Το µεσηµέρι της Τετάρτης, 6 Μαΐου 2015, ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, αµέσως
µετά τη λήξη έκτακτης συνεδρίασής τους, υποδέχθηκαν στους χώρους τους το σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας & Φιλαδελφείας κ.
κ. Γαβριήλ και τον συνοδεύοντα αυτόν πρωτοσύγκελο, πανοσιολογιότατο Επιφάνιο.
Ο σεβασµιότατος είχε εκφράσει την επιθυµία να ξεναγηθεί, µε άνεση χρόνου, στα µουσεία και τις λοιπές εγκαταστάσεις του
Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού του ∆ήµου Ν. Ιωνίας για να γνωρίσει από κοντά στοιχεία της Ιστορίας και
του Πολιτισµού των αξέχαστων πατρίδων της Ανατολής αλλά και της νεότερης Ιστορίας του δήµου Ν. Ιωνίας.
Τον σεβασµιότατο υπoδέχθηκε ο Πρόεδρος του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ κ. Λουκάς Χριστοδούλου και τον καλωσόρισε κι
εκ µέρους του δηµάρχου κ. Ηρακλή Γκότση ο οποίος
φεύγοντας για το συνέδριο της ΚΕ∆Ε στη Χαλκιδική δεν
µπορούσε να παραµείνει περισσότερο.
Ο κ. Χριστοδούλου συνέστησε στον σεβασµιότατο ένα
προς ένα όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τακτικά
και αναπληρωµατικά, που ήσαν παρόντα και τον ευχαρίστησε για το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τα θέµατα που
αφορούν στην Ιστορία και τον Πολιτισµό του χριστεπώνυµου ποιµνίου του και της πόλης της.
Εξ ονόµατος των µελών ο πρώην πρόεδρος κ. Χάρης
Σαπουντζάκης παρουσίασε βασικούς σταθµούς στην
12/χρονη πορεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, ως Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, προβάλλοντας την
εξαιρετική συλλογική δουλειά που έχει γίνει από τα µέλη
των διοικήσεων σε όλους τους τοµείς της ίδρυσης και λειτουργίας
των µουσείων, της οργάνωσης 6 πανελλήνιας αναφοράς Συµποσίων, των εκδόσεων, των αφιερωµάτων - ηµερίδων, των
διαγωνισµών, της οργάνωσης ειδικών µαθηµάτων για τους µαθητές
των σχολείων κλπ.
Έτσι το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ σύντοµα καταξιώθηκε σε πανελλαδικό
επίπεδο, αν κρίνει κανείς από την παρουσία τόσων σηµαντικών
ανθρώπων των Επιστηµών, των Γραµµάτων και της Τέχνης απ’
όλη τη χώρα στις δράσεις του.
Ο σεβασµιότατος εξέφρασε τον ενθουσιασµό του για το
επιτελούµενο έργο και θέλοντας να «υλοποιήσει» αυτή του την
ικανοποίηση υπεσχέθη την ανάληψη από την Ιερά Μητρόπολη των
δαπανών για την αµέσως επόµενη έκδοση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, πρόταση
που εντυπωσίασε τα µέλη του ∆.Σ.
Αµέσως µετά έγινε λεπτοµερής ξενάγηση σε όλους τους
χώρους και τα τµήµατα των µουσείων από τον κ. Χρήστο
Χατζηιωάννου και τον κ. Μάκη Λυκούδη, µελών που µετείχαν στον
οργανισµό από την ίδρυσή του, το 2003.

Τη ∆ευτέρα, 30 Μαρτίου 2015, πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας Αττικής, εκδήλωση που
διοργανώθηκε από το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού
Πολιτισµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) µε θέµα “Τα φιλολογικά σαλόνια της
Kωνσταντινούπολης”.
Η οµιλήτρια της βραδιάς Καλλιόπη Στεριάδου, διδάκτωρ του
Παντείου Πανεπιστηµίου, συγγραφέας, αναφέρθηκε παραθέτοντας
ιστορικά στοιχεία, στην απαρχή της λειτουργίας των σαλονιών, στις
σηµαντικές προσωπικότητες που σύχναζαν σ΄ αυτά και στο ρόλο που
έπαιξαν σε ζητήµατα, όπως το γλωσσικό για την καθιέρωση της
δηµοτικής γλώσσας, σε θέµατα αντίληψης της ελληνικής λογοτεχνίας,
αλλά και σε θέµατα κοινωνικά, όπως η θέση της γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια της επιτυχηµένης αυτής εκδήλωσης, το κοινό
είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και ενδιαφέρον οπτικό υλικό,
σχετικό µε το θέµα που αναπτύχθηκε.
Η ηθοποιός Εύα Λυγνού διάβασε αποσπάσµατα κειµένων και
απήγγειλε ποιήµατα µε την ζεστή, εκφραστική φωνή της.
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. επιφυλάσσεται να προγραµµατίσει και να
διοργανώσει και στο µέλλον εξίσου ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως
άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Εφέτος συµπληρώθηκαν 12 χρόνια αφότου ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία και
λειτουργεί συνεχώς κι ευδοκίµως το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, ως ∆ηµοτικός Οργανισµός.
Στόχος αυτού του σηµειώµατος µου δεν είναι βέβαια η κατάθεση ενός
γενικού απολογισµού της 12/ετίας.
Θα επιθυµούσα ωστόσο να µείνω σ’ έναν µόνον τοµέα δράσης του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, που φοβάµαι ότι κάπως έχει επισκιασθεί από άλλες δράσεις του
Οργανισµού όπως είναι: τα Μουσεία, τα Συµπόσια κ.λ.π.
Μιλώ για το εκδοτικό του έργο, µε την ευκαιρία της κυκλοφορίας αυτού
του τεύχους µε τον αρ. 19. Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ λοιπόν έχει εκδώσει 19 τεύχη του
περιοδικού του στο διάστηµα 2004-2015 κι ακόµη 3 τεύχη µε ειδικότερο
αφιερωµατικό περιεχόµενο. Στο σύνολο δηλαδή 22 περιοδικές εκδόσεις µε
κείµενα κι άφθονο φωτογραφικό υλικό και ντοκουµέντα που δεν περιορίζονται µόνον σε αναφορές για την Ιστορία και
τον Πολιτισµό των αξέχαστων Πατρίδων της Ανατολής, αλλά επεκτείνονται και σε προσεγγίσεις θεµάτων σχετικών
µε τα Γράµµατα και τις Τέχνες στη σύγχρονη πια εποχή.
Όλα αυτά τα τεύχη διανεµήθηκαν, όπως βέβαια ισχύει και για τα βιβλία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, δωρεάν σε χιλιάδες
αναγνώστες.
Την ίδια ωστόσο περίοδο το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, εξέδωσε και 13 βιβλία σηµαντικών συγγραφέων κι ερευνητών στα
οποία θα πρέπει να προστεθούν και οι 6 τόµοι Πρακτικών των αντίστοιχων Συµποσίων (1ου - 6ου)
Μπορούµε λοιπόν µε δεδοµένη την υποχρέωση κατάθεσης ακριβών στοιχείων να µιλήσουµε για µια µικρή
βιβλιοθήκη µε πολύ ενδιαφέροντα κείµενα για τη Μικρασία και όχι µόνον, γραµµένα από σηµαντικούς συγγραφείς,
ερευνητές, επιστήµονες πανελληνίου ακτινοβολίας.
Το 19ο τεύχος του περιοδικού µας, το οποίο µας οδήγησε σ’ αυτήν τη σύντοµη απολογιστική περιήγηση δεν θα
µπορούσε παρά να δώσει χώρο και σε εργασίες οι οποίες θα προσέγγιζαν το ξεχωριστής σηµασία θέµα του 7ου
Συµποσίου, τον προσεχή Νοέµβριο, από διαφορετικές σκοπιές. Και φυσικά το έπραξε.
Ποιο το θέµα; Μα βέβαια το :
«Η θέση και ο ρόλος της Μικρασιάτισσας κατά τους νεότερους χρόνους, έως το 1922»
Σας εύχοµαι Καλό χειµώνα
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Χριστοδούλου

(Μια περιήγηση σε γνωστά και άγνωστα στοιχεία και ντοκουµέντα
στη διαδροµή έξι Συµποσίων του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. από το 2004 έως το 2015.)
Από τον πρώην πρόεδρο κ. Χάρη Σαπουντζάκη
Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ιδρύθηκε ως Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Νέας Ιωνίας,
το 2003. Ένας εκ των βασικών του στόχων-δράσεων που προέβλεπε ο Κανονισµός του ήταν και η οργάνωση πανελληνίων
Συµποσίων µε θεµατικές που θα αφορούσαν στην ιστορία και τον πολιτισµό των αξέχαστων πατρίδων της καθ’ ηµάς Ανατολής
και θα υπηρετούνταν από διακεκριµένες προσωπικότητες στο χώρο της µελέτης, της έρευνας και της συγγραφής.

1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ (26-28 Νοεμβρίου 2004)
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., την άνοιξη του 2004, µε πρόεδρο τον υπογράφοντα αυτό το άρθρο,
ο
αποφασίζει να οργανώσει το 1 Συµπόσιο προσδιορίζοντας κατ΄ αρχήν διάρκεια, ηµεροµηνία και θέµα.
Συγκεκριµένα µετά από πολλές συζητήσεις, όρισε τη διάρκεια σε 3 ηµέρες, κατά προτίµηση Παρασκευή – Κυριακή και
συγκεκριµένα µεταξύ 25-28 Νοεµβρίου 2004,το θέµα: “Ο Ελληνισµός της Μικράς Ασίας από την Αρχαιότητα µέχρι τη
µεγάλη Έξοδο” και ως χώρο το Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου, το οποίο ουσιαστικά θα φιλοξενούσε για πρώτη φορά µια τόσο
µεγάλη εκδήλωση.
Από την αρχή υπήρχε ένας προβληµατισµός και για τη θεµατική και για τον χρόνο. Ως προς τη θεµατική η προσέγγιση ήταν
απλή: Ξεκινάµε µ’ ένα γενικής αναφοράς θέµα που να καλύψει πολλά πεδία και πηγαίνουµε στα επόµενα συµπόσια
εξειδικεύοντας τα πράγµατα κατά τοµείς. Στην ηµεροµηνία υπήρχε προβληµατισµός. Στο 2004 έτρεχαν µεγάλα γεγονότα για τον
Ελληνικό Αθλητισµό: Το πρωτάθληµα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, στην Πορτογαλία και οι Ολυµπιακοί Αγώνες στο Ολυµπιακό
Στάδιο, µε την έδρα του “Αθήνα 2004” να είναι εγκατεστηµένη στο παλαιό εργοστάσιο του “Μουταλάσκη” που έχει αναπαλαιωθεί. Μήπως η συγκυρία δεν θα βοηθούσε; Τελικά αποφασίστηκε να γίνει το τόλµηµα µε την ελπίδα ότι θα παραχωρείτο
µεγάλος χώρος που είχε διαµορφωθεί στις εγκαταστάσεις του “Αθήνα 2004” για µια µεγάλη συναυλία µε την οποία θα
ο
µπορούσε να κλείσει πανηγυρικά τις εργασίες του, το 1 Συµπόσιο.
Συστάθηκε αµέσως Οργανωτική Επιτροπή και η λεγόµενη “Τιµητική Επιστηµονική Επιτροπή”. Την πρώτη την απάρτιζαν
ως πρόεδρος ο τέως ∆ήµαρχος Γιάννης Χαραλάµπους, ως αντιπρόεδρος ο υπογράφων, ως γραµµατέας ο Μάκης Λυκούδης και
ως µέλη οι: Ευσεβία Αλεξιάδου, Κλαίρη Αφεντούλη, Τάκης Κωστιδάκης, Νίκος Μαγιόπουλος, Στάθης Ουλκέρογλου, Κώστας
Τσοπανάκης, Αναστ. Χαρισµίδης, Χρήστος Χατζηϊωάννου, Αριστείδης Χατζησαββίδης και Νίκος Χοµπάς.
Την Επιστηµονική Επιτροπή απάρτισαν οι : Ελένη
Αγγελοµάτη, Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστηµίου, Ιάκωβος
Ακτσόγλου, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Θράκης, Μαρία
Ευθυµίου Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
και Πηνελόπη Στάθη, Ερευνήτρια Ακαδηµίας Αθηνών.
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί η εξαιρετική συµβολή
του Ιάκωβου Ακτσόγλου που “έτρεξε” µαζί µας, σχεδόν σε
καθηµερινή βάση, για την αναζήτηση των εισηγητών και
για την ενηµέρωση των πανεπιστηµιακών όλης της Ελλάδας. Πρώτη επιτυχία ήταν η αποδοχή από τον πρώην
Πρόεδρο της Ακαδηµίας Αθηνών Κωνσταντίνο ∆εσποτόπουλο να είναι το τιµώµενο πρόσωπο και να εκφωνήσει
λόγο που έκτοτε ονοµάζαµε “Πανηγυρικό”.
Από τις αρχές του Σεπτέµβρη του 2004, στον απόηχο ακόµη των ζητωκραυγών από το Ολυµπιακό Στάδιο,
είχε συγκροτηθεί το Πρόγραµµα και ο κατάλογος των
εισηγητών. Επειδή τα πλήρη στοιχεία υπάρχουν βέβαια
στα Πρακτικά, που µε πολλή επιµέλεια και µεγάλη
προσπάθεια εκδόθηκαν µέσα στο 2005, θα περιοριστώ να
αναφέρω µόνο τα ονόµατα των εισηγητών, κατ’ αλφαβηΟ π. Πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών
τική σειρά: Ιάκωβος Ακτσόγλου, Νίκος Βικέτος, Γιώργος
κ. Κωνσταντίνος ∆εσποτόπουλος.
Γιαννακόπουλος, Μαριάνθη Καπλάνογλου, Παρασκευάς
Κονόρτας, Χρήστος Μπαλόγλου, Νίκος Νικολούδης,
Αρχοντ. Παπαδοπούλου, Θεοδ. Πυλαρινός, Θεοφ. Σουλακέλλης, Πην. Στάθη, Κων/νος Φωτιάδης, Βασ. Χοµπάς, Αθαν. Χρήστου
και ∆ηµ. Ψαρρός. Κάποιοι από αυτούς υπήρξαν εισηγητές και σε επόµενα συµπόσια.
Ειπώθηκαν πολλά στο πρώτο αυτό Συµπόσιο. Έγιναν συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάσεις από την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο κλπ. Σηµασία επίσης δόθηκε στην έναρξη και τη λήξη. Έτσι στην έναρξη υπήρχε η εµφάνιση του Ωδείου Περισσού
“εν οργάνοις” µε τον Χρήστο Τσιαµούλη, ενώ στη λήξη Συναυλία της Ορχήστρας του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, υπό τον
∆ιευθυντή της Στέφανο Ψαραδάκο µε την εκτέλεση του έργου του “Έλληνες” και απαγγελία του ηθοποιού Βασ. Κολοβού στη
µεγάλη αίθουσα του “Αθήνα 2004”.
Παράλληλα είχαν οργανωθεί πρωινά µαθήµατα σπουδής της Μικρασιατικής Ιστορίας για παιδιά από το “Ίδρυµα Μείζονος
Ελληνισµού”.
Ένα τέτοιο συµπόσιο µε καλεσµένους απ’ όλη την Ελλάδα όφειλε βέβαια να καλύψει και τον τοµέα της καθηµερινής
προσφοράς καφέδων, αναψυκτικών κλπ. αλλά και µια δεξίωση – που ορίστηκε να δίνεται στο τέλος των εισηγήσεων, το βράδυ
του Σαββάτου – όπου όµως πέραν του συνήθους εδεσµατολογίου ενός κέτερινγκ να υπήρχε και υπήρξε και η προσωπική
ο
συµβολή γυναικών-δηµιουργών σε εδέσµατα µε βάση τη µικρασιάτικη παράδοση. Αυτός ο τοµέας στο 1 Συµπόσιο υπηρετήθηκε µε επιτυχία από τον Φυσιολατρικό Όµιλο και τον Σύνδεσµο Αλαγιωτών.
ου
Είναι σηµαντικό να ειπωθεί εδώ, ότι στην οργάνωση και λειτουργία του 1 Συµποσίου συνέβαλαν σηµαντικά οι προσφυγικοί
σύλλογοι της Ν. Ιωνίας (Ένωση Σπάρτης, Σύνδεσµος Αλαγιωτών, Σωµατείο Ινεπολιτών-Κασταµονιτών, Αδελφότητα

Προκοπιέων) κι ακόµη η Ο.Π.Σ.Ε., ο Ιωνικός Σύνδεσµος, το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, ο
“Αθήνα 2004” και ο Φ.Ο.Ν.Ι.
Για πρώτη φορά στην πόλη µας τόσοι φορείς, ορισµένοι εκ των οποίων υπερτοπικής εµβέλειας, συνεργάστηκαν στενά και
συνέβαλαν στην επιτυχία, που από χρονικής απόστασης πλέον σήµερα µπορούµε κάλλιστα να πούµε, ότι υπήρξε απολύτως
καθοριστική για την πορεία των Συµποσίων.
∆εν στερείται σηµασίας και η ηθική στήριξη της Εκκλησίας από τον Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, έως τον
µακαριστό αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τον τέως µητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ.κ. Κωνσταντίνο, ενώ και η
πολιτειακή και πολιτική εξουσία µε µηνύµατά της εξέφρασαν την συµπαράστασή της.
Στον απολογισµό της Οργανωτικής Επιτροπής καταγράφεται ένας αριθµός πολύ αξιόλογος ως προς την προσέλευση
συνέδρων, επισκεπτών, µελών επιτροπών κλπ., που υπερβαίνει τους 300. Εξ αυτών τουλάχιστον ένα 15% προερχόταν από
γειτονικούς δήµους αλλά και από την Ελληνική περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Γιαννιτσά , Καρδίτσα, Λάρισα, Σπάρτη, Πάτρα,
Χίο κλπ.)

2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ (25-27 Νοεμβρίου 2005)
ο

ο

Ενθουσιασµένη η Οργανωτική Επιτροπή από το 1 Συµπόσιο προκήρυξε αµέσως και το 2 ένα χρόνο µετά. Θα µπορούσε
να πει κανείς ότι βιάστηκε, γιατί συµπόσια µε τέτοια δυναµική, δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Θέµα του
ου
όπως περίπου, είχε διαφανεί και από την αναφορά στη λήξη του 1 Συµποσίου θα ήταν το “Παιδεία, Εκπαίδευση στις
Αλησµόνητες πατρίδες της Ανατολής”.
Ωστόσο όχι µόνο υπηρετήθηκε πιστά αλλά εκ του αποτελέσµατος κρίνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι είχε ακόµη
µεγαλύτερη επιτυχία από το 1ο.
Αυτή τη φορά θα είχε δύο σηµαντικές προσωπικότητες παρόντες: την πρύτανη των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων κα Ελένη ΓλύκατζηΑρβελέρ, η οποία θα εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο και θα ήταν το τιµώµενο πρόσωπο και
τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ.
Κάρολο Παπούλια ο οποίος θα παρίστατο και θα
κήρυττε τρόπον τινά την έναρξη των εργασιών.
Με ενέργειές του το ∆.Σ., µε την συµπαράσταση του δηµάρχου Γιάν. Χαραλάµπους, είχε
επιτύχει ώστε οι δαπάνες να καλυφθούν από το
Υπουργείο Πολιτισµού. Εξ αυτού του λόγου πέραν της κύριας Οργανωτικής Επιτροπής είχε ορισθεί και ειδική, στην οποία µετείχε και εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ. για την πιστοποίηση των
δαπανών.
Υπήρχε µια πλειάδα εισηγητών (Κων.
Φωτιάδης, Χάρης Μπαµπούνης, Κων. Πιτσάκης,
Θεοδ. Πυλαρινός, Θεοφ. Μαλκίδης, Χρ. Σολδάτος
κλπ.) αλλά υπήρχε και παρουσία αρκετών
Νεοϊωνιωτών συγγραφέων και ερευνητών (Νίτσα
Παραρά-Ευτυχίδου, Χάρης Σαπουντζάκης, Αθ.
Η πρύτανης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων
Χρήστου).
κα Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.
Η ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής
η
ειδικότερα µάλιστα για την 1 µέρα του Συµποσίου, όπου θα µιλούσε η κα. Αρβελέρ, αλλά θα παρίστατο και ο Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας ήταν µεγάλη. Απαιτήθηκε να γίνουν για λόγους ασφαλείας και πολλές έρευνες των χώρων, αλλά κυρίως να
αναδιαταχθούν οι θέσεις, καθώς αξιώθηκε να τοποθετηθεί πολυθρόνα για τον Πρόεδρο σε απόσταση αρκετών µέτρων από το
προσκήνιο και δεύτερη πολυθρόνα πίσω του για τον υπασπιστή και µετά οι σειρές των καθισµάτων. Έτσι χανόταν πολύς
ωφέλιµος χώρος και µε δεδοµένη την παρουσία δεκάδων επισήµων αλλά και εκατοντάδων συνέδρων η αίθουσα ήταν
ανεπαρκής και αυτό αλλοίωνε ως ένα βαθµό το νόηµα του Συµποσίου, έστω κι αν αυτή η αναδιάταξη αφορούσε στο πρώτο
πανηγυρικό µέρος.
Αλλά υπήρξαν κι άλλα, που δεν ήρθαν στο προσκήνιο γιατί δεν αφορούσαν στην ουσία, αλλά δηµιουργούσαν νευρική κρίση
στους υπευθύνους. Η συνεννόηση µε την κα Αρβελέρ ήταν να την παραλάβει µικρό κλιµάκιο της Οργανωτικής Επιτροπής, µε την
κα Αθηνάκη, από το σπίτι της στο Παγκράτι και να τη φέρει στο χώρο έγκαιρα. Οι συνεννοήσεις µε την πρύτανη γίνονταν
αποκλειστικά από τον υπογράφοντα και υπήρχε πλήρης και απολύτως συµφωνηµένη διαδικασία, ώστε να µην προκύψει κάποιο
πρόβληµα.
Μια ώρα πριν την έναρξη, τηλεφωνεί η κα Αθηνάκη και µε αγωνία µου µεταφέρει:
-Κύριε πρόεδρε, η κα. πρύτανης δεν µπορεί να έρθει, γιατί θα παραστεί στην πρώτη παράσταση, του Εθνικού Θεάτρου,
όπου θα είναι παρόντες ο πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Στεφανόπουλος και ο κ. Παπούλιας.
Ένοιωσα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια µου. Όλος ο προγραµµατισµός έπεφτε στο κενό. Πήρα ο ίδιος τηλέφωνο την
κα. πρύτανη. Νοµίζω ότι ήµουν αρκετά αυστηρός και πιεστικός και πειστικός.
Πρόεδρος και κα. Αρβελέρ ήρθαν στην ώρα τους! Για τον πρόεδρο που θα κήρυττε την έναρξη είχε παραγγελθεί στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο ένα αντίγραφο αρχαίου γλυπτού. Με την αντίστοιχη υπηρεσία είχαµε, µε αφορµή τα ευρήµατα από τους
τάφους των ∆αιδαλιδών στη Ν. Ιωνία και την ανάδειξή τους, µια πολύ καλή σχέση, αφού είχαν χρεωθεί να µας κατασκευάσουν
και µας είχαν κατασκευάσει ακριβή αντίγραφα από τα αγγεία, µεγάλα και µικρά, την κοσµηµατοθήκη κλπ. που είχαν βρεθεί το
1948 στις ανασκαφές στο χώρο πίσω από το τότε Γυµνάσιο Ν. Ιωνίας.
Ο δήµαρχος Γιαν. Χαραλάµπους προσφώνησε µε λίγα αλλά µεστά λόγια τον Πρόεδρο, ο οποίος δεν το κρύβω, µας
απογοήτευσε, αφού περιορίστηκε σε µια µόνο λέξη: «Ευχαριστώ».
Η κα. Αρβελέρ, όπως είχε προγραµµατισθεί εξεφώνησε τον πανηγυρικό της λόγο µε τίτλο, τι άλλο φυσικά; “Παιδεία και
Εκπαίδευση που ανέπτυξαν οι αλησµόνητες εστίες του Ελληνικού Πολιτισµού στη Μικρασία”, και καταχειροκροτήθηκε.
Μόλις κατέβηκε από το βήµα η κα. Αρβελέρ ζήτησε το λόγο από το ακροατήριο ένας φίλος Τούρκος από τη Σπάρτη της
Πισιδίας. Είχε έρθει από τόσο µακριά για να προσφέρει στο Λαογραφικό µουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. δύο κεντηµένους σταυρούς,
που φύλαγε η οικογένειά του από χριστιανό συµπατριώτη των γονιών του, ο οποίος φεύγοντας το 1922 τους είχε εµπιστευθεί.

Επρόκειτο για τον επιχειρηµατία Νουρή Ερσετίν. Η πρύτανης αποκαλώντας τον “αδελφό” µας παρέλαβε τα κειµήλια και τα
προσέφερε στον υπογράφοντα, µε την ευχή “Εν τούτω Νίκα”!.
Αυτό το Συµπόσιο θα έλεγε κανείς ότι τα είχε
όλα. Επισήµους και προσωπικότητες. Τον τότε
πρωθυπουργό κ. Κ. Καραµανλή εκπροσωπούσε ο
βουρλιώτικης καταγωγής κ. Αθ. Κουλουµπής, ο
πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυµίου ήταν
αυτός που έκλεισε το Συµπόσιο, ο Μητροπολίτης
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.κ. Κωνσταντίνος
είχε απευθύνει χαιρετισµό. Ήταν ακόµη ο Ιωνιώτης
ηθοποιός και τραγουδιστής Ν. Ξανθόπουλος. Ήταν
παρόντες περισσότεροι από 500 σύνεδροι και
εκπρόσωποι προσφυγικών και άλλων φορέων από
όλη την Ελλάδα µε πρώτους τους εκπροσώπους
της Οµοσπονδίας των Προσφυγικών Σωµατείων
Ελλάδας και τους Συνδέσµους Ποντιακών Σωµατείων κ.κ. Αθ. Λαγοδήµο και ∆ηµ. Χριστοφορίδη. Το
Συµπόσιο προβλήθηκε ευρύτατα όχι µόνο από τα
τοπικά µέσα αλλά και από τον ηµερήσιο τύπο και
την TV.
Ο π. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας
στο 2ο Συµπόσιο.

ο

3 ΣΥΜΠΟΣΙΟ (23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007)

Το γεγονός και µόνο ότι µέσα σε 4 χρόνια οργανώνονται 3 Συµπόσια πάνω στον ίδιο βασικό καµβά, την ιστορία και τον
πολιτισµό των πατρίδων της Ανατολής , από µόνο του αποτελούσε ένα ρεκόρ το οποίο θα µπορούσε να το πει κανείς και
πανελλήνιο, αν µάλιστα αναλογιστεί ότι οργανωτικός φορέας του δεν ήταν κάποιο Πανεπιστήµιο αλλά ένας ∆ηµοτικός
Οργανισµός!
ου
Το θέµα του 3 Συµποσίου είχε προδιαγραφεί. Μετά την Παιδεία ο Πολιτισµός και ειδικότερα η αναφορά στις “Επιστήµες,
τα Γράµµατα, τις Τέχνες, στη Μικρασία”.
Μετά από πολλή µελέτη και σκέψη αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδροµή του γνωστού Κωνσταντινουπολίτη καθηγητή του
Πολυτεχνείου κ. Νίκου Ουζούνογλου.
Ως τιµώµενο πρόσωπο προκρίθηκε να είναι ο Αµερικανός φιλέλληνας, γενικός πρόξενος των Η.Π.Α. στη Σµύρνη, Τζώρτζ
Χόρτον.
Γνώριζα ότι στη Γλυφάδα ζούσε η θυγατέρα του, Νάνσυ Χόρτον, η οποία έχοντας µητέρα Ελληνίδα, γνώριζε άριστα
Ελληνικά. ∆εν το κρύβω ότι για την επικοινωνία µε την κα. Νάνσυ είχα τη συνδροµή µιας γνωστής και φίλης της αλλά και δικής
µου φίλης, της φιλολόγου κας Αρχοντίας Παπαδοπούλου.
Η κυρία Νάνσυ αποδέχθηκε ευχαρίστως την πρόσκληση και την τιµή που της απενεµήθη κατά την έναρξη του Συµποσίου
και στην αντιφώνησή της προς τον δήµαρχο Γιάννη Χαραλάµπους είπε µεταξύ άλλων για τον πατέρα της: “Όταν ήλθε στη
Σµύρνη ως διπλωµάτης αναγκαστικά, διότι δεν ήταν σκοπός του να µείνει διπλωµάτης, του δόθηκε η ευκαιρία να έχει πολύ
υπεύθυνη θέση και να σώσει πολλές ψυχές!....”
Σε αυτό το Συµπόσιο διαβάστηκε επιστολή-χαιρετισµός του Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου, ο οποίος µεταξύ
άλλων έλεγε: … “Μετά δε δικαιολογηµένης και αξίας συγχαρητηρίων επιµονής το υπό του ∆ήµου Νέας Ιωνίας ιδρυθέν Κέντρον
Σπουδής και Αναδείξεως Μικρασιατικού Πολιτισµού αγωνίζεται δια την διατήρησιν ασβέστου της µνήµης του πολιτισµού της
ενδόξου και παναρχαίας πατρίδας των προγόνων υµών, οι οποίοι προ ογδοήκοντα πέντε ετών ηναγκάσθησαν εν τραγικαίς
περιστάσεσι να εγκαταλείψουν τας πατρικάς αυτών εστίας και τα αιµατοπότιστα χώµατά των”.
Σε κάθε Συµπόσιο η Οργανωτική Επιτροπή, εκτός των άλλων, είχε ν’ αντιµετωπίσει και το χρόνο οµιλίας των εισηγητών. Στη
γραπτή πρόσκληση που απευθυνόταν σ’ αυτούς ο χρόνος οριζόταν στα 18’ στα οποία προστίθεντο και 7’ για ερωτήσειςτοποθετήσεις του ακροατηρίου.
∆εν ήσαν λίγοι οι εισηγητές που ξεπερνούσαν το χρόνο. Το εκάστοτε προεδρείο έδειχνε µια κατανόηση, ….3-4 λεπτών.
Αυτό όµως αθροιζόµενο απέβαινε τελικά σε βάρος του χρόνου για τις τοποθετήσεις των συνέδρων. Ήταν και είναι ένα πρόβληµα
που ισχύει δυστυχώς παντού και πάντοτε.
Άλλο πράγµα ωστόσο είναι µια κατανόηση 3-4, έστω 5 λεπτών και άλλο ο διπλασιασµός του χρόνου οµιλίας. Αυτό
δυστυχώς συνέβη στην τρίτη ηµέρα του συµποσίου, εκεί κατά τη λήξη του.
Στο προεδρείο ήσαν ο υπογράφων, ο κ. Τάκης Κωστιδάκης και η κα ∆έσποινα Μαλαγάρη.
Ο οµιλητής – ας µην αναφέρω το όνοµα – ο οποίος κατά σύµπτωση είχε επανειληµµένα βεβαιώσει ότι θα κρατούσε το
χρόνο, έδειξε από την αρχή ότι ο τρόπος που διαχειριζόταν την πράγµατι αξιόλογη εισήγησή του προβάλλοντας ταυτόχρονα
εικόνες και σχολιάζοντας αυτές θα υπερέβαινε το χρόνο αρκετά! Επειδή ήδη υπήρχε καθυστέρηση και πάντως δεν θα ήταν
δίκαιο έναντι των προηγηθέντων οµιλητών να γίνει κατάχρηση του χρόνου προσπαθήσαµε µε πολλή προσοχή να του
υποδείξουµε ότι είχε υπερβεί το χρόνο. Αυτό έγινε δύο φορές, αλλά ο οµιλητής αντί να δείχνει ότι τελειώνει, ανανέωνε το λόγο
του! Όταν είχαν πια συµπληρωθεί 35’ µιλώντας πολύ σιγά από το µικρόφωνο παρακάλεσα να τελειώσει διότι ο χρόνος του προ
πολλού είχε λήξει. Ο οµιλητής εξεµάνη. Πέταξε τα χαρτιά του φωνάζοντας ότι ….σκοτεινές δυνάµεις δεν τον …..αφήνουν να
µιλήσει. Ο κόσµος στράφηκε εναντίον του και τον αποδοκίµαζε. Χρειάστηκε να περάσουν µερικά λεπτά ώσπου να ηρεµήσουµε
όλοι από την απροσδόκητη αυτή εξέλιξη, και τελικά να λήξουν οι εργασίες του Συµποσίου µε µια µικρή δόση πικρίας για ένα
εντελώς απροσδόκητο συµβάν, το οποίο ωστόσο είχε και την ευεργετική του επίδραση στα επόµενα Συµπόσια, όπου τα
προεδρεία προσπαθούσαν πλέον µε προσοχή βέβαια αλλά και επιµονή να τηρείται ο χρόνος!

4ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ (27-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009)
ο

Το 2009 είχε προγραµµατισθεί να γίνει το 4 Συµπόσιο. Στο µεταξύ είχαν αναπτυχθεί προβληµατισµοί, µετά τα τρία πρώτα
Συµπόσια, για το αν και κατά πόσο θα έπρεπε αυτά να συνεχίζονταν µε την ίδια περίπου οργανωτική δοµή τους, ή µήπως θα
ο
έπρεπε µε το 4 να κλείσει ο πρώτος κύκλος και στην πορεία ν΄ αποφασιζόταν επάνω σε νέες βάσεις ένας δεύτερος κύκλος ή
ενδεχοµένως το τέλος της σειράς των Συµποσίων.

ου

Όµως η οργάνωση του 4 Συµποσίου, µε όση αντικειµενικότητα µπορούν να έχουν τα λόγια µου, είχε τόσο µεγάλη επιτυχία,
ώστε φάνηκε ο θεσµός να αναζωογονείται ισχυρά και µε βάση ορισµένα δεδοµένα που προέκυψαν όχι µόνο να µην πρέπει να
ο
σταµατήσει η λειτουργία του αλλά να συνεχιστεί ανατροφοδοτούµενη µε νέες ιδέες. Τι το ξεχωριστό λοιπόν είχε αυτό το 4
Συµπόσιο; Καταρχήν µια, όπως αποδείχθηκε µετά, εξαιρετικά πρωτότυπη και ενισχυτική θεµατική: “Πολιτικοί, κοινωνικοί,
οικονοµικοί θεσµοί των Ελλήνων της Μ. Ασίας, κατά τους νεότερους χρόνους”. ∆εύτερον : είχε ένα τεράστιο, θα έλεγα, για
3/ήµερο Συµπόσιο, αριθµό εισηγητών. Τρίτο: δίπλα στους πολύ σηµαντικούς και πανελλήνια γνωστούς πανεπιστηµιακούς (
Κων. Φωτιάδης, Σία Αναγνωστοπούλου, Χάρης Εξερτζόγλου, Γιώργος Γιαννακόπουλος, Θεοφ. Μαλκίδης, Χ. Μπαµπούνης, Θ.
Πυλαρινός κ.α.) στοιχήθηκαν πολλοί νεότεροι ερευνητές ( Μ. Βασιλειάδου, Λ. Σαββίδου, Αχ. Λέρας, Ευ. Σαµαράς, Κ.
Χατζηκυριακίδης, ο Πέρσης Μωχάµαντ Σαριάτ Παναχί, Στ. Καψωµένος κ.α.
Και τέταρτο αναδείχθηκαν µέσα από εντελώς πρωτότυπο υλικό εξειδικευµένες αναφορές (όπως π.χ. για τα ανθρακωρυχεία
και τα µεταλλεία, για το τραπεζικό σύστηµα της Πόλης, για τις συντεχνίες και τις αδελφότητες κλπ.) που άνοιγαν νέες προοπτικές
στο επίπεδο της θεµατικής εξειδικευµένης έρευνας.
Η ενδεχόµενη ασάφεια ως προς τον όρο: “των
Ελλήνων της Μ. Ασίας”, στη θεµατική, µας οδήγησε
να µην απορρίψουµε την οµολογουµένης λαµπρή
εισήγηση του καθηγητή Κων. Φωτιάδη για τον
πολιτικό της Αριστεράς, τον Πόντιο Γιάννη Πασαλίδη, αφού αυτή υπερέβαινε τον τόπο (Μ. Ασία) και
ερχόταν στη µητροπολιτική Ελλάδα και µάλιστα
στην µετά την Καταστροφή εποχή. Ο όρος
“πολιτικοί θεσµοί” ωστόσο και το γεγονός ότι ο
Γιάννης Πασαλίδης πριν φτάσει ως πρόσφυγας
στην Ελλάδα είχε ήδη πολιτευθεί µε επιτυχία στη
Γεωργία, συνέβαλαν τελικά να θεωρηθεί “εντός
θέµατος”.
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε αυτό το Συµπόσιο έδωσε την
ευκαιρία στους 400 και πλέον συνέδρους του να
επισκεφθούν τα 3 µουσεία του, που είχαν πια
ολοκληρώσει το στήσιµό τους. Έτσι αυτοί οι δύο
βασικοί στόχοι του: τα Μουσεία (Ιστορικό, Λαογραφικό, Ταπητουργίας - Κλωστοϋφαντουργίας) και τα
Συµπόσια οριοθέτησαν την πάρα πέρα πορεία του.
Ο εγγονός του, για µερικά χρόνια, κατοίκου
Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του καθηγητή Κων. Φωτιάδη και
Νέας Ιωνίας, Φώτη Κόντογλου, παραλαµβάνοντας
του Ιωνιώτη ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου.
την τιµητική διάκριση για τον παππού του, έσπευσε
Συνοδεύουν ο π. ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάµπους
να δωρίσει ένα έργο του αξέχαστου αγιογράφου και
µε τη σύζυγό του, ο π. Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
συγγραφέα παππού του που απεικονίζει το εργοκ. Χάρης Σαπουντζἀκης και το µέλος του ∆.Σ. κ. Μάκης Λυκούδης.
στάσιο της Βαµβακουργίας, έργο που προστέθηκε
στη συλλογή του Μουσείου Ταπητουργίας - Κλωστοϋφαντουργίας.
Την κα Σία Αναγνωστοπούλου του Παντείου Πανεπιστηµίου, µε ιδιαίτερες σπουδές στις ανατολικές γλώσσες, την γνώρισα
όταν για πρώτη φορά επικοινώνησα µαζί της, λίγους µήνες πριν το Συµπόσιο ζητώντας της να συµµετάσχει ως εισηγήτρια, µε
δεδοµένη τη γνώση της ιστορίας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Η λεπτότητα και ευγένεια αλλά και ο ενθουσιασµός της αποδοχής της πρότασης µε εντυπωσίασαν.
Αυτό το Συµπόσιο όµως έσπασε κι ένα ρεκόρ: το ρεκόρ του αριθµού των φορέων και σωµατείων που µε εκπροσώπους
τους µετείχαν των εργασιών. Ακριβώς 50 φορείς εκ των οποίων 22 από την Περιφέρεια και τους γειτονικούς δήµους. Από την
Αθήνα, τον Πειραιά, τη Ν. Σµύρνη, τη Νίκαια, τη Ν. Φιλαδέλφεια, το Ηράκλειο Αττικής, το Χαλάνδρι, τα Μελίσσια και τη Θεσσαλονίκη, τη Θήβα, τα Τρίκαλα, τη Σκύδρα, την Καρδίτσα, τη Μύκονο, τη Χίο, τη Μυτιλήνη, το Βαρθολοµιό Ηλείας, την Πτολεµαΐδα
κλπ.
Τα Συµπόσια του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., αν λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός ότι πολλοί πανεπιστηµιακοί είχαν έδρα στην Περιφέρεια
(Θράκη, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη κλπ.) έφθασαν πια να καλύπτουν ολόκληρη την Ελλάδα.

5ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ (25-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Γενάρης του 2011: Αλλαγή στη διοίκηση του ∆ήµου. Τις εκλογές έχει κερδίσει ο Ηρακλής Γκότσης, που είναι και ο
καινούργιος δήµαρχος. Καιρός για αλλαγές σε όλα τα Νοµικά Πρόσωπα και στη διοίκηση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ο υπογράφων για
λόγους δεοντολογίας υποβάλλει παραίτηση. Αλλά φυσικά δεν θ’ αρνηθεί να µείνει στη θέση του µερικούς µήνες, επειδή θα
πρέπει να αντιµετωπισθεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό πρόβληµα. Η νέα δηµοτική αρχή υποχρεούτο εντός 2-3 µηνών να έχει
προχωρήσει στη συγχώνευση των Νοµικών της Προσώπων, όπως όριζε ο νόµος. Θα συγχωνευθούν Πνευµατικό Κέντρο,
Αθλητικός Οργανισµός, Κέντρο Νεότητας κλπ. σε ένα Νοµικό Πρόσωπο. Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. όµως έχει µια εντελώς ιδιαίτερη
λειτουργία και αποστολή και όπως έχει προλάβει να καταδείξει µε την πανελλήνια αναφορά του, και την ακτινοβολία του, σε
συνδυασµό µε τον ελάχιστο Προϋπολογισµό του, θα έπρεπε να παραµείνει αυτόνοµο. Η νέα αρχή δεν ήταν καθόλου αντίθετη σ’
αυτό. Θα έπρεπε όµως να υποβληθεί ένας πλήρης και εµπεριστατωµένος φάκελος, να υπάρξουν ισχυροί συµπαραστάτες στο
αίτηµα αλλά και µια πλειοψηφία των 2/3 των δηµοτικών συµβούλων.
Μαζί µε φίλους από τη νέα αρχή, αλλά και το Μάκη Λυκούδη, που επιµελήθηκε την όλη οργάνωση και την εικονιστική
στήριξη ετοιµάσθηκε ο φάκελος.
Σηµαντικό κοµµάτι της παρουσίασης του έργου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. είχαν βέβαια τα Συµπόσιά του, µέσα από τα οποία άλλωστε
βρήκαµε σπουδαίους υποστηρικτές απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίοι µε τα υποµνήµατά τους προς το Υπουργείο Εσωτερικών
συνηγορούσαν για τη διατήρηση της αυτονοµίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε το αίτηµα σχεδόν οµοφώνως,
και το καλοκαίρι ήρθε και η Υπουργική απόφαση, η οποία και το κατακύρωσε!
ο
Ωστόσο έπρεπε να ετοιµαστούµε για το 5 Συµπόσιο! Ήδη η θεµατική προϊδέαζε για το νέο κύκλο: “Η συµβολή των
προσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική και Οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας”. Νέος Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. είναι
πλέον ο ίδιος ο δήµαρχος Ηρακλής Γκότσης και αντιπρόεδρος ο Λουκάς Χριστοδούλου, στέλεχος προηγούµενων διοικήσεων

του ∆ήµου (αντιδήµαρχος, Πρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου κλπ.), ο οποίος ήταν φανερό ότι σύντοµα θ’ αναλάµβανε και την
Προεδρία.
ου
Ήταν ξεχωριστά συγκινητική για τον υπογράφοντα η στιγµή όταν µου ανακοινώθηκε ότι τιµώµενο πρόσωπο του 5
Συµποσίου θα ήµουν ο ίδιος και ότι θα µου απονεµόταν από το δήµαρχο κι ένας τίτλος, που δεν υπάρχει σε ανάλογους
Οργανισµούς, ο οποίος όµως, µε έκανε να αισθάνοµαι απέραντη ευτυχία και ευγνωµοσύνη: ο τίτλος του Επίτιµου Προέδρου!
Ο κατάλογος των εισηγητών εξαιρετικά λαµπρός: Βλάσης Αγτζίδης, Νίκος Ιντζεσίλογλου, Γεώργ. Μαυρογορδάτος, Μελ.
Μελετόπουλος, Άλκης Ρήγος, Λαζ. Εφραίµογλου κ.α., και οι εισηγήσεις προϊόν σπουδής και έρευνας υψηλού επιπέδου.
Σηµαντική αυτή τη φορά υπήρξε η παρουσία των δηµάρχων, αλλά κι άλλων προσωπικοτήτων απ’ όλη την Ελλάδα. (∆ήµαρχοι
Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής), εκπρόσωποι από τη Θράκη (Ξάνθη και Ορεστιάδα), τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πτολεµαΐδα,
Σέρρες), τη Θεσσαλία (Τρίκαλα, Καρδίτσα), τη Στερεά Ελλάδα (Εύβοια, Θήβα), την Κρήτη (Ηράκλειο), τα Νησιά του Αιγαίου
(Χίος, Μύκονος) κλπ.
Εντύπωση προκάλεσε και δηµιούργησε ατµόσφαιρα προβληµατισµού ο κάπως ανατρεπτικός «πανηγυρικός» λόγος του
πολύ γνωστού πανεπιστηµιακού Γεωργ. Μαυρογορδάτου.

6ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ (22-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Η σκυτάλη της προεδρίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. έχει πια αναληφθεί από τον Λουκά Χριστοδούλου, και στη σύνθεση του ∆.Σ. έχουν
περάσει πολλά νέα πρόσωπα. Ωστόσο βρίσκεται πάντα ο τρόπος της εθελοντικής προσφοράς και συµβολής στην επιτυχία της
οργάνωσης των Συµποσίων, µελών της “πρώτης γενιάς” που παραµένουν στη διοίκηση, και που συνεχίζουν να προσφέρουν τις
γνώσεις τους και την εµπειρία τους µε προθυµία σε όλους τους τοµείς αλλά ιδιαίτερα στη οργάνωση των Συµποσίων που µε
ο
καινούργια δυναµική έχουν προχωρήσει από το 5 Συµπόσιο σ’ ένα νέο κύκλο λειτουργίας, ο οποίος προσδιορίζεται ως ένα
βαθµό και από τον µεγάλο περιορισµό των πόρων του, λόγω της οικονοµικής κρίσης.
ου
Παρότι η θεµατική του 6 Συµποσίου: “Η κοινωνική µέριµνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μικράς Ασίας κατά τους
νεότερους χρόνους” φαινόταν ως δύσκολη, υπήρξαν αρκετοί και αξιόλογοι εισηγητές που παρουσίασαν πολλά και άγνωστα
στοιχεία για την κοινωνική µέριµνα στη Μ. Ασία (Ιδρύµατα, νοσοκοµεία, φιλανθρωπικά καταστήµατα, ευρύτερη κοινωνική δράση
κλπ.) και η όλη οργάνωση, πέρα από τις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης είχε επιτυχία. Πλέον το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. αποκτά ένα
σταθερό κοινό όχι µόνο στη Νέα Ιωνία και τους όµορους δήµους, αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας.
Ιδιαίτερη σηµασία στο συµβολισµό της είχε η απόφαση απονοµής τιµής στη Μεγάλη του Γένους Σχολής της Πόλης.
Ο πρόεδρος Λουκάς Χριστοδούλου χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Πόλη για να µιλήσει προσωπικά µε την διευθύντρια κα
Βικτωρία Λαιµοπούλου και τους άλλους υπεύθυνους της Σχολής και να τους καλέσει να παρίστανται στο Συµπόσιο και εκτός
των άλλων να τους δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουν την ιστορία και το σηµερινό έργο της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Έτσι η
παρουσία τους στο Συµπόσιο και τα στοιχεία που κατέθεσαν για την ιστορία της Σχολής, ήταν εξαιρετικά σηµαντικά !
Τελειώνοντας νοµίζω ότι (θ΄ άξιζε τον κόπο) ν’ αναφερθούν ορισµένα από τα µέλη που διαχρονικά συνέβαλαν πολλαπλά µε
ιδέες, προτάσεις και πολλή δουλειά στην οργάνωση των Συµποσίων.
Χωρίς καµιά αξιολογική σειρά θα µπορούσε κάποιος ν’ αναφερθεί , πέραν των προέδρων Γιαν. Χαραλάµπους, Χ.
Σαπουντζάκη, Ηρ. Γκότση, Λ. Χριστοδούλου, στους: Μάκη Λυκούδη, Χρήστο Χατζηϊωάννου, Καλλιόπη Στεριάδου, Τάκη
Κωστιδάκη, Κώστα Τσοπανάκη, Γιάννη Κορίδη, Νίκο Βουλγαρέλη, Αρχάγγελο Γαβριήλ, Στάθη Ουλκέρογλου, Όµηρο Ακιανίδη,
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Λαµπρινή Σπανοπούλου, Σωτήρη Βάρβογλη, Γιάννη Καραγιαννίδη, Ζαχαρούλα Καραβά, κ.α.
ο
Για το Νοέµβρη του 2015 έχει προγραµµατισθεί το 7 Συµπόσιο. Η θεµατική του έχει προκαλέσει ήδη ιδιαίτερο ενδιαφέρον
µεταξύ των ερευνητών : “Η θέση και ο ρόλος της Μικρασιάτισσας κατά τους νεότερους χρόνους έως το 1922”.
Προβλέπεται ως εκ τούτου ένα ακόµη επιτυχηµένο Συµπόσιο.
Πριν κλείσω αυτό το αφιέρωµα θα
ήθελα να πω δυο λόγια για τη συνεπέστατη
έκδοση των Πρακτικών κάθε Συµποσίου, την
αµέσως επόµενη χρονιά απαραιτήτως! Αυτό
υπήρξε άλλωστε ένας βασικός λόγος για την
επιτυχία τους και την προσέλευση αξιόλογων εισηγητών. Έχουν εκδοθεί ως τώρα έξι
τόµοι, που αθροίζουν 2.000 σελίδες πρωτότυπου υλικού. Σπουδαία υπόθεση. Όπως
µπορεί καθένας να προσέξει µε πρώτη µατιά
πρόκειται για καλαίσθητους τόµους µε µεγάλη τη φροντίδα στον τοµέα της σελιδοποίησης και των διορθώσεων. Και χρειάζεται
ν’ αναφερθεί ότι και στους έξι αυτούς τόµους
την ευθύνη αυτής της δουλειάς είχαν ο
Μάκης Λυκούδης και ο υπογράφων.
Και µια πρόταση: µετά την έκδοση των
ου
πρακτικών του 7 Συµποσίου καλό θα ήταν
να εκδοθεί κι ένας τόµος µε τον απολογισµό
τους σε επίπεδο πλήρως τεκµηριωµένης
αναφοράς: στους εισηγητές, τα µέλη των
Οργανωτικών και Επιστηµονικών ΕπιτροΟ ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης και ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ.
πών και αν είναι δυνατόν µε αλφαβητικό
Λουκάς Χριστοδούλου κατά την παράδοση τιµητικής πλακέτας
κατάλογο προσώπων και πραγµάτων βασιστην πρόεδρο της Μεγάλης του Γένους Σχολής κα Βικτωρία Λαιµοπούλου.
σµένο στα κείµενα των εισηγήσεων.

Απόσπασµα µελέτης της Καππαδόκισσας συγγραφέα Μαρίας Παπαδοπούλου,
αρχείο: Ινστιτούτο ∆ιαφύλαξης της Ιστορικής Παράδοσης και των Ελληνικών Προτύπων
Για την Ελληνίδα Μικρασιάτισσα οι κανόνες ηθικής είναι κυρίαρχοι στον κώδικα της εξωτερικής εµφάνισης και της
συµπεριφοράς της, στην κοινωνική θέση και τη σχέση µε τον άνδρα της και την οικογένεια του ανδρός - µε την οποία
απαραιτήτως συζεί. Τυπικά στοιχεία στην οµιλία και στην εξωτερική εµφάνιση αποτελούν πάντοτε τεκµήριο σεµνότητας και
ηθικής ακεραιότητας. Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς κάτι εξαιρετικό στη φυσιογνωµία των γυναικών κάθε τόπου στην αχανή
Ανατολία. Ο λόγος είναι ότι, υπηρετούν ανώνυµες και φοβισµένες τις υπερπληθυσµιακές κοινότητες µιας πολύ-πολιτισµικής
οθωµανικής αυτοκρατορίας όπου κοινό και κυρίαρχο γνώρισµα είναι η απαγορευτική ανάπτυξη της ατοµικότητας και όπου η
γυναίκα βρίσκεται έγκλειστη στον φονταµενταλισµό του ισλαµικού κόσµου και την αναχρονιστική καταδίκη κάθε διανοητικής
επεξεργασίας και χειραφέτησης.
Μόνον κατά τόπους µπορεί κανείς να συναντά ιδιαιτερότητες στην ιδιοσυγκρασία των γυναικών. Ακόµη και τότε όµως, η
διάκρισή της αξιολογείται συλλογικά και µε βάση το θεσµικό πρότυπο της γυναίκας-µάνας και δεν αποτελεί αποκύηµα ενός
κοινωνικού σεβασµού προς την προσωπικότητα της γυναίκας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα του κανόνα θα µπορούσε να
αποτελεί η Κωνσταντινουπολίτισσα. Αυτήν, που είναι η πιο προσεκτική ίσως στην τήρηση των οθωµανικών κανόνων και τις
κοινωνικές αντιθέσεις, είναι η Ρωµιά που συµβάλλει ανώνυµα στην αναβίωση της πλούσιας βυζαντινής γαστρονοµικής
Παράδοσης και κερδίζει το δικαίωµα να έχει µια διακριτική άποψη µέσω της δεξιοτεχνίας της. Μια εξαίρεση στον κανόνα,
αποτελεί η Σµυρνιά. Μεγαλωµένη στην πολυτέλεια, την αποδοχή και τη φιλαρέσκεια, ξεχωρίζει για την ευρωπαϊκή φινέτσα της, η
οποία κατ’ ουσίαν δεν είναι παρά το αποτέλεσµα της ελευθερίας που έχει να είναι κοσµική και του δικαιώµατός της να κάνει
επιλογές. Μοναδικά πρωτοποριακή είναι η εν γένει καλλιεργηµένη γυναίκα της Ιωνίας, που κατορθώνει να διδάσκεται αλλά και
να διδάσκει στα γυναικεία γραµµατοδιδασκαλεία και που δραστηριοποιείται στις κοινωνικοπολιτιστικές οργανώσεις, τους
φιλεκπαιδευτικούς και τους φιλανθρωπικούς γυναικείους συλλόγους. ∆ιαφορετικότητα εµφανίζει και η ανδρογυναίκα στα βάθη
της Καθ’ ηµάς Ανατολής, στην Καππαδοκία, τον Πόντο, και την Κιλικία. Αυτήν, είναι µια γυναίκα σκληραγωγηµένη στην πολύ
δουλειά και τα βαριά καθήκοντα, που ζει µέσα σε εσωστρεφείς κοινότητες, συνήθως χαµηλότατου πνευµατικού επιπέδου αλλά
µε αυτόνοµη τοπική κουλτούρα. Την πλέον εντυπωσιακή εκδοχή της, τη συναντά κανείς στα ελληνόφωνα χωριά της
Καππαδοκίας, όπου τα ενδυµατολογικά πρότυπα και οι κώδικες ηθικής συµπεριφοράς και εν τέλει και οι ρόλοι στην ιδιωτική ζωή
επιτρέπουν στη γυναίκα µια αισθητή και συνάµα ιδιότυπη ελευθερία, σε σχέση
µε τα υπόλοιπα χωριά.
Ας σηµειωθεί εδώ ότι, η Καππαδοκία διοικητικά ήταν µοιρασµένη σε τρεις
νοµούς: την Καισάρεια στον νοµό Άγκυρας, τη Νίγδη στον νοµό Ικονίου και το
1
Ρούµ Ναχιεσί (Κίσκα-Φέκε) στον νοµό Αδάνων. Έχουν εντοπιστεί
και
µελετηθεί 81 πόλεις και οικισµοί, από τους οποίους οι 32 ελληνόφωνοι και 49
τουρκόφωνοι (περίπου 50.000 ψυχές στην ανταλλαγή). Ελληνόφωνα χωριά,
όπου συµπεριλαµβάνονται και κώµες, συναντά κανείς κυρίως στο Βαγδαονικό
οροπέδιο και την κοιλάδα των Φαράσων (συν τη Σύλλη της Λυκαονίας). H
πλειονότητα των Ελληνόφωνων στα υψίπεδα του Αντίταυρου, στα 1800 - 2300
µέτρα, ανήκαν στο Ρούµ Ναχιεσί (Περιφέρεια ∆ήµου Ρωµιών).
Τι το ιδιαίτερο έχει λοιπόν η φυσιογνωµία των γυναικών στα ελληνόφωνα
2
χωριά της Καππαδοκίας ; Έχει πρωτίστως περισσότερη ελευθερία και
αυθορµητισµό, στον τρόπο που περπατά, που φτιάχνει τα µαλλιά της, που
καλλωπίζει τις επίσηµες φορεσιές αλλά και που παραµένει ατηµέλητη, και που
δεν µένει πάντοτε βουβή. Φέρει ένα κράµα ατίθασης συµπεριφοράς, επιµονής
στην αγραµµατοσύνη και ιδιαίτερα σκληραγωγηµένης φύσης. Είναι ελεύθερη
να δουλεύει τις αντρικές δουλειές, ακόµη και να καβαλάει το άλογο, να µην
3
κρύβει το πρόσωπο της, να πηγαίνει ως αργά το απόγευµα στο Τζουρούτ , να
µαζεύεται στα σπίτια για τα έθιµα της Αποκριάς και να χορεύει τον χορό της, τη
Σουρουντίνα.
Κρίνοντας από το βάδισµα, το οποίο προδίδει µια γνήσια εικόνα για τη
σχέση του ανδρόγυνου και τη θέση της γυναίκας στο σπίτι, τη βλέπουµε να
Ελληνόφωνη Ρωµιά Καππαδόκισσα
βαδίζει πάντοτε µαζί µε τη φαµίλια του συζύγου της, δίπλα ή πίσω από αυτόν –
(Γιουνάν) από το Προκόπι.
αλλά λιγότερο πίσω σε σχέση µε άλλες Ασιάτισσες. Είναι κοινωνικά αποδεκτό
να κάνει εξόδους µε άλλες γυναίκες, χωρίς άνδρα συνοδό. Είναι επίσης αποδεκτό να συµµετέχει σε θρησκευτικά πανηγύρια.
Είναι περήφανη για την κόµη της. Μόνον στις γιορτές και στις εξόδους καλύπτει το κεφάλι µε µαντήλι, αλλά και τότε πάλι µε
τρόπο που να το στολίζει ή που να προβάλει τη σεµνότητά της. Η έκφραση τού προσώπου, το αυστηρό και άλλοτε
αποφασιστικό βλέµµα, το σώµα, ή εσωτερικότητα, µαζί µε τον σεµνό κεφαλόδεσµο και τη λιτή ενδυµασία στα ζωηρά χρώµατα
της παπαρούνας και του κάστανου, κάνουν επιβλητική τη γυναίκα των περιοχών αυτών.
Τα φαινόµενα Μητριαρχίας, ίσως δεν αναβιώνουν εντελώς συµπτωµατικά σε αυτές τις κακοτράχαλες ακριτικές περιοχές
που έµειναν χνάρια αρχέγονων Αµαζόνων. Είναι γεγονός ότι στα αποµακρυσµένα βάθη της Ανατολίας, διαιωνίζονται
µητριαρχικά στίγµατα. Τα στίγµατα αυτά εξελίσσονται σε κανονικά φαινόµενα Μητριαρχίας κατά τους δύσκολους καιρούς, όταν οι
άνδρες µεταναστεύουν για βιοποριστικούς λόγους ή κρύβονται επειδή τους κυνηγά η τουρκική διοίκηση ή υποχρεώνονται να
δουλεύουν σε ορυχεία και καταναγκαστικά έργα. Τότε, η γυναίκα «κερδίζει» το δικαίωµα να πουλά, να αγοράζει (µόνον µέσα στο
χωριό της βέβαια), να πηγαίνει µόνη κι ασυνόδευτη στο χωράφι, να ορίζει (αποφασίζει) και να ορµηνεύει (καθοδηγεί) τα παιδιά
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της µεγάλης φαµίλιας. Με άλλα λόγια, να κάνει κουµάντο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα µας παραδίδουν οι πληροφορητές
για το χωριό-κώµη Μισθή. Λένε για παράδειγµα ότι, οι Μιστιώτισσες «ξεχώριζαν από µακριά». Καβαλίκευαν το άλογο µε αντρικό
τρόπο. Αν έβλεπαν στην Καππαδοκία τέτοιο σπάνιο φαινόµενο έλεγαν «αυτή η γυναίκα θα είναι από το Μιστί…!». Ήταν λοιπόν
σχετικά επαναστατικές και, τηρουµένων των αναλογιών, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Φεµινίστριες για την εποχή τους.
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Στην ιδιαιτερότητα του ρόλου και της θέσης της γυναίκας αυτής, αποδίδεται επίσης κι ένα έθιµο του αρραβώνα στο οποίο η
σύζυγος εξαγοράζονταν, δηλαδή ο πατέρας του γαµπρού πλήρωνε ένα χρηµατικό ποσό στο πατέρα του κοριτσιού για να
µπορέσουν να προχωρήσουν στους αρραβώνες. Όσο πιο «ικανή για δουλειές» ήταν η νύφη τόσο πιο ακριβά θα χρειάζονταν να

πληρώσει ο υποψήφιος γαµπρός. Στη διαδικασία αυτή των κρίσεων, η γυναίκα είχε «τιµή», οπότε είχε και «αξία» -µε την
χριστιανική έννοια των όρων τιµή-αξία, ότι δηλαδή εισέπραττε τον σεβασµό των άλλων κι όχι µε την έννοια του σηµερινού
ισλαµικού κόσµου που διαθέτει κορίτσια ακόµη και σε σκλαβοπάζαρα. Η οικογένεια του γαµπρού είχε πάντοτε ανάγκη από
εργατικά χέρια και, ως εκ τούτου, µια ενήλικη ψηµένη γυναίκα, ακόµη και αρκετά χρόνια µεγαλύτερη του ανδρός της, θεωρούνταν
πάντοτε κατάλληλη νύφη.
Η «ισότητα» στις βαριές δουλειές, προσοµοιάζει σε εκείνη την επίσης ιδιαίτερη φυσιογνωµία της εργάτριας γυναίκας που
δηµιουργήθηκε στην δυτική Ανατολία. Η γυναίκα που θα αποδείκνυε ότι είναι εργατική, και αφού γίνονταν µάνα, αποκτούσε
αρχικά «σεβασµό» και σταδιακά κέρδιζε γενικότερη «αναγνώριση».
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Αυτά κατανοεί κανείς κι από µια καταγραφή αφηγήσεων προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς που βοήθησα να
υλοποιηθεί παλαιότερα στην ιδιαίτερη πατρίδα µου. Ακούγεται και µια χαρακτηριστική άποψη, ότι «οι γυναίκες του Μιστί
ξεχώριζαν από µακριά…». Όµοια ακούσµατα έχω κι από τον παππού µου, έναν πολυπράγµονα πρόσφυγα πρώτης γενιάς, που
ένιωθε καθήκον να µας δίδει επίµονες οδηγίες, όπως αυτήν: «το δικό µας το µεδούλι δεν έχει ίδια καταγωγή µε τους άλλους,
εµείς είµαστε Γιουνάν, Ρωµιοί, να µην ανακατέψουµε τη γενιά µας, µην παντρευτείτε Τούρκους, να µην σµίξετε µε εκείνους
από τα µεικτά χωριά, δεν θα περάσετε καλά, θα χαλάσει και το µεδούλι µας…». Αυτή η συµβουλή φαίνεται πως πέρασε από
γενιά σε γενιά και δίνει ίσως µια απόλυτη εξήγηση για τις ελευθερίες αλλά και τις αντιλήψεις που έκαναν τόσο ακατάδεχτες τις
κοπέλες από τη Σινασό, την Αξό, το Μιστί, τα Φάρασα, την Ανακού, την Αραβισό, τη Μαλακοπή, τα Ποτάµια, το Αραβανί, το
Τσαρικλί, τα ∆ήλα και τα άλλα «αδελφά» χωριά. Προτιµούσαν ακόµη και να παντρευτούν µε πρώτου βαθµού συγγενή τους παρά
να φύγουν ως νύφες έξω από τα δικά τους χωριά.
Για τον ίδιο λόγο, απέφευγαν τη µόρφωση. ∆εδοµένου ότι η συστηµατική λειτουργία γυναικείων εκπαιδευτηρίων στα µεγάλα
αστικά κέντρα της οθωµανικής αυτοκρατορίας ανάγεται στο 1840, στην Καππαδοκία ακόµη και στα τέλη του 19ου αι. ως το 1922
δεν παρουσιάζεται εντυπωσιακή προώθηση της γυναικείας εκπαίδευσης, ούτε ακόµη ενδιαφέρον για την τεχνική εκπαίδευση των
κοριτσιών. ∆εν ήθελαν να πάνε σε σχολεία όπου θα υποχρεώνονταν να µιλούν τουρκικά. Φοβόντουσαν, µην χάσουν την
«ελευθερία» τους αλλά και «µην αλλάξουν τα χνώτα» τους, µην αλλάξουν τη ντοπολαλιά, τη θρησκευτική πίστη, αλλά και µην
απωλέσουν την ασυµβίβαστη ψυχοσύνθεσή τους σε µια παράλληλη µε τη δική τους κοινωνία όπου η γυναίκα τιµωρείται ως
«φύση εξ ορισµού υποδεέστερη των ανθρώπων».
Αναφερόµαστε στα χρόνια πριν την Ανταλλαγή πληθυσµών. Σε µια Ανατολία που έχει από άκρη σε άκρη εξισλαµιστεί κι
επιβάλλει στη γυναίκα ιδιαίτερα σκληρούς κανόνες. Το φύλο της καθορίζει την µοίρα της. Την καταδικάζει µέχρι τα βαθειά
γεράµατα σε πολύ δουλειά, υποχρεώσεις, καθήκοντα, υπακοή σε όλους, σε µια αγέλαστη κι άβουλη φύση που αποδέχεται
αναντίρρητα και υποµένει την αδικία και την άνιση µεταχείριση. ∆εν της αναλογεί ποτέ καµία προτεραιότητα. Η στειρότητα ειδικά
είναι µεγάλη αποτυχία. Με κάθε απροσεξία και αυθορµητισµό είναι δυνατόν να περιπέσει σε ισόβια κοινωνική απόρριψη ή και
θάνατο.
Εντούτοις, από τη θέση της γυναίκας στα ελληνόφωνα χωριά, µπορούµε να αντιλαµβανόµαστε µεταξύ άλλων και πόσο
αδιανόητη είναι για εµάς σήµερα η συµπεριφορά των παρωχηµένων Μουσουλµάνων στις ∆υτικές κοινωνίες. Καθώς, οι γυναίκες
του µη-µουσουλµανικού κόσµου και εν προκειµένω οι ελληνικής συνείδησης Μικρασιάτισσες, όχι µόνον έχουν ήδη από τους
προηγούµενους αιώνες ξεπεράσει τα προβλήµατα καταπίεσης αλλά απολαµβάνουν και συγκριτικά προνόµια, όπως τέτοια είναι
η µονογαµική οικογένεια, οι αναφερόµενες ελευθερίες, ακόµη και η µόρφωση, και η καριέρα. Οµολογουµένως, στις
καθυστερηµένες εκείνες κοινωνίες, οι περισσότερες ελευθερίες είναι προϊόν του χαρακτήρα των Ελλήνων, του σεβασµού τους
προς τον άνθρωπο, καθώς και της βαθειάς επίδρασης της Χριστιανικής θρησκείας που ευαισθητοποιούσε τη συνείδηση των
ανθρώπων, παρότρυνε τις καλοσύνες, νουθετούσε τη µακροθυµία και την αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις, έκρινε ως «κακό
δαιµόνιο» τη βάναυση συµπεριφορά και τα «πάθη» και, µέσα σε όλα αυτά, παρότρυνε τον σεβασµό στον συνάνθρωπο και στο
πρόσωπο της Γυναίκας µε αποκορύφωµα της γυναίκας-Μητέρας.

Τυπική ελληνόφωνη οικογένεια (Γιουνάν) από το Τσαρικλί.
Μια γυναίκα ψηµένη στην πολύ δουλειά, ικανή να κουµαντάρει τα χωράφια και τη µεγάλη φαµίλια, ακόµη και
µεγαλύτερη του ανδρός της, θεωρούνταν πάντοτε κατάλληλη νύφη.
Η γυναίκα που θα αποδείκνυε ότι είναι εργατική, και αφού γίνονταν µάνα, αποκτούσε αρχικά «σεβασµό» και
σταδιακά κέρδιζε γενικότερη «αναγνώριση».

Η σκληραγωγηµένη γυναίκα των Ελληνόφωνων (Γιουνάν) χωριών.
Ήταν αποδεκτό να δουλεύει στο χωράφι, να καβαλά άλογο, και να παρακολουθεί τα
θρησκευτικά πανηγύρια, ασυνόδευτη από άνδρα (µόνον µε τη συνοδεία άλλων γυναικών).
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Μίκα Ορφανού- Βλαδιµήρου
∆υο κουσελιάρες σµίξανε στο Φραγκοµαχαλά
Κι’ αφού τις βρήκαν άνοστες τις µόδες και κουρέλια,
Στου Βιδορή σταθήκανε, το στρώσαν στα καλά,
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για κάθε τι κουσέλια….

Λέγοντας κουσελιάρα, εννοούµε τη γυναίκα που λέει κουσέλια ή αλλιώς κουσελεύει, δηλαδή, διαβάλλει, συκοφαντεί, κοινώς
κουτσοµπολεύει. Οι λέξεις απαντούν µε ένα ή δύο λ σε παλαιότερες εγκυκλοπαίδειες και καθόλου στα σηµερινά λεξικά.
Η ετυµολογία της λέξης κουσέλι προέρχεται από τη λατινική λέξη concilium, που σηµαίνει συµβούλιο. Πώς ακριβώς από το
συµβούλιο, όπου ανταλλάσσονται σοβαρές απόψεις επίσηµα και µεγαλόφωνα, κατέληξε να σηµαίνει κουτσοµπολιό, όπου
σιγοκουβεντιάζουν και σχολιάζουν ασήµαντα πράγµατα, είναι άγνωστο. Προφανώς, η µετάβαση από το λατινικό concilium στο
‘ελληνοπρεπές’ κουσέλι, έγινε για λόγους ειρωνικούς. Σίγουρα, όµως, η λέξη στέκει εννοιολογικά, καθόσον έχουµε και στις δύο
περιπτώσεις οµάδα ανθρώπων που κάνει κονσίλιο στη µία και κάνει κουσέλιο στην άλλη.
Η λέξη δεν είναι πανελλήνια. Ακούγεται ακόµα στα νησιά του Αιγαίου, ιδίως στα ∆ωδεκάνησα, απ’ όπου κατάγοµαι κι εγώ,
στην Εύβοια, και στην Πελοπόννησο. Παλαιότερα ακουγόταν στην Αίγυπτο, µα πολύ περισσότερο στη Σµύρνη.
Ο Σµυρνιός λογοτέχνης Νικόλαος Καρτσωνάκης- Νάκης περιγράφει γλαφυρά το κουσέλι: ‘Άµα εκαλοσύνευεν ο καιρός κι
ηπέρναγεν ο χειµώνας, οι γυναίκες των λαϊκών µαχαλάδων ηβγαίνανε το απογευµατάκι και σαλαντίζανε (καταβρέχανε) το δρόµο,
για να δροσιστεί λιγάκι ο ντουσεµές (λιθόστρωτο). Ηµαζευόντουσαν παρέες- παρέες οι γειτόνισσες µπρος στις πόρτες των
σπιτιών, καθίζανε στις µπαγκέττες τους (ξύλινα σκαµνάκια), ηφέρνανε το σπιρτολόγο τους (καµινέτο) κι ηψήνανε καφέ. Κι όταν
ηπίνανε και τον ντελβέ (κατακάθι), βγάζανε από µέσα τους ένα βαθύ ααχ. Αφού ευχαριστιόντανε µε τον καφέ, ηρχίζανε τότες το
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κουσέλι. Τι έκανε η µια, τι θα κάνει η άλλη, ούλα τα ξέρανε, τίποτις δεν τους ξέφευγε’.
Μα και ο Αντώνιος Ζάνος από τη Σµύρνη, περιγράφει το κουσέλι εξίσου όµορφα και παραστατικά: ‘Ηκούσατέ ποτε
χελιδόνας επί των τηλεγραφικών συρµάτων συναγωνιζοµένας εις το τερέτισµα; Είδετέ ποτε σµήνος στρουθίων εκκωφαντικώς
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φλυαρούντων επί της στέγης; Σας εξεκούφανάν ποτε µαθήτριαι Παρθεναγωγείου εν ώρα διαλείµµατος;’.
Στα χρόνια εκείνα, µα και στα µεταγενέστερα, οι άντρες, οι ‘προοδευτικοί’, οι ‘σοβαροί’, ‘η κορώνα του σπιτιού’, σύχναζαν
στα καφενεία ή στα κουρεία για να συζητήσουν και να σχολιάσουν. Οι επιστήµονες και οι λόγιοι είχαν για στέκι τους τα
φαρµακεία, όπου συναθροίζονταν για να ανταλλάξουν απόψεις για επιστηµονικά και κοινωνικά θέµατα.
Όµως, σ’ όποια παρέα κι αν πήγαινες, σίγουρα δεν θ’ άκουγες κανέναν άνδρα να βγάζει τα εσώψυχά του, να µοιράζεται µε
τους άλλους τις πίκρες ή τις χαρές του. Αυτό ήταν ανέκαθεν προνόµιο των γυναικών, κι έτσι παρέµεινε.
Γυναίκες διαφορετικής τάξης, ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου συναντιόντουσαν, έλεγαν τον πόνο τους και αντλούσαν
δύναµη. ∆εν ένοιωθαν µοναξιά, γιατί ήταν δεµένες µεταξύ τους. Είχαν κοινή πίστη, κοινά ιδανικά, ίδια ήθη κι έθιµα, ίδια λαχτάρα
να κρατήσουν τη θρησκεία τους, τις ρίζες τους, να προστατέψουν τις οικογένειες και τα υπάρχοντά τους.
Η ζωή στην πολυεθνική και ακµάζουσα Σµύρνη δεν ήταν ίδια µε τη ζωή σ’ άλλες πόλεις. Στην ευηµερούσα Σµύρνη το
σκηνικό ήταν πολύπλευρο, όπως πολύπλευρη
ήταν και η προσωπικότητα των Σµυρνιών,
ανακατεµένη µε τα αρώµατα της Ανατολής, την
νησιώτικη επιρροή του Αιγαίου µα και την
κοσµοπολίτικη παρουσία τους στην Εσπερία.
Μάγευαν τους πάντες γύρω τους. Είτε ντυµένες µε
µεταξωτά της Προύσας, γαλλικές δαντέλες και
στολισµένες µε χρυσαφικά αγορασµένα από τα
κουγιουµτζίδικα του Φραγκοµαχαλά, είτε φτωχικά
ντυµένες µε φακιόλια στα µαλλιά και προσποδιά
στη µέση, όλες τους είχαν την ίδια χάρη και
τσαχπινιά.
Πάντα περιποιηµένες και περιποιητικές, πάντα
κοκέτες κι αστραφτερές, είτε ανέβαιναν στα
λαµπερά λαντό τους να κάνουν βίζιτα στις
πλούσιες φιλενάδες τους, είτε έπαιρναν το σκαµνί
και καθόντουσαν στην αυλή της διπλανής
γειτόνισσας για να κουσελέψουν. Κι όταν
περνούσε καµιά σουλµαδού, σίγουρα δεν
ντρεπόντουσαν να της σύρουν ψιθυριστά: ‘Ο
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σουλµάς κι η τραµουντίνα κάνουν τη γριά φαντίνα’,
και να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
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Οι Σµυρνιές ήταν όλες τρανές µαγείρισσες µα και ανταγωνιστικές συνάµα. Άνοιγαν τα τεφτέρια τους κι αντάλλασσαν τις
συνταγές τους. Συνήθως, όµως, πάντα κάτι παρέλειπαν να πουν ή να γράψουν. Έτσι, για να είναι η κάθε µια ιδιαίτερη, για να
γίνει η συνταγή της µιάς νοστιµότερη από της άλλης. Γυναικεία µυστικά βλέπεις, κληρονοµηµένα από τις µάνες, τις γιαγιάδες ή
και τις προµάµµες τους. Πάντως, είτε έφτιαχναν τα σουτζουκάκια µε σάλτσα γιαουρτιού, είτε κοκκινιστά µε ντοµάτα, όλες έβαζαν
περίσσιο κίµινο, γιατί αυτό ήταν που κρατούσε τους άντρες πιστούς και τους απέτρεπε από πιθανά τσιληµπουρδήµατα. Αυτός
ήταν ο κόσµος τους, γεµάτος µε µυρωδιές και χρώµατα κι αυτόν τον ευωδιαστό κόσµο, µαζί µε τα τραγούδια και τον πολιτισµό
τους, απλόχερα µας τον χάρισαν.
Στο όµορφα διακοσµηµένο σαχνεσίνι µε
κάδρα δεξιά του τσάρου µε τη τσαρίνα κι
αριστερά µε τη Γενοβέφα, στρωµένο µε το
ριγωτό αλεξανδρινό κιλίµι, κι όµορφα
ασπροκέντητα κουρτινάκια µε κοπανέλι στα
τοξωτά,
καλοδουλεµένα
παραθύρια,
κάθονται τέσσερις αφρόπλαστες κοπελούδες
µε το βελονάκι στο χέρι. Έχουν τα εργόχειρα
στα ερατεινά γόνατά τους, παρακολουθούν
και περιεργάζονται την κίνηση του δρόµου
έξω, κεντούν και ταυτόχρονα κουβεντιάζουνπώς αλήθεια τα προλαβαίνουν όλα µαζί- κι
επικρίνουν τις παρεκτροπές της πέµπτης
φιλενάδας που απουσιάζει:
-‘Τι έπαθεν η Ασπασία; Επέτρεψε να
την εγγίσει χέρι ανδρός; Πώς θα
υπανδρευθή’; -‘Και η Όλγα το αµύριστο
λουλούδι, που ανοίγει το παράθυρο, δήθεν
τυχαία, κάθε φορά που περνά ο γυιός της κ.
Αγλαΐας;’. Μ’ αυτά τα σοβαρά θέµατα
ασχολούνταν και περνούσαν την ώρα τους,
χαχανίζοντας και κουσελεύοντας.
Μα κι οι ‘παρακατιανές’, οι δεσποσύνες των µαχαλάδων, δεν πάνε πίσω. Καθισµένες στις µπαγκέττες τους, έξω από το
κατώφλι του σπιτιού τους, πότε πλέκοντας και πότε µαντάροντας κάλτσες, πότε γνέθοντας µε τη ρόκα, πότε κόβοντας κουρέλια
να φτιάξουν τις κουρελούδες, δεν έκλειναν το στοµατάκι τους. Σέρνανε τα εξ αµάξης στις ίδιες τις φιλενάδες τους, όταν έλειπαν
απ’ το γειτόνεµά τους ή όταν τύχαινε να περάσουν εκείνη την ώρα από κοντά τους. -‘∆εν ντρέπεται η Λουλούκα να κάνει κόρτε µ’
εκείνον τον ψωρολιµοκοντόρο’; Κι όταν αποχωρούσε πρώτη η Φρόσω από την παρέα, τι της έψελναν αυτές που προ ολίγου,
µαζί µε τη Φρόσω, κατηγορούσαν την Λουλούκα. -‘Καλέ, τι µας λέει τώρα η Φρόσω. Για ζώα µας περνάει; ∆εν βλέπει τις δικές
της τις ποµπές;’. Αυτό ακριβώς ήταν το νόηµα του κουσελιού. Κατά την Σµυρναϊκή έκφραση: ‘Εφρόντισαν να επισωρεύσωσιν επί
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της κεφαλής της απούσης φίλης, όσα σέρνει η φροκαλιά’.
Κατανοήσαµε, φαντάζοµαι, ότι το κουσέλι δεν ήταν αποκλειστικό ‘χάρισµα’ µιάς συγκεκριµένης τάξης γυναικών ή µιας
ορισµένης ηλικίας. Το κουσέλι έδινε κι έπαιρνε στα σαλόνια των κυράδων κατά την ώρα του τσαγιού στις βεγγέρες, αλλά και στις
αυλές και στα σοκάκια των µαχαλιωτίνων.
Τα µισόλογα που ξεστόµιζαν µε κακεντρέχεια, τα σαρκαστικά χαµόγελα που άνθιζαν στα χείλη, η σπιρτάδα στα µάτια µε τα
υπονοούµενα, η χαρά και η απόλαυση που ένοιωθαν στο άκουσµα των πονηρών σχολίων, που αφορούσαν όµως, κοινούς
γνωστούς και φίλους, αυτά, όλα αυτά µαζί, χαρακτηρίζουν το κουσέλι.
Αναφερόµαστε τόση ώρα για το κουσέλι, λες κι αυτό ήταν κάτι που υπήρξε κι εξαφανίστηκε, κάτι που δεν υπάρχει στις µέρες
µας. Τι κι αν άλλαξε όνοµα το κουσέλι κι έγινε το κουτσοµπολιό; Έπαψαν να υπάρχουν οι κουβέντες και τα κους- κους στα
πεσπερίσµατα στις αυλές, στις γειτονιές, στα µεγαλοαστικά σπίτια;
Πλούσια ή φτωχή, µε µαύρα ή γκρίζα µαλλιά, παύεις να νιώθεις γυναίκα; Ίσως είναι στη φύση µας, ίσως στα γονίδιά µας,
όταν βρισκόµαστε µε παρέες θέλουµε να µιλάµε, να γελάµε, να παίρνουµε και να δίνουµε συµβουλές και συνταγές, να βγάζουµε
στη φόρα τις πίκρες και τις χαρές µας. ∆εν είναι καλύτερα έτσι, παρά να τρέχουµε σε ψυχαναλυτές και ψυχολόγους;
Από τη φύση του ο άνθρωπος δεν είναι µοναχικό ζώο. Έχει ανάγκη από συναναστροφές, από φίλους. Τώρα, αν θα
κακολογήσουµε και κάποιον ή κάποια, σκόπιµα ή άθελά µας, µικρό το κακό. Κουσέλι σηµαίνει εξωστρέφεια. Τα βγάζεις όλα από
µέσα σου, κι ελευθερώνεσαι, ανανεώνεσαι. Γιατί προβλήµατα πάντα υπήρχαν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν στα
ανδρόγυνα, στην οικογένεια, στη δουλειά, στη γειτονιά, στην κοινωνία. Γιατί έτσι είναι η ζωή µας.
Και τότε, στους χαλεπούς καιρούς των ελληνοτουρκικών συγκρούσεων, και τώρα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, στο
µάζεµα των γυναικών γίνεται δέσιµο ψυχής. Εξωτερικεύουµε τους φόβους, τις αγωνίες, τις αµφιβολίες µας. Ακόµα και η χαρά
µας γίνεται µεγαλύτερη όταν τη µοιραζόµαστε µε φίλες ή ακόµα και µε άγνωστες γυναίκες. Αυτά εκφράζει το κουσέλι. Τα ψεγάδια
και οι επικρίσεις που έρχονται στην επιφάνεια, άλλοτε υστερόβουλα κι άλλοτε µε αγάπη, οι ανταλλαγές απόψεων και
πεποιθήσεων µε άλλες γυναίκες που µας κατανοούν ή και µας χλευάζουν ακόµα, είναι η κολυµβήθρα του Σιλωάµ που τα
ξεπλένει όλα και νηφάλιες, πιο ανάλαφρες, πιο υγιείς και ήρεµες, γυρίζουµε σπίτι, στα καθηµερινά καθήκοντα και στις ασχολίες
µας.
Νοιώθουµε ότι έκλεισε µια ξένοιαστη παρένθεση στο πέρασµα της µέρας. Ξεκούραστες στο σώµα και στο µυαλό, µε
λιγότερο άγχος, αναπολούµε τις όµορφες στιγµές του κουσελιού που ζήσαµε πριν λίγο κι ονειρευόµαστε πότε θα µαζευτούµε
πάλι όλες µαζί να γελάσουµε, να δακρύσουµε, να κουτσοµπολέψουµε, να περάσουµε κι άλλο ένα όµορφο δειλινό µε…
τρικούβερτο κουσέλι.
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Της κας Κ. Θεοφιλίδου –∆ηµητράκη, Προέδρου “Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων ∆. Πεντέλης”
Πολλά έχουν γραφεί για τη γυναίκα της Σµύρνης, της Κωνσταντινούπολης, του Πόντου, της Καππαδοκίας αλλά ελάχιστοι
έχουν αναφερθεί και στην γυναίκα που ζούσε στην άλλη άγνωστη Μικρασία, όπως είναι τα Μαρµαρονήσια. Η προσωπική µου
η
εµπειρία καθόσον είµαι απόγονος 3 γενεάς και από τους δύο γονείς µου, προέρχεται από ένα χωριό τη Γαλλιµή των
Μαρµαρονήσων.
Η Προικόνησος ή Μαρµαράς είναι το µεγαλύτερο από τα νησιά της
Προποντίδας. Στα νεότερα χρόνια το νησί είναι γνωστό ως Μαρµαράς και από
αυτό πήρε και το όνοµά της όλη η Προποντίδα ως θάλασσα του Μαρµαρά. Ο
Μαρµαράς µέχρι το 1922 εκτός από τη πρωτεύουσα του νησιού, τον Μαρµαρά
είχε τα χωριά Γαλλιµή (Ginarli), τα Παλάτια (Sarailar), την Αφθόνη (Asmali),το
Κλαζάκι (Klazak) και το Προαστιό (Gundogdu)
Ο πληθυσµός αντίστοιχα σύµφωνα µε τις στατιστικές του Πατριαρχείου
Κωνσταντινούπολης ήταν : Μαρµαράς 4.594 Έλληνες, 280 Τούρκοι, 250
Εβραίοι Σύνολο 5.124 κάτοικοι, Γαλλιµή 1.987 Έλληνες, Παλάτια 3.742 Έλληνες,
Αφθόνη 2.015 Έλληνες, Κλαζάκι 356 Έλληνες, Προαστιό 2.685 Έλληνες.
Για να κατανοήσουµε τη θέση της γυναίκας στα Μαρµαρονήσια κατά τους
νεότερους χρόνους µέχρι το 1922 πρέπει να ανατρέξουµε να δούµε ποια ήταν η
αντίστοιχη θέση της γυναίκας την ίδια περίοδο και στην Ελλάδα.
Μετά την ανεξαρτησία και τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους η ζωή της γυναίκας περιοριζόταν κυρίως στο σπίτι και στις
οικιακές εργασίες. Κύριο µέληµα των γυναικών ήταν η µαγειρική, η καθαριότητα του σπιτιού, η φροντίδα των ρούχων (πλύσιµο,
ράψιµο, διόρθωµα) και βέβαια η ανατροφή των παιδιών. Ασχολούνταν ακόµα µε το κέντηµα και την υφαντουργία (αργαλειός)
µέσα στον χώρο της οικογένειας αλλά και έξω από αυτόν περιστασιακά και χωρίς να αµείβονται.
ου
Στα µέσα του 19 αι. µε τη στοιχειώδη παρουσία κάποιων βιοµηχανιών και βιοτεχνιών αρχίζει η µαζική συµµετοχή των
γυναικών στην αµειβόµενη εργασία σαν εργατριών και όταν στις άλλες χώρες συντελείται η βιοµηχναική επανάστασις, σε
συγκεκριµένα εργοστάσια κλωστουφαντουργεία, καπνοβιοµηχανία, µεταξουργεία. εργάζονταν σε βιοµηχανίες σε άθλιες
συνθήκες εργασίας, σε βαριές δουλειές και ανθυγιεινές, πληρώνονταν λιγότερο από τους άνδρες, δούλευαν µαζί µε ανήλικα
παιδιά. ∆ούλευαν και σε άλλα επαγγέλµατα που δεν χρειάζονταν τις στοιχειώδεις γραµµατικές ή επαγγελµατικές γνώσεις όπως
υπηρέτριες, εργάτριες γης, πλύστρες, µοδίστρες, υφάντρες, κορδελιάστρες, καπελούδες. Aλλά και µαίεςκαι νοσοκόµες. Ήταν για
χρόνια το εφεδρικό εργατικό δυναµικό, τα φτηνά εργατικά χέρια.
Τα επαγγέλµατα που κοινωνικά τους επιτρέπονταν ήταν τα λεγόµενα “γυναικεία
επαγγέλµατα”, αυτά δηλαδή που αποτελούσαν µια προέκταση του παραδοσιακού ρόλου των
γυναικών µέσα στην οικογένεια όπως ήταν της δασκάλας. Το επάγγελµα της δασκάλας ήταν
µια διέξοδος προσέφερε οικονοµική ανεξαρτησία, µε σχετικά καλούς (αν και άνισους) µισθούς,
υπευθυνότητα στο επάγγελµα µε την ανάληψη διευθυντικών θέσεων και ενίσχυε την κοινωνική
ου
τους θέση και την παρουσία στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη του 19 αιώνα εµφανίζονται σιγάσιγά οι πρώτες µεταφράστριες, ποιήτριες, συγγραφείς. Η παρουσία τους γίνεται αισθητή ιδίως
µετά το 1887. Στην Ελλάδα ως το 1917 η γυναίκα δεν µπορούσε να αναλάβει άλλο δηµόσιο
λειτούργηµα εκτός της δασκάλας Μόλις το 1888 επιτράπηκε η είσοδος των γυναικών στα
τηλεγραφεία και ταχυδροµεία της χώρας!
Στην ύπαιθρο οι οικογένειες µαστίζονταν από τη φτώχεια. Η αγροτική ζωή ήταν πολύ
δύσκολη για γυναίκες και άνδρες. Η γέννηση ωστόσο θηλυκών παιδιών στις φτωχές
οικογένειες ήταν µια πρόσθετη κατάρα λόγω της προίκας. Στις φτωχές οικογένειες ωστόσο η
γυναίκα καλείται να εργαστεί σε βαριές εργασίες. Στα χωριά πολλές νέες γυναίκες οδηγούνταν
από την παιδική κιόλας ηλικία ως υπηρέτριες σε σπίτια πλουσίων στα µεγάλα αστικά κέντρα
για ένα κοµµάτι ψωµί χωρίς να έχουν ωράριο εργασίας ή δικαίωµα άδειας.
Πρωτεύοντα ρόλο την οργάνωση και µετεξέλιξη της κοινωνίας των Μαρµαρονήσων έπαιξε
η γυναίκα. Απολάµβανε τον σεβασµό και θεωρείτο ισάξιο άτοµο µε τον άνδρα. Όλα τα
τραγούδια δηλώνουν ότι η γυναίκα διαδραµάτιζε ένα σηµαντικό ρόλο.
Στο Μαρµαρά, όπως συµβαίνει σ΄ όλα τα νησιά η ενδυµασία και η γυναικεία και η αντρική είναι η βράκα.
Η ενδυµασία δεν ήταν ένα φόρεµα αλλά αποτελούνταν από δύο κοµµάτια, φούστα και µπλούζα, φτιαγµένα από µεταξωτό
ύφασµα. Αυτό το ρούχο το φορούσε η Μαρµαρινή σε µια επίσκεψη ή για να πάει στην εκκλησία την Κυριακή.
Ήταν κοκέτα η Μαρµαρινή. Βέβαια φορούσε πολλά στολίδια, είτε µαργαριτάρια είτε χρυσό, είτε καρφίτσες είτε δαχτυλίδια
πολλά στο χέρι και απαραίτητα το ρολόι,που ήταν κρεµασµένο µε µεγάλη αλυσίδα στο λαιµό και σκουλαρίκια.
Τις καθηµερινές ντύνονταν πιο απλά . Φορούσαν βράκα –σαλιβάρι και από πάνω φορούσαν το κοντογούνι, που έφτανε ως
τη µέση, είχε µακριά µανίκια και ήταν ανοιχτό µπροστά ή κλειστό. Μια βράκα για να είναι σωστή έπρεπε να έχει 14 πήχες
ύφασµα. Από την ανωτέρω περιγραφή της ενδυµασίας φαίνεται ότι οι µαρµαρινές ακολουθούσαν τις επιταγές της µόδας, ήταν
πολύ προσεκτικές ιδίως όταν χρειάζονταν να βγούν έξω από το σπίτι, αλλά και να επιβεβαιώσουν την ιδιαίτερη αναγνώριση στο
άτοµό τους ότι αποτελούν σηµαντικό παράγοντα της κοινωνίας. Επίσης δείχνει ότι υπήρχε πολιτισµός και στην ενδυµασία αλλά
και οικονοµική ευµάρεια
Όσον αφορά την εκπαίδευση των γυναικών και αυτή πρέπει να συγκριθεί µε την αντίστοιχη εκπαίδευση στην κυρίως
Ελλάδα.
Το ∆ηµόσιο σύστηµα εκπαίδευσης στην Ελλάδα απευθυνόταν µόνο στα αγόρια και στόχευε στη διαµόρφωση των πολιτών
του κράτους. Αποτελούνταν από τρεις βαθµίδες: πρωτοβάθµιο, δευτεροβάθµιο και τριτοβάθµιο. Μόνο στην πρώτη βαθµίδα
επιτρεπόταν η φοίτηση κοριτσιών. Εννοείται ότι αυτό κυρίως αφορούσε εύπορες οικογένειες.
Το δικαίωµα φοίτησης των Ελληνίδων στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση κατοχυρώνεται νοµοθετικά µε το διάταγµα του 1834.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1879, ο αναλφαβητισµός των γυναικών ανερχόταν στο 93% και υπήρχαν αρκετοί δήµοι της
χώρας στους οποίους καµία γυναίκα δεν ήξερε γράµµατα. Ανασταλτικοί παράγοντες για τη φοίτηση των κοριτσιών στη δηµοτική
εκπαίδευση ήταν:
• η απαγόρευση της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων που θεσµοθετήθηκε το 1852,

• η έλλειψη σχολείων θηλέων στις αγροτικές περιοχές, καθώς οι µικρές κοινότητες δεν µπορούσαν να συντηρήσουν δεύτερο
σχολείο
• oι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις του λαού τόσο για τους έµφυλους ρόλους όσο και για την αναγκαιότητα της γυναικείας
εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευσή τους όµως περιλαµβάνει πιο
απλοποιηµένα
µαθήµατα,
ενώ
απαγορεύεται
η
συνεκπαίδευση. Στόχος της εκπαίδευσης των κοριτσιών
εκείνα τα χρόνια δεν είναι η επαγγελµατική αποκατάσταση
αλλά η “ηθικοποίησή” τους και η προετοιµασία για την
επιτέλεση παραδοσιακών γυναικείων ρόλων ως
µελλοντικές σύζυγοι και µητέρες.
Η ιδιωτική εκπαίδευση ωστόσο απευθύνεται και στα
κορίτσια.
Στοχεύει
στη
διαµόρφωση
“φρονίµων
δεσποινίδων” και “αρίστων µητέρων” και στην εκµάθηση
της θηλυκότητας. Η ιδιωτική εκπαίδευση αποτελείται από
Παρθεναγωγεία, ∆ιδασκαλεία και Επαγγελµατικές σχολές
Φωτογραφίες από το Μουσείο Ν. Παλατίων Ωρωπού για την
Μαρµαρινή ενδυµασία.
(οικιακές). Πολλά κορίτσια εύπορων οικογενειών
εκπαιδεύονται στο σπίτι από ιδιώτες δασκάλους.
Επί Όθωνα ιδρύεται το 1837 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, που ήταν σταθµός για τη γυναικεία εκπαίδευση. Το διδασκαλείο
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας µονοπωλούσε τη γυναικεία εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις κατά της γυναικείας εκπαίδευσης
οδήγησαν και σε ακραίες εκδηλώσεις, σύµφωνα µε µαρτυρίες εκείνης της εποχής.
Η Ελένη Μπουκουβάλα, αναφέρει ότι η σύσταση Σχολής Θηλέων σ΄ ένα χωριό που πήγε να διδάξει ως δασκάλα,
θεωρήθηκε από τους κατοίκους ως προσβολή θανάσιµη κατά της ηθικής του χωριού και ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας την
αποµάκρυνση της.
Στα Μαρµαρονήσια τα κορίτσια από µικρά όπως και τα αγόρια πήγαιναν στο σχολείο, σε αντίθεση από ό, τι συνέβαινε στην
Ελλάδα. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στη µόρφωση των κοριτσιών, όταν στην µητροπολιτική Ελλάδα θεωρείτο ντροπή να
µορφωθεί η γυναίκα και ο αναλφαβητισµός το 1920 ανερχόταν σε 30% στους άνδρες και 70% στις γυναίκες και η γυναικεία
εκπαίδευση η οποία είχε διακοσµητικό χαρακτήρα αποτελούσε µια συµπληρωµατική “προίκα”, και ήταν δραστηριότητα
αποκλειστικά των ιδιωτικών φορέων, γεγονός που της προσέδιδε και αυστηρά ταξικό χαρακτήρα
Στη Γαλλιµή λειτουργούσε Παρθεναγωγείο µε τριµελές διδακτικό προσωπικό που το 1909 είχε 36 µαθήτριες, όπου µάθαιναν
και γαλλικά. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα η διδασκαλία αγοριών και κοριτσιών ήταν ξεχωριστή και ήταν γυναίκα δασκάλα. Η
διδακτέα ύλη περιελάµβανε θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα. Τα θεωρητικά ήσαν τα ίδια µε των Αρρεναγωγείων και όµοια µε
αυτά που διδασκόντουσαν και στα σχολεία της ελεύθερης Ελλάδας, (Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηµατικά, Φυσικά, Ιστορία,
Γεωγραφία, Γαλλικά κλπ). Στα πρακτικά µαθήµατα ασκούνταν σε εργασίες σχετικές µε το σπίτι, µε την οικιακή οικονοµία, δηλ.
κοπτική, ραπτική, ταπητουργία, κέντηµα κ.α.
Για τα έξοδα και την καλή λειτουργία των σχολείων µεριµνούσε η κοινότητα, η οποία στα µεγαλύτερα µέρη είχε ορίσει ειδική
επιτροπή για το σκοπό αυτό, την “Εφορεία των εκπαιδευτηρίων”. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνονταν στη πλατεία του
χωριού από τον Πρόεδρο καi τα µέλη της ∆ηµογεροντίας και αξιολόγηση των µαθητριών και εµµέσως των διδασκαλισσών.
Παράλληλα βοηθούσαν και στις δουλειές του σπιτιού, στις αγροτικές εργασίες, αν οι γονείς ήταν ψαράδες βοηθούσαν
στο πάστωµα των ψαριών, στο πλέξιµο και µπάλωµα των διχτυών. Όλες σχεδόν οι οικογένειες καλλιεργούσαν µεταξοσκώληκα.
Από το µετάξι δηµιουργούσαν υφαντά, πλεκτά και κεντήµατα.
Βεβαία υπήρχε και εδώ ο θεσµός της προίκας όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προικοσύµφωνα επικυρώνονταν από
την Ιερά Μητρόπολη Προικονήσου. Από αυτά συνάγουµε πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση αλλά και
τη σηµασία που έδιναν στη γυναικεία ένδυση, έτσι στο προικοσύµφωνο της γιαγιάς µου εκτός από την πατρική οικία την οποία
της δίδουν όλη, λαµβάνει και 30 φορεσιές, οι επτά µεταξωτές. Προσέχουν πολύ την εµφάνιση της γυναίκας που πρέπει να είναι
ιδιαίτερη και καλής ποιότητας άλλωστε η καλλιέργεια του µεταξοσκώληκα και η παραγωγή µεταξιού γινότανε από όλες τις
οικογένειες.
Η ενασχόληση των γυναικών µε εργασίες έξω από το σπίτι ήταν συνηθισµένη και
δεν θεωρείτο ντροπή. H Μαρµαρινή γυναίκα βοηθούσε την οικογένεια της και τον
κοινωνικό περίγυρο, διατήρησε πολιτισµικές παραδόσεις και σε στιγµές εθνικής κρίσης,
εξορίας και εκπατρισµού στάθηκε αγέρωχη και πρόσφερε προστασία και ασφάλεια.
Μέσα στην οικογένεια αλλά και στην κοινωνία η γνώµη της ήταν σεβαστή και
επηρέαζε καταστάσεις και συνέβαλε στο να βρεθούν λύσεις. Υπήρξε ο στυλοβάτης της
πολιτισµικής παράδοσης και της εθνικής κληρονοµιάς.
Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι γυναίκα στα
Μαρµαρονήσια έχαιρε εκτίµησης και σεβασµού, της είχε αναγνωρισθεί η ισότιµη
αναγνώριση και δεν αντιµετωπιζόταν σαν “πολίτης Β΄ κατηγορίας”, όπως συνέβαινε σε
Σηµερινή άποψη της Γαλλιµής
πολλές περιοχές της µητροπολιτικής Ελλάδας. Σε αυτό συνετέλεσε η συνεργασία και
σύµπνοια που υπήρχε µεταξύ των κατοίκων και η µικρή απόσταση από την Κωνσταντινούπολη και ότι υπήρχε τακτική
επικοινωνία, επαφές, συνεργασίες και εµπόριο µεταξύ των δύο πλευρών γεγονός που βοήθησε τόσο στην οικονοµική ευµάρεια,
όσο και στην έγκαιρη και αποτελεσµατική ενηµέρωση σε όλους τους τοµείς.
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Της ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΤΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ

Το 1952 οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν στην καλλίτερη τους περίοδο. Οι δύο αντιµαχόµενες πλευρές της
Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, είχαν πλέον σταθεροποιηθεί σε µία άνιση αλλά οριστική ισορροπία. Οι Τούρκοι
ανάσαιναν µε ανακούφιση ότι δεν απειλείται η κυριαρχία τους πάνω στα εδάφη της Μικρασίας και του Πόντου και οι Έλληνες
είχαν πάρει απόφαση να ξεχάσουν διεκδικήσεις και δικαιώµατα.
Στην Ελλάδα που είχε αρχίσει να αναρρώνει από τους δύο τελευταίους πολέµους και τον εµφύλιο, η βελτίωση των
σχέσεων µε τους Τούρκους έδωσε ικανοποίηση. Μόνο την ειρήνη ήθελαν να σκέπτονται πλέον οι Έλληνες. Αρκετά είχαν
τραβήξει έως τότε. Μέληµά τους τώρα ήταν να ανασυνταχθούν και να βελτιώσουν λίγο την καθηµερινότητά τους.
Ικανοποίηση αισθάνθηκε µε την έστω και προς ώρας συµφιλίωση µε τους Τούρκους και ο Λευτέρης Αραµπατζόγλου.
Αυτός µάλιστα έδειξε σαν να καραδοκούσε να συµβεί κάτι τέτοιο.
-«Επιτέλους τώρα είναι η καταλληλότερη ευκαιρία να πάω στην πατρίδα µου –είπε στην οικογένειά του- Αν δεν το
τολµήσω τώρα δεν θα το συγχωρέσω στον εαυτό µου, γιατί ίσως να µη µπορέσω ποτέ να ξαναδώ το σπίτι µου, την πλατεία
του χωριού µου, όπου σκότωσαν οι Τούρκοι τον πατέρα µου, την εκκλησία, τους γείτονες και φίλους.»
Πατρίδα του Λευτέρη ήταν η Μαινεµένη Μικράς Ασίας. Η πόλη αυτή που απέχει 35 χιλιόµετρα από την Σµύρνη,
βρίσκεται σε µία εύφορη πεδιάδα που την διασχίζει ο ποταµός Έρµος (Getiz). Το 1000 π.Χ. υπήρχε εκεί Ελληνική αποικία
όπως δείχνουν αρχαιολογικά ευρήµατα. Το όνοµά της προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη “µενέµενος” που σηµαίνει
πληµµύρα ή υπερχείλιση, εξ αιτίας των συχνών πληµµυρών του Έρµου ποταµού. Λόγω της αφθονίας νερού και του καλού
κλίµατος η Μαινεµένη ήταν µία καταπράσινη περιοχή γεµάτη κτήµατα και περιβόλια και οι κάτοικοί της ασχολούντο κυρίως
µε την γεωργία και την κτηνοτροφία, η δε αγορά της είχε γίνει κέντρο συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων από 45 γύρω
χωριά. Πριν την Μικρασιατική καταστροφή είχε 12.500 κατοίκους από τους οποίους οι 5.300 ήταν Έλληνες
Εκεί λοιπόν γεννήθηκε και µεγάλωσε ο Λευτέρης, µέσα στα γραφικά καλντερίµια της, µέσα στους καταπράσινους
αγρούς και τα καρποφόρα κτήµατά της. Το 1919 όµως έφυγε για να πολεµήσει εθελοντικά στο πλευρό του Ελληνικού
Στρατού και µετά το 1922, µετά δηλαδή την καταστροφή του Ελληνικού στοιχείου της Μικρασίας, εγκαταστάθηκε στον
προσφυγικό συνοικισµό της Νέας Ιωνίας.
Στην Νέα Ιωνία παντρεύτηκε και έκανε τέσσερα παιδιά, ποτέ όµως δεν έπαψε να σκέφτεται την πατρογονική του εστία
και την ζωή του εκεί. Η γλυκιά νοσταλγία τον συνέπαιρνε διαρκώς. Οι θύµισες και οι σκέψεις σωρεύονταν σαν πέτρες
βαριές µέσα στην ψυχή του µέχρι που δεν άντεχε το βάρος και τότε ξεφόρτωνε, σωστός συναισθηµατικός χείµαρρος, µε
αναφορές , περιγραφές και διηγήσεις γύρω από την πατρίδα. Όταν δεν είχε δίπλα του πρόθυµους ακροατές εκτόνωνε την
συγκινησιακή φόρτιση τραγουδώντας. Καθόταν οκλαδόν πάνω στο κρεβάτι ή κατάχαµα πάνω σε κουρελού, όπως τότε σε
κείνα τα µέρη και ξετύλιγε έναν µακρόσυρτο αµανέ. Η δυνατή και καθαρή φωνή του, αν και ακαλλιέργητη, βγαλµένη µέσα
από την ψυχή έκανε τον ήχο µελωδικό. Καµία εκτέλεση, όσο καλλιτεχνική και να είναι δεν κάνει το “Σοϊλέµ – Μποϊλέµ” πιο
αισθαντικό και πιο συγκινητικό από όσο το απέδιδε ο Λευτέρης πάνω στην κουρελού.
Η απόφαση να πάει στην πατρίδα δεν ξάφνιασε την οικογένειά του. Αυτό αργά ή γρήγορα θα γινόταν. Η χρονιά 1952
όµως, εκτός από τις ευνοϊκές διακρατικές συγκυρίες, του έδωσε και ένα οικογενειακό πλεονέκτηµα. Η κόρη του Ανθούλα
είχε ήδη ενηλικιωθεί και ευχαρίστως δέχτηκε να τον συντροφέψει στο ταξίδι. Άλλωστε άκουγε όλα αυτά τα χρόνια τόσα
ωραία πράγµατα από τον πατέρα της για την πατρίδα του που ήθελε και η ίδια διακαώς να την γνωρίσει:
-«Αχ να δεις το σπίτι µου -της έλεγε- Είναι από τα ωραιότερα και τα πλουσιότερα της Μαινεµένης. Βέβαια πολύ
µεγαλύτερο και καλλίτερο στην περιοχή, σωστό παλάτι, ήταν τότε το αρχοντικό του Γρηγοριάδη, του πεθερού της αδελφής
µου της Κατίνας, αλλά και του πατέρα µου δεν ήταν µικρό. Είχε ένα µεγάλο αντρέ. Πω πω να δεις αυτό το αντρέ και να
θαυµάσεις τι ωραίο και ευρύχωρο που ήταν. Εκεί σε έναν τοίχο του αντρέ είχαµε κρύψει λίρες. Ήταν οι οικονοµίες της
οικογένειας αλλά και τα χρήµατα που µου έστελνε, από την Ρωσία, όπου δούλευε, ο αδελφός µου ο Ηλίας: «Κάντε τα λίρες
και κρύψτε τα - µας έγραφε στα γράµµατά του- για να µπορέσει να µορφωθεί µε αυτά ο µικρός µας, ο Λευτέρης». Τα θάβαµε
και µεις εκεί µέσα στον τοίχο, µη µας τα πάρουν οι κλέφτες. Που να φανταζόµασταν τότε ότι θα µας έπαιρναν ολόκληρο το
σπίτι. Σίγουρα τώρα θα τις έχουν βρει τις λίρες και θα τις έχουν πάρει, γιατί φαινόταν ξεκάθαρα το µερεµέτι στον τοίχο».
Αυτό το µεγάλο “αντρέ”, όπως έλεγε ο Λευτέρης την είσοδο, το χωλ δηλαδή που οδηγούσε στα δωµάτια, είχε βαρεθεί
να το ακούει η Ανθούλα. Επιτέλους θα ησύχαζε από τις διαρκείς αναφορές αφού θα το γνώριζε τώρα και στην
πραγµατικότητα.
Το ταξίδι λοιπόν θα άρχιζε, όχι όµως χωρίς φόβο. Ο Λευτέρης ανησυχούσε για την αντιµετώπιση που θα είχαν από
τους Τούρκους µετά από έναν τόσο ανθρωποκτόνο πόλεµο και µετά από τόσα χρόνια απουσίας του. Ακόµη φοβόταν και τις
άναρχες συµµορίες, που πιθανώς θα συναντούσαν αν αποµονώνονταν στις ερηµιές. ∆εν ήταν σίγουρος ότι είχαν
εξαρθρωθεί από το Τουρκικό κράτος οι άτακτες ορδές που λεηλατούσαν και σκότωναν. Η παρουσία µάλιστα της νεαρής
και όµορφης κόρης του αύξανε τους κινδύνους, γιατί θα γινόταν πόλος έλξης κακοποιών.
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Η λαχτάρα για την επίσκεψη στα πάτρια εδάφη υπερκέρασε τους φόβους και έτσι πατέρας και κόρη µπήκαν στο πλοίο
στον Πειραιά και βγήκαν στην Σµύρνη. Για τον Λευτέρη ήταν ακριβώς το αντίστροφο ταξίδι του ξεριζωµού του. Τώρα όµως
δεν υπήρχε όπως τότε η ιαχή του πολέµου, η ταραχή της φυγής, η αγριάδα του πηγαιµού στο άγνωστο, το δέος του
απόλυτου τίποτα, η τρικυµία του χάους. Είχε ήδη ριζωθεί σε καινούργια Γη το ίδιο αγαπηµένη και είχε απλώσει τα κλαδιά
µιας όµορφης οικογένειας και ένας ήλιος ειρήνης και ευηµερίας είχε αρχίσει να του γλυκαίνει την ζωή. Είχε ξεχάσει εδώ και
χρόνια µίση και πάθη, σκοτωµούς και λεηλασίες, γιαυτό και µε γαλήνια την ψυχή, αντικρίζοντας το λιµάνι της Σµύρνης, είδε
µόνο τις οµορφιές µιας ήσυχης πόλης, µιας προσφιλούς πόλης. Είδε ακόµη Τούρκους καθηµερινούς ανθρώπους, να
περιδιαβαίνουν την προκυµαία, απλά και ήρεµα, όπως τον καιρό της ειρηνικής τους συνύπαρξης µε τους Έλληνες.

-«Σαν να γυρίζω στα παλιά καλά χρόνια - είπε στην κόρη του - Σαν να µην ήρθε ποτέ το 1922. Σαν να ήταν ένα κακό,
εφιαλτικό όνειρο όλα τα δεινά των Ελλήνων της Μικρασίας.»
Με τα λίγα µπαγκάζια τους στο χέρι οι δύο ταξιδιώτες περπάτησαν κατά µήκος της προκυµαίας µέχρι το ξενοδοχείο. Το
ξενοδοχείο αυτό λεγόταν “ΣΕΡΑΪ” και µπροστά του απλωνόταν ένα τεράστιο πάρκο που το περισσότερο είχε φτιαχτεί πάνω
στα αποκαΐδια της Ελληνικής συνοικίας. Πήγαν κατευθείαν στο ξενοδοχείο αυτό γιατί τους το σύστησαν για καλό, αλλά η
πραγµατικότητα ξεπερνούσε τον υπερθετικό βαθµό του καλού λόγω της ποιότητας της οικογένειας των ιδιοκτητών. Το είχε
ένα ζευγάρι Τούρκων σχετικά νέων στην ηλικία που είχαν και µία όµορφη κόρη. Την ώρα της άφιξης ήταν και οι τρεις τους
εκεί και µαζί τους ήταν και ο αρραβωνιαστικός της κοπέλας, ένα συµπαθέστατο παλικάρι. Η κόρη είχε σχεδόν την ηλικία της
Ανθούλας, αλλά σε σύγκριση των δύο κοριτσιών θάλεγε κανείς ότι η Ανθούλα που ήταν µελαχρινή έµοιαζε περισσότερο µε
ανατολίτισσα από την κοπέλα που ήταν ανοιχτόχρωµη µε ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Η εξαιρετική αυτή οικογένεια των
Τούρκων ιδιοκτητών υποδέχθηκε και περιποιήθηκε τους δύο ταξιδιώτες τόσο θερµά και τους έδειξε τόση εγκαρδιότητα και
τόση αγάπη σαν να ήταν πραγµατικά αδέλφια.
Ο Λευτέρης στο φόρτε του ενθουσιασµού του, που
βρισκόταν στα αγαπηµένα του χώµατα, δεν σταµατούσε
να µιλάει τούρκικα µε αυτούς τους καλούς και εγκάρδιους
ανθρώπους. Είχε γίνει ξαφνικά νιος, όπως παλιά που όλα
ήταν ειρηνικά και όλοι γύρω του ήταν φίλοι. Αφού
ρώτησε και έµαθε ότι τον απασχολούσε και αφού έδωσε
µε φλυαρία κάθε στοιχείο για την οικογένειά του και για
την Ελλάδα χαλάρωσε στις πρόχειρες οδηγίες και
συµβουλές των καινούργιων φίλων του:
-«Το βράδυ κύριε Λευτέρη να πάτε στο πάρκο που
είναι µπροστά µας Είναι ένα τεράστιο και πολύ
περιποιηµένο πάρκο, κατά µήκος της θάλασσας. Από
τότε που φτιάχτηκε γίνονται εκεί συνέχεια καλλιτεχνικές
Σµύρνη 1952. Ο Λευτέρης
Αραµπατζόγλου µε την κόρη
του Ανθούλα

παραστάσεις, γιορτές και πανηγύρια. Απόψε έχει µεγάλη
εκδήλωση µε χορούς, τραγούδια και άλλες διασκεδάσεις. Σµύρνη 1952. ∆εξιά η Ανθούλα
και αριστερά η κόρη του
Θα περάσετε καλά.»
Τούρκου ξενοδόχου.
Πράγµατι το πάρκο έσφυζε από ζωή και κέφι. Είχε
φώτα, περίπτερα µε υπαίθρια καθίσµατα και άλλα υπαίθρια µαγαζιά µε ποτά και πρόχειρα
φαγητά, δυνατή µουσική και πολλά θεάµατα, δηλαδή πολλούς καλλιτέχνες και θαυµατοποιούς που εκτελούσαν δηµόσια τα
προγράµµατά τους µε τον κόσµο να τους περιβάλλει ασφυκτικά και να τους χειροκροτεί. Ο πολύς κόσµος, τα έντονα φώτα
και οι δυνατοί θόρυβοι γρήγορα κούρασαν την Ανθούλα που ήταν ήδη ταλαιπωρηµένη από το πολύωρο και µάλιστα πρώτο
της ταξίδι µε το πλοίο. Έτσι γύρισαν σχετικά νωρίς στο ξενοδοχείο και έπεσαν να κοιµηθούν.

ΣΤΗ ΜΑΙΝΕΜΕΝΗ
Την άλλη µέρα το πρωί πήγαν να πάρουν το τραίνο για την Μαινεµένη. Ο κεντρικός σιδηροδροµικός σταθµός της
Σµύρνης ήταν αρκετά κοντά στο ξενοδοχείο τους. Μπαίνοντας στο τραίνο έµειναν άφωνοι από την πολυτέλεια που
αντίκρισαν. Οι Τούρκοι είχαν ρίξει στην γραµµή τα παλιά βαγόνια της πρώτης θέσης του περασµένου αιώνα. Ο πλούτος και
η χλιδή ήταν αφάνταστη. Παντού λουστραρισµένο ξύλο, κρυστάλλινα διαχωρίσµατα και κρυστάλλινα φωτιστικά και
ανάγλυφο υψηλής, λεπτεπίλεπτης τεχνοτροπίας διάκοσµο. Επειδή η επίσης παλιά µηχανή πήγαινε αργά, το ταξίδι κράτησε
περίπου µία ώρα, αλλά ήταν ιδιαίτερα απολαυστικό γιατί εκείνη την ηµέρα ελάχιστοι ταξίδευαν και έτσι ήταν σχεδόν µόνοι
τους µέσα στο πραγµατικά αυτοκρατορικό τραίνο που θύµιζε Βερσαλλίες.
Στη Μαινεµένη κατέβηκαν και πήραν τον τόσο γνώριµο στον Λευτέρη δρόµο για το κέντρο του χωριού. Το πρώτο
πράγµα που αντίκρισαν στα αριστερά του δρόµου ήταν µία µισογκρεµισµένη εκκλησία. Ήταν η εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής, το κόσµηµα κάποτε της περιοχής, µία από τις καλλίτερες Ελληνικές εκκλησίες. Τώρα ήταν ένα θλιβερό
αποµεινάρι. Κατεστραµµένη µέσα και έξω. Πίκρα φαρµάκωσε την ψυχή και των δύο Ένας ντόπιος που τους είδε να την
κοιτούν ήρθε πρόθυµα να τους βοηθήσει:
-«Θέλετε κάτι;»
-«Όχι –λέει ο Λευτέρης- Είµαστε Έλληνες και εδώ ήταν κάποτε η πατρίδα µου. Ήρθαµε για µια επίσκεψη.»
-«Τι να κάνω για να σας βοηθήσω;»
-«Πες του, ότι θέλω να µπω µέσα στην Εκκλησία να προσκυνήσω –είπε η Ανθούλα στον πατέρα της.»
Ο άγνωστος έβγαλε αµέσως από την τσέπη του ένα κλειδί και ξεκλείδωσε την πόρτα. Η Ανθούλα προχώρησε στο
εσωτερικό και ο Λευτέρης µε τον Τούρκο ακολούθησαν. Η κατάσταση ήταν τραγική. Το πάτωµα της εκκλησίας είχε
επιχωµατωθεί για να γίνει επικλινές και δεµάτια από σανό για τα ζώα ήταν στοιβαγµένα στον χώρο. Από το σκοτεινό και
πικραµένο βλέµµα των δύο Χριστιανών ο Τούρκος κατάλαβε την απογοήτευσή τους:

-«Όταν έφυγαν οι Έλληνες από εδώ η εκκλησία έγινε κινηµατογράφος, γιαυτό το έδαφος είναι κατηφορικό. Τώρα
χρησιµοποιούµε τον χώρο για αποθήκη.»
Πατέρας και κόρη έκαναν µε ευλάβεια τον σταυρό τους και βγήκαν αµίλητοι, γεµάτοι θλίψη, αλλά και γεµάτοι από την
συγκίνηση του πιο συγκλονιστικού προσκυνήµατος. Είναι εκπληκτικό το ότι µετά από τόση προσβολή της ιερότητας, από
τόση κατακρήµνιση και βεβήλωση των συµβόλων της πίστεως, ο χώρος για τους δύο Χριστιανούς κρατούσε την Θεϊκή του
µυσταγωγία και αγιότητα.
Συνέχισαν την πορεία τους προς την πλατεία του χωριού, περνώντας µπροστά από κακοσυντηρηµένα σπιτάκια και
συναντώντας λίγους ταλαίπωρους κατοίκους, άγνωστους στον Λευτέρη, οι οποίοι µε πολύ ευγένεια και πολύ πρόθυµα τους
έδιναν πληροφορίες και τους βοηθούσαν. Αυτό που κυρίως τους ρωτούσε µε αγωνία ο Λευτέρης ήταν κατά πόσο ήταν
ασφαλής η παραµονή τους εκεί. Ανησυχούσε ότι ίσως για κάποιους ντόπιους να µην είχαν σβήσει ακόµη τα µίση και τα
πάθη του πολέµου και ότι ίσως να υπήρχαν στην περιοχή ακόµη τα κακοποιά στοιχεία που είχε δηµιουργήσει η αναταραχή
του πολέµου.
Στην Πλατεία τίποτα δεν είχε αλλάξει. Ήταν ακριβώς όπως την θυµόταν ο Λευτέρης:
-«Εδώ τώρα θα βρω κάποιον που σίγουρα µε θυµάται. Αρκεί να ζει βέβαια.-είπε στην κόρη του.»
Με κινήσεις απόλυτου γνώστη της περιοχής εντόπισε αµέσως ένα µαγαζάκι κολλητό µε ένα σπίτι, που ήθελε πρώτα να
βρει. Το µαγαζάκι αυτό κάποτε ήταν κάτι σαν περίπτερο µε τσιγάρα και άλλα ψιλοπράγµατα, αλλά φαινόταν ότι τα τελευταία
χρόνια ήταν κλειστό. Ο Λευτέρης κτύπησε την πόρτα του σπιτιού και περίµενε. Σε λίγο άνοιξε ένα γεροντάκι και τους
κοίταξε µε απορία:
-«Ποιοι είσαστε; Τι θέλετε;»
-«Είµαι ο γιος του Γιαννακού του Αραµπατζόγλου. ∆εν µε θυµάσαι που µε έστελνε ο πατέρας µου να του αγοράσω
από εδώ, από το µαγαζί σου, υλικά για ναργιλέ και ό, τι άλλο χρειαζόταν;»
Μόλις άκουσε το όνοµα του Γιαννακού του Αραµπατζόγλου, ο γέρος έπεσε στην αγκαλιά του Λευτέρη και έκλαιγε µε
λυγµούς.
Ήταν συγκινητικό το πόσο αγαπούσε τον Γιαννακό αυτός ο παππούς των περίπου ογδόντα ετών και έτσι εξηγείται το
πώς παρασύρθηκε από την αγάπη των Τούρκων συµπολιτών του ο Γιαννακός και δεν έφυγε το 1922. «Γιατί να φύγω –
είπε τότε στον γιό του- Εδώ όλοι οι Τούρκοι µε αγαπούν, δεν θα αφήσουν κανέναν να µε πειράξει.»
Τον εκτέλεσαν το ίδιο βράδυ Τούρκοι στρατιώτες εκεί στην πλατεία και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι Τούρκοι φίλοι
συγχωριανοί, ανίσχυροι να βοηθήσουν, πόνεσαν και έκλαψαν για τον θάνατό του.
Ο γέρος άρχισε µε ενθουσιασµό να συστήνει τους νιοφερµένους σε όσους πλησίαζαν από περιέργεια . Όλοι τους
χαιρετούσαν µε πολύ συµπάθεια. Τέλος έστειλε κάποιον να φωνάξει τον γιό του. Ήθελε όλη η οικογένεια να γευτεί την χαρά
αυτής της επίσκεψης. Ο γιός, λίγο νεότερος από τον Λευτέρη, έδειξε να συµµερίζεται την συγκίνηση του πατέρα του, ο
οποίος στο τέλος δήλωσε κατηγορηµατικά στους προσφιλείς επισκέπτες:
-«Θα πάτε όπου θέλετε, θα δείτε ότι λαχταράτε αλλά µετά εδώ θα καταλήξετε να φάµε όλοι µαζί η οικογένειά µου και
εσείς παρέα στο σπίτι µου.»
Ο Λευτέρης αµέσως αποδέχθηκε µε ευχαρίστηση την πρόσκληση για φαγητό, αφού είδε την ειλικρινή εγκαρδιότητα
όλης της οικογένειας και κατόπιν του είπε:
-«Θέλω µια χάρη να µου κάνεις. Να µου βρεις αυτόν που µένει τώρα στο πατρικό µου σπίτι. Να τον διαβεβαιώσεις ότι
έρχοµαι σαν φίλος και ότι το µόνο που επιθυµώ είναι να µε αφήσει να µπω λίγο µέσα στο σπίτι να το δω, γιατί το έχω
νοσταλγήσει και µετά θα φύγω πες του για πάντα. ∆εν θα τον ξαναενοχλήσω. Μέχρι εσύ να το κάνεις αυτό, εµείς θα πάµε
στα κτήµατα του πατέρα µου, του συγχωρεµένου του Γιαννακού. Μόνο που στα κτήµατα φοβάµαι λίγο γιατί έχω και το
κορίτσι µαζί µου. Μη µου το αρπάξουν τίποτα συµµορίες, γιατί εκεί είναι ερηµιά. Έγιναν πολλά τέτοια τότε στον πόλεµο.»
-«Μην ανησυχείς καθόλου γι αυτό. Θα σας βρω εγώ ταξί, που θα σας πάει και θα σας φέρει πίσω µε ασφάλεια και όταν
γυρίσετε θα σας έχω εδώ αυτόν που µου είπες.»
Τα κτήµατα ήταν µια αχανής καταπράσινη έκταση. Η Ανθούλα ήταν σίγουρη ότι όλη αυτή η περιοχή που της έδειχνε
τώρα ο πατέρας της κάποτε τους ανήκε. Η σιγουριά της δεν προερχόταν από τις εκτιµήσεις του πατέρα της που θα
µπορούσε κανείς να τις θεωρήσει υπερβολικές, αλλά από όσα άκουγε από τους συµπατριώτες του τους Μελεµενίδες στην
Ελλάδα, όπως πχ από τον Παπαδογιαννάκη, που έλεγαν και ξανάλεγαν για το πόσο σπουδαίος µεγαλοκτηµατίας ήταν ο
παππούς Γιαννακός.
Επιστρέφοντας στο σπίτι του παλιού γνώριµου, βρήκαν να τους περιµένει εκεί ο τωρινός ιδιοκτήτης του πατρογονικού
σπιτιού. Ήταν ένα δειλό ανθρωπάκι, γύρω στα εξήντα, που τους είδε από την πρώτη στιγµή δύσπιστα και φοβισµένα σαν
να περίµενε να του πάρουν το σπίτι ή να του ζητήσουν αποζηµίωση. Απρόθυµα και χωρίς κουβέντες τους οδήγησε στον
µαχαλά µε τα Ελληνικά σπίτια. Ήταν όλα σε άθλια κατάσταση, ξεχαρβαλωµένα και σχεδόν ετοιµόρροπα. Φαίνεται ότι οι
Τούρκοι που τα παρέλαβαν µετά τον διωγµό των Ελλήνων, παρότι ζούσαν µέσα σε αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια, δεν
διόρθωναν ποτέ τις ζηµιές της χρήσης και τις φυσικές φθορές του χρόνου.
Το σπίτι του Λευτέρη ήταν πρόσωπο µε τον δρόµο και είχε µία κεντρική είσοδο υπερυψωµένη κατά δύο σκαλιά, µε
ξύλινη πόρτα, η οποία οδηγούσε στο περιβόητο “αντρέ”. Το αντρέ ήταν ένα επίµηκες χωλ, όπου η µία του άκρη ήταν η
είσοδος και η άλλη έβγαινε στην αυλή πίσω , ενώ τα δωµάτια ήταν στα πλαϊνά του. Ο Τούρκος ιδιοκτήτης τους άφησε να
περάσουν µέσα. Το αντρέ ήταν σε προχωρηµένο στάδιο διάλυσης. Ο εντελώς άδειος και ξεγυµνωµένος από στολίδια
χώρος τώρα δεν έδειχνε τόσο ευρύχωρος όσο ήθελε να τον θυµάται και να τον ονειρεύεται ο Λευτέρης, εξωραΐζοντας το
παρελθόν, όπως γίνεται συνήθως.
-«Πως νόµιζα πως είναι µεγαλύτερο –απολογήθηκε στην κόρη του που τον κοίταζε προβληµατισµένη και αµήχανη.»
Και ενώ όλοι οι τοίχοι ήταν υπό κατάρρευση, τα δεξιά πλάγια του αντρέ, στο σηµείο ακριβώς που η οικογένεια του
Λευτέρη είχε θάψει τις οικονοµίες της σε χρυσό, ο τοίχος ήταν αριστοτεχνικά διορθωµένος, πράγµα που αποδείκνυε ότι οι
ένοικοι είχαν ανακαλύψει τις λίρες και σίγουρα τις είχαν πάρει. Με έντονη την αγωνία στο πρόσωπό του, ο κατά τα άλλα
ευγενικός αλλά πολύ τροµοκρατηµένος ένοικος, φάνηκε ότι δεν ήταν διατεθειµένος να τους δείξει άλλους χώρους του
σπιτιού. Γι αυτό και ο Λευτέρης δεν τόλµησε να του ζητήσει να περάσουν στην αυλή, όπου η µητέρα του είχε πει ότι τότε το
22, την τελευταία στιγµή πριν εγκαταλείψει το σπίτι και επειδή πίστευε ότι θα ξαναγυρνούσε, έκρυψε εκεί κάτι δικές της
λίρες, που τις είχε µαζέψει κρυφά από τον άντρα της. Ήταν πράγµατι µάταιο να ενδιαφερθεί ο Λευτέρης γι αυτές τις λίρες
γιατί ούτε να τις εντοπίσει θα µπορούσε, ούτε να τις πάρει θα τον άφηναν στην περίπτωση που θα τις εύρισκε. Έτσι
ευχαρίστησε ευγενικά τον Τούρκο και µαζί µε την Ανθούλα επέστρεψαν στην πλατεία για να συναντήσουν τον παλιό καλό
φίλο, που θα τους έκανε το τραπέζι.

Στην πλατεία τους περίµενε µία ωραία έκπληξη. Μαζί µε τον γέρο και την φαµίλια του, είχαν µαζευτεί και άλλοι Τούρκοι
και συνέχιζαν να έρχονται ακόµη περισσότεροι. Είχε διαρρεύσει στο χωριό η πληροφορία ότι ένας Έλληνας που κάποτε
ζούσε στη Μαινεµένη είχε έλθει µαζί µε την κόρη του για να επισκεφθεί το παλιό του σπίτι και κατέφθαναν για να τους
γνωρίσουν και να τους καλωσορίσουν. Ο Λευτέρης εξωστρεφής και εκδηλωτικός, αλλά και δεξιοτέχνης στις δηµόσιες
σχέσεις και την διπλωµατία πήρε την πρωτοβουλία να τους καλέσει να καθίσουν όλοι µαζί στο καφενείο της πλατείας και να
παραγγείλει ο καθένας ό, τι λαχταράει η ψυχή του.
-«Όλα κερασµένα από µένα – τους φώναξε εγκάρδια.»
Η ανταπόκριση των συγκεντρωµένων ήταν άµεση. ∆έχτηκαν την ευγενική χειρονοµία του Λευτέρη µε πολύ
ικανοποίηση. Εκεί στην πλατεία γινόταν τώρα κάτι το ανέλπιστο. Το γεγονός της επιστροφής 30 χρόνια µετά τον φρικτό
πόλεµο, δύο Ελλήνων που είχαν καταβολές στην περιοχή, αντί να διαταράξει επικίνδυνα τις λεπτές ισορροπίες σχέσεων
µεταξύ των πρώην αντιµαχοµένων πλευρών, χάρη στην καλή διάθεση και την καλή καρδιά όλων είχε εξελιχθεί σε γιορτή
οµοψυχίας και αγάπης.
Αν δεν παρεµβάλλονταν η ανθρώπινη ζεστασιά, το πλησίασµα των δύο τόσο διαφορετικών κόσµων, το αγκάλιασµά
µεταξύ τους παρά τις άγριες συγκρούσεις του παρελθόντος, ίσως η επίσκεψη στην Μαινεµένη να άφηνε µόνο πικρίες και
απογοητεύσεις στους δύο Έλληνες. Το χωριό δεν έσφυζε από ζωή και δεν ευηµερούσε όπως το θυµόταν και το περιέγραφε
ο Λευτέρης. Ήταν τώρα µία φτωχιά, καταθλιπτική, παραµεληµένη και αποµονωµένη περιοχή. Η µισογκρεµισµένη εκκλησία
στην είσοδο της πόλης και τα ξεχαρβαλωµένα σπιτάκια που ακολουθούσαν µε τους ελάχιστους µελαγχολικούς κατοίκους
ήταν απογοητευτικά. Λίγο άξιζε µόνο η πλατεία.
Με το ίδιο αυτοκρατορικό τραίνο ο Λευτέρης και η Ανθούλα γύρισαν πίσω στην
Σµύρνη. Εκεί έκατσαν δυο µέρες ακόµα ψωνίζοντας δώρα και κάνοντας παρέα µε
τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου µε τους οποίους δέθηκαν µε ζεστή και ειλικρινή φιλία.
Η φιλία αυτή είχε συνέχεια λίγα χρόνια µετά στην Ελλάδα. Μια µέρα η πόρτα του
προσφυγικού σπιτιού του Λευτέρη στην Νέα Ιωνία κτύπησε και ανοίγοντάς την ο ίδιος
έµεινε άφωνος βλέποντας µπροστά του τον ξενοδόχο, την γυναίκα του, την κόρη τους
και τον γαµπρό τους, αφού είχαν ήδη παντρευτεί οι δύο νέοι. Τους συνόδευε µία
ης
ιωνιώτισα, που έµενε στην οδό 28 Οκτωβρίου, ακριβώς απέναντι από τον
κινηµατογράφο ΙΩΝΙΑ. Η Ιωνιώτισα αυτή είχε ξεκινήσει αρχικά να διευκολύνει
συµπατριώτες της στα ταξίδια τους στην Τουρκία και στους Αγίους Τόπους, ίσως µετά
από δική της εµπειρία σε αυτά τα µέρη και στη συνέχεια το έκανε και επαγγελµατικά.
Έτσι µάλλον γνώρισε την οικογένεια του Τούρκου ξενοδόχου και δέχθηκε πρόθυµα σε
ταξίδι τους στην Ελλάδα να τους βοηθήσει να βρουν το σπίτι του Λευτέρη. Φυσικά η
φιλοξενία που επιφύλαξε η οικογένεια του Λευτέρη σε αυτούς τους θαυµάσιους
ανθρώπους ήταν ανάλογη των αµοιβαίων συναισθηµάτων και περιελάµβανε βόλτες
στα αξιοθέατα και τραπεζώµατα.
∆υστυχώς λίγο καιρό µετά ήρθε το δυσάρεστο νέο από την Ιωνιώτισα τουριστική
πράκτορα, ότι ο γαµπρός του ξενοδόχου, εκείνο το εξαιρετικό παλικάρι, πέθανε
ξαφνικά αφήνοντας χήρα την νεαρή και όµορφη κοπέλα. Αυτή η πληροφορία που
στεναχώρησε βαθύτατα την οικογένεια του Λευτέρη, ήταν και η τελευταία από
Σµύρνη 1952. Ο Λευτέρης
Τουρκία.
Αραµπατζόγλου µε την κόρη του
Εφεξής όλα γύρω από την αλησµόνητη πατρίδα γίναν αναµνήσεις. Η ζωή όµως
Ανθούλα.
προχωράει µπροστά αφήνοντας πίσω της τα ίχνη του παρελθόντος. Αν µε πάθος και
µε εµµονή κοιτάµε µόνο πίσω τότε θα χάσουµε τους καινούργιους δρόµους που ξανοίγονται µπροστά µας στον ανοικτό
ορίζοντα. Ο Λευτέρης ρίχθηκε πάλι στην δουλειά πάνω σε ρότες προόδου, όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι ξεριζωµένοι της
Μικρασίας. ∆εν θέλησε ποτέ να επισκεφτεί πάλι την πρώτη του πατρίδα. Συνέχισε όµως να την αναφέρει διαρκώς και να την
περιγράφει σαν επίγειο Παράδεισο, όπως την έζησε και την αγάπησε στα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Πέθανε το 1974.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η: Ο Λευτέρης Αραµπατζόγλου ήταν ο πατέρας µου και η Ανθούλα, στην αφήγηση της οποίας στηρίχθηκε
το κείµενο, είναι η αδελφή µου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Οι ελληνικές-ορθόδοξες εκκλησίες στην Μαινεµένη ήταν της Αγ. Μαρίνας (στο λόφο, κοντά στο Yeni
Camii), του Αγ. Κωνσταντίνου (πρόσφατα ανακαινισµένη από τους Τούρκους, κοντά στο Ulu Camii) και της Αγ. Παρασκευής
κοντά στο Tașhan, που αναφέρεται στο κείµενο, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον. Υπήρχε επίσης και µία αρµενική
εκκλησία (κοντά στο Πάρκο). Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου όπως ήταν πριν
ανακαινισθεί και όπως είναι µετά την ανακαίνιση και συγκεκριµένα στις 9 Μαΐου του 2015, όπου λειτούργησε για πρώτη
φορά µετά το 1922 από τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίο.

Την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 2015, στις 9.30΄ το πρωί, ξεκίνησε ο 1ος αγώνας δρόµου 10.000 µ. που διοργάνωσαν οι δήµοι Ν.
Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, µε συνδιοργανωτές το Κέντρο
Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού ∆ήµου Νέας
Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), τον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Νέας Ιωνίας, το Αυτοτελές
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και τον Γυµναστικό και Αθλητικό
Σύλλογο “ΑΝΑΤΟΛΗ”.
Στον αγώνα συµµετείχαν άνω των 400 δροµέων (άνδρες και
γυναίκες) από διάφορους δήµους της Αττικής, αλλά και από την
περιφέρεια, που µε αφετηρία και τερµατισµό τον ιστορικό χώρο του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. διήλθαν ιστορικά σηµεία των δύο δήµων.
Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου, στον
χαιρετισµό προς τους αθλητές τόνισε µεταξύ άλλων:

«Είναι ένας αγώνας που όπως λέει και το όνοµά του, ’’Στις
γειτονιές των προσφύγων’’ είναι αφιερωµένος στους πρόσφυγες της
Μικρασιατικής Καταστροφής τους διωγµένους από τα πάτρια εδάφη
της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Πισιδίας και όλης της
Μικράς Ασίας οι οποίοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ στