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Χαιρετισμός του Μητροπολίτου
Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας

κ. Γαβριήλ
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Με βαθιά αισθήματα χαράς, τιμής και ανείπωτης συγκινήσεως, αλλά και με συναίσθηση της
υψηλής ευθύνης τόσο απέναντι στο ιστορικό παρελθόν, όσο και στην αγλαόκαρπη ορθόδοξη
κληρονομιά που καλλιέργησε επί αιώνες ο Ελληνισμός στα ένδοξα και ευλογημένα χώματα της
Μικράς Ασίας, Σας υποδεχόμασθε και Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ, στην προσφυγική Ιερά
Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, σε μία βραδιά μνήμης, σε μία εκδήλωση τιμής και
ορθόδοξης μαρτυρίας.
Πράγματι, το ζήτημα της συνύπαρξης του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στις αλησμόνητες Πατρίδες και η μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα, διαχρονικότερα, εθνικά, ακαδημαϊκά και πνευματικά ζητήματα. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα, η σημασία, αλλά και η σχέση μεταξύ των εννοιών αυτών βρίσκονται σήμερα συχνά πυκνά στο επίκεντρο έντονων αμφιλεγόμενων συζητήσεων, διχογνωμιών
και αντιπαραθέσεων, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο κρίσιμο ζήτημα, εκτός από επίκαιρο και εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Αναμφισβήτητα, η Μικρά Ασία, η «πατρίδα των αιμάτων και των δραμάτων», όπως την χαρακτήρισε ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς, αποτέλεσε επί αιώνες χώρο υψηλής πνευματικής, πολιτικής και πολιτισμικής ανάπτυξης, κοιτίδα του Ελληνισμού, φωτεινό λίκνο της ελληνικής αυτοσυνειδησίας, αλλά και βαθύ ρίζωμα Ορθοδοξίας.
Ωστόσο, αποτελεί κοινή και αναντίρρητη αλήθεια ότι από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς χρόνους η Μικρά Ασία ήταν ήδη βαθιά διαποτισμένη από τον ελληνικό πολιτισμό και η ελληνική γλώσσα, με την ταχεία μάλιστα διάδοση του Ευαγγελίου από όλους σχεδόν τους αποστόλους, είχε και αυτή παντού εύρει την ευλογημένη διάδοσή της. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στην Α΄ Επιστολή Πέτρου, ο οποίος απαριθμεί τις ήδη ευαγγελιζόμενες επαρχίες:
Πόντος, Γαλατία, Καππαδοκία, Ασία, Βιθυνία, περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από έντονο
χριστιανικό στοιχείο από το πρώτο κιόλας τέταρτο του Β’ αιώνα, ενώ από το τέλος του Δ’ αιώνα
η χριστιανική ζωή είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Μικρά Ασία.
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, ως κατεξοχήν προσφυγική Μητρόπολη,
αποτελεί τη ζώσα και δρώσα συνέχεια μίας αυθεντικής μαρτυρίας που απορρέει ως ευλογημένος καρπός της άρρηκτης, διαχρονικής και αδιαπραγμάτευτης αυτής σύνδεσης και συνύπαρξης
μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας.
Πράγματι, η Μικρασιατική Καταστροφή (1922), αποτελεί σύμφωνα με σύγχρονους ιστορικούς τον τραγικότερο ιστορικό σταθμό, ισάξιας σημασίας με την Άλωση της Πόλεως. Οι Έλληνες
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της Μικράς Ασίας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις αλησμόνητες Πατρίδες και αναγκάστηκαν σε μία αθρόα μετακίνηση προς τη σύγχρονη ελληνική
επικράτεια, η οποία δικαίως χαρακτηρίζεται ως η «μεγαλύτερη μετακίνηση
πληθυσμών στην ιστορία», μεταφέροντας από την Ανατολή, εκτός από τον
πολιτισμό, τις παραδόσεις και την Ορθόδοξη πνευματικότητά τους, τα ιερά
κειμήλια και τους ανεκτίμητους θησαυρούς της Ορθοδόξου Πίστεώς μας.
Τέτοιους ανεκτίμητους θησαυρούς, οι οποίοι ακτινοβολούν το φως μίας
μακραίωνης και πλούσιας πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μίας
αταλάντευτης και ακλόνητης Ορθοδόξου Πίστεως, μίας μοναδικής έκφρασης ενότητος του Ελληνισμού απέναντι στις προκλήσεις της ιστορίας, διαχέουν την πνευματική ευωδία ενός ένδοξου Μικρασιατικού Ελληνισμού και
διαφυλάττονται σήμερα στην Μητρόπολή μας ως πολύτιμο θησαύρισμα,
για να μας θυμίζουν συνεχώς τους αγώνες, τους κόπους, την πίστη και τις
θυσίες των προγόνων μας.
Η αποψινή σεμνή εκδήλωση αποτελεί μία πράγματι σπουδαία και μυσταγωγική ευκαιρία για όλους εμάς να προβάλουμε, να επιδείξουμε, αλλά
και να διδαχθούμε από τους επιφανείς ομιλητές μας την τεράστια προσφορά της Ορθόδοξης Πίστεως, του Σεπτού Οικουμενικού μας Πατριαρχείου
και του Ελληνισμού στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας.
Ως Έλληνες έχουμε ιερό καθήκον να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε την ιστορία μας, έχουμε υποχρέωση να προβάλουμε συνεχώς τις αρχές και τις αξίες μας, έχουμε την τεράστια ευθύνη, αλλά και τη δύναμη να
μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενεές, στο μέλλον της Πατρίδος μας,
τους δύο σημαντικότερους και αταλάντευτους πυλώνες που στοιχειοθετούν, συνθέτουν και χαρακτηρίζουν την εθνική μας ταυτότητα, την Ορθόδοξη Πίστη και την Ελληνική μας Παράδοση.
Συνεπώς, θεωρούμε πως η αποψινή εκδήλωση αποτίει φόρο τιμής σε
όλη την ένδοξη ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού και αποτελεί μία
ελάχιστη τιμή στα εκατομμύρια Ελλήνων της Ανατολής, ζώντων και τεθνεώτων που αγωνίσθηκαν επί αιώνες υπέρ της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Άλλωστε, η Ορθόδοξη Εκκλησία προβάλει με βιωματικό τρόπο την διαχρονική μνήμη της Ιεράς Παραδόσεως του θεοφιλούς Έθνους μας, την
εμπλουτίζει στην ευχαριστιακή της ζωή, ζει μέσα από αυτήν, φωτίζοντας με
την ακτινοβολία της την εθνική μας αυτοσυνειδησία.
Σας ευχαριστώ!
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Χαιρετισμός του Δημάρχου Ν. Ιωνίας

κ. Ηρακλή Γκότση
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Σεβασμιότατοι,
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κύριοι Δήμαρχοι,
Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι.
Ως δήμαρχος της πόλεως της Νέας Ιωνίας Σας ευχαριστώ, για την τιμητική παρουσία Σας σήμερα εδώ στην Ημερίδα, την αφιερωμένη στην Ιστορία και τον πολιτισμό των αξέχαστων πατρίδων της καθ’ ημάς Ανατολής, με τον τίτλο: «Ελληνισμός και Ορθοδοξία στη Μ. Ασία».

Εξοχότατε,

Η πολιτεία μας έφερε επί δεκάδες χρόνια με καμάρι, το προσωνύμιο «προσφυγούπολη»,
αφού πριν αρχίσει η μεγάλη εσωτερική μετανάστευση στις 10/ετίες του ‘50 και του ‘60 κατοικείτο αποκλειστικά σχεδόν από ξεριζωμένους μικρασιάτες.
Μικρασιάτες, οι οποίοι προήρχοντο από όλες τις περιοχές της Μικρασίας ιδιαίτερα όμως
από: την Πισιδία, την Παμφυλία, τη Λυκαονία, τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Ιωνία.
Έφθασαν με τη φωτιά στα μάτια, καθημαγμένοι, πενθούντες, βαριά τραυματισμένοι ηθικά
και εξαθλιωμένοι υλικά. Κουβαλούσαν μαζί τους μονάχα ένα εικόνισμα και πολλοί απ’ αυτούς
το κλειδί του σπιτιού τους... Μόνη τους φροντίδα να βρουν μια στέγη ν’ απαγκιάσουν και λίγο
γάλα για τα παιδιά τους, εξαθλιωμένοι και αλλά και αξιοπρεπείς και αποφασισμένοι να ξαναρχίσουν μια νέα ζωή.
Δεν θα περάσουν πολλά χρόνια κι ο συνοικισμός των προσφύγων με τ’ όνομά του πια «Νέα
Ιωνία» θα έχει μεταβληθεί σ’ έναν απέραντο εργοτάξιο, σε μια δημιουργική κυψέλη ανθρώπων
που θ’ ατενίζουν το μέλλον ακουμπώντας ωστόσο επάνω στις αρχές και τις παραδόσεις τους
που είχαν το άρωμα του Ελληνισμού της Ανατολής και της Ορθοδοξίας.
Τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, η πόλη
μας έχει μαραζώσει. Δεκάδες βιομηχανίες και αρκετές εκατοντάδες βιοτεχνίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν, υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα κενά.
Τιτάνιος είναι ο αγώνας του Δήμου μας, των φορέων της πόλης μας, της Εκκλησίας, να βοηθήσουν τις ευπαθείς ομάδες της Κοινωνίας μας, να διατηρήσουμε τη συνοχή της, να κρατήσουμε ζωντανές τις κοινωνικές και πολιτιστικές δομές της.
Τιτάνια είναι η προσπάθεια να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, την κουλτούρα μας, την αξιοπρέπεια και το κουράγιο των πρώτων κατοίκων της πόλης μας, ώστε να παραμείνουμε όρθιοι.

Καλώς ήρθατε στην πόλη μας! Καλώς ήλθατε στη Νέα Ιωνία.
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Χαιρετισμός του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

κ. Λουκά Χριστοδούλου
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Σεβασμιότατοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Διοικ. Συμβουλίου του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Ν. Ιωνίας, Σας ευχαριστώ από καρδιάς, για την τιμή ν΄ ανταποκριθείτε στην
πρόσκλησή μας και να είστε σήμερα εδώ στην ημερίδα “ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ”, την οποία συνδιοργανώσαμε με την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
Σας υποδεχόμαστε με ειλικρινή χαρά ως απόγονοι των ιδρυτών αυτής της πολιτείας που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, κατά την πρώτη εγκατάσταση των
προσφύγων, το 1923, στη μητέρα Πατρίδα.

Εξοχότατε,
Οι γονείς μας και για τους νεότερους οι παππούδες των, παρέλαβαν και μεταλαμπάδευσαν όλα αυτά τα χρόνια την ιδέα της δίσημης ενότητας Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, χάρη στην
οποία άλλωστε επιβίωσε επί τόσους αιώνες ο Ελληνισμός στη Μικρασία.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση της Ημερίδας κι
ακόμα τους αξιότιμους εισηγητές αλλά και την ΄Ενωση Σπάρτης Μ. Ασίας, η οποία πρόθυμα παραχώρησε τις εγκαταστάσεις της για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης.
Σας ευχαριστώ.
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Ομιλία - χαιρετισμός
του Προέδρου της Δημοκρατίας

κ. Προκοπίου Παυλοπούλου
«Ο πολιτισμός και η πρόοδος των Ελλήνων οφείλει πολλά
στη συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού»
ε πραγματική συγκίνηση κηρύσσω την έναρξη αυτής της εκδήλωσης που είναι αφιερωμένη στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας. Τα ποτισμένα με αίμα χώματα της Μικράς Ασίας. Θέλω να συγχαρώ τον Σεβασμιότατο, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας,
τον κύριο Σαπουντζάκη, για αυτή την εκδήλωση και να τους ευχαριστήσω πολύ περισσότερο γιατί για μένα, η σημερινή μου παρουσία εδώ είναι και ένα είδος προσκυνήματος στην κοιτίδα του Μικρασιατικού μας Ελληνισμού και Πολιτισμού.

M

Εμείς οι Έλληνες, δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ποια ήταν η συνεισφορά όσων
γλίτωσαν από το λεπίδι της συμφοράς και της γενοκτονίας και ήρθαν εδώ, στα πάτρια εδάφη.
Πρέπει να ξέρουμε ότι η προσφορά τους υπήρξε ανεκτίμητη γιατί απέδειξαν την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού, ο οποίος ξέρει ακόμα και την καταστροφή να τη μετατρέπει σε δύναμη
δημιουργίας κι ήρθαν εδώ και μπόλιασαν με το πνεύμα τους, με την προσφορά τους την εθνική αλλά και την πνευματική μας συνείδηση. Ο πολιτισμός και η πρόοδος των Ελλήνων οφείλει
πολλά στη συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Κι εμείς, όντας πιστοί στην ιστορία μας και
δείχνοντας το δέοντα σεβασμό δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Μικρά Ασία γεννήθηκε το ελληνικό πνεύμα και ο πολιτισμός. Από κει μεταλαμπαδεύτηκε στην Αθήνα. Εκεί ήταν
η κοιτίδα. Από κει ξεκίνησε το ξεμάγεμα του κόσμου, για να το πω έτσι, κατά τη θεωρία του Μαξ
Βέμπερ σχετικά με την απαλλαγή του πνεύματος από το μύθο κι από τις δοξασίες. Εκεί γεννήθηκε και πάλι το Βυζάντιο, στο οποίο πολλά οφείλει το ελληνικό πνεύμα κι ο Χριστιανισμός, γιατί
παραδόθηκε στην αναγέννηση το ελληνικό πνεύμα μαζί με το μπόλι του Χριστιανισμού και διαμορφώθηκε ο πολιτισμός που ξέρουμε σήμερα, χάρη στο Βυζάντιο.
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Και δεν πρέπει ποτέ, και Σεβασμιότατε επιτρέψτε μου να το τονίσω
κι εγώ, να λησμονάμε, τι σημαίνει το Πατριαρχείο, ως ακριβώς η ιστορική συνέχεια του Βυζαντίου. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, δε μπορεί
και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το μπόλιασμα της Ελλάδας με πνεύμα, πολιτισμό, δημιουργία κόστισε πολύ αίμα. Κόστισε μια Γενοκτονία
κι αυτή τη Γενοκτονία δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ. Είναι θέμα ιστορικού καθήκοντος και θεσμικού καθήκοντος για όσους από εμάς ασκούμε και πολιτικά καθήκοντα προσθέτοντας ότι είναι η μνήμη αυτής της
Γενοκτονίας υποχρέωσή μας και με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων το 1998.
Και το λέμε αυτό προς τη γείτονα Τουρκία, προς την οποίαν ιδίως τούτες τις κρίσιμες ώρες και για κείνη, τείνουμε πάντα χείρα φιλίας και καλής
γειτονίας, ότι διατηρούμε στη μνήμη μας τη Γενοκτονία όχι για λόγους εκδίκησης αλλά για να θυμόμαστε τι σημαίνει αυτό το αίμα κι ότι μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ποτέ να ξαναζήσουμε τέτοιες συμφορές. Έτσι αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες τη μνήμη της ιστορίας μας και τις θυσίες των προγόνων μας. Δε ζητάμε εκδίκηση. Δε διεκδικούμε πράγματα τα οποία έχουν
ρυθμιστεί κατά το Διεθνές Δίκαιο αλλά καλούμε την Τουρκία και της θυμίζουμε ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, του συνόλου του Διεθνούς Δικαίου, γραπτού και εθιμικού, είναι conditio sine qua non για να θεωρείται
μια χώρα πολιτισμένο και δημοκρατικό μέλος της Διεθνούς Κοινότητας. Άρα
η Συνθήκη της Λωζάννης που είναι αναπόσπαστο μέρος του Διεθνούς Δικαίου είναι και πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή. Πολλώ μάλλον, όταν αυτή
η Συνθήκη πλέον καθορίζει όχι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό το βάρος της υπεράσπισης της Συνθήκης της Λωζάννης το φέρει πλέον, ή οφείλει να το φέρει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση, πράγμα το οποίο έχει πράξει άλλωστε ρητώς.
Λέμε λοιπόν, και με αυτό τελειώνω, προς τη γείτονα Τουρκία, που επαναλαμβάνω, αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει και που εμείς αποδείξαμε τη συμπαράστασή μας στη νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση από την
πρώτη στιγμή, λέμε ότι είμαστε εδώ. Να ζήσουμε ειρηνικά, να ζήσουμε
δημιουργικά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των
λαών που είναι πολύ σημαντικότερες από ματαιόδοξες συμπεριφορές
που δεν έχουν κανένα νόημα. Ταυτοχρόνως όμως, διαμηνύουμε ότι είμαστε εδώ αποφασισμένοι, ενωμένοι όλοι οι Έλληνες προς αυτή την κατεύθυνση και μαζί οι εταίροι μας οι Ευρωπαίοι να υπερασπιστούμε το Διεθνές
Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε στο ακέραιο την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία, τα σύνορα
μας που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι Σεβασμιότατε,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε για μια ακόμα φορά την ευκαιρία να είμαι εδώ κοντά σας και θέλω να γνωρίζετε, ότι δεν είναι απλώς και
μόνο εκπλήρωση μιας υποχρέωσης, για μένα αυτές οι εκδηλώσεις είναι ένα
είδος βαφτίσματος μέσα στις μνήμες εκείνες, οι οποίες πρέπει να οδηγούν
τα βήματα μου κατά την άσκηση και των δικών μου καθηκόντων. Και πάλι
σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος
Καθηγούμενος Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής
Αγίας Τριάδος Χάλκης - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ἐξοχώτατε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιε Παυλόπουλε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Νέας Ἰωνίας κ. Ἡρακλῆ Γκότση,
Ἐντιμότατε κ. Λουκᾶ Χριστοδούλου, Πρόεδρε τοῦ Κέντρου Σπουδῆς καὶ Ἀνάδειξης
τοῦ Μικρασιατικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Νέας Ἰωνίας,
Σεβαστοὶ πατέρες, Ἐλλογιμότατοι κύριοι Καθηγητές, κυρίες καὶ κύριοι,
Ἡ Μικρὰ Ἀσία ἢ Μικρασία, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νὰ τὴν ἀποκαλοῦμε μὲ τὴν οἰκειότητα ποὺ
αἰσθανόμαστε ἐμεῖς οἱ ἕλληνες πρὸς αὐτήν, ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ἑλληνικὸ πολιτισμό, γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φυλή, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἕναν γεωγραφικὸ χῶρο μὲ μεγάλη σημασία καὶ μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα.
Ἐὰν ξεκινήσουμε ἀπὸ ἀρκετὰ νωρὶς χρονικά, ἡ Μικρασία ὑποδέχθηκε καὶ ἀφομοίωσε μὲ μεγάλη εὐκολία καὶ προθυμία θὰ λέγαμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, σὲ
βαθμὸ μάλιστα ποὺ ἀνέδειξε μεγάλες προσωπικότητες, πρωταγωνιστὲς καὶ πρότυπα σὲ ὅλους
τοὺς τομεῖς: στὴν ἐπιστήμη, στὴν φιλοσοφία, στὴν τέχνη, στὰ μαθηματικά, στὴ μουσική, στὴν
πολιτική, καὶ ἀσφαλῶς στὴ θεολογία καὶ στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Εἶναι πολὺ μακρὺς ὁ κατάλογος καὶ παραλείπω τὴν ἀναφορὰ διὰ πλῆθος ὀνομάτων καὶ διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ χρόνου.
Σὲ πολὺ σύντομο σχετικὰ χρονικὸ διάστημα, ἀπὸ ἀποικιακὸς προορισμὸς ἐξελίχθηκε ἡ Μικρασία σὲ πρωταγωνιστικὸ χῶρο τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, σὲ πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, γεγονὸς τὸ ὁποῖο βρῆκε τὴν κορύφωση ἀλλὰ καὶ πολιτική του ἔκφραση μὲ τὴν μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν Ρώμη στὴ Νέα Ρώμη, στὴν Κωνσταντινούπολη.
Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, σὲ
πρῶτο Θρόνο δηλαδὴ στὴν καθ᾽ ἡμᾶς ἀνατολή, συμπληρώθηκε τὸ ψηφιδωτό, ὅπου τὸ πολιτικὸ
καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κέντρο βάρους τῆς τότε οἰκουμένης εἶχε ἐπιλέξει ὡς ἐνδοχώρα του τὴν
ἀνατολή, τὴν καθ᾽ ἡμᾶς, ὅπως εἶπα, ἀνατολή, κυρίως τὴ Μικρασία.
Ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση, ἂν καὶ πέρασε μεγάλη δοκιμασία, ἡ χριστιανικὴ καὶ
ρωμαίϊκη Μικρασία ἐξακολούθησε νὰ ἀκμάζει, νὰ καρποφορεῖ καὶ νὰ ἀνθίζει, μέχρι τοῦ σημείου, στὶς τελευταῖες δεκαετίες τῆς ἀλλόθρησκης αὐτῆς αὐτοκρατορίας, νὰ ἔχει ἀναδείξει στελέ9

χη στοὺς ὕψιστους κρατικοὺς θεσμοὺς καὶ οἰκονομικὰ ἐπιφανέστατους ἐπιχειρηματίες καὶ ἐμπόρους, ἀκόμη καὶ τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι ἦταν καὶ οἱ δανειστὲς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.
Καὶ ἐνῷ ὁ 19ος αἰώνας ξεκινάει μὲ τὴν εὐοίωνη ἐξέλιξη τῆς πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἀπελευθέρωσης ἑνὸς μικροῦ ἔστω μέρους τοῦ ἑλληνισμοῦ,
ἑκατὸ σχεδὸν χρόνια μετά, ἡ ρωμιοσύνη ζεῖ μία ἀπὸ τὶς τραγικότερες στιγμὲς
τῆς ἱστορίας της, αὐτὴ ποὺ ὀνομάζουμε “Μικρασιατικὴ Καταστροφή”. Ἕνας
λαὸς ριζωμένος γιὰ χιλιετίες καὶ ζυμωμένος μὲ τὴ γῆ τῆς Ἀνατολίας, ἀπὸ τὴν
Ἀνατολικὴ Θράκη, τὸν Πόντο, τὴν Καππαδοκία, τὴ Βιθυνία, τὴν Ἰωνία, τὴν Αἰολία, τὴν Κιλικία, ἀναγκάζεται σὲ ξερίζωμα, ἀφοῦ πληρώνει σὺν τοῖς ἄλλοις
βαρὺ φόρο αἵματος. Καὶ ριζώνει ὁ λαὸς αὐτὸς στὴ φιλόξενη χριστιανικὴ καὶ
ἐλεύθερη ἑλλαδικὴ γῆ, καλὴ ὥρα σὰν ἐδῶ, στὴ Νέα Ἰωνία καὶ στὴ Νέα Φιλαδέλφεια, σὲ ὅλα τὰ τοπωνύμια ποὺ ἔχουν τὸ προσωνύμιο Νέα, καὶ προσπαθεῖ νὰ δέσει τὶς πληγές του, νὰ ἐπουλώσει τὰ τραύματά του καὶ νὰ παράγει
καὶ πάλι τὸν πολιτισμὸ ποὺ ἔφερε μαζί του, ὅπως, καλὴ ὥρα καὶ πάλι, κάνει
τὸ Κέντρο Σπουδῆς καὶ Ἀνάδειξης τοῦ Μικρασιατικοῦ Πολιτισμοῦ.
Ἔκτοτε, ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀντιμέτωπες μὲ μία νέα,
σχετικὰ στὴν ἱστορία τους, πραγματικότητα, νὰ ἔχουν ἐγκαταλείψει δηλαδὴ
ἑστίες καὶ μνημεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὰ καὶ γιὰ τὴν ἱστορία
τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν θεολογία μας καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, καὶ
γιὰ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.
Τὸ Πατριαρχεῖο μας, ἀπορφανισμένο ἀπὸ τὸ ἄμεσο ποίμνιό του, ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστική του ἐνδοχώρα καὶ ἀντιμέτωπο μὲ ἕνα νευότευκτο κράτος βαθιὰ ἐθνικιστικό καὶ καχύποπτο, ἂν μὴ ἐχθρικό, προσπαθεῖ, λοιπὸν (τὸ Πατριαρχεῖο μας), νὰ ἀσκήσει τὰ καθήκοντά του καὶ τὸν ρόλο του σὲ παγκόσμιο
ἐπίπεδο ὑπὸ συνθῆκες δυσμενέστατες.
Αὐτὰ εἶναι τὰ νέα δεδομένα γιὰ ὅλους μας καὶ ἤδη συμπληρώνονται ὁσονούπω 100 χρόνια ἀπὸ τὴ διαμόρφωση τῆς νέας αὐτῆς κατάστασης.
Ὁ ἑλληνισμός, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔζησε ἕναν παγκόσμιο πόλεμο καὶ
ἕναν ἐπίσης καταστροφικὸ ἐμφύλιο, κατόρθωσε νὰ σταθεῖ στὰ πόδια του
καὶ νὰ φανεῖ ἀντάξιος τῆς ἱστορίας καὶ τῆς καταγωγῆς του. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ
ἐκτὸς Ἑλλάδος ἑλληνισμός, διέπρεψε στὶς χῶρες ποὺ ἀποδήμησε σὲ βαθμὸ
ποὺ στήριξε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ στηρίζει σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τὴν πατρίδα αὐτὴ καὶ νὰ τῆς συμπαρίσταται σὲ δύσκολες στιγμές.
Ἐκκλησιαστικά, τὸ Πατριαρχεῖο ὄχι ἁπλᾶ κατόρθωσε νὰ ἐπιβιώσει, ἀλλὰ
μὲ τὴν φαναριωτικὴ εὐελιξία, προσαρμοστικότητα καὶ εὐστροφία του, κατόρθωσε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία νὰ διατηρήσει τὸ κῦρος καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία του ὄχι μόνο στὴν παγκόσμια ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ στὴν παγκόσμια χριστιανωσύνη καὶ πέραν αὐτῆς, ἀκόμη καὶ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο.
Ἀνασύνταξε, τὸ Πατριαρχεῖο, τὸν ἔξω ἑλληνισμὸ ἱδρύοντας νέες Μητροπόλεις καὶ Ἀρχιεπισκοπὲς σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τὶς ἐπάνδρωσε μὲ ἐξαιρετικοὺς
ἱεράρχες σπάνιας ὀξυδέρκειας καὶ ὑψηλοῦ φρονήματος, ἀποφοίτους τῆς
περιώνυμης Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, τοὺ ὕψιστου αὐτοῦ θεσμοῦ,
ἀναπληρώνοντας ἔτσι τὸ χαμένο ἔδαφος καὶ τὸ χαμένο ποίμνιο τῆς μικρασίας. Μετέτρεψε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ, ὅπως γνωρίζει νὰ
πράττει τὸ Φανάρι πάντα μὲ τὸν δικό του μοναδικὸ καὶ ἐξαίσιο τρόπο. Ἐγέννησε νέες Μητροπόλεις, ἐκεῖ ποὺ χάθηκαν οἱ ἱστορικὲς ἑστίες τῆς ρωμιοσύνης στὴν ἐνδοχώρα του. Ἔτσι δὲν ἔκαναν, ἄλλωστε καὶ οἱ πρόσφυγες ποὺ
ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ; Βαρυπένθησαν καὶ ἔκλαυσαν ὅσα
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καὶ ὅσους ἔχασαν, ἀλλὰ σύντομα ἀνασύνταξαν τὶς δυνάμεις τους καὶ ἄρχισαν νὰ κτίζουν τὸ μέλλον τους καὶ νὰ δημιουργοῦν τὸν πολιτισμό, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξαν πάντα φορεῖς.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

&

στη Μικρά Ασία

Ὅμως, ἀγαπητοί μου, τὶ γίνεται μὲ τὴ Μικρασία σήμερα; Τὴν λησμονήσαμε; Τὴν διαγράψαμε ἀπὸ τὴν ἱστορική μας μνήμη; Μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ
διατηροῦμε τὴ μνήμη τῆς ἔνδοξης καταγωγῆς μας ἢ δὲν θέλουμε πιὰ νὰ
ἀσχολούμαστε μὲ μία «χαμένη ὑπόθεση»; Ἀφοῦ χριστιανοὶ δὲν ὑπάρχουν
σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπουλη, τὴν Ἴμβρο, τὴν
Τένεδο καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀντιοχείας, στὸ νομό Χατάϊ, εἶναι ρεαλιστικὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἱστορία αὐτή;
Πρέπει νὰ σᾶς πῶ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο μας ποτὲ δὲν διέγραψε ἀπὸ ἐκκλησιαστικῆς ἀπόψεως τὶς ἐπαρχίες του αὐτὲς ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικό χάρτη.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Μητροπόλεις ἦταν πλέον χωρὶς ποίμνιο, ἐξέλεγε καὶ
ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκλέγει καὶ νὰ χειροτονεῖ Μητροπολῖτες γιὰ τὴν περιοχὴ τοῦ
Πόντου, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἰωνίας, τῆς Βιθυνίας κλπ., οἱ ὁποῖοι, ὅμως,
Μητροπολῖτες, ὄντες ἐμπερίστατοι καὶ χωρὶς ποίμνιο ἕδρευαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀναλάμβαναν ἄλλες ἐκκλησιαστικὲς διακονίες καὶ συγκροτοῦσαν τὴν Σύνοδο πέριξ τοῦ Πατριάρχου. Ἡ μετάβαση στὶς περιοχὲς
αὐτὲς ἦταν περιορισμένη κυρίως ἀπὸ τὸν φόβο μήπως ὑπῆρχε παρανόηση
προθέσεων ἀπὸ μέρους τῶν ἀρχῶν.
Οἱ καιροὶ ὅμως κάποτε ἄλλαξαν, καὶ τὰ στελέχη τοῦ Πατριαρχείου ἄρχισαν νὰ ταξιδεύουν στὴν ἐνδοχώρα καὶ νὰ ἐπισκέπτονται τὶς ἐπαρχίες τῶν
ὁποίων ἔφεραν τὸν τίτλο, ἤδη δειλὰ δειλὰ ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 80.
Ἡ πρώτη πιὸ τολμηρὴ κίνηση ἔγινε πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν Μύρων τῆς
Λυκίας, ὅταν ποιμενάρχης της ἦταν ὁ περίφημος ἀείμνηστος Μητροπολίτης
Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Αὐτὸς διοργάνωσε ἕνα ἐπιστημονικὸ
συνέδριο μὲ θέμα τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὰ Μῦρα τῆς Λυκίας, καὶ στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ συνεδρίου, ζήτησε ἄδεια νὰ τελεσθῇ καὶ Θεία Λειτουργία στὸν
Ναό, στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τὸ συνέδριο εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία καὶ
καθιερώθηκε νὰ εἶναι ἐτήσιο, ὁπότε καθιερώθηκε νὰ τελεῖται καὶ ἡ θεία Λειτουργία τουλάχιστον ἐτήσια, στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τὸ προσκύνημα
αὐτὸ καθιερώθηκε, καὶ μάλιστα ἐπεκτάθηκε κυρίως τὴν περίοδο πρὸ καὶ μέχρι τοῦ ἔτους 2000, ὅταν δηλαδὴ προετοιμαζόταν τὸ ἰωβηλαῖο τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ Τουρκία φιλοδοξοῦσε νὰ προβάλλει τὸν
θεσμὸ τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, γνωρίζοντας ὅτι οἱ μεγαλύτερες κοιτίδες
τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ βρίσκονται στὸ ἔδαφός της: οἱ πόλεις τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων, οἱ ἐκκλησίες τῆς ἀποκαλύψεως κλπ.
Στὸ ἴδιο πλαίσιο τῆς προετοιμασίας γιὰ τὸ ἔτος 2000, ὁ Πατριάρχης μας
Βαρθολομαῖος ἔκανε τὸ μεγάλο βῆμα. Ἔκανε τὴν πιὸ τολμηρὴ κίνηση ἀπὸ
ὅλες: ἄρχισε νὰ διοργανώνει μὲ ἄδεια τῶν κρατικῶν ἀρχῶν θεῖες λειτουργίες σὲ πάρα πολλὲς πόλεις τῆς Μικρασίας: Ἔφεσο, Πέργαμο, Λαοδίκεια,
Σπάρτη, Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, Καππαδοκία. Πράγματι, οἱ κινήσεις αὐτὲς
τοῦ Πατριάρχου μας ἔσπασαν ἕνα ταμποὺ δεκαετιῶν, ταμποῦ ποὺ ἴσχυαν
καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρές: καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὶς τουρκικὲς ἀρχές. Καὶ οἱ δύο
διαπίστωσαν ὅτι ἦταν πρὸς ὄφελος τῶν πάντων αὐτὴ ἡ παράδοση νὰ συνεχισθεῖ καὶ νὰ διαδοθεῖ ἀκόμη περισσότερο. Ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἑλλήνων καὶ μικρασιατικῶν συλλόγων νὰ συν11

οδεύσουν τὸν Πατριάρχη στὶς ἱεραποδημίες καὶ στὰ προσκυνήματά του
αὐτά, ἀλλὰ ἐπίσης ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ ὑποδοχὴ καὶ ἡ φιλοξενία τῶν τοπικῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, δημοτικῶν, κοινοτικῶν κλπ., ἀλλὰ καὶ τοῦ ἁπλοῦ
τουρκικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ χαρὰ ἀγκάλιαζε τὰ τέκνα τῶν ἄλλοτε συμπολιτῶν καὶ συγχωριανῶν του.
Ἔτσι φτάσαμε στὸ σημαντικὸ ἔτος 2010, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν
καταστροφή, δόθηκε ἐπίσημα ἡ ἄδεια νὰ τελεῖται κάθε χρόνο θεία λειτουργία στὴν ἱστορικὴ μεγάλη Μονὴ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, στὴν Τραπεζοῦντα.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ ἔτους ἐκείνου, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἕνας Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ Πατριάρχης μας, θὰ λειτουργοῦσε στὴ Σουμελᾶ. Ἀπὸ
τότε ἡ παράδοση αὐτὴ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Πρόσφατα, πρὸ διετίας, δόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἄδεια νὰ λειτουργήσει ὁ Πατριάρχης μας καὶ στὴν ἄλλη ἱστορικὴ Πατριαρχικὴ Μονή, στὴν Παναγία Φανερωμένη, αὐτὴ ποὺ εἶναι στὴν Κύζικο, δίπλα στὴν Ἀρτάκη.
Οἱ Θεῖες Λειτουργίες αὐτὲς συνετέλεσαν καὶ στὴν ἀναβίωση τῶν Ἱερῶν
Μητροπόλεων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Σὲ αὐτὸ συνετέλεσε ὅμως καὶ ἕνα ἄλλο
γεγονός: Ἡ ἐγκατάσταση στὴν Τουρκία χιλιάδων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὡς
οἰκονομικῶν μεταναστῶν ἀπὸ χῶρες ὅπως ἡ Ρουμανία, ἡ Ρωσία, ἡ Οὐκρανία, ἡ Γεωργία καὶ ἡ Βουλγαρία. Πυκνὴ ἦταν ἡ ἐγκατάσταση τέτοιων πληθυσμῶν κυρίως στὶς τουριστικὲς περιοχές, ὅπως εἶναι ἡ Ἀττάλεια καὶ ἡ Ἀλάνια. Δηλαδὴ στὶς πόλεις ποὺ ὑπάγονται στὴ Μητρόπολη Πισιδίας. Μητροπολίτης Πισιδίας ἦταν, τότε, καὶ εἶναι σήμερα, ὁ γνωστὸς ἱεραπόστολος ἱεράρχης Σωτήριος Τράμπας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ διακρίθηκε στὴν ἱεραποστολὴ
τῆς Κορέας, ὅταν γήρασε παραιτήθηκε καὶ ὁ Πατριάρχης τοῦ ἔδωσε τὸν τίτλο τοῦ Μητροπολίτη τῆς Πισιδίας. Νά, ὅμως, ποὺ ὁ Θεὸς δὲν τὸν ἤθελε νὰ
ἐφησυχάσει, ἀλλὰ να βάλει ξανὰ τὴ χεῖρα ἐπὶ τὸ ἄροτρο: ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἀλλόφυλο μὲν ἀλλὰ ὀρθόδοξο ποίμνιο τῆς νέας μητροπόλεώς
του. Καὶ ὄντως, ὁ Μητροπολίτης Σωτήριος, ἀφοῦ πῆρε στὸ μεταξὺ καὶ τὴν
τουρκικὴ ὑπηκοότητα, ἀγόρασε ἕναν παλαιὸ ἑλληνορθόδοξο ναό, ἵδρυσε
δύο νέες ἐνορίες, στὴν Ἀττάλεια καὶ στὴν Ἀλάνια, στὶς ὁποῖες διόρισε δύο
οὐκρανοὺς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν ἔκτοτε τακτικὰ στὴ σλαβωνικὴ
γλώσσα γιὰ τὸ ποίμνιό του. Καὶ ἰδού ἡ πρώτη ἐνεργοποιηθεῖσα καὶ ἀναβιώσασα Μητρόπολη τῆς Μικρασίας.
Ἀκολούθησε ἡ Μητρόπολη Προύσης, μὲ τὴν ἐκλογὴ τῆς ἐλαχιστότητός
μου τὸ ἔτος 2011, ὅπου ἀγοράστηκαν δύο βυζαντινοὶ ναοὶ, ὁ Ναὸς τῶν Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ τοῦ 9ου αἰῶνος, καὶ ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς
Παντοβασιλίσσης τοῦ 14ου αἰῶνος, καὶ μία κατοικία ἱερέως. Γιὰ τὴν ἀγορὰ
αὐτῶν τῶν ναῶν ἐπιστρατεύτηκαν, παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, πολλοὶ θεσμοὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς διασπορᾶς. Ἔχει ἤδη ξεκινήσει
ἡ διαδικασία τῆς ἀναστήλωσής τους. Πρὸ δύο μηνῶν, διορίστηκε καὶ ὁ
πρῶτος ἐφημέριος τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς μετὰ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφή, ὁ ὁποῖος τελεῖ τακτικὰ τὴ Θεία Λειτουργία στοὺς ἐπίσης σλαβόφωνους ὀρθοδόξους τῆς ἐπαρχίας μου.
Πολὺ σύντομα ἐξελέγησαν Μητροπολῖτες γιὰ τὴν Καλλίπολη, τὸ Ἀϊβαλί,
τὴ Σηλυβρία κλπ.
Ἡ ἑπόμενη ἱστορικὴ κίνηση τοῦ ὁραματιστὴ Πατριάρχη μας, ἦταν ἡ Σμύρνη ἡ ἀγαπημένη καὶ πολυτραγουδισμένη. Ἀπὸ ἑπταετίας ἤδη, διόρισε ὁ Πατριάρχης ἐκεῖ ἕναν ἱκανότατο κληρικό, τὸν Ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο Συκῆ, τὸν
12
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νῦν Ἐπίσκοπο Ἐρυθρῶν, ὁ ὁποῖος ὀργάνωσε ὑποδειγματικὰ τὸ ἐκεῖ ὀρθόδοξο ποίμνιο καὶ συνέστησε σχέσεις ἐμπιστοσύνης καὶ συνεργασίας μὲ τὶς τοπικὲς ἀρχές. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ἦταν νὰ ὠριμάσουν οἱ συνθῆκες,
ὥστε νὰ μπορέσει τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριο τὸ Πατριαρχεῖο μας νὰ ἐκλέξει τὸν πρῶτο Μητροπολίτη Σμύρνης, τὸν πρῶτο μετὰ τὴν καταστροφή.
Τέλος, πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων, τὸ Πατριαρχεῖο μας ἐξέδωσε ἐπίσημο
ἀνακοινωθὲν ὅτι ξεκινοῦν τακτικὲς θεῖες λειτουργίες γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους
χριστιανοὺς τῆς πρωτεύουσας τῆς χώρας, τῆς Ἄγκυρας.
Ἐὰν κανεὶς κάνει ἕναν ἀπολογισμὸ ὅλων αὐτῶν τῶν κινήσεων τοῦ Πατριαρχείου, βλέπει ὅτι μὲ προσεκτικὰ ἀλλὰ σταθερὰ βήματα, χωρὶς νὰ παραβιάζεται ἡ νομιμότητα τῆς χώρας στὴν ὁποῖα διαβιοῦμε, προσπαθοῦμε μὲ ρεαλισμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ ἀποφασιστικότητα, νὰ ἀναβιώσουμε τὶς ἐπαρχίες μας
στὴ Μικρὰ Ἀσία. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνουμε σὲ συνεργασία μὲ τὸν τουρκικὸ λαό,
ὥστε νὰ προαχθεῖ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ φιλία, νὰ ταφοῦν μιὰ γιὰ πάντα τὰ ὅπλα
τοῦ πολέμου καὶ τοῦ μίσους.
Τὴ Μικρασία μὴ τὴν κλαῖμε πια. Ναί, ἡ ρωμιοσύνη ἔχασε κάτι πολὺ μεγάλο. Πατρίδες ἀλησμόνητες. Ὅμως ἡ ρωμιοσύνη συνεχίζει. Συνεχίζει ἀλλοῦ
καὶ ἀλλιῶς. Ἂς κάνουμε ὅπως ἔκαναν οἱ πρῶτες γενιὲς τῶν προγόνων μας
τῶν προσφύγων: ἔκλαυσαν τὶς πατρίδες, ἔκλαυσαν τοὺς νεκροὺς ποὺ ἄφησαν πίσω, ἀλλὰ σύντομα ἀνασυντάχθηκαν καὶ ἀφοσιώθηκαν στὴ δημιουργία τοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν καὶ τῆς νέας πατρίδας. Καὶ κάτι ἄλλο: ἦταν
οἱ πρῶτοι ποὺ φάνηκαν πρόθυμοι νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ καὶ φιλικὰ μὲ τὴν μεγάλη γείτονα χώρα. Οἱ πρῶτοι ποὺ θέλησαν νὰ κλείσουν τὶς πληγὲς τοῦ μίσους καὶ τῆς μισαλλοδοξίας μεταξὺ τῶν λαῶν. Τὴ Μικρασία μὴ τὴν κλαῖμε.
Ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ χάνουμε τὴν ἱστορική μας μνήμη. Καὶ ἐδῶ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐξάρουμε τὸν σπουδαῖο ρόλο ποὺ διαδραματίζει τὸ Κέντρο Σπουδῆς
καὶ Ἀνάδειξης τοῦ Μικρασιατικοῦ Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.
Διότι χωρὶς ἱστορικὴ μνήμη, εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ καταποθοῦμε ἀπὸ
τὴ λήθη τῆς ἱστορίας.
Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς ἀναβιώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο μας
μὲ τοὺς νέους ὀρθοδόξους κατοίκους τῆς Μικρασίας, ἀνταποκρίνεται στὶς
ἀνάγκες τῶν καιρῶν, διότι ἐμφανίζεται στὴν περιοχὴ ἕνας ἀναπτυσσόμενος
καὶ αὐξανόμενος ὀρθόδοξος πληθυσμός. Εἶναι ὅμως καὶ τρόπος ρεαλιστικός, διότι στὴν ἐποχή μας δὲν χωρᾶ ὁποιοσδήποτε ρωμαντισμὸς ἐν προκειμένῳ, οὔτε χωρᾶ κάποιος καταστροφικὸς καὶ ἀνεδαφικὸς ἀλυτρωτισμὸς ἢ
μεγαλοϊδεατισμός. Τὸ Πατριαρχεῖο μας κινεῖται μὲ σοφία καὶ σύνεση. Εἶναι
μία σοφία καὶ μία σύνεση, τὴν ὁποία ἔχει συσσωρεύσει ἡ πείρα αἰώνων, μία
πολύτιμη πείρα στὴ διαχείριση τῆς μοίρας τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὴν ὁποία πείρα καὶ σύνεση πρέπει νὰ διατηροῦμε ἀμείωτες καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη μας καὶ
τὴν ὑποστήριξή μας. Ἔχει, ἄλλωστε, τὸ Πατριαρχεῖο ἀποδείξει στὴν πράξη
ὅτι εἶναι ἱκανὸ ἀκόμη καὶ στὶς χείριστες ἱστορικὲς συνθῆκες νὰ ἐξάγει τὰ ἄριστα δυνατὰ ἀποτελέσματα καὶ νὰ διασώζει τὰ πράγματα, νὰ διασώζει τὴν
οὐσία. Καὶ ὅταν οἱ ἱστορικὲς συνθῆκες βελτιώνονται, ξέρει καὶ πάλι τὸ Πατριαρχεῖο μας νὰ ἀνοίγει τοὺς ὁρίζοντες τῆς ρωμιοσύνης καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, γράφοντας χρυσὲς σελίδες γιὰ τὸ Γένος, ὅπως ἔπραξε πολὺ πρόσφατα,
τὸν παρελθόντα μόλις Ἰούνιο, μὲ τὴ σύγκληση τῆς ἱστορικῆς καὶ σημαντικῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Κρήτη μας.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπομονή σας νὰ μὲ ἀκούσετε.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ
Κωνσταντίνος Φωτιάδης
Ομ. Καθηγητής Παν. Δυτικής Μακεδονίας
Αν υπάρχει μια περιοχή που με περισσή ευλάβεια τιμάται η Ορθοδοξία, αυτή είναι ο ιστορικός και ο Καππαδοκικός Πόντος.
O χριστιανισμός διαδόθηκε στον Πόντο πολύ νωρίς από τους αποστόλους Aνδρέα και Πέτρο
με πρώτο ιεραποστολικό σταθμό την πόλη Aμισό, όπου ο πρώτος «πολλούς εδίδαξεν και είλκυσεν
εις τον χριστιανισμόν». Από την Aμισό κατευθύνθηκε στην Tραπεζούντα. Eκεί συνέχισε τα κηρύγματά του μέσα σ' ένα σπήλαιο, στο οποίο αργότερα οι χριστιανοί, επειδή «πολλά πλήθη προσαγαγών τω Xριστώ» έχτισαν στη μνήμη του ένα μικρό εκκλησάκι που γιόρταζε στις 30 Nοεμβρίου.
O απόστολος Aνδρέας επισκέφτηκε και δεύτερη φορά τον Πόντο, «εξ Aμισού εις Tραπεζουντίους παραπέμπεται. Ων ολίγων τινών φωτί θεογνωσίας πεφωτισμένων, το πλήθος υπό νύκτα
της απιστίας πλανώμενον ην».
Xρόνο με το χρόνο οι μαθητές πλήθαιναν και το νέο φως του Eυαγγελίου και της χριστιανοσύνης ρίζωνε σταθερά σ' όλες τις επαρχίες του Πόντου, παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούσαν οι ειδωλολάτρες και η ρωμαϊκή διοίκηση.
Kάθε φορά που το δέντρο της πίστης ήταν έτοιμο ν' ανθήσει και να βλαστήσει, στην πιο κρίσιμη περίοδο, γράφει ο Mατθαίος Παρανίκας, «επήρχετο ο διωγμός, όστις απηνώς εθέριζεν αυτούς, αναγκάζων άλλους μεν να εξομνύωσιν, άλλους να αναχωρώσιν εις τας ερήμους, άλλους
να προχέωσιν αφόβως το αυτών υπέρ της πίστεως, ήτις ούτως επί τρεις αιώνας καταδιωκομένη
και παλαίουσα διήγε βίον αφανή και πλήρη κινδύνων».
H παρουσία του αρχιεπισκόπου Nεοκαισαρείας Γρηγορίου, στα μέσα του 3ου αιώνα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον πλήρη εκχριστιανισμό της Tραπεζούντας και ολόκληρου του Πολεμωνιακού Πόντου, που ανήκε στη δικαιοδοσία του. Oυσιαστικά συμπλήρωσε το έργο του αποστόλου Aνδρέα, αναπτύσσοντας σ' όλη την περιοχή τον ορθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό, που διδάχτηκε μέσω της ελληνικής παιδείας από το δάσκαλό του Ωριγένη.
Oι συστηματικοί διωγμοί, αντί να κλονίζουν το φρόνημα των καταδιωκόμενων χριστιανών,
δυνάμωναν ακόμη περισσότερο τον αγώνα τους για τη διάδοση του χριστιανισμού και τη συντριβή των ειδώλων. Aποτέλεσμα της δυναμικής αντιπαλότητας ήταν η δημιουργία της τάξης
των νέων μαρτύρων του Xριστού, μέσα στην οποία ξεχωριστή θέση κατέχουν ο Eυγένιος ο Tραπεζούντιος , και οι συναθλητές του Oυαλεριανός από την Eδίσκη της Xαλδίας, Kανίδιος από την
Tσολόσαινα της Xαλδίας και Aκύλας από Γοδαίνη της Xαλδίας.
O μαρτυρικός θάνατος του Eυγενίου την 21 Iανουαρίου «ότε και την μνήμην αυτού και των
συνάθλων τελεί η Eκκλησία», οριστικοποίησε το θρίαμβο του χριστιανισμού κατά της ειδωλο15

λατρίας. Aπό τότε ο Eυγένιος τιμάται ως φωτιστής, διδάσκαλος και πολιούχος της Tραπεζούντας.
Tο παράδειγμα του Eυγενίου ακολούθησαν πολλοί αγωνιστές της πίστης.
Η αρχή της σύστασης της Εκκλησίας στον Πόντο ταυτίζεται με την εμφάνιση του ασκητισμού στην περιοχή αυτή. Το χαρισματικό καταπράσινο εξωκοσμικό περιβάλλον του Πόντου, γρήγορα έγινε το κέντρο του κοινόβιου
ασκητισμού. Η πρωτόγονη επίλυση του στεγαστικού και ασκητευτικού προβλήματος πολλών μοναχών στις απάτητες βουνοκορφές δημιούργησε τους
«συνοικισμούς των μονάχων» οι οποίοι αργότερα με την οικοδόμηση θαυμάσιων κτισμάτων και ιερών ναών μετεξελίχθηκαν σε αυτοτελή ιδρύματα
και μοναστήρια.
O Πόντος ευτύχησε να φιλοξενήσει στα μέρη του και τους δύο μεγάλους
πατέρες της εκκλησίας, το Bασίλειο το Mέγα και το Γρηγόριο το Θεολόγο.
Από τη μοναστική ζωή της πατρίδας του, της Τραπεζούντας, εμπνευσμένος ο νομοθέτης και αναμορφωτής της μοναστικής ζωής, Αγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ίδρυσε το 963 το πρώτο Αγιορείτικο μοναστήρι:«και εγκαταστάς εν Αγίω Ορει κατέστη ο νομοθέτης και αναμορφωτής της όλης εκεί μοναχικής ζωής. μέχρι δε της σήμερον οι πατέρες και μοναχοί του Αγίου Ορους
μετά την υπεραγίαν Θεοτόκον τον εκ Τραπεζούντος άγιον Αθανάσιον θεωρούσι προστάτην και αντιλήπτορα του Άθω». Επίσης την ίδια εποχή, που το
πνεύμα του μοναστικού ιδεώδους κυριαρχούσε στον Πόντο, γεννήθηκε ο
συναθλητής του Νίκων, ο κήρυκας του ευαγγελικού μηνύματος «Περί Μετανοίας» ο οποίος έδρασε κυρίως στην Κρήτη και την Πελοπόννησο και είναι γνωστός στον εκκλησιαστικό κόσμο ως «Νίκων ο Μετανοείτε» από τη
συνώνυμη συνθηματική προτροπή του προς τους χριστιανούς που αλλαξοπιστησαν.
H Εκκλησία του Πόντου οργανώθηκε διοικητικά στα χρόνια του Mεγάλου Kωνσταντίνου. Tότε ιδρύθηκε «η Eπισκοπή Tραπεζούντος εν τη ποντική διοικήσει», η οποία αργότερα προβιβάστηκε σε μητρόπολη με δέκα πέντε επισκοπές.
Mέσω του χριστιανισμού ο ελληνισμός μπόρεσε ευκολότερα να περάσει στους ντόπιους ποντιακούς πληθυσμούς την πολιτισμική και εθνική του
ταυτότητα, δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο πολιτισμό με κύριο άξονα την
ορθοδοξία.
Ο χώρος του ανατολικού Πόντου και η περιοχή του παραλιακού Καυκάσου είχε μεγάλη στρατηγική σημασία για την Βυζαντινή αυτοκρατορία, γιατί ήταν σημείο ελέγχου κάθε επιδρομέα που εποφθαλμιούσε τα πλούσια
εδάφη της Μικράς Ασίας, αλλά και βάση ανεφοδιασμού και εκκίνησης για
τις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι αγώνες μεταξύ του Βυζαντίου και των Περσών για την κατοχή των εδαφών και την επικυριαρχία στους λαούς ήταν συνεχής. Tην Tραπεζούντα ευεργέτησε και ο ίδιος ο αυτοκράτορας Iουστινιανός, ο οποίος ίδρυσε και επισκεύασε πολλές εκκλησίες με τη βοήθεια του
επισκόπου Eιρηναίου, φρόντισε την ανοικοδόμηση των τειχών και ανακαίνισε το δίκτυο υδροδότησης.
Στην Tραπεζούντα, ο στρατηγός Bελισσάριος ίδρυσε τις εκκλησίες του
αγίου Eυγενίου και του αγίου Bασιλείου. Στην κεντρική πύλη της δεύτερης
εκκλησίας, σωζόταν ως τη μικρασιατική καταστροφή η εικόνα του ιδρυτή
πάνω σε άλογο. O ίδιος ανακαίνισε και τα μοναστήρια του αγίου Iωάννου
Bαζελώνος και της Παναγίας Σουμελά.
Tο πάρσιμο της Πόλης από τους Φράγκους το 1204 προξένησε διοικη16
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τικό κατακερματισμό του Bυζαντίου σε μικρά λατινικά κρατίδια αλλά και
την ίδρυση νέων ελληνικών. Ένας απόγονος της αυτοκρατορικής δυναστείας των Kομνηνών, ο Aλέξιος, μαζί με τον αδερφό του, τον Δαβίδ, και
με τη βοήθεια της θείας του, της Γεωργιανής βασίλισσας Θάμαρ, πήγε και
ίδρυσε στον Πόντο το κράτος των Mεγάλων Kομνηνών της Tραπεζούντας.
O λαός του Πόντου αναγνώρισε τον Aλέξιο ως νόμιμο κληρονόμο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, γιατί σεβάστηκε την καταγωγή του, την ορθόδοξη πίστη του, αλλά και γιατί φοβήθηκε τις πολιτικές μεταβολές στην Kωνσταντινούπολη, τους Φράγκους κατακτητές και τέλος τους Σελτζούκους Tούρκους,
που προκαλούσαν καθημερινά.
H αυτοκρατορία της Tραπεζούντας δικαιωματικά κατέχει κάποια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια ιστορία. O χριστιανισμός και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χρωστάνε πολλά στη μικρή αυτή αυτοκρατορία, γιατί χάρη στη διπλωματική ευελιξία και την πολιτικοστρατιωτική ικανότητά της, κατόρθωσε να βοηθήσει πολύπλευρα την ταραγμένη από μεσαιωνικές δεισιδαιμονίες Eυρώπη. Aκόμη, χάρη στους συνεχείς απελευθερωτικούς και αμυντικούς
αγώνες της εξασθένισε την ασιατική επέκταση στην απροετοίμαστη Δύση.
Kαι όταν χάθηκε και το τελευταίο ελληνικό προπύργιο, βοήθησε ξανά την
Eυρώπη, πολιτιστικά αυτή τη φορά, μεταλαμπαδεύοντας εκεί το δικό της
ώριμο πολιτισμό και την παιδεία της με την αναγκαστική φυγή όλων των λογίων της. O Πόντιος Bησσαρίων, ο μετέπειτα Kαρδινάλιος, και ο φιλόσοφος
Γεώργιος ο Tραπεζούντιος, κατέχουν ακόμη και σήμερα ξεχωριστή θέση στα
ευρωπαϊκά γράμματα.
H Tραπεζούντα το 14ο αιώνα υπήρξε κέντρο της αστρονομίας και των
μαθηματικών. Aπ' όλα τα μέρη του κόσμου πήγαιναν στην πρωτεύουσα των
Mεγαλοκομνηνών, για να σπουδάσουν μαθηματικά και αστρονομία. Oι βυζαντινοί φιλομαθείς, γράφει ο O. Λαμψίδης: «δεν ωρρώδουν προ των κινδύνων και των περιπετειών δια να προσέλθωσι και φοιτώσιν εν Tραπεζούντι και δεν απέκρυπτον την ομολογίαν ότι μόνον εν Tραπεζούντι ήτο δυνατή
η σπουδή των θετικών Eπιστημών». H σοφία των αρχαίων Eλλήνων κλείνοντας την κυκλική τροχιά της ξαναγύρισε στο Bυζάντιο.
Oι Mεγαλοκομνηνοί που έφεραν τον τίτλο «Bασιλεύς και Aυτοκράτωρ
πάσης Aνατολής, Iβήρων και Περατείας», παρ' όλα τα μεγάλα, πολλές φορές, αντεθνικά τους λάθη, παλεύοντας 257 χρόνια, κατόρθωσαν να σώσουν
τους μαυροθαλασσίτες Έλληνες. Oι Kομνηνοί της Tραπεζούντας μπορούν
ακόμη να υπερηφανεύονται για τη θρησκευτική και πολιτική τους ωριμότητα και ανωτερότητα. Στον Πόντο την εποχή εκείνη της γενικής δεισιδαιμονίας και αμάθειας που μάστιζε όλη την Eυρώπη, όπου οι θρησκευτικοί πόλεμοι έγιναν αιτία να χαθούν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, κανένας δεν
εκτελέστηκε για θρησκευτικούς λόγους. H ανθρώπινη γνώση ποτέ δε θεωρήθηκε αντιχριστιανική. Πολιτεία, θρησκεία και ανθρώπινη γνώση συμβάδιζαν παράλληλα, αρμονικά.
Mε την άλωση της Πόλης, και της Tραπεζούντας οκτώ χρόνια αργότερα,
το 1461, έκλεισε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού. Tο παλάτι των Kομνηνών μετατράπηκε σε στρατώνα γενιτσάρων.Oκτακόσιοι νέοι έγιναν γενίτσαροι και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε στην Kωνσταντινούπολη. H μητρόπολη των Kομνηνών, η Παναγία η Xρυσοκέφαλος έγινε τζαμί. Πρώτος πασάς της πόλης έγινε
ο Kasim Pasha. Πολλοί Έλληνες των πλούσιων παραλιακών πόλεων και των
χωριών που είχαν χάσει τη γη που κατείχαν, για να σωθούν, πήραν το δρόμο
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της εξόδου και της προσφυγιάς. Άλλοι μετοίκησαν στα παράλια της μεσημβρινής και νότιας Pωσίας, άλλοι στις παραδουνάβιες περιοχές, χτίζοντας
καινούργιες ελληνικές πόλεις, καινούργια πολιτισμικά κέντρα, τα οποία αργότερα δέχονταν στοργικά κάθε καταδιωγμένο Έλληνα. Ποντιόπουλα της Διασποράς είναι οι πρωτεργάτες της επανάστασης του 1821, οι αδερφοί Aλέξανδρος και Δημήτριος Yψηλάντης.
Eκεί, μακριά από το βλέμμα του αχόρταγου δυνάστη, χτίσανε καινούργια χωριά και πόλεις, έναν καινούργιο αδούλωτο ελληνικό πολιτισμό. Η μαγεία της ελληνικής φυλής, για την οποία μιλά ο Mακρυγιάννης, έκανε και εκεί
στον μακρινό Πόντο το θαύμα της. Oι εσωτερικές και εξωτερικές μετοικεσίες
μπορεί να αλλοίωσαν την πληθυσμιακή κοινωνική και οικονομική δομή της
ελληνικής κοινωνίας, όμως δεν μπόρεσαν να την τραυματίσουν θανάσιμα.
Oι Έλληνες του Πόντου, στους δύσκολους εκείνους καιρούς, έχοντας ως
όπλα τη θρησκεία, τη γλώσσα, τη μακραίωνη ελληνική πολιτιστική παράδοση, τους χορούς και τα τραγούδια, μπόρεσαν ν' αντισταθούν στην οσμανική
βία, τη βαρβαρότητα και το σκοταδισμό, διατηρώντας με κάθε τίμημα την
ελληνική τους συνείδηση.
Όσοι έμειναν στα μέρη τους αναγκάστηκαν κάτω από τις μεσαιωνικές
πιέσεις των Oθωμανών ν' αλλαξοπιστήσουν, για να σώσουν τις περιουσίες τους, τη ζωή τους, την τιμή τους και για ν' απαλλαγούν μια για πάντα
από την απάνθρωπη συμπεριφορά τους. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι
οι περίοδοι της οσμανικής ανοχής κατά τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν μικρής διάρκειας. Tο σουλτανικό περιβάλλον, οι
μουσουλμάνοι Nτερεμπέηδες, ο οθωμανικός μηχανισμός, ο στρατός και οι
απλοί πολίτες από καιρό σε καιρό επιδίδονταν σε εγκλήματα και φοβερές
βιαιοπραγίες. H απέραντη δυστυχία και η απόγνωση που κυριαρχούσαν ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, οδηγούσαν μοιραία τους χριστιανούς στο δρόμο της
επιβίωσης που περνούσε αναγκαστικά μέσα από την αλλαξοπίστησή τους.
Πολύ παραστατικός είναι στην έκθεσή του ο αρχιμανδρίτης της Iεράς
Mονής Bαζελώνος του Πόντου Πανάρετος, ο οποίος το 1920 γράφει:
«Σφαγαί, εκβιασμοί και ατιμώσεις, ηρήμωσαν τας πόλεις και την ύπαιθρον
χώραν. Tα τρυφερά της οικογενείας φίλτρα, επλήρωσαν τα χαρέμια, δυστυχή αντικείμενα παθών κτηνωδών και ορέξεων κτηνωδεστέρων. Tο δικαίωμα
της ζωής ανήκε μόνον εις τους πιστούς του Mωάμεθ, και οι χριστιανοί έπρεπε ν' αποφασίσουν, ή να ζώσι μωαμεθανοί, ή ν' αποθάνωσι, κατόπιν μυρίων κακώσεων και βασάνων, χριστιανοί.
Mυριάδες μυριάδων εσφάγησαν, και άλλοι τόσοι, εξισλαμίσθησαν. Eκ
των 18 επισκοπών, τας οποίας είχεν η μητρόπολις Tραπεζούντος, απέμεινε
μόνη αυτή, έρημος ανθρώπων».
O Περικλής Tριανταφυλλίδης, ο μεγαλύτερος Πόντιος ιστορικός του περασμένου αιώνα, περιγράφει ως εξής τη ζωή των υπόδουλων Eλλήνων:
«O κατ' οίκον βίος του Έλληνος χριστιανού υπήρξεν αληθώς οικτρότατος. O
Έλλην ενομίζετο και των κυνών ευτελέστερος, διότι εις εκείνους μεν εδείκνυον συμπάθειαν, σπανιώτατα όμως εδείκνυε Tούρκος οίκτον εις χριστιανόν υβριζόμενον ή αικιζόμενον· απ' εναντίας πάσα κατά χριστιανού προσβολή πολλούς εύρισκε τους υποβοηθούντας και συνέτρεχον αυθόρμητα
πλήθη άπειρα και παρείχαν την αυτών συνδρομήν λόγοις και έργοις, στόματι και χερσίν, οσάκις έβλεπον Tούρκον επιτιθέμενον κατά χριστιανού. Tο
"τουρκοπαιδεύω" κατήντησεν εις την σημασίαν του απηνέστατα και σκληρότατα τιμωρώ. Kαι σήμερον ακόμη λέγοντες "τι τουρκοπαιδεύεις αυτόν;"
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σημαίνομεν, διατί σκληρότατα τον τιμωρείς;
«Συχνάκις απήτουν τραπέζας και δείπνα πολυτελή, εν οις ο Έλλην εθεώρει εαυτόν ευτυχή, αν ο Tούρκος ηρκείτο να αναχωρήσει εμπλήσας την νηδύν και ουδέν άλλο προσαπαιτήσας· συνηθέστατα προσαπήτει και χρηματικήν αμοιβήν: Nτισ παρασί.
Aι εξωμοσίαι εγίνοντο συχνότατα και πάντοτε σχεδόν διά καταμηνύσεως ή διαβολών, η εξωμοσία πατρός και μητρός συνεπήγεν αυτοδικαίως και
την βιαίαν εξώμοσιν των τέκνων, πολλάκις δε και η του αδερφού των άλλων
αδερφών».
Eίναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τις συνθήκες που βρίσκονταν οι χιλιάδες Έλληνες που αλλαξοπίστησαν. Kάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε οικογένεια έχει και μια ιδιαίτερη τραγική ιστορία. H τυραννία των σατράπηδων,
ο θρησκευτικός φανατισμός των μουσουλμάνων, οι πιέσεις και οι διωγμοί
των Nτερεμπέηδων, τα συνεχή βασανιστήρια, λύγιζαν το ανθρώπινο ηθικό
και τους ανάγκαζαν μπροστά στη φοβερή κατάσταση ν' αλλαξοπιστούν ή να
κερδίζουν με τα μαρτύρια τους, αψηφώντας τον θάνατο, μία θέση στη χορεία των νεομαρτύρων.
Tη θέση των Eλλήνων βελτίωσαν πολύ τα μοναστήρια και τα μεταλλεία
του Πόντου, που ήταν γνωστά από την πρώιμη βυζαντινή εποχή. H Πύλη
αναγνώρισε αμέσως τη σημασία που είχαν τα ορυχεία αργύρου, μολύβδου
αλλά και χρυσού στην ποντιακή ενδοχώρα. Oι σουλτάνοι, που χρειάζονταν
χρήματα για τη συνέχιση των κατακτητικών τους πολέμων, έθεσαν όλα τα
ορυχεία και μεταλλουργεία υπό την εποπτεία τους. H παραχώρηση προνομίων στους μεταλλωρύχους, που θεωρούνταν παιδιά του σουλτάνου λόγω
της οικονομικής ευρωστίας των σουλτανικών θησαυροφυλακίων, βοήθησε
πολλές φορές τους Έλληνες του Πόντου από την ασυδοσία των οθωμανικών
πολιτικών και διοικητικών αρχών και κυρίως των Nτερεμπέηδων. Τα προνόμια αυτά οδήγησαν πολλούς χριστιανούς να εγκαταλείψουν τα χωριά και
τις πόλεις τους στα παράλια και να αναζητήσουν καταφύγιο στις ποντιακές
κοινότητες των ορυχείων. Eίχε απόλυτο δίκαιο ο Πατριάρχης Iεροσολύμων
Δοσίθεος, όταν έγραφε το 1681 στο βιβλίο του ότι «τα ευλογημένα ματέμια
στάθηκαν όλο αυτό το διάστημα φάρμακο γιατρεφτικό του χριστιανισμού
και του ελληνισμού».
Αρκετές φορές οι μονές μετατρέπονταν σε άσυλα άπου κατέφευγαν οι
διωκόμενοι Ελληνες, ενώ σε κάποιες ειδικές περιστάσεις μεταβάλλονταν
ακόμα και σε αναρρωτήρια. Στον κώδικα της Μονής Περιστερεώτα διαβάζουμε ότι: «Το έτος 1892 ενέσκυψε Βροτολοιγός επιδημική νόσος χολέρα εν
Τραπεζούντι... Εκ των χριστιανικών οικογενειών της Τραπεζούντος... άλλοι
μεν κατέφυγαν εις χωρία, άλλοι δε εις τας Ιεράς μονάς της Παναγίας Σουμελά, του Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος και εις την Κουσπιδή και το πλείστον
εν τω Ιερώ Μοναστηρίω του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα δια το ανέκαθεν
φιλότιμο των πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης».
Ο Ε. Κυριακίδης θέλοντας να τονίσει το θετικό ρόλο που παίξανε τα μοναστήρια του Πόντου στη διάσωση του Ελληνισμού και Χριστιανισμού γράφει ότι: «Υπήρξαν τα Μοναστήρια κέντρα της Χριστιανοσύνης. φρουρά διαμείναντες και φυλακές της Ορθοδοξίας, διότι όπου ταύτα διεσώθησαν, εκεί
και ο Χριστιανισμός έμεινε αμιγής, όπου δε ταύτα κατεστράφησαν εκεί και
ούτος τέλειον συνεξέλειπε».
Πολλοί πατέρες ήταν συνήθως μορφωμένοι, ένα προτέρημα που είναι
απαραίτητο κυρίως για την ολοκλήρωση των δύσκολων ιεραποστολικών
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αποστολών. Δεν ήταν επίσης λίγοι εκείνοι που μαρτύρησαν στις επάλξεις
της Ορθοδοξίας. Η προσφορά τους στη διάσωση της εθνικοθρησκευτικης
ταυτότητας, υπήρξε καθοριστική γιατί δεν εργάστηκαν μόνο για τη διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των υποδούλων Ελλήνων, αλλά στάθηκαν κυρίως στο πλευρό τους κάθε φορά που αντιμετώπιζαν, εξαιτίας της φτώχειας, προβλήματα επιβίωσης προβλήματα ηθικής και
κοινωνικής στήριξης.
Χάρη στην προστατευτική ακτινοβολία τα ιερά καθιδρύματα λειτούργησαν, ως θεματοφύλακες της ελληνοχριστιανικής παράδοσης και των ελληνικών ιδεωδών, ως οχυρά ηθικής αντίστασης κατά των εξισλαμισμών και
εκτουρκισμών. Έτσι αντίθετα με την εικόνα του εξισλαμισμένου παραλιακού
Πόντου ο υπόδουλος ελληνισμός που κατοικούσε γύρω από τα μοναστήρια
και τις βραχώδεις περιοχές παρέμεινε αλώβητος, αμιγής και ακμαίος, αλλά
και ισχυροποιήθηκε με νέα προσφυγικά ρεύματα από παραλιακές περιοχές.
H γεωγραφική διμορφία του Πόντου, που χωρίζει τον τόπο σε παραλιακό και απροσπέλαστο ορεινό, έλυνε κατά ένα σοφό τρόπο το πρόβλημα επιβίωσης των Eλλήνων. Σε περιόδους όπου οι σουλτάνοι και οι τοπάρχες συμπεριφέρονταν ανθρώπινα στους Έλληνες ραγιάδες, παρατηρούνταν μετακινήσεις πληθυσμών προς τις εύφορες παραλιακές πεδιάδες, γεγονός που
είχε θετικό αντίκρυσμα και για την οικονομία της Πύλης, αφού η δεκάτη και
οι άλλοι έμμεσοι φόροι πολλαπλασιάζονταν. Δυστυχώς, όμως, στους πέντε
αιώνες της σκληρής δοκιμασίας, τα διαλείμματα ανθρώπινης διακυβέρνησης ήταν ελάχιστα. H στυγνή βία και η τυραννία ανάγκαζε τις περισσότερες
ελληνικές οικογένειες, που δε συμβιβάζονταν, να παίρνουν τους δρόμους
που οδηγούσαν στα απάτητα από τους Oθωμανούς βουνά του Πόντου. Εκεί
η ελευθερία ανταλλασσόταν πανάκριβα με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες
και την έλλειψη των βασικών αγαθών διαβίωσης, εκεί έβρισκαν καταφύγιο και σωτηρία η δυναμική ελπίδα του ελληνισμού, οι ασυμβίβαστοι νέοι
του Πόντου. Eκεί πάνω αναγκάζονταν μπροστά στον κίνδυνο του φυλετικού
αφανισμού, να καταφεύγουν στο έσχατο μέσο και μέτρο επιβίωσης, που
ήταν η τάξη των κλεφτών και ανταρτών: «Oύτοι καταλαβόντες τα όρη, έζων
ελεύθεροι και έσπευδον να χύσωσι το αίμα των, όπου εκινδύνευσεν ο ελληνισμός, διά να προστατεύωσι τους ομοεθνείς των. Eις πολλά μέρη, ως εις
την Σάντα, την Mατσούκα, την Nικόπολιν, και αλλαχού, οι "Kλέφται" του Πόντου, ανεδείχθησαν φόβητρα των σατραπίσκων της περιφερείας των και εν
πολλοίς, ηδυνήθησαν να προστατεύωσι το έθνος των, εκδικούμενοι πολλάκις ικανοποιητικώς τα παθήματα αυτού».
Στους δύσκολους καιρούς που πέρασε τότε ο ελληνισμός υπήρξαν πολλοί αγωνιστές που πρόταξαν τα στήθη τους, αψήφησαν το θάνατο, ανέχτηκαν κάθε είδους ελεεινή ταπείνωση και προσβολή, αλλά δε λιποψύχησαν.
Αρκετοί αντιστάθηκαν με τα λίγα μέσα που διέθεταν στο καρκίνωμα του εξισλαμισμού, κι έμειναν για πάντα χριστιανοί. Δε θα ήταν υπερβολή, αν υποστηρίζαμε ότι αυτή η κατηγορία των Eλλήνων είναι εκείνοι που διέσωσαν
την ελληνική παράδοση, που κράτησαν ως την τελευταία μέρα αμείωτη την
εθνική τους συνείδηση και αμόλυντη τη χριστιανική τους πίστη. Oι χριστιανοί αυτοί, ελληνόφωνοι αλλά και τουρκόφωνοι, υποχρεώθηκαν σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, να εγκαταλείψουν τα μέρη όπου
έζησαν τρεις χιλιάδες χρόνια και αποδεκατισμένοι να εγκατασταθούν στην
Eλλάδα. Tο 1914 σύμφωνα με τα στοιχεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου,
αλλά και του Yπουργείου των Eξωτερικών της Eλλάδας, ζούσαν στον Πόντο
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696.495 ορθόδοξοι ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι χριστιανοί. Aπό αυτούς
353.000 δολοφονήθηκαν από τους Nεότουρκους και τους κεμαλικούς την
περίοδο 1916-1923, 182.000 ήρθαν στην Eλλάδα και οι υπόλοιποι πήραν το
δρόμο της σωτηρίας προς την εμφυλιοκρατούμενη Pωσία.
Mια ιδιαίτερη τραγική κατηγορία κατοίκων που ζουν ακόμη σήμερα στον
Πόντο είναι οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι των περιοχών Tόνυας, Όφεως,
Σουρμένων και Mατσούκας, οι οποίοι αλλαξοπίστησαν βίαια τον 17ο και
18ο αιώνα, αλλά η πλειοψηφία τους δεν ξέχασε την καταγωγή της. O χρόνος
και οι βίαιες μέθοδοι αφομοίωσης που συστηματικά αξιοποιήθηκαν, μπορεί να αλλοίωσαν, όμως δεν εξαφάνισαν την ιστορική τους μνήμη.
Σήμερα, 95 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή διατηρούν ακόμη ατόφια την ποντιακή γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα
τραγούδια και τους χορούς. Φυλάγουν με θρησκευτική ευλάβεια προγονικά κειμήλια που βεβαιώνουν την ελληνοχριστιανική καταγωγή τους. Για
τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους γράφει το 1920 ο ηγούμενος της μονής του Aγίου Iωάννου του Bαζελώνος κ. Πανάρετος στην έκθεσή του προς
το Yπουργείο Eξωτερικών της Eλλάδας: «Eίναι Έλληνες οι οποίοι διά της βίας
εξισλαμίστηκαν κατά τους μαύρους αιώνας της δουλείας, και πρεσβεύουσι
και σήμερον τον μωαμεθανισμόν, αλλ' έχουσι μητρικήν γλώσσαν την ελληνικήν, αναγνωρίζουσι την εξ' Eλλήνων, βία εξισλαμισθέντων, καταγωγήν των,
και διατηρούσι τα ελληνικά ήθη και έθιμά των, εν πολλοίς. Oύτοι φυλάττουσι τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη, βιβλία και άμφια των πατέρων των, ως κειμήλια, και επ' ουδενί λόγω δεν συγκατατίθενται εις την απαλλοτρίωσιν αυτών. Tην τουρκικήν, μανθάνουσιν εν τοις σχολείοις, αι δε γυναίκες των ομιλούσιν ευφραδέστερον την ελληνικήν. Kαι τούτο, ενώ περιβάλλονται υπό
τουρκικών πληθυσμών».
Στον ακριτικό Πόντο υπήρξε και μια άλλη κατηγορία χριστιανών που
«μισοστρατίς στον εθνικό Γολγοθά αποκαρτέρησαν, έπεσε ο σταυρός από
τον ώμο τους και ξεγέλασαν την κουστωδία των δημίων». Yπήρξαν χιλιάδες χριστιανοί που βρήκαν το ψυχικό θάρρος, ύστερα από πάλη στη συνείδησή τους, ν' αντισταθούν στη νέα θρησκεία, μ' έναν δικό τους τρόπο, για
ν' αποφύγουν το θάνατο και τον εθνικό αφανισμό τους. Eίναι εκείνοι που
αναγκάστηκαν να δεχτούν επιφανειακά μόνο τον ισλαμισμό, διατηρώντας
στα βάθη της ψυχής τους τη χριστιανική πίστη κι όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν την ελληνική γλώσσα. M' αυτό το θανάσιμο παιχνίδι μείνανε στην
πραγματικότητα πιστοί στην ορθοδοξία και στην εθνική τους ταυτότητα. O
Περικλής Tριανταφυλλίδης γράφει για τους κρυπτοχριστιανούς: «Έλληνες
χριστιανοί που δεν εδέχοντο να απαρνηθούν την θρησκεία των πατέρων και
τον εθνισμό τους, αλλά και δεν μπορούσαν να υποφέρουν τις καταπιέσεις
των δεσποτών· αυτοί που επέτυχαν να συμβιβάσουν και τα δυο. Στα φανερά παρουσιάζονται ως μουσουλμάνοι και στα κρυφά ως χριστιανοί, διατηρούντες έτσι και την θρησκεία και τον εθνισμό των».
H ελληνική ευφυΐα, όσο οι βίαιοι εξισλαμισμοί και οι απάνθρωπες ταπεινώσεις συνεχίζονταν, βρήκε και αυτόν το δρόμο επιβίωσης, που ήταν ένας
περίεργος συνδυασμός δύο φοβερά ακραίων αντιθέσεων. Δύο σύμβολα
θρησκευτικά, ο Σταυρός, σύμβολο της πραγματικής θρησκείας στα κρυφά
και το Mισοφέγγαρο, σύμβολο της τυπικής θρησκείας στα φανερά. O Xριστός
στην καρδιά και ο Mωάμεθ στα χείλη. Ωστόσο αυτοί, όταν δόθηκαν οι πρώτες ελευθερίες, άρχισαν να αποκαλύπτονται· οι περισσότεροι πρόφτασαν να
γυρίσουν επίσημα στο χριστιανισμό και μέσω αυτού και στον ελληνισμό. Aυ21

τοί είναι οι γνωστοί στην ιστορία Kρυπτοχριστιανοί ή Kλωστοί ή Kρυφοί ή Γυριστοί ή Tενεσούρηδες· συχνά ήταν γνωστοί και με άλλα τοπικά ονόματα.
Eίναι ασύλληπτο να φανταστεί κανείς σήμερα πώς μπόρεσαν και διατήρησαν επί γενεές κρυφά το μυστικό της χριστιανικής τους πίστης, όταν ξέρουμε πως το Kοράνι καταδικάζει ρητά τους αποστάτες με ταπεινωτικό θάνατο.
Έτσι ο κρυπτοχριστιανισμός, με την άδεια της επίσημης εκκλησίας, δημιούργησε μια χριστιανική εκκλησία "υπό την γην" θαμμένη στα βάθη της
ψυχής όλων εκείνων που αναγκάστηκαν να αλλαξοπιστήσουν φαινομενικά,
διατηρώντας εσωτερικά την πίστη και προσπαθώντας με τρόπους μυστικούς να τελούν τους τύπους της αληθινής τους λατρείας, έχοντας στα υπόγεια των σπιτιών τους, σε σκοτεινά κελάρια, πίσω από ένα κιλίμι τις εικόνες
των αγίων και το καντήλι. O τρόπος αντίστασής τους ξεδιπλώνει μια ακόμη πτυχή του αγώνα επιβίωσης που κατέβαλε και καταβάλλει η φυλή μας
στη μακραίωνη πορεία της. Όλοι είχαν δύο ονόματα, ένα χριστιανικό κι ένα
τουρκικό. Tηρούσαν με ευλάβεια τις χριστιανικές νηστείες, βάφτιζαν κρυφά
τα παιδιά τους. Oι κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών χρησίμευαν ως μητρώα βαπτίσεων.
Όπως προαναφέρθηκε τα μεγάλα μοναστήρια του Πόντου κατείχαν ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Ποντιακού Eλληνισμού. Xάρη στη διπλωματία τους, τη συνεργασία τους με τους επώνυμους κρυπτοχριστιανούς, πολλές φορές έσωσαν ηθικά, πνευματικά, εθνικά και σωματικά τον καταδιωγμένο ελληνισμό. Σε έγγραφο του 1922 διαβάζουμε: «Eν τω μέσω της μαινομένης ταύτης κολάσεως αι ιεραί Mητροπόλεις και Mοναί του Πόντου αποτελούσι τα μόνα κέντρα εκ των οποίων ο εκεί χειμαζόμενος Eλληνισμός αντλεί
θάρρος εν τη αντοχή, και δι' ων συνέχεται εν τη ιδέα της εθνικής υποστάσεως και θρησκευτικής συνειδήσεως αυτού.
Παρ' αυτώ, αι τρεις ιστορικαί Πατριαρχικαί και Σταυροπηγιακαί Mοναί του
Πόντου, η του Aγίου Iωάννου Bαζελώνος, η της Παναγίας Σουμελά, η του Aγίου Γεωργίου Περιστερεώτα, και η μονή του Aγίου Γεωργίου Xουτουρά, εισί
ιερά άσυλα ανακουφίσεως και καταφυγής. Mαρτυρούσαι από χιλιετιών επί
των υπερποντίων ορέων, εξακολουθούσι να καλύπτωσι τους φεύγοντας, να
ενθαρρύνωσι τους ηλαττωμένους, και να τρέφωσιν τους πεινώντας».
Tο μαρτύριο της αποκρυφίας, που συνεχίζεται ως τις μέρες μας, αποκαλύφτηκε για πρώτη φορά επίσημα το 1856. Oι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του σουλτανικού διατάγματος "Xάττι
Xουμαγιούν" που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σ' όλους
τους υπηκόους της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας συγκεντρώθηκαν το Mάρτιο του 1857 στη μονή της Θεοσκεπάστου και εκεί ορκίστηκαν να αγωνιστούν ως την τελική νίκη, αψηφώντας την εξορία, το θάνατο και τα άλλα βασανιστήρια με τα οποία τους εκβίαζαν οι τουρκικές αρχές. Oι αντιπρόσωποι
που ορίστηκαν από τους κρυπτοχριστιανούς συνέταξαν κι ένα επιτροπικό
γράμμα που στάλθηκε σ' όλες τις πρεσβείες των Mεγάλων Δυνάμεων, στο
Πατριαρχείο και την Yψηλή Πύλη: «Διά του παρόντος ημών ενσφραγίστου
επιτροπικού γράμματος δηλοποιούμεν ημείς οι εκ των επαρχιών των δύο
μητροπόλεων αγίου Tραπεζούντος και Xαλδίας, κάτοικοι των χωριών Kρώμνης, Σάντας, Kοβάσης, Πάρτης, Γιαγλήτερες, Σταύρης, Mούζενας, Στύλου,
Xάβαρας, Tαντουρλού, Σήσε, Πόντιλας, Θέρσας, Άγουρσας, Λαραχανής, Kαπίκιογλου, Γαλίανας, Xατσάβερας, Kάβαρας και λοιπών, ότι κοινή γνώμη και
εν μια συμπνοία και ομονοία αποκατεστήσαμεν από μέρους πάντων ημών
πληρεξουσίους επιτρόπους τον Kύριον Tοσούνογλουν Mουσταφάν Γιαζιτζήν
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μετά της συνοδείας αυτού Mουσταφάν Tουρσούνογλουν και Σουλεϊμάνογλουν Iσμαΐλην, εις το να απολογηθώσι και δώσωσι τους αποχρώντας λόγους εις ο,τιδήποτε ερωτήσεις θέλουσι γίνει διά την οποίαν υπόθεσιν εστάλησαν εις Kωνσταντινούπολιν.
Eις τους κυρίους τούτους έχομεν παραδεδομένας την στερεάν ημών απόφασιν και την κοινήν γνώμην εις το να ενεργήσωσι υπό οίον τρόπον δύνανται την ανακάλυψιν της άχρι τούδε κεκρυμμένης θρησκείας μας. Όθεν παρακαλούμεν τους εξοχωτάτους πρέσβεις των Aυτοκρατορικών δυνάμεων
Aγγλίας, Γαλλίας, Aυστρίας, Pωσσίας και Eλλάδος, όπως αναγνωρίσωσιν
αυτούς δυνάμει του παρόντος ενσφραγίστου επιτροπικού ημών γράμματος γνησίους ημών επιτρόπους, και οδηγήσωσιν αυτούς τα δέοντα υπέρ της
ανακαλύψεως της θρησκείας και ελευθερίας ημών.
Διά τούτο λοιπόν έγινε το παρόν ανά χείρας αυτών αποδεικτικόν και τη
σφραγίδι ενός εκάστου εσφραγισμένον επιτροπικόν γράμμα και εδόθη αυτοίς φέρειν εις ένδειξιν εν παντί τόπω και δικαστηρίω χρείας τυχούσης. 1857
Iουλίου 15, εν Tραπεζούντι».
Mέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η δυναμική επιτροπή πέτυχε ν' αναγνωρισθούν οι πρώτοι κρυπτοχριστιανοί ως χριστιανοί. Oλόκληρα χωριά,
το ένα μετά το άλλο, αποκάλυπταν το μυστικό που κρύβανε τόσους αιώνες.
Tριάντα χιλιάδες κρυφοί χριστιανοί καταγράφηκαν από τις επιτροπές που
είχαν δημιουργηθεί το 1857 από τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με τους
αντιπροσώπους των Mεγάλων Δυνάμεων και των χριστιανών του Πόντου.
O Πρόξενος της Aγγλίας στην Tραπεζούντα F. Stevens, συμμετέχοντας
στην επιτόπια έρευνα, του 1857, για να δει πόσοι κρυφοί χριστιανοί υπήρχαν, κατέγραψε σε 55 χωριά της περιοχής Kρώμνης, Aργυρούπολης, Σάντας
και Xαψίκιοϊ, 9.533 μουσουλμάνους, 17.200 κρυπτοχριστιανούς και 28.960
χριστιανούς. H Έκθεση αυτή βρίσκεται σήμερα στα αρχεία του Foreign
Office. Oι αρχές, μόλις είδαν τον μεγάλο αριθμό των κρυπτοχριστιανών κατοίκων, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της έρευνας, επειδή φοβήθηκαν
την πιθανότητα εκχριστιανισμού και εξελληνισμού ολόκληρης της περιοχής.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στον Πόντο υπήρχαν, σύμφωνα με την έρευνα του K.M.Σ., 1.454 ελληνόφωνα χωριά.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις του Oικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και του
Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδας επίσημα το 1914 ήταν καταγραμμένοι 43.000. O ηγούμενος της Iεράς μονής Aγίου Iωάννου Bαζελώνος κ. Πανάρετος στην ίδια έκθεση του 1920 γράφει ότι είναι: «Έλληνες οι οποίοι,
κατά τους προ ημών μαύρους χρόνους, ηναγκάσθησαν, διά να μη σφαγώσι, να προσποιηθώσιν εις το φανερόν, ότι έγιναν Mωαμεθανοί, διετήρησαν
όμως εν κρυπτώ, φανατικώτερον, τον Xριστιανισμόν, και τον εθνισμόν των,
και είναι γνωστοί, υπό το όνομα "τενεσούρ-ρουμ", "γυριστός Έλλην". Oύτοι εναγωνίως αναμένουσι την ημέραν της απελευθερώσεως της πατρίδος
των, διά ν' αποκαλυφθώσιν εν χαρά και ενωθώσι μετά των ομοφύλων των.
Aι δύο αύται κατηγορίαι του ελληνισμού, ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι και
κρυπτοχριστιανοί, ανέρχονται εις 233.400 και κατοικούσιν εν Όφει, Θωανία,
Mάτσκα, Aρτάση, Πλατάνω, Nικοπόλει, και λοιποίς μέρεσι».
H νεοτουρκική βουλή το 1910 αναγκάστηκε ν' αναγνωρίσει μια μεγάλη
κατηγορία κρυπτοχριστιανών ως γνήσιους χριστιανούς. Ωστόσο οι περισσότεροι στάθηκαν άτυχοι, γιατί δεν πρόφτασαν να ξεμπερδέψουν από τα
κλιμάκια της ανατολίτικης γραφειοκρατίας. Στη συνέχεια η αναπάντεχη έκβαση των ιστορικοπολιτικών γεγονότων, όπως π.χ. του Kρητικού Zητήματος
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και των Bαλκανικών πολέμων, που έφεραν αντιμέτωπες Eλλάδα και Tουρκία, ο A' Παγκόσμιος πόλεμος, ο Mικρασιατικός Πόλεμος, και η αναγκαστική ανταλλαγή, βρήκε τους κρυπτοχριστιανούς απροετοίμαστους. Tο δικαίωμα που τους έδινε θεωρητικά ο νόμος του 1910, δεν πρόφτασαν να το εκμεταλλευτούν. Oι φοβεροί διωγμοί και η συστηματική γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αυτής της περιόδου, ανάγκασαν τους κρυπτοχριστιανούς να μεταθέσουν την αποκάλυψη και την αλλαγή των ονομάτων και της
θρησκείας τους για πιο ήρεμες μέρες, μέρες που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ.
Έτσι η ανταλλαγή των πληθυσμών, που έγινε με βάση μόνο τη θρησκεία,
τους βρήκε από την άλλη πλευρά, αφού ήσαν καταγραμμένοι μονάχα με τα
τουρκικά τους ονόματα.
Oι κρυπτοχριστιανοί αυτοί παρέμειναν στον τόπο τους μαζί με όλους εκείνους, οι οποίοι, φοβούμενοι και το αβέβαιο μέλλον, εξακολούθησαν να κρατούν μυστική την πραγματική τους πίστη, κι είναι όλοι αυτοί σήμερα μαζί
με τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους, οι τελευταίοι εκπρόσωποι του ελληνισμού στην Tουρκία. Aν παίρνονταν υπόψη μαζί με τη θρησκεία και τα
άλλα γλωσσικά και εθνικά χαρακτηριστικά, και κυρίως, αν ήταν προαιρετική
η ανταλλαγή των πληθυσμών, τότε ασφαλώς η ιστορία αυτών των ανθρώπων θα έπαιρνε μια εντελώς διαφορετική πορεία, λιγότερο "μοιραία" για τα
ενδιαφερόμενα μέρη του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον διεθνολόγο G. Erler,
ο χαρακτήρας ενός έθνους καθορίζεται από την καταγωγή, τον πολιτισμό, τη
γλώσσα, τη θρησκεία, την υπηκοότητα και το λαϊκό αίσθημα. H αδυναμία της
Συνθήκης της Λωζάννης έγκειται στη μονομέρειά της, στο γεγονός, δηλαδή,
ότι πήρε υπόψη της μόνον τη θρησκεία του πληθυσμού.
Kατά συνέπεια, μπορεί με βεβαιότητα να πει κανείς ότι και μετά την
ανταλλαγή υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι άνθρωποι κρατούν μυστική
τη χριστιανική τους πίστη ή την εθνική τους συνείδηση, για ν' αποφύγουν
τον γενικό εκτουρκισμό.
Η ηγεσία του ποντιακού Ελληνισμού και συγκεκριμένα το προεδρείο του
Κεντρικού Συμβουλίου των Επαρχιακών Συνδέσμων του Πόντου, εκτιμώντας
τη μεγάλη προσφορά των μοναστηριών στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, γράφουν στov Οικουμενικό Πατριάρχη στις 29 Φεβρουαρίου 1922 ότι οι
τρείς Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές: «εισίν ιερά άσυλα ανακουφίσεως και καταφυγής. Μαρτυρούσαι από χιλιετηρίδων επί των υπερπόντιων
ορέων, εξακολουθούσι να καλύπτωσι τους φεύγοντας, να ενθαρρύνωσι τους
ηλαττωμένους και να τρέφωσι τους πεινώντας».
Δεν μπορούμε βέβαια να ξέρουμε την ιστορική εξέλιξη που θα είχε ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός της Μικράς Ασίας, αν τα μοναστήρια δεν είχαν
συμβάλλει στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης πίστης, αλλά απλώς είχαν διατηρηθεί ως απομονωμένα χριστιανικά κέντρα μέσα στην επικράτεια των
Οθωμανών. Η μοίρα όμως της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, που εξισλαμίστηκε ήδη πολύ νωρίς, φαίνεται πως ενισχύει την άποψή μου: Ύστερα απο πέντε
αιώνες μουσουλμανικής κυριαρχίας δε θα είχαν μείνει και πολλά πράγματα
απο την ανθούσα κάποτε βυζαντινή-χριστιανικη κληρονομιά, αν τα μοναστήρια αυτά με τη δύναμη και την ευλογημένη επιρροή που ασκούσαν δεν είχαν συντελέσει στην προστασία του χριστιανισμού των Ελλήνων του Πόντου.
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ*
Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης

Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδών

Ἀπό τούς ὀργανωτές τοῦ παρόντος Συμποσίου μοῦ ἀνετέθη νά ὁμιλήσω γιά τήν Εκκλησία
στήν Μ. Ἀσία καί δή στά δυτικά μικρασιατικά παράλια, ὅπου ὥς τό 1922 ἤκμαζε ρωμαλαία ἡ
Ρωμηοσύνη ἔχουσα ὡς ὑπέρμαχο προστάτη της τήν Ἐκκλησία. Ἄλλωστε στά παράλια εὑρίσκονται οἱ περισσότερες τῶν Ἑπτά Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως.
Οἱ Ἑπτά πόλεις τῆς Ἀποκαλύψεως ἐπελέγησαν, γιατί ἦσαν τά μεγάλα κέντρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ
στήν Μ. Ἀσία καί ἔτσι νά διαδοθεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ. Καί μπορεῖ μέν νά ὑπῆρχαν ἐπισκοπές στήν Μ. Ἀσία, ὅμως οἱ Ἑπτά αὐτές Ἐκκλησίες κατέστησαν τά πρότυπα τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ ἀστήρ πρῶτος τῆς Ἀποκαλύψεως ἡ Ἔφεσος, ὅπου ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τούς μαθητές
του ἵδρυσε περί τό 56 μ.Χ. τήν έκκλησία της ἐνδιαφερόμενος γιά τήν πρόοδό της παρά τίς κακότητες τῶν Ἰουδαίων καί τῶν εἰδωλολατρῶν και ὅπου, μάλιστα, κατά τήν τριετῆ ἐκεῖ παραμονή του, συνέγραψε τό 56 μ.Χ. τήν πρός Γαλάτας, τήν πρός Τίτον καί τήν πρός Τιμόθεον ἐπιστολήν. Καρπός τῆς διδασκαλίας του στήν Ἔφεσο οἱ πολλοί Χριστιανοί καί μάρτυρες τῶν πρώτων
χριστιανικῶν χρόνων, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ἐξ Ἐφέσου καταγόμενος ἱερός Πολύκαρπος, μαθητής τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί χορεία μαρτύρων ἐπί Δεκίου τό 250 μ.Χ., τό 296 μ.Χ. ἐπί Διοκλητιανοῦ ὥσπου περί τά τέλη του 4ου καί ἀρχές τοῦ 5ου αἰ. ὁ Χριστιανισμός ἑδραιοῦται
στήν Ἔφεσο καί λαμβάνει τήν τιμή τό 431 μ.Χ. νά καθίσταται ἡ πόλη, ὅπου συγκροτήθηκε ἡ Γ΄
Οἰκουμενική Σύνοδος κατά Νεστορίου γιά νά ἀπογειωθεῖ ἐπί Ἰουστινιανοῦ. Πολυάνθρωπος καί
πλουσία ἡ Ἔφεσος ἐγνώρισε ποικίλες εἰσβολές Γότθων, Σελτζούκων (1196), Μογγόλων (1210),
Περσῶν, πότε κυριευόμενη καί πότε ἐλευθερούμενη ἀπό βυζαντινούς αὐτοκράτορες.
Σ’ αὐτές τίς εἰσβολές λεηλατήθηκαν τά πολύτιμα σκεύη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὥσπου κατεστράφη ὁλικῶς τό 1403 ἀπό τόν Ταμερλάνο μετά τήν μάχη τῆς Ἀγκύρας (2 Ἰουλ.
1402). Ἀπό τό 1415 ἡ Ἔφεσος κυριαρχεῖται ἀπό τούς Ὀθωμανούς. Ἡ Ἔφεσος ὥς ἐκείνη τήν ἐποχή
ἀνέδειξε ἱκανούς ἐπισκόπους, ἰδία δέ τούς τελευταίους ἐλεύθερους χρόνους της μέ τίς μεγάλες
ἐκκλησιαστικές μορφές, ἤτοι τόν ἀπό Ἐφέσου Πατριάρχη Ἰωσήφ, πού πέθανε ταπεινωμένος ἀπό
τούς Δυτικούς στήν σύνοδο τῆς Φλωρεντίας τό 1439 καί τόν ἀσυμβίβαστο Μάρκο τόν Ἐφέσου.
Ὅσοι περιηγητές τοῦ 16ου, 17ου καί 18ου αἰ. ἐπεσκέφθησαν τήν Ἔφεσο δέν εὑρίσκουν παρά
ἐρείπια καί οὐδεμία οἰκία, σέ πόλη τόσο ἔνδοξη, ἀλλά μετά ἀξιοθρήνητη, Ajasoluk πλέον καί ὄχι
Ἔφεσος, μέ τούς ὀλίγους Ἕλληνες μές στήν ἀθλιότητά τους νά δηλώνουν στούς περιηγητές περήφανοι ὅτι κατοικοῦν στά ἐρείπια τοῦ μεγαλείου τῶν προγόνων τους. Σήμερα ἀπό ἐκεῖνα τά

25

μνημεία σώζονται ἡ Πύλη τοῦ Διωγμοῦ, πού θυμίζει κάποιον διωγμό κατά
τῶν Χριστιανῶν στήν θέση αὐτήν, ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
ἐπί Ἰουστινιανοῦ κατά τό σχέδιο τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἔλαβε χώραν ἡ Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἡ Κρυφή Παναγία, οἱ φυλακές Παύλου, πάνω στόν λόφο δυτικά, ὁ τάφος τῆς Μαρίας τῆς
Μαγδαληνῆς, τό σπήλαιον τῶν 7 παίδων, τό χωρίον Κιρκιντζές, ἡ γενέτειρα
τῆς Διδοῦς Σωτηρίου μέ τόν ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἀναπαλαιωμένος)
καί τόν καταρρέοντα ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
Ὁ ἀστήρ Δεύτερος τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ Σμύρνη πού γνώρισε τόν
Χριστιανισμό ἀπό μικρασιάτες ἐμπόρους πού εὑρίσκονταν στά Ἱεροσόλυμα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλά Χριστιανοί προφανῶς ὑπῆρχαν καὶ
πρίν τό 55-65 μ.Χ. Ὀνομαστότατοι ἐπίσκοποι ἦσαν ὁ ἱερός Βουκόλος καί Πολύκαρπος ὁ καί φοιτητής τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί ὁ Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, μέ ἱεραποστολικό ἔργο στήν Ἔφεσο, στήν Μαγνησία, στίς Τράλλεις.
Συγκλονιστικές εἶναι οἱ ἐπιστολές Πολυκάρπου καί Ἰγνατίου πρός τούς Χριστιανούς τῶν πόλεων αὐτῶν ἀλλά καί πρός τούς Φιλιππησίους. Καί εἶναι
πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας τό μαρτύριό τους ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου τό 155 μ.Χ., ἰδίως δέ αὐτό τοῦ ἱεροῦ Πολυκάρπου στό Στάδιο, στήν σημερινή Ρωμαϊκή Ἀγορά τῆς Σμύρνης τεκμηριώνοντας τόν λόγο τῆς Ἀποκαλύψεως πού ἐγράφη ἐνωρίτερον τό 95 μ.Χ.: Γίνου πιστός ἄχρι θανάτου καί
δώσω σοι τόν στέφανον τῆς ζωῆς.
Τήν Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης ἐκλέϊσαν λαμπρότατοι μητροπολῖτες, μέ κυρίαρχη μορφή τόν Γρηγόριο τόν Ε΄ τόν ἱεροεθνομάρτυρα, ἔχοντας κατά καιρούς ὑπ’ αὐτούς 6 ἐπισκοπές. Ἡ δέ Μητρόπολή της ἔδωσε καί ἐξόχους Πατριάρχες, ὀκτώ τόν ἀριθμό, ὅλοι τους κατά τόν 18ο αἰ. Πόλη καί λαός ὑπέστησαν τά δεινά τῶν συγκυριῶν τῶν ἐποχῶν ἐκ τῶν ἐπιδρομῶν ἀλλοφύλων,
πόλη τήν ὁποία ὑπερασπίσθηκαν οἱ φιλόχριστοι αὐτοκράτορες Ἀλέξιος Κομνηνός τό 1097, 1106, ὁ Ἰω. Βατάτσης (1222-1227) πού ἐτέλεσε τούς γάμους
του ἐδῶ στήν Σμύρνη, τήν ἐκόσμησε μέ λαμπρά κτήρια καί ὅταν ἀσθένησε
προσκύνησε τήν Μονή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπου σήμερα τό Κεστενί παζάρ, ἀνέρρωσε μερικῶς στόν Βουρνόβα (τότε Περίκλυστα) καί ἀπέθανε στό
Νύμφαιον, ὅπου ὥς τό 1922 σώζονταν τά ἐρείπια τῶν ἀνακτόρων του καί
ἐτάφη στήν Μονή Κουζηνᾶ στήν Μαγνησία ὑπό Σιπύλω. Ὅμορφα τά κοντινά πρός τήν Σμύρνη πολίσματα, ὅπως ἡ Π. Φώκαια, ὅπου ἡ Μονή Κροίζους
καί ὁ βυζαντινός ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου συχνά διέμειναν κατά τήν
βυζαντινή περίοδο οἱ μητροπολῖτες Σμύρνης. Ὡστόσο ἡ λαμπρότητα τῆς πόλεως καί τῶν πέριξ αὐτῆς ἀποτελοῦσε αἰτία ποικίλων εἰσβολῶν Σελτζούκων,
Γενουατῶν (αὐτοί γιά ἐμπορικούς λόγους κατεῖχαν ἤδη ἀπό τόν 14ο αἰ. τήν
Ν. Φώκαια), Χριστιανῶν Φράγκων τῆς Δ΄ Σταυροφορίας, Μογγόλων τοῦ Ταμερλάνου, Ὀθωμανῶν Τούρκων, γενόμενη κατά τό δή λεγόμενον εἰς ὄνειδος ἀνθρώπου καί ἐξουθένωμα λαοῦ! Τό 1429 ἄρχισε ἡ ἐπώδυνη Τουρκοκρατία, ἀλλ’ ἡ πόλη ἀνθίστατο ἔχοντας πλειονοψηφικό στοιχεῖο τούς Ρωμηούς της, τήν Ἐκκλησία της, τούς νεομάρτυρές της ἅγιο Δῆμο (1763), Ἀλέξανδρο (1764), Ἰωάννη (1802), τήν περιώνυμη Εὐαγγελική Σχολή, ἱδρυθεῖσα
τό 1708, μέ πρωτοβουλία τοῦ Σμυρναίου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γαβριήλ, ὅπου ἐφοίτησαν λόγιοι ὡς ὁ Κοραῆς, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
καί δίδαξαν σοφοί διδάσκαλοι τῆς ἐποχῆς ὡς ὁ Ἱερόθεος ὁ Δενδρινός, μαθητής τοῦ Μακαρίου τοῦ Πατμίου, διατηρηθεῖσα ὥς τήν Καταστροφή τοῦ
1922 καί σωζόμενη ὥς σήμερα, πίσω ἀκριβῶς ἀπό τό Foire τῆς Σμύρνης,
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στό κέντρο τῆς πόλεως, ἐκεῖ ὅπου οἱ περιώνυμες ἑλληνικές συνοικίες γενόμενες παρανάλωμα τοῦ πυρός τόν Σεπτ. τοῦ ’22. Ἡ πόλη, μολονότι τουρκοκρατούμενη, ἤκμαζε ἐμπορικά καί πνευματικά μέ τούς δραστήριους Ἕλληνες καί Φραγκολεβαντίνους ἐμπόρους, μέ τήν Εὐαγγελική Σχολή στοιχούμενη στήν παράδοση τοῦ Γένους καί τό Φιλολογικό Γυμνάσιο πού ἱδρύθηκε τό
1808, νά διδάσκει τίς νέες ἐπιστῆμες, πού ἔδωσε ἀφορμή στήν διαμάχη τῶν
πανίσχυρων συντεχνιῶν μέ τόν μητροπολίτη ἱεροεθνομάρτυρα Γρηγόριο ἐξ
ἀφορμῆς τῆς εἰσόδου τῶν νέων ἐπιστημῶν στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή. Ὁ Νεοελληνικός Διαφωτισμός εἶχε σοβαρό κέντρο του τήν Σμύρνη μέ ὅλα τά θετικά καί ἀρνητικά συνακόλουθά του.
Οἱ Σμυρναῖοι ὑπέστησαν τά πάνδεινα κατά τήν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀλλά καί ἔδωσαν ὑπέροχα δείγματα ἀνδρείας στά πεδία
τῶν μαχῶν, καθώς εἶχαν συγκροτήσει τήν Ἰωνική Φάλαγγα οἱ Σμυρναῖοι πού
κατέφυγαν στόν Μωρηᾶ. Σμυρναῖοι ἔμποροι βοήθησαν, κατά τό δυνατόν,
τούς ἐλεύθερους πολιορκημένους τοῦ Μεσολογγίου.
Τίς τουρκικές μεταρρυθμίσεις Χάττι Σερίφ καί Χάττι Χουμαγιούν τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰ. ἐξεμεταλλεύθησαν οἱ Σμυρναῖοι καί σέ συνδυασμό μέ τήν
οἰκονομική ἀνάπτυξή τους, ἔκτισαν περίλαμπρους ναούς, 18 ἐξ ὅσων γνωρίζω, μέ πρῶτο τόν όνομαστότατο τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἀλλά στήν πραγματικότητα 22 ὥς τήν Καταστροφή, μαζί δηλ. μέ τούς σταυροπηγιακούς ἐξ ὧν
σώζεται ἀναπαλαιωμένος αὐτός τοῦ ἁγίου Βουκόλου. Χώρια τά ἁγιάσματα
καί οἱ ναοί στά προάστια Μπαϊρακλί, Πετρωτά, Καρατάς, Καραντίνα, Ζαλχανᾶ, Βουτζᾶ, Βουρνόβα, Σεβδίκιοϊ, Κουκλουτζᾶ, Μπουρνόβασι κ.λπ.
Σήμερα ὄνειδος καί ἐξουθένωμα λαοῦ, γιατί ἀπ’ ὅλα τοῦτα τά ὡραῖα καί
λαμπρά ἔχει μείνει ὁ ἅγιος Βουκόλος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί δίπλα
στήν Μαινεμένη στέκονται ἀκόμη ὄρθιοι 3 ναοί μέ ἀναπαλαιωμένο αὐτόν
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἄλλοι ἔγιναν τζαμιά, ὅπως στά Ἀλάτσατα, στόν Τσεσμέ, ὅπου ἐπισκέψιμος εἶναι ὁ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Κιρκιντζέ. Πάντα στήν μνήμη μας ὁ ἱεροεθνομάρτυρας Χρυσόστομος Καλαφάτης.
Ἡ Πέργαμος εἶναι ὁ τρίτος ἀστήρ τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ πρωτεύουσα τῶν
ἐπιγόνων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, Λυσιμάχου, Εὐμένους, τῶν Ἀτταλιδῶν, ἡ περίλαμπρη τῆς ἀρχαιότητας, ἡ πατρίς τοῦ μεγάλου ἰατροῦ Γαληνοῦ, τοῦ ἱεροῦ Ἀντίπα, πού ἐγνώρισε τόν Χριστιανισμό ἀπό Χριστιανούς Ἐφεσίους
ἐμπόρους. Οἱ Χριστιανοί τῆς πόλεως ἐμαρτύρησαν ἐπί Δομητιανοῦ, ὅπως ὁ
ἱερός Ἀντίπας, ταφείς στόν σωζόμενο ὥς τίς μέρες μας στήν Μεγάλη Βασιλική τῆς Περγάμου δηλ. στόν σωζόμενο ναό Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Κατά
τίς πηγές στήν Πέργαμο ὑπῆρξε πλῆθος μαρτύρων (Ἀγαθόδωρος, Κάρπος,
Πάπυλος ἐκ Θυατείρων, Ἄτταλος ὁ Περγαμηνός). Ἡ Ἐκκλησία τῆς Περγάμου
εἶχε ἐπισκόπους μνημονευομένους στίς πηγές καί ἐτέλει ὑπό τόν Ἐφέσου,
ἡ δέ πόλη ὑφίστατο ἐπιδρομές ἀλλοθρήσκων, ὅπως Ἀράβων τό 626, τότε
δηλ. πού ἐγράφη ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος καί ἀργότερα ἀπό τούς Σταυροφόρους
τό 1204, τό 1306 ἀπό τούς Σελτζούκους, τό 1392 ἀπό τούς Ὀθωμανούς καί
τό 1402 ἀπό τούς Μογγόλους τοῦ Ταμερλάνου. Ἡ πόλη ἐρημώνεται ἀλλά
σταδιακῶς ἐποικίζεται ἀπό Ἕλληνες πού τό 1545 κτίζουν τόν ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐνῶ σώθηκε ὥς τίς μέρες μας ὁ περικαλλής ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (βλ. παρακάτω). Τό 1675 ἀναφέρεται ὁ ναός τῆς
Ἁγίας Σοφίας, τό σημερινό Οὐλού τζαμί κτισμένο ἐπί Ἰουστινιανοῦ. Περιηγητές καί ἀρχαιολόγοι τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰ. ηὗραν χριστιανικούς ναούς
πλησίον τῆς Ἀκροπόλεως καί τοῦ Θεάτρου, τέως εἰδωλολατρικούς. Περιώ27

νυμος εἶναι ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (τουρκιστί κισίλ αβλί:
ἐρυθρά στοά), παλαιά βασιλική τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, πού ἔγινε χριστιανικός ναός κατά τόν 4ο ἤ 5ο αἰ., ἐνῶ οἱ γύρω ἀπό αὐτόν πύργοι ἀφιερώθηκαν στήν τιμή τοῦ ἱεροῦ Ἀντίπα. Σήμερα εἶναι ἀρχαιολογικός χῶρος στήν
ἀρχή τῆς ἑλληνικῆς συνοικίας. Σημειωτέον ὅτι ὥς τό 1922 οἱ Χριστιανοί τελοῦσαν λιτανεῖες τιμῶντες τόν Ἰωάννη Θεολόγο καί τόν ἱερόν Ἀντίπα. Ὥς τό
1922 στήν Πέργαμο ὑφίστανται ἕξη ἁγιάσματα μέ κύριους ναούς τήν Ζωοδόχο Πηγή (μητροπολιτικός), τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, πού καλλωπίσθηκαν μέ
συνδρομές συντεχνιῶν τῆς Περγάμου, χώρια καί τά παρεκκλήσια ἔξω ἀπό
τήν πόλη. Τίποτε δέν σώζεται ἀπό αὐτά, εὐτυχῶς παρέμεινε ζῶσα ἡ ἑλληνική συνοικία, μέ τό λαμπρό σχολεῖο της καί τό Ἀρρεναγωγεῖο στόν κεντρικό
δρόμο, κατοικούμενη ἀπό ἐποίκους ἐξ Ἀνατολίας.
Ὁ τέταρτος ἀστήρ εἶναι τῶν Θυατείρων, παλαιά ἑλληνιστική πόλη, πού
γνώρισε τόν Χριστιανισμό τόν 1ο μ.Χ. αἰ. πρίν ὁ Ἰωάννης δεῖ τήν Ἀποκάλυψη, ἴσως μέ τήν Λυδία τήν πρώτη Χριστιανή τῆς Εὐρώπης τήν πορφυροπώλιδα πού βαπτίστηκε στούς Φιλίππους τῆς Καβάλας τό 53 μ.Χ. Τά Θυάτειρα ἔχουν ἁγίους μάρτυρες τόν ἐπίσκοπο Θυατείρων Κάρπο καί τόν ἰατρό
διάκονό του Πάπυλο, πού μαρτύρησαν στό ἀμφιθέατρο τῆς Περγάμου τό
250 μ.Χ. Ὡς ἐπισκοπή ὑπαγόταν στήν μητρόπολη Σάρδεων. Καί ὅταν κατελήφθη ἀπό τούς Τούρκους ὀνομάσθηκε Ak hissar: Λευκός Πύργος καί ἐρημώθηκε ἀπό τούς Ἕλληνες κατοίκους, ἀφήνοντας τά ἐρείπια ναῶν καί οἰκημάτων, πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ κατακτητές γιά τήν κατασκευή τζαμιῶν καί
οἰκιῶν. Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰ. ἄρχισε καί πάλιν ἡ συρροή τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου ἐπί συνόλου τότε 24.000 κατοίκων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 12.000
ἦσαν Ἕλληνες, καταγόμενοι ἀπό τά Κύθηρα μέ μητροπολιτικό ναό, τόν μόνον ὥς τό 1922, αὐτόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου κτισμένο τό 1832, μέ σχολεῖα καί
δραστήρια δημογεροντία. Σήμερα κάποια ἑλληνιστικά καί ρωμαϊκά ἐρείπια
μαρτυροῦν τήν λαμπρή ἱστορία τῆς πόλεως.
Ὁ ἀστήρ πέμπτος τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ὁ τῶν Σάρδεων, Σάρδεις ἡ περίλαμπρη πόλη τῶν θησαυρῶν τοῦ Κροίσου, τά χρυσωρυχεῖα τοῦ Τμώλου
πού τόν χρυσό τους κατεβίβαζε ὁ Πακτωλός ποταμός, πόλη ὅπου ἔζησαν
ὁ Αἴσωπος καί ὁ Σόλων, ἡ πρωτεύουσα τῆς Λυδίας πού κατέλαβε ὁ Κύρος
καί ὕστερα τό 480 π.Χ. ὁ Δαρεῖος, πού ἀπ’ ἐδῶ ξεκίνησε τήν ἐκστρατεία του
κατά τῶν Ἀθηναίων. Τό 330 π.Χ. ὁ Μ. Ἀλέξανδρος κατέλαβε τήν πόλη καί
ἀργότερα τήν κόσμησαν μέ περίλαμπρα οἰκοδομήματα οἱ ἐπίγονοί του Σελευκίδες ὅπως καί ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτωρ Τιβέριος τό 17 μ.Χ. Περιώνυμος
εἶναι ὁ ἐπίσκοπος Σάρδεων Μελίτων καί ἡ πόλη μετά τήν εἴσοδο τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶχε ἐπισκοπή στήν ὁποία ὑπάγονταν ἡ Φιλαδέλφεια καί τά Θυάτειρα. Οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων νωρίς προκάλεσαν τήν ἐρήμωση τῆς πόλεως, γενόμενες οἱ Σάρδεις, οἱ ἄλλοτε πλούσιες, ἕνα θλιβερό χωριό Τουρκομάνων, τέτοιο πού εἶναι καί σήμερα μέ μόνα τά ἐρείπια ἀρχαίων καί χριστιανικῶν ναῶν ὅπως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου και ὁ τάφος τοῦ
ἱεροῦ Μελίτωνος (πού μαρτύρησε τό 170 μ.Χ.). Τήν μητρόπολη Σάρδεων
ἐκλέϊσαν ὀνομαστότατοι ἐπίσκοποι κατά τούς νεώτερους χρόνους ὡς ὁ Μιχαήλ ὁ Κλεόβουλος καί ὁ Μάξιμος Σάρδεων.
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ πολίχνη Σαλιχλί ὑπαγόμενη στήν κοντινή μητρόπολη Φιλαδελφείας μέ 2.000 Ἑλληνες κατοίκους ὥς τό 1922, μέ σχολεῖα καί
ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου κτισμένο περί τό 1800, καθώς καί τό χωριό
Χριστιάν Τατάρ μέ ναό ὥς τό 1922 τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
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Ἡ Φιλαδέλφεια, ὁ ἕκτος ἀστήρ τῆς Ἀποκαλύψεως, πόλη τῶν ἐπιγόνων
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, πλουσία, αἱ ἀποκαλούμεναι Μικραί Ἀθῆναι, πού δέχτηκε τόν Χριστιανισμό ἀπό ἐμπόρους τῆς Μ. Ἀσίας πρό τῶν χρόνων τῆς
Ἀποκαλύψεως, τήν ὁποία ὁ ὑψιπετής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἐπαινεῖ γιά τήν
πίστη καί ὑπόσχεται στούς Φιλαδελφεῖς θύραν ἀνεωγμένην εἰς τόν Παράδεισον. Γιά τοῦτο ἡ πόλη, παρά τίς εἰσβολές ἀλλοφύλων, πού εἴδαμε νά
συμβαίνουν καί σέ ἄλλες πόλεις, αὐτή οὐδέποτε ἐρημώθηκε ἐκ τῶν καταστροφῶν. Ἡ μητρόπολη Φιλαδελφείας ἐκοσμήθη ὑπό λαμπρῶν ἐπισκόπων
μέ πρῶτο τόν σοφό Μακάριο τόν Χρυσοκέφαλο (1345) καί περιώνυμο ναό
τῶν Ἀρχαγγέλων στά χρόνια τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Βατάτζη καί τήν γυναικεία
μονή τοῦ κύρ Δαβίδ στά μέσα τοῦ 14ου αἰ. Εἶναι ἡ ἐποχή πού ἡ πόλη διέρχεται περίοδο ἀκμῆς καί στήν μητρόπολή της ὑπάγονται ἡ Π. Φώκαια, ἡ Ἱεράπολις καί ἡ ἐπισκοπή Συνάδων. Τό 1390 ὁ Βαγιατζίτ κατέλαβε τήν πόλη,
ἀλλά ἡ Φιλαδέλφεια ἐστάθη ὄρθια, ὄασις πραγματική ἐν μέσω τοῦ ἰσλαμικοῦ κυκλῶνος. Ἀλλά οἱ καιροί γύρισαν πρός τήν κακότητα καί ἡ ἕδρα τῆς μητροπόλεως τό 1577 μεταφέρθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Βενετία, ὅπου ἤκμαζε ἡ Ἑλληνική Ἀδελφότητα, μέ πρῶτο ἐπίσκοπο τόν σοφό
Γαβριήλ Σεβῆρο, γιά νά παραμείνει ἐκεῖ ὥς τό 1797.
Οἱ εὐλαβεῖς Φιλαδελφεῖς εἶχαν τόν 17ο αἰ. τέσσερις ναούς μέ τήν μητρόπολή τους κοσμημένη μέ ἐπίχρυσα ἀνάγλυφα καί ἁγιογραφίες. Τήν μητρόπολη Φιλαδελφείας ἐποίμανε ὁ σοφός Δωρόθεος ὁ Πρώιος, ὁ συμμάρτυς
τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ε΄ ὡς Ἀδριανουπόλεως. Ὥς τό 1922 ὑφίσταντο τά ἐρείπια τῶν βυζαντινῶν ναῶν Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Προφήτου Ναούμ (13ου
αἰ.), τῆς Μεταμορφώσεως, τοῦ Ἁγίου Φανεροῦ (1720), τῶν Ἁγίων Ἁναργύρων, τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. Πρίν τήν καταστροφή ἡ πόλη κατοικοῦνταν ἀπό
3.500 Ἕλληνες, μέ θαυμάσια σχολεῖα δημιουργήματα τοῦ Χ"Γεωργίου Θεολόγου (1873), μέ τήν παλαιά μητρόπολη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί αὐτήν τῆς
νεώτερης περιόδου τῶν Ταξιαρχῶν (τοῦ τέλους μᾶλλον τοῦ 19ου αἰ), μέ
ναούς τῆς Παναγίας, τῆς Ἁγίας Μαρίνης, τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τοῦ Ἁγίου
Σπυρίδωνος καί μέ πολλά παρεκκλήσια καί ἁγιάσματα.
Χάθηκαν ὅλα τόν Αὔγουστο τοῦ 1922, μέ μόνη σωζόμενη τήν ἑλληνική
συνοικία. Ἑλληνική συνοικία σώζεται καί στά γειτονικά Κούλα.
Ὁ ἕβδομος ἀστήρ τῆς Λαοδικείας, πόλη πού ἀπό ἐνωρίς ἐρημώθηκε καί
στήν περιοχή μένει μόνον ἡ πολίχνη Ντενιζλί, ὅπου ὥς τό 1922 ὑπῆρχε μικρή χριστιανική κοινότης, καθώς καί τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πού θυμίζουν τόν ἀρχαῖο πλοῦτο τῆς πόλεως. Τά αὐτά
ἰσχύουν καί γιά τήν Ἱεράπολη, ὅπου ἀξιομνημόνευτος εἶναι ὁ ναός, σωζόμενος ὥς σήμερα, τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου πού μαρτύρησε ἐδῶ ἐπί Νέρωνος
τό 60 μ.Χ. Δίπλα τό Pammukale, τουριστικό θέρετρο σήμερα.
Το Ἀϊβαλί, λουσμένο ἀπό τό Αἰγαῖο, ὀφείλει τήν ἵδρυσή του, περί τό 1773,
στόν οἰκονόμο Ἰωάννη Δημητρακέλλη πού ἀπέσπασε διά βεζυρικῆς εὐνοίας
προνόμια αὐτονομίας καί ὑπαγόταν στήν μητρόπολη Ἐφέσου ὥς τό 1908.
Φημισμένο γιά τήν πλούσια οἰκονομική καί πνευματική του ἀκμή, πού τόσο
εὔγλωττα περιέγραψε ὁ Φώτης Κόντογλου στό Ἀϊβαλί ἡ πατρίδα μου καί γιά
τήν σωζόμενη ὥς σήμερα Ἀκαδημία τῶν Κυδωνιῶν, ὡς κτήριο βέβαια. Εἶχε
11 ἱερούς ναούς, γενόμενους μετά τήν ἀνείπωτη Καταστροφή τοῦ 1922 τζαμιά, ὅπως οἱ Ταξιάρχες σέ μουσεῖο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης (σήμερα Σαατλί τζαμί),
ὁ ἅγιος Γεώργιος (Τσιναρλί τζαμί), ἡ Ζωοδόχος Πηγή (Χαϊρετίν πασσᾶς τζαμισί), ἡ ἁγία Τριάδα (ἀποθήκη καπνῶν). Εἶχε ἀκόμη δύο μοναστήρια τοῦ
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ἁγίου Νικολάου τῆς Λάκκας καί τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, χώρια τά παρεκκλήσια, τά ἀκμάζοντα ὥς τό 1922 σχολεῖα, τίς ἀδελφότητες, τίς συντεχνίες, τά
πανέμορφα διώροφα σπίτια πού περιμένουν ἀκόμη τούς ἰδιοκτῆτες τους,
κατοικούμενα σήμερα, μᾶλλον σέ ἄθλια κατάσταση, ἀπό Τουρκοκρῆτες
άνταλλάξιμους. Ἡ μακρινή ἀπόσταση τῆς μητροπολιτικῆς ἕδρας τῆς Ἐφέσου στήν ὁποία ὑπαγόταν τό Ἀϊβαλί καί ἄλλα ζητήματα ἐπέφεραν τήν ἵδρυση τῆς μητροπόλεως Κυδωνιῶν μέ μητροπολίτη τόν Γρηγόριο Ὡρολογᾶ, τόν
ἀπό Στρωμνίτσης πού θανατώθηκε οἰκτρῶς στίς 3 Ὀκτωβρίου 1922 μέ ἑκατοντάδες πιστῶν καί τῶν πλείστων ἱερέων. Τό Χρονικό τῆς αἰχμαλωσίας ἤ
Νο 31328 τοῦ Ἠλία Βενέζη καί τό Χρονικό τῶν 10 ἡμερῶν τῆς Ἀγάπης Μολυβιάτη μιλοῦν γιά τό μαρτύριο τῶν κατοίκων.
Συνέχεια τοπογραφικά τῶν Κυδωνιῶν εἶναι τά Μοσχονήσια πού ὡς ἐπισκοπή ἀπό τό 1766-1922 ὑπαγόταν στόν Σμύρνης, ὥσπου ἐπί Μελετίου Μεταξάκη τόν Μάρτιο τοῦ 1922 ἀνακηρύχθηκε σέ μητρόπολη γιά λόγους διοικητικούς καί ἐπί πλέον καί διά τόν ζῆλον τῶν εὐσεβῶν κατοίκων μέ πρῶτον
καί ἔσχατο μητροπολίτη τόν ἱεροεθνομάρτυρα Ἀμβρόσιο Πλειανθίδη, πού
μαρτύρησε στίς 15 Σεπτεμβρίου 1922, πνευματικό τέκνο καί αὐτός τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στίς μέρες μας σώζεται στά Μοσχονήσια ἀναπαλαιούμενος ἐπί ἔτη ὁ ναός τῶν Ταξιαρχῶν καί τό καταρρέον περίλαμπρο κάποτε
ἐπισκοπεῖο στήν παραλία τῶν Μοσχονησίων, κατοικούμενα καί αὐτά ἀπό
ἀνταλλάξιμους Τουρκοκρῆτες.
Τό ἱστορικό Ἀϊδίνι, ὅπου οἱ ἀρχαῖες Τράλλεις, στόν δρόμο Ἐφέσου –Μιλήτου, πλούσια πόλη λόγω καί τοῦ ποταμοῦ Μαιάνδρου, παραδόθηκε στόν
Μ. Ἀλέξανδρο τό 333 π.Χ., πέρασε στούς Σελευκίδες καί Ἀτταλίδες ἐπιγόνους, στούς Ρωμαίους καί στά χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ κατέστη ὀνομαστή
ὡς πόλη, ἀφοῦ ἀπό ἐκεῖ καταγόταν ὁ ἀρχιτέκτων τῆς Ἁγίας Σοφίας Ἄνθιμος. Κατελήφθη ἀπό τούς Σελτζούκους καί τούς Ὀθωμανούς, γνώρισε καταστρεπτικούς σεισμούς. Ἐκκλησιαστικῶς ὡς ἐπισκοπή ὑπαγόταν στόν Ἐφέσου πού ἐξέλιπε κατά τούς ΙΔ΄ καί ΙΕ΄ αἰ., ἀλλά τόν 20ο αἰ. ἐμφανίζεται ὡς
τιτουλάριος ὁ ἐπίσκοπος Χρυσόστομος Χ"σταύρου (1910-1913), πνευματικό τέκνο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὁ κατόπιν Φιλαδελφείας (1913-1922)
καί ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Τό Ἀϊδίνι στά τέλη τοῦ 19ου
αἰ. εἶχε περί τούς 4.000 Ἕλληνες ἐπί συνόλου 35.000. Στήν μητρόπολη περιλαμβάνονταν τά Σώκια, τό Ὀδεμήσι, τό Βαϊνδήρι, ὁ Κιρκιντζές, ἡ Μυλάς,
τά Μούγλα, τό Ντενιζλί, τό Ἐλμαλί, ἡ Ἀλικαρνασσός. Τό Ἀϊδίνι ὥς τήν καταστροφή εἶχε 5 ναούς μέ μητροπολιτικό τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, σχολεῖα, συλλόγους, ἀναγνωστήρια. Ἡ πόλη εἶχε ὑψηλό οἰκονομικό ἐπίπεδο μέ
τά προϊόντα πού ἡ γῆ της παρήγαγε. Γνωστή στήν ἱστορία ἡ σφαγή τῶν προσκόπων τοῦ Ἀϊδινίου ἀπό τούς Τούρκους (Ἰούνιος 1919).
Νεώτερες χρονολογικά μητροπόλεις ἦσαν ἡ Κρήνης καί Ἀνέων, μέ ἕδρα
ἡ πρώτη τόν Τσεσμέ, ἀπέναντι ἀπό τήν Χίο. Ὅλη ἡ περιοχή ἀνέκαθεν ὑπαγόταν στόν Ἐφέσου ὡς ἐπισκοπή Κρήνης καί Ἀνέων πού χωρίσθηκε σέ δύο
ξεχωριστές τό 1883 ἐπισκοπές. Τό 1903 ἡ ἐπισκοπή Κρήνης ἀνυψώθηκε σέ
μητρόπολη μέ ποίμνιο 57.000 περίπου πιστῶν, στήν χερσόνησο τῆς Ἐρυθραίας. Εἶχε δηλ. ὑπ’ αὐτήν πλούσιες καί ὀνομαστότατες πολίχνες πλήν
τοῦ Τσεσμέ, τά Ἀλάτσατα μέ 15.000 κατοίκους καί μέ τό κοντινό μοναστήρι, τήν Κάτω Παναγιά, τήν Ἁγία Παρασκευή, τό Καραμπουρνού, τά Μολδοβάνια, τό Σαΐπι κ.ἄ. Τό 1919 μητροπολίτης ἔγινε ὁ Καλλίνικος Λαμπρινίδης
πού λόγω τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ δέν ἐγκατεστάθη καί ηὗρε, πρόσφυγας καί
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αὐτός πρόσφυγα τό ποίμνιό του στήν Χίο κατά τήν καταστροφή. Ἀπέθανε
ὡς Ἐλασσῶνος. Ὑπήρξε σπουδαία ἐκκλησιαστική μορφή.
Ἡ ἄλλη νέα μητρόπολη στά δυτικά μικρασιατικά παράλια ἦταν ἡ Ἀνέων,
ἀπό τήν ὀνομασία Ἄνεα, τά σημερινά Σώκια, ἀπέναντι τῆς Σάμου, πολίχνη
μεταξύ Σμύρνης καί Ἐφέσου, ἐπισκοπή ἀρχικῶς ὡς Κρήνης καί Ἀνέων, ἀπό
τό 1883 ὡς ξεχωριστή ἐπισκοπή καί ἀπό τό 1917 μητρόπολις μέ πρῶτον τόν
Ἀλέξανδρο Δηλανᾶ. Στήν μητρόπολη Ἀνέων ὥς τό 1922 ὑπάγονταν οἱ πολίχνες Νεοχώρι, Κελεμπέσι, Δωμάτια, Γέροντας, Ἄκκιοϊ, Βαγάρασι, κατοικούμενες ἀποκλειστικῶς ἀπό ὁμογενεῖς.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1922 ἐπί Πατριαρχίας Μελετίου Μεταξάκη ἱδρύθηκε
ἡ μητρόπολη Βρυούλων, τῆς περιοχῆς ὥς τότε ὑπαγομένης στόν Ἐφέσου
λόγῳ τῆς προτέρας αὐτοῦ εὐκλείας καί λόγῳ πληθυσμοῦ καί τῆς ἄλλης προόδου καί ἐπιδόσεως τῆς τε παρούσης καί τῆς ἐν τῷ μέλλοντι προσδοκωμένης εἰς ἀνάλογον ἐκκλησιαστικῶς ἀναχθῆναι τιμήν. Πρῶτος καί ἔσχατος μητροπολίτης ὁ Διονύσιος Μηνᾶς, πού καί αὐτός συνήντησε τό κυνηγημένο
ποίμνιό του στήν Λέσβο γενόμενος Μηθύμνης.
Αὐτά ἐν ὀλίγοις γιά τά πολλά καί συγκλονιστικά τῶν ἐκκλησιῶν μας στά
δυτικά μικρασιατικά παράλια μέ τίς μητροπόλεις, τούς ἐπισκόπους, τά σχολεῖα, τόν βυζαντινό πλοῦτο, τίς περιπέτειες κατά τήν ἐπώδυνη Τουρκοκρατία, ὅπου ἐστάθησαν ὄρθιες ὑπό τήν σκέπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τέλος ὥς τήν Μεγάλη Τραγωδία τοῦ ’22 στήν Μ. Ἀσία. Σκόρπισαν ὅλα
τότε, ἀλλά εἴμαστε ἐδῶ ἀκόμη, τά παιδιά της πού τήν ὑμνοῦμε καί τήν δοξολογοῦμε, προσδοκώντας τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
*Εὐχαριστῶ θερμῶς τούς ὀργανωτές τοῦ Συμποσίου γιά τήν εὐγενική
τους πρόσκληση.
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Ελληνισμός και Ορθοδοξία κατά τη 2η χιλιετία μ.Χ. (1000- 1922 μ.Χ.)
στις χώρες της Πισιδίας, της Παμφυλίας, της Λυκίας και της Λυκαονίας

Χάρης Σαπουντζάκης

Συγγραφέας - Πρόεδρος Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας
Το Ματζικέρτ ήταν μια παραλίμνια πολίχνη στη λίμνη Βαν, εκεί στο Β. Α. άκρο της Μικρασίας.
Το Μυριοκέφαλο, ήταν ένας σταθμός, ένα βυζαντινό φρούριο στην περιοχή της Πισιδίας, λίγα
χιλιόμετρα Β. Δ της Σπάρτης, εκεί όπου σήμερα είναι η Τουρκική κωμόπολη Κετσιμπουρλού και
για να χρησιμοποιήσουμε τη Βυζαντινή της ονομασία, η Ευδοκιάς.
Οι δυο αυτές τοποθεσίες συνδέονται ως δίδυμες αδελφές μεταξύ τους, ως προς τα πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκεί και που ουσιαστικά οδήγησαν στην κατάρρευση της βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Τις χωρίζουν 200 περίπου χρόνια και 1000 χιλιόμετρα. Τις ενώνουν δυο αδικαιολόγητες ήττες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων (στις 26 Αυγούστου του 1071 μ.Χ.) του Ρωμανού Δ’ του Διογένη, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1276 μ.Χ. του Μανουήλ Κομνηνού, που οφείλονται και οι δυο στα
ίδια λάθη: τις λανθασμένες εκτιμήσεις δυνάμεων και δυνατοτήτων των Βυζαντινών (στράτευμα
πολυεθνικό, δολοπλοκίες ηγετών και ηγετίσκων, παραλυσία κεντρικής διοίκησης) που ουσιαστικά «προσέφεραν» στους Σελτζουκίδες σουλτάνους (τον Αλπ Ασλάν και τον Κυλίτζ Ασλάν τον Β’)
σχεδόν τα 2/3 της Μικρασίας, που από εκείνη τη στιγμή και μετά θα πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικά οι κάτοικοί της υπόδουλοι. Πρώτα βέβαια στους Σελτζουκίδες και μετά στους Οσμανλήδες, οι οποίοι αποδείχθησαν, ως «γαζήδες», δηλαδή μαχητές της πίστης, οι οποίοι είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στην εξολόθρευση των απίστων, πολύ πιο φανατικοί και αδυσώπητοι χριστιανομάχοι και αφού έχουν διαλύσει τα εμιράτα των Σελτζούκων θα εγκατασταθούν και στις περιοχές
που εξετάζουμε, από τα τέλη του 14ου αιώνα, έτσι ώστε γι’ αυτές τις χώρες η περίοδος της υποδούλωσης στους Οθωμανούς να μην αρχίζει από το 1453 μ. Χ., αλλά πολύ ενωρίτερα (η Πισιδία,
μετά τον θάνατο των Χαμίντ θα περάσει στους Οθωμανούς το 1391 μ.Χ., - η Αττάλεια θα κατακτηθεί από τον Βαγιαζήτ, τον Α’ το 1391 μ. Χ. και το Ικόνιο τελευταίο θα πέσει το 1397 μ.Χ.) χωρίς
βέβαια να υπολογίζονται οι 2 τουλάχιστον αιώνες της παρουσίας των Σελτζουκιδών!
Ο Μογγόλος Ταμερλάνος θα εισβάλει στη Μικρά Ασία στις αρχές του 15ου αιώνα. Θα διασχίσει σαν αστραπή την Πισιδία και μέσω Εγιρδίρ και Σπάρτης, θα φθάσει ως τα παράλια της Σμύρνης! Ύστερα από τρομακτικές σφαγές και λεηλασίες, που θα επιφέρει, χωρίς διάκριση, στους
πληθυσμούς των εμιράτων, θα γυρίσει πάλι από εκεί που ξεκίνησε, αφού όμως, όπως διηγείται ο Μιχαήλ Δούκας, πρώτα θα πάρει μαζί του όλο το χρυσάφι και το ασήμι της Πισιδικής γης.
Την είσοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην Κων/πολη, κοσμεί ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο από έναν Ιωνιώτη καλλιτέχνη, τον Σωτήρη Βάρβογλη.
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Αναπαριστά τη σκηνή, όπου ο Μωάμεθ ο Β’ ο Πορθητής, παραδίδει στον
ανθενωτικό Πατριάρχη Γενάδιο, που κατέλαβε τον χηρεύοντα θρόνο, το βεράτιο, ένα αυτοκρατορικό δίπλωμα δηλαδή στο οποίο είχαν καταγραφεί τα
προνόμια, βάσει των οποίων αυτός καθίστατο «εθνάρχης» - μιλλέτ μπασί – για την ακρίβεια κεφαλή του μιλλέτ (της εθνότητας) των «ρωμηών» για
να κατέχει και να παρέχει, ως εξουσιοδοτημένο όργανο, όλων των ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «κυριαρχίαν» και «δικαιοσύνην». Στόχος του πορθητή ήταν βέβαια να ικανοποιήσει τους ανθενωτικούς στα σχέδια που είχε κατά της Δύσης και των Παπικών. Ωστόσο παρέδιδε στον Πατριάρχη μιαν τεράστια ευθύνη, να θέσει δηλαδή κάτω από την προστασία
της Ορθοδοξίας και τον Ελληνισμό, αφού επί της ουσίας Τούρκοι Ορθόδοξοι
δεν υπήρξαν κι αν έγινε προσπάθεια να υπάρξουν, το 1922, με τον περιβόητο Πάπα Ευθύμ αυτή απέτυχε παταγωδώς.
Η σύνθεση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, έτσι όπως κληροδοτήθηκε από
τους Βυζαντινούς χρόνους θα συνεχιστεί, αφού τώρα μάλιστα δίπλα στο
ρουμ – ρωμηός, αρχίζει να ακούεται το «έλλην», «ελληνίς γη», «γραικός»,
«ελληνικό γένος» κ.λ.π. και μάλιστα από χείλη αρχιερέων.
Στη Μ. Ασία τον απέραντο σιτοβολώνα Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, το
πρωτοφανές αυτό μείγμα δύο υλικών, όχι κατανάγκην απόλυτα συμβατών
μεταξύ τους, θα δοκιμάζεται συνεχώς και ο ένας κρίκος, η Ορθοδοξία κυρίως, θα έρχεται να ενισχύσει τον δεύτερο τον Ελληνισμό, καθώς η Ελληνική
γλώσσα, θα καταδιωχθεί απηνώς, με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να τουρκοφωνήσουν. Η ιδιωματικού τύπου εφεύρεση της Καραμανλίδικης γλώσσας γραπτής επικοινωνίας, είχε την προέλευσή της σε πατριαρχικές πρωτοβουλίες και βοήθησε να περισωθεί το ελληνικό αλφάβητο και το άρωμα της
διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας.
Παρότι στην Πόλη, με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του Μωάμεθ του
Πορθητή προς τον Πατριάρχη θα υπάρξει μια κάποια ηρεμία, στο εσωτερικό της Μικρασίας οι διωγμοί θα ενταθούν. Η περίοδος μεταξύ του 15ου αιώνα και 17ου συγκαταλέγεται στις πιο σκοτεινές στην ιστορία του Μικρασιάτικου Ελληνισμού. Οι Οθωμανοί προβαίνουν σε συνεχείς διωγμούς επιδιώκοντας τον γενικό εξισλαμισμό και το Πατριαρχείο μέσω των κατά επαρχίες μητροπολιτών κι επισκόπων προσπαθεί ν’ αμυνθεί. Και είναι πολλοί οι
«νεομάρτυρες» της Αγιοτόκου Μικρασίας. Σμήνος ολόκληρο. Κι ανάμεσά
τους 3 νεομάρτυρες (ο Άγιος Αθανάσιος, ο εξ Ατταλείας, ο Άγιος νεομάρτυς Γεώργιος, επίσης από την Αττάλεια κι ο Άγιος Αθανάσιος ο νεομάρτυρας από τη Σπάρτη).
Οι Ελληνορθόδοξοι των αστικών κέντρων αναγκάζονται να καταφύγουν
στα γύρω βουνά για να γλιτώσουν. Όσοι εξακολουθούν να μένουν στα κέντρα υποχρεώνονται να πληρώνουν βαρύτατους φόρους, υπερδιπλάσιους
από αυτούς που πλήρωναν οι Οθωμανοί, ενώ κάθε στιγμή κρέμεται πάνω
από τα κεφάλια τους η πιθανότητα να δικαστούν για εξύβριση του Μωάμεθ
(η λεγόμενη «Αβανία») κι έτσι να φυλακιστούν ή και να εκτελεστούν. Η ελληνική γλώσσα απαγορεύεται να ομιλείται δημόσια.
Από τις 88 και πλέον Επισκοπές της Πισιδίας, της Παμφυλίας και της Λυκίας του καταλόγου του Επιφανίου (επί εποχής Ιουστινιανού) δεν επιβιώνει καμία. Ούτε αυτή η Αρχιεπισκοπή της Μικρής Αντιόχειας της Πισιδίας,
την οποία είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Εθναπόστολος Παύλος κατά τη δεύτερη
και τρίτη αποστολική του περιοδεία και είχε ξεχωριστή γι αυτόν σημασία,
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γιατί στην Αντιόχεια οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Αύγουστος και Κλαύδιος είχαν εγκαταστήσει παροικία ρωμαίων βετεράνων και γιατί η πόλη εθεωρείτο
ιερή καθώς οι ειδωλολάτρες ελάτρευαν μια θεότητα της Σελήνης.
Ο Παύλος μπορούσε μόνον να διδάσκει στη Συναγωγή και τότε ήταν που
διαχώρισε τη θέση του, ότι δεν μπορεί να υπάρξει η διάκριση του περιούσιου λαού για τους Εβραίους και ότι οι Απόστολοι θ’ απευθύνονταν πλέον
στους «εθνικούς», καθ’ όσον όπως ο ίδιος έγραψε στην επιστολή του προς
Γαλάτας: «εν Χριστώ ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην πάντες γαρ υμείς είς εστέ
εν Χριστώ Ιησού». Στην Μικρή Αντιόχεια θ’ ανεγερθεί μεγάλος ναός αφιερωμένος στον Εθναπόστολο, του οποίου σήμερα σώζονται τα θεμέλια
Οι μητροπόλεις της Παμφυλίας και της Λυκίας (Ατταλείας, Πέργης, Μυρέων και Σίδης), με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1575μ.Χ.
θα καταργηθούν και θα συγχωνευθούν στη Μητρόπολη Πισιδίας, με έδρα
εκ περιτροπής τη Σπάρτη και την Αττάλεια. Ο Μητροπολίτης Πισιδίας θα φέρει επιπλέον στον τίτλο το: ‘Υπέρτιμος και Έξαρχος Σίδης, Μυρέων Ατταλείας και Μικράς Αντιόχειας. Αιτία βέβαια η αποψίλωση του χριστεπώνυμου
πληρώματος, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αττάλειας και Λυκίας, λόγω της
έντασης των εξισλαμισμών στα μέρη εκείνα, όπως ομολογεί ο μητροπολίτης Ατταλείας.

Χάρτης Μ. Ασίας το 1100 μ.Χ.

Χάρτης Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας
και Ικονίου. Σαντζάκια: Σπάρτης, Ατταλείας
και Ικονίου

Η μητρόπολη Ικονίου θα χάσει και τις 14 Επισκοπές της ανάμεσα στις
οποίες των Λύστρων και της Δέρβης. Περαιτέρω o μητροπολίτης της θα έχει
τον τίτλο: «Μητροπολίτης Ικονίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Λυκαονίας».
Αυτή η ίδια η μητρόπολη Ικονίου θα έχει σοβαρά προβλήματα ασφαλείας ν’
αντιμετωπίσει, αφού ας μη λησμονούμε το Ικόνιο ήταν η μεγάλη πρωτεύουσα του Σελτζούκων. Έτσι, όπως ομολογείται αναγκάζονταν πολλές φορές οι
μητροπολίτες να διαμένουν στο Εγιρδίρ της Πισιδίας για λόγους ασφαλείας.
Οι συνεχείς έρευνες των τελευταίων ετών, καθώς έγινε δυνατή η δημοσίευση αρχείων φορολογικών καταλόγων των Τούρκων έρχονται να ανατρέψουν, εν μέρει, τη γενικώς επικρατήσασα εικόνα, ότι μεταξύ 16ου και 17ου
αιώνα, όλοι σχεδόν οι ρωμηοί των αστικών κέντρων είχαν καταφύγει στα
γύρω βουνά ή σε μακρινά χωριά, αν δεν είχαν κατευθυνθεί στη Σμύρνη, την
Πόλη ή ακόμη το εξωτερικό, όσοι φυσικά δεν είχαν αλλαξοπιστήσει.
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Αποδεικνύεται λοιπόν ότι στη Σπάρτη είχαν καταγραφεί 53 νοικοκυριά,
που σημαίνει το λιγότερο 400 ρωμηοί, σε σύνολο 4-5.000 κατοίκων! Στη
δεύτερη πόλη της Πισιδίας, το Βουρδούρι (το βυζαντινό Πολυδώριο ) αναγνωρίζονται 40 νοικοκυριά σε σαφώς λιγότερο συνολικό πληθυσμό. Αξίζει
να σταθούμε στο Ουλουμπουρλού (τη βυζαντινή Σωζόπολη) όπου πάντα η
τούρκικη συνοικία ήταν αρκετά μακριά από την ελληνική. Εδώ ο αριθμός
των νοικοκυριών θεωρείται ως εξωπραγματικός: 83 νοικοκυριά, δηλαδή περισσότεροι από 500 ρωμηοί. Εξαιρετικά τα στοιχεία και για την κοινότητα
Νησί, στο μικρό νησάκι της λίμνης Εγερδίρ. Μετριώνται 54 άνδρες ρωμηοί στο σύνολο 69! Ανάλογη είναι η περίπτωση του Λιβισιού, μιας πραγματικής Ελληνόπολης στη Λυκία, που κατοικείται αποκλειστικά από ρωμηούς, οι
οποίοι μάλιστα μιλούν ένα δικό τους ιδίωμα, με πλεονάζοντα τα ελληνικά.
Στο Λιβίσι μετριούνται περίπου 500 ρωμηοί, οι οποίοι όμως θα φθάσουν
έως και να δεκαπλασιαστούν στις αρχές του 20ου αιώνα.
Στη Σύλλη του Ικονίου τα πράγματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά: το
1584 μ.Χ. μετρήθηκαν 1.187 ορθόδοξοι Χριστιανοί και μόνο 125 μουσουλμάνοι, για να δικαιολογηθεί ο χαρακτηρισμός της ως ( Γκιαούρκιοί). Στη Σύλλη που, ας μην ξεχνούμε δεν τουρκοφώνησε, αλλά εξακολουθούσε να μιλάει τη δική τη διάλεκτο, ως το τέλος.
Η μεγάλη απώλεια είναι στην πλούσια Αττάλεια, η οποία μετρά μόνον
μερικές εκατοντάδες χριστιανών, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα θα φθάσει και θα ξεπεράσει τις 12.000 Ελληνορθοδόξων!
Το 1640 μ.Χ. ιδρύονται τα Πέρματα από 35 οικογένειες, οι οποίες είχαν
εγκαταλείψει την αρχαία Λαοδικεία της Λυκαονίας.
Ελληνικές οικογένειες, σε μικρόν αριθμόν, θα πρέπει να υπήρχαν και στο
Ακ - Σεχίρ (Φιλομήλιο) στο Ιλγκίν και το Έρεγλι και στο Καραμάν.
Για το Ικόνιο μια πρώτη πληροφορία για την ύπαρξη ρωμηών υπάρχει
από το Mαροκινό περιηγητή Ίμπν Μπατουτά. Δεν ήσαν πολλοί. Ο αριθμός
τους θ’ αυξηθεί πολύ αργότερα, παραμονές της Επανάστασης του 1821,
αφού τότε θα έχουν ιδρύσει και θα λειτουργήσουν ελληνικό σχολείο μ’ έναν
μάλιστα Καλαβρυτινό δάσκαλο.
Το Ικόνιο θα πολλαπλασιάσει το ελληνικό στοιχείο στα τέλη του 19ου

Η εξωτερική όψη του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Αττάλεια, όπως σώζεται σήμερα.
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αιώνα, όταν γίνονται τα έργα επέκτασης του σιδηροδρόμου Κων/πολης –
Ικονίου- Βαγδάτης!
Το 1774 ύσtερα από έναν 6/ετή ανηλεή πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ηττημένη Αυτοκρατορία θ’ αφήσει ανοιχτό το
θαλάσσιο δρόμο Ευξείνου – Βοσπόρου – Αιγαίου – Μεσογείου, έτσι ώστε
όλα τα πλοία της εποχής βάζοντας τη ρώσικη σημαία να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό θα σπεύσουν να το εκμεταλλευτούν πρώτοι οι Έλληνες ναυτικοί
και η Ελλάδα ουσιαστικά θα κυριαρχήσει στη θάλασσα. Αλλά και με άλλα
μέτρα που θα πάρει η Ρωσία, θα δείξει καθαρά τις προθέσεις της να υποστηρίξει τους ομοδόξους της.
Το μιλλέτ των ρωμηών ένιωσε να αναγεννάται!
Ξεπετιώνται από την παγωμένη γη με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου κι ανασταίνονται καινούριες ελπίδες παντού! Οι Τούρκοι χαλαρώνουν τους διωγμούς. Σιγά σιγά οι Έλληνες ξαναγυρίζουν στα αστικά κέντρα μαζικά πλέον.
Μπορεί να τους περιορίζουν σε ορισμένες συνοικίες, αυτοί όμως δεν τις
νιώθουν ως «γκέτο». Χτίζουν όμορφα σπίτια, πολλές φορές δίπατα, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική εξωτερικά και λειτουργικά διαμορφωμένους χώρους
εσωτερικά! Η αγορά είναι ελεύθερη γι’ αυτούς και μάλιστα και για τους Αρμενίους που θ’ ακολουθήσουν. Οι μουσουλμάνοι δεν είχαν να χάσουν. Αντίθετα θα βρουν απασχόληση στις επιχειρήσεις των χριστιανών και η οικονομία των περιοχών θ’ ανεβαίνει. Αναφέρομαι ενδεικτικά στις βιοτεχνίες και
οικοτεχνίες χαλιών που ιδιαίτερα ευδοκίμησαν πρώτα στο Ικόνιο και μετά
στη Σπάρτη και τα περίχωρά της.
Θ’ αρχίσουν να οργανώνονται συντεχνίες και συλλογικές δράσεις σ’ επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης (δημογεροντίες - σχολικές εφορίες κ.λ.π.). Οι
μητροπόλεις θ’ αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο και θα στηρίξουν την ίδρυση
και λειτουργία σχολείων, ενώ οι εκκλησίες, που δεν επιτρέπονταν να υπερβαίνουν το ένα μέτρο πάνω από τη γη (άρα υπόγειες) θα ανοικοδομούνται
με μεγαλοπρέπεια, θα γεμίζουν εκκλησιαστικούς θησαυρούς και θα διακοσμούνται με αγιογραφίες. Οι κοινότητες ανταγωνίζονται για το ποια θα κάνει τον πιο μεγάλο ναό, το πιο υψηλό καμπαναριό! Καλούνται κτιστάδες και
αρχιτέκτονες και από τη μητροπολιτική Ελλάδα, ενώ παραγγέλλονται καμπάνες στη Ρωσία Προτιμώνται οι τρίκλιτοι ναοί βασιλικού ρυθμού, ωστόσο εντυπωσιάζουν και ναοί με τρούλο. Στην Ι.Μ. Πισιδίας ανεγείρονται περίπου 50 εκκλησίες, έχοντας τουλάχιστον 40 ιερείς, ενώ στην Ι.Μ. Ικονίου 15
με 10 ιερείς. Στην Πάρλα της Πισιδίας, στη Σύλλη και στο Ικόνιο ιδρύονται
και λειτουργούν πολλά μοναστήρια!
25η Μαρτίου 1821. Στην Αγία Λαύρα ο Παλαιών Πατρών Γερμανός υψώνει
το λάβαρο της Επανάστασης. Δεν είναι άλλο από ένα χρυσοκεντημένο ύφασμα που παρίστανε την Κοίμηση της Θεοτόκου που είχαν υφάνει Σμυρνιές!
Αρχίζει ο μεγάλος ξεσηκωμός του Έθνους! Και η μακρινή Μικρασία, από
την πρώτη στιγμή, δηλώνει ΠΑΡΟΥΣΑ. Παρά την τεράστια απόσταση για
εκείνα τα χρόνια, παρά τους φόβους για σκληρά αντίποινα, χιλιάδες μικρασιάτες σπεύδουν να καταταγούν στα σώματα των οπλαρχηγών, ή στα πληρώματα των ναυάρχων, ως εθελοντές, να πολεμήσουν μαζί με τους Ελλαδίτες. Και δεν φτάνει αυτό. Στέλνουν χρήματα, στέλνουν εφόδια, χαρίζουν
πλοία. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι από τα βάθη της Ανατολής
εκατοντάδες μικρασιάτες σπεύδουν δηλώνοντας ως τόπο καταγωγής την
Ανατολή ή την Καραμανία, ως Ανατολίτες ή Καραμανλήδες. Ωστόσο κάποιοι
δεν θ’ αρνηθούν να δηλώσουν με ακρίβεια την καταγωγή τους. Και είναι:
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4 Σπαρταλήδες, 3 Μακρηνοί, 1 από το Λιβίσι, 1 από τη Σίλλη, 5 από την Αττάλεια. Όμως ως «Ανατολίτες» ή «Καραμανλήδες» θα μετάσχουν 250, εθελοντές! Και στο σύνολο από τη Μικρασία άνω των 2.000! Και είναι βέβαια
λυπηρό μετά την τεράστια προσφορά τους στον αγώνα να ζητείται να εξαιρούνται της ψήφου, στις τοπικές συνελεύσεις, ως «ετερόχθονες».
Ας σταματήσουμε όμως τώρα σε μιαν ακόμη σημαδιακή ημερομηνία: 22
Οκτωβρίου 1839. Είναι η ημέρα κατά την οποία ο υπουργός εξωτερικών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Μουσταφά Ρεσίτ πασάς διαβάζει στο πάρκο του παλατιού του Τοπ Καπί, το επονομαζόμενο «Gul Chane= κήπος με τα
τριαντάφυλλα», ένα αυτοκρατορικό διάταγμα του σουλτάνου Αμπτούλ Μετζίτ. Το φιρμάνι αυτό το γνωστό ως Hatti Sherif de Gulhane θα είναι το πρώτο βήμα εκδυτικισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η πρώτη πράξη σειράς μεταρρυθμίσεων (tangimat) γιατί αμέσως μετά το 1852 θ’ ακολουθήσει
το «Χάττι χουμαγιούν». Στο επίκεντρο αυτής της ενέργειας βρίσκεται το μήνυμα: όλοι οι Οθωμανοί πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο. Οφείλεται
σεβασμός της τιμής και της περιουσίας όλων γενικά των υπηκόων».
Οι σουλτάνοι πιεζόμενοι από τους δανειστές τους, τους Ευρωπαίους,
υποχρεώνονται να κάνουν συνεχείς παραχωρήσεις παίρνοντας μέτρα, τα
οποία ανοίγουν το δρόμο στους δυτικούς να διεισδύσουν ακόμη και με τη
μορφή ιεραποστολών στη Μικρασία, αλλά και σ’ άλλες περιοχές της Ανατολικής οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μέτρα τα οποία μεταφράζονται και σε περαιτέρω παροχή ελευθεριών
από τους σουλτάνους προς τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
Χωρίς να λείψουν τα πισωγυρίσματα, ιδιαίτερα της εποχής του Αβδούλ Χαμίτ, η περίοδος 1830-1910 θα είναι μια πολύ καλή περίοδος για τον Ελληνισμό της Μικρασίας. Κι επί τέλους αυτό θα φανεί και στο εσωτερικό της χώρας.
Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες της Πισιδίας, της Παμφυλίας, της Λυκίας,
της Λυκαονίας θα περάσουν γρήγορα σε μια παρατεταμένη εξελικτική πορεία, η οποία δεν θα έχει μόνον αντίκρισμα στα οικονομικά μεγέθη.
Χωρίς ν’ απομακρύνονται από την επιρροή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα βρουν τρόπο ν’ οργανώσουν τη ζωή τους και να αναδείξουν την
προσωπικότητά τους μέσα από δράσεις στο επιχειρείν, στην εκπαίδευση,
στη διοικητική αυτοοργάνωση.
Ναι, είναι ακόμη τουρκόφωνοι. Το αναγνωρίζουν και λυπούνται γι’ αυτό.
Πρέπει να φτιάξουν καλά σχολεία, να φέρουν δασκάλους από παντού ακόμη κι από την Ελλάδα. Ν’ αρχίσουν να μαθαίνουν γρήγορα τα Ελληνικά! Καθόλου εύκολη υπόθεση! Τα διδάσκονταν ουσιαστικά ως ξένη γλώσσα. Είχαν
όμως τόσην επιθυμία, τόσην ορμήν να γίνουν κάτοχοι της Ελληνικής παιδείας, ώστε θα εξελιχθούν ταχύτατα και στις Επιστήμες (ιδιαίτερα στην Ιατρική
και στη Νομική) και ως κάτοχοι πλέον 3 γλωσσών: Ελληνικής, Τουρκικής και
Γαλλικής θα καταλάβουν ζηλευτές θέσεις στην Πόλη, τη Σμύρνη, τις Βαλκανικές χώρες, στην Ευρώπη.
Η μητρόπολη Πισιδίας ευτύχησε αυτήν την περίοδο να ποιμαίνεται από
αξιόλογους ιεράρχες. Μεταξύ όλων ξεχωρίζει η μορφή του μεταρρυθμιστή
ιεράρχη Γεράσιμου Τανταλίδη, γόνου μεγάλης Κων/πολίτικης οικογένειας,
ο οποίος έδωσε καινούρια πνοή στο θεσμό της δημογεροντίας οργανώνοντας παράλληλα την Κεντρική Επιτροπή τα μέλη της οποίας δεν διορίζονταν
πια με βάση την οικονομική τους επιφάνεια και την καταγωγή τους, αλλά
πλέον εκλέγονταν με ψηφοφορία μεταξύ όλων όσοι είχαν ικανότητες και
διάθεση να προσφέρουν.
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Οι κοινότητες των ελληνορθοδόξων αυξάνονται πληθυσμιακά ραγδαία.
Οι αριθμοί δεν μπορεί να είναι απολύτως ακριβείς, γιατί οι απογραφές
δεν γίνονταν με οργανωμένο κι επιστημονικό τρόπο. Μόνο αν κανείς διασταυρώσει δυο και τρεις και τέσσερις στατιστικές, θα καταφέρει να δώσει,
με μικρή προσέγγιση την πραγματικότητα.
Ας δούμε τον ελληνορθόδοξο πληθυσμό όλων των πόλεων και χωριών
των 2 μητροπόλεων, όπως καταγράφεται στις αρχές του 20ου αιώνα:
Α) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
Β) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ
Αττάλεια: 11.000 ρωμηοί
Ικόνιον: 3.500 ρωμηοί
Σπάρτη: 6.500 ρωμηοί
Σύλλη: 2.000 ρωμηοί
Καστελλόριζο: 9.100 ρωμηοί
Πέρματα: 1.800 ρωμηοί
Λιβίσι: 4.500 ρωμηοί
Ιλγκίν: 400 ρωμηοί
Βουρδούρι: 2.000 ρωμηοί
Ακ Σεχίρ: 400 ρωμηοί
Αλάια: 2.000 ρωμηοί
Καραμάν: 600 ρωμηοί
Μάκρη: 1.500 ρωμηοί
Έρεγλι: 600 ρωμηοί
Ουλούμπουρλού: 1.500 ρωμηοί Λοιπά: 500 ρωμηοί
Μύρα: 650 ρωμηοί
Σύνολο: 9.800 ρωμηοί
Νησί: 500 ρωμηοί
Πάρλα: 2.000 ρωμηοί
Αντίφελος: 400 ρωμηοί
Καλαμάκι: 1.000 ρωμηοί
Ελμαλή: 300 ρωμηοί
Φοίνιξ: 600 ρωμηοί
Λοιπά: 500 ρωμηοί
Σύνολο: 44.050 ρωμηοί
Αμιγώς ρωμαίικες είναι οι κοινότητες: του Λιβισιού, της Σύλλης, του Ουλουμπουρλού, του Καστελλόριζου, του Νησίου. Αν εξαιρεθεί το Ικόνιο, όπου
οι μουσουλμάνοι είναι πολύ περισσότεροι, αυτοί στις άλλες πόλεις υπερέχουν κατά μ.ο. στην αναλογία 5 προς 1, όταν ο πληθυσμός είναι μικτός.
Όπως έχει ήδη ειπωθεί από την αρχή του 19ου αιώνα και μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, με ευθύνη και καθοδήγηση της Εκκλησίας οι
πληθυσμοί έριξαν όλο το βάρος τους στην οργάνωση της Εκπαίδευσης, διότι επίστευαν ότι μόνο μέσω αυτής θα μπορούσαν να κρατήσουν ακατάλυτο
το δεσμό τους με την Ορθοδοξία και άρα όχι μόνο να επιβιώσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και να διακριθούν.
Η μεγάλη καινοτομία για την Ανατολή, όπως δεν θα περίμενε κανείς ήταν
η ίδρυση και λειτουργία των Παρθεναγωγείων. Συνήθως 5/τάξια στα οποία
δίδασκαν μόνον δασκάλες. Τα Παρθεναγωγεία αυτά, θα ΄λεγε κανείς ότι
έβαζαν τα γυαλιά στα αντίστοιχα της Ελλάδας.
Τα Προγράμματα οι μέθοδοι και η διδακτέα ύλη καθορίζονταν σε γενικές
γραμμές από την Κεντρική Επιτροπή του Πατριαρχείου. Όμως εδώ υπάρχει
η… καινοτομία! Ουσιαστικό ρόλο διαδραμάτιζε ο «Φιλολογικός Σύλλογος
Κων/λεως», ένα άτυπο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο εγγυάτο την εκκοσμίκευση της παιδείας. Το Πατριαρχείο αν και διαφωνούσε ουσιαστικά είχε την
πρόνοια να θέσει υπό την αιγίδα του τον Σύλλογο και να δείξει έτσι την προοδευτική κατεύθυνσή του.
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό για την Εκπαίδευση δίνουμε, πάντα
με την επιφύλαξη κάποιων αποκλίσεων, τη στατιστική σχολείων – εκπ/κών
και μαθητών:
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Αλληλοδιδακτικό σχολείο Σπάρτης. Δάσκαλος ο Ιωάν. Δημητριάδης από τη
Μακεδονία (1880). Πρωτόσχολος μαθητής ο Κυριακός Τσακίρης που αργότερα υπηρετησε ως δάσκαλος στη Μάκρη και το Λιβίσι.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
Αρρεναγωγεία: 20 με 60 δασκάλους - καθηγητές και 3.000 μαθητές.
Παρθεναγωγεία: 8 με 25 δασκάλες και 950 μαθήτριες.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ
Αρρεναγωγεία: 4, με 15 εκπ/κούς και 800 μαθητές.
Παρθεναγωγεία: 3, με 5 δασκάλες και 300 μαθήτριες.
Την εξέλιξη της Παιδείας θ’ ακολουθήσει και μια έκρηξη Πολιτισμικών
δράσεων.
Ιδρύονται και λειτουργούν σωματεία και σύλλογοι: μορφωτικοί, αλληλοβοηθητικοί, φιλαναγνωστικοί, φιλεκπαιδευτικοί, αθλητικοί. Η μουσική έχει
την προτεραιότητα. Στην Αττάλεια και το Ικόνιο ιδρύονται μανδολινάτες.
Στη Σπάρτη πέραν της φιλαρμονικής εταιρείας ‘Αμφίων’ η Βυζαντινή μουσική θα έχει τον πρώτο λόγο. Εξαίρετοι ιεροψάλτες υπηρετούν σε υψηλό βαθμό την τέχνη θεωρώντας ότι είναι απόγονοι του μεγάλου υμνωδού του 7ου
αιώνα μ.Χ., του Γεωργίου Πισίδη. Ήταν τόση υψηλή η επίδοσή τους , ώστε
να έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά ότι «αν κάποια μέρα για κάποιο λόγο χαθεί
από τη γη η βυζαντινή μουσική οι Σπαρταλήδες ιεροψάλτες είναι ικανοί να
την αναστήσουν»!
Και γράφονται πολλά βιβλία, όχι μόνον θρησκευτικά, εγκυκλοπαιδικά, διδακτικά, παιδαγωγικά. Γράφονται και μυθιστορήματα με μυθοπλασία που
θα ζήλευε ένας Ιούλιος Βερν! Και όλα αυτά βέβαια- κάπου 1000 συνολικά – στην καραμανλίδικη γραφή, με συγγραφείς τον Ευαγγελινό Μισαηλίδη
και τον Ατταλειώτη μητροπολίτη Αγκύρας, Σεραφείμ.
Στη χαραυγή του 20ου αιώνα οι Ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί της Μ. Ασίας τόλμησαν να ελπίσουν για μιαν βαθιά μεταβολή καθώς το κίνημα των
Νεότουρκων γεννούσε προσδοκίες για μια πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία
των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ύστερα μάλιστα κι από το
πισωγύρισμα του Αβδούλ Χαμίτ .
Ελπίδες που πολύ γρήγορα θα διαψευσθούν τραγικά. Οι Νεότουρκοι απεδείχθησαν πολύ χειρότεροι των Σελτζούκων καθώς με την καθοδήγηση Γερμανών αξιωματικών (Λήμαν φον Σάντερς) ξεκίνησαν ένα εκτεταμένο σχέδιο
διώξεων σε επίπεδο εθνοκάθαρσης στην αρχή και μετά γενοκτονιών (Τάγματα εργασίας, ανελέητες σφαγές: εξόντωση Αρμενίων και Ελλήνων).
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Από το 1914 έως το 1921 οι πληθυσμοί της μητροπόλεως της Πισιδίας,
ιδιαίτερα και της Λυκαονίας πλήρωναν κάθε χρόνο φόρο αίματος καθώς
άντρες ηλικίας 20 – 50 χρονών συλλαμβάνονταν κι εξορίζονταν στην Ανατολία να σπάνε πέτρες στα λατομεία, να στρώνουν δρόμους να σκάβουν
αγρούς μέσα στα χιόνια ή το λιοπύρι των κεντρικών υψιπέδων, χωρίς νερό,
χωρίς ψωμί. Οι διωγμοί άρχισαν από τις ακμάζουσες πολιτείες της Μάκρης
και του Λιβισιού, τον Σεπτέμβρη του 1914, όταν στα 70 τόσα χωριά της Λυκίας εξαπολύθηκε κύμα βανδαλισμών, βιαιοτήτων, βιασμών γυναικών, οικονομικού αποκλεισμού με αποτέλεσμα περίτρομοι οι κάτοικοί τους να συγκεντρωθούν στις δυο αυτές πολιτείες. Το Νοέμβριο του 1917 εκτοπίσθηκαν στην Ανατολία 400 νέοι άνδρες και τον Απρίλιο του 1918, 800.
Ακολούθησαν οι εξορίες στα Τάγματα Εργασίας στην Πισιδία, όταν κατά
κύματα εξορίζονταν έως και νεαρά αγόρια 15-16 ετών. Στην Πάρλα ειδικά
μαζί με τους άνδρες εξορίστηκαν και γυναίκες.
Από τη Σύλλη του Ικονίου οι συλλαμβανόμενοι στέλνονταν ακόμα και δυτικότερα, όπου εργάζονταν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως
είχε συμβεί με τους σεισμούς του 1914 στη Σπάρτη.
Ακόμη και από την Αττάλεια, παρά την ιταλική κατοχή, εξoρίστηκαν άνδρες και νέοι. Σχεδόν όλοι οι δάσκαλοι των σχολείων εξορίσθηκαν. Πολλοί
φυλακίστηκαν και ο Λουκάς Οικονομίδης από την Αλάια σφαγιάστηκε.
Εκτός αυτών των διωγμών είχαν περιορισθεί, μέχρις καταργήσεως τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί στην Εκκλησία, αλλά και στο αυτοδιοίκητο των
κοινοτήτων. Μεταξύ 1919 – 1922 συμμορίες τσετών λυμαίνονταν όλες αυτές
τις περιοχές. Σύμφωνα με μιαν στατιστική της εποχής το σύνολο των εκτοπισθέντων υπολογιζόταν σε 481.109 άτομα. Το άνθος των Ελληνορθοδόξων.
Η 2α Μαΐου του 1919 που ξημέρωσε στα γαλανόλευκα για τη Σμύρνη
εξόργισε τους Τούρκους και τα πράγματα για τους πληθυσμούς που ήταν κοντά στο όριο της προέλασης του ελληνικού στρατού έγιναν πολύ χειρότερα!
Η ήττα στο Σαγγάριο, η πανικόβλητη υποχώρηση, το ολοκαύτωμα της
Σμύρνης, η θυσία του Χρυσοστόμου. Το τέλος της Ελληνικής παρουσίας στη
Μικρασία. Παραμένουν μόνον εγκλωβισμένοι οι πληθυσμοί του Πόντου και
της Καππαδοκίας. Οι κάτοικοι της Πισιδίας και της Παμφυλίας πέρασαν με
ελληνικά πλοία και τη συνοδεία αμερικανικού πολεμικού στη μητροπολιτική Ελλάδα από την Αττάλεια, τον Οκτώβριο του 1922!
Οι κάτοικοι του Λεβισίου, της Μάκρης και των γύρω χωριών πέρασαν στην
Ελλάδα από τη Μάκρη. Με κάπως καλύτερες συνθήκες, μετά την ανταλλαγή
του 1923, ήρθαν στη Ελλάδα μέσω Μερσίνας οι Έλληνες της Λυκαονίας (Ικόνιο, Σύλλη, κ.λ.π) μαζί με τους Καππαδόκες. Στο σημείο αυτό οφείλουμε ν’
αναφερθούμε στην αγωνιώδη προσπάθεια ιεραρχών, οι οποίοι με κάθε τρόπο υποχρεώνονταν από τον Κεμάλ να ονομάσουν μητροπολίτη του Πατριαρχείου των Τουρκοορθοδόξων τον παπα - Ευθύμ. Και οι οποίοι εγκλωβισμένοι
στην Καππαδοκία, στη μονή των Φλαβιανών, δεν ενέδιδαν. Και τελικά το εγχείρημα απέτυχε. Οι ιεράρχες αυτοί ήταν: ο μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος, ο τελευταίος μητροπολίτης της Πισιδίας μετέπειτα Επίσκοπος Πατάρων,
ο Σπάρταλης Μελέτιος και ο Σεβαστείας Γερβάσιος.
Ο Ικονίου Προκόπιος υποκύπτει στις ταλαιπωρίες και φεύγει από τη ζωή,
ο Μελέτιος ως απλός ανταλλάξιμος θα φθάσει το Σεπτέμβρη του 1924 στη
Νέα Ιωνία, κοντά στους συμπατριώτες του, έτοιμος ν’ αναλάβει νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις.
Οι Σπαρταλήδες στη μεγάλη πλειοψηφία τους εγκαταστάθηκαν πρώτοι
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στην περιοχή των Ποδαράδων έχοντας επικεφαλής των τον αποκληθέντα
και Μωϋσή των, τον ιερέα Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου. Αναγνωρίζονται ως
ιδρυτές της πόλεως, της μετέπειτα ονομασθείσας με το όνομα Νέα Ιωνία.
Στη Νέα Ιωνία εγκαταστάθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι Αλαγιώτες, πολλοί
Ατταλειώτες, Κονιαλήδες και αρκετοί Συλλελήδες.
Οι Παρλαλήδες έφθασαν στις Σέρρες οι Νησλήδες στη Νίκαια, οι Βουρδουλήδες στη Δυτική Μακεδονία, οι περισσότεροι Ατταλιώτες στον Ταύρο,
οι περισσότεροι Κονιαλήδες στο Νέο Ικόνιο Περάματος, οι Μακρηνοί στη
Νέα Μάκρη, οι Λεβισιανοί στο Ν. Λιβίσι Μαρκοπούλου Αττικής, οι Ουλούμπουρλήδες στην Καισαριανή, οι περισσότεροι των Συλλαίων στους Αμπελόκηπους.
Πως έγιναν δεκτοί αλήθεια από τους εντοπίους οι ξεριζωμένοι της καθ’
ημάς Ανατολής. Ας μην ξύνουμε πληγές τόσα χρόνια μετά. Ας μείνουμε σ’
αυτά που είπε ένας, όχι πάντως Βενιζελικός, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος «Οι εντόπιοι δεν δέχθηκαν τους εν δυστυχία αδελφούς με συμπάθεια, ή
έστω με απάθεια, τους δέχθηκαν με ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ».
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι:
-

-

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ
Ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης
Ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου, Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές Ανδρέας Μιχαηλίδης, Νίκος Ξυδάκης, Χαρά Καφαντάρη και Ελένη Αυλωνίτου
Από τη Ν.Δ., οι βουλευτές Γεωργία Μαρτίνου, Γεώργ. Κουμουτσάκος και Γεώργ. Καλαντζής
Από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, ο βουλευτής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Από το ΠOΤΑΜΙ, η κα Μαρία Κουτουλάκη
Από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ο Πρόεδρος Βασίλης Λεβέντης
Ο Μιλτιάδης Ζαχαριάδης, Άρχων Έκδικος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του Δ.Σ.
του Ιδρύματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας, Χρήστος Αναμουρλόγλου, οι αντιδήμαρχοι Φιλίππα Αθυμαρίτου,
Φώτης Τσομπάνογλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Σπύρος Αμανατίδης, Παναγιώτης Μανούρης,
Δέσποινα Θωμαΐδου, Βασ. Χριστοδούλου
Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτηρίου, Στέφ. Τσερπάνης
Ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Παύλος Θωμόγλου,
Ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ.Ν.Ι.Φ. Επιφάνιος Αρβανίτης με Ιερείς από την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας
και Φιλαδελφείας
Ο Πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε. Λουκάς Χριστοδούλου, ο Γεν. Γραμματέας Δημ. Παντέλας,
(Σύλλογος Κάτω Παναγιάς Ερυθραίας), ο Ταμίας Κων. Αναγνωστάκης (Σύλλογος Μικρασιατών Ψυχικού)
και τα μέλη του Δ.Σ. Αποστόλης Δαγδελένης (Σύλλογος Μικρασιατών Θήβας), Μαριάννα Μαστροσταμάτη
(Σύλλογος Αλατσατιανών) και Γιάννης Τριανταφυλλίδης (Σύλλογος Σινασιτών),
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων, Θεοφ. Ισακίδης,
Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και δημοτικός σύμβουλος Χρ. Χατζηϊωάννου και τα μέλη του Δ.Σ.
Αρχάγγελος Γαβριήλ, Νίκος Τσερπάνης, Χρυσάνθη Αθηνάκη, Κ. Τσοπανάκης, Γκέλυ Σακαλόγλου,
Λαμπρινή Σπανοπούλου
Ο Πρόεδρος και ολόκληρο το Δ.Σ. της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Σινασιτών, Βάσω Παπαδοπούλου
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Περαμίων Κυζικηνών, Ελπίδα Χονδρίδου
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ψυχικού, Ντίνα Μακαντάση
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Μελισσίων, Πόπη Δημητράκη-Θεοφιλίδου
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συλλαίων, Τάκης Σαλκιτζόγλου
Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βουρλιωτών, Θεόδ. Τσεσμελής,
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Προκοπιέων Αθηνών-Πειραιώς, Μαρ. Χατζηγεωργιάδου
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Πεύκης-Λυκόβρυσης, Γεώργ. Γαζεπίδης
Ο Πρόεδρος Γ. Νουβέλογλου και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Γιάννης Ηλιού
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας, Έλσα Ανθρακίδου και μέλη του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών – Η Καππαδοκία, Κ. Μπρόλιου και μέλη του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Ιωνικού Συνδέσμου, Γιάννης Κοντίτσης
Η Πρόεδρος της Αντικαρκινικής Ένωσης Ν. Ιωνίας, Βέτα Γεωργιάδου, δημ. σύμβουλος
Ο Πρόεδρος της Ρουμελιώτικης Εστίας, Κων. Βελιανίτης
Η Αντιπρόεδρος Θεοδ. Τζιρακίδου, από τον Σύλλογο Ποντίων Ν. Ιωνίας – Η ΣΙΝΩΠΗ
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Λεσβίων Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου, Χρυσάνθη Κοντού
Η Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε. Ν. Ιωνίας, Λέλα Μπανούση
Ο Πρόεδρος των Παλαιών Προσκόπων Ν. Ιωνίας, Όμηρος Ακιανίδης και μέλη του
Οι συγγραφείς Ιορδάνης Παπαδόπουλος και Αργυρώ Μαργαρίτη, ο ψηφιδογράφος Σωτ. Βάρβογλης
Ο Πρόεδρος του Ιεραποστολικού Συλλόγου “Συμβολή στην εκπαίδευση παιδιού της Αφρικής”, Σπ. Παπαδιώτης
Ο Μιχ. Βαρλάς ερευνητής και επικεφαλής του Ψηφιακού Μουσείου Δήμου Ν. Σμύρνης
Η ιστορικός Αφροδίτη Καμάρα, ο ερευνητής Γιώργος Τζεδόπουλος

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν με παραδοσιακές στολές μέλη από το Χορευτικό Εργαστήρι Ν. Ιωνίας,
τον Σύλλογο Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών – Η Καππαδοκία, τον Σύλλογο Ινεπολιτών-Κασταμονιτών,
τον Σύλλογο Ποντίων Ν. Ιωνίας και τον Ο.Π.Α.Ν. τους οποίους και ευχαριστούμε.
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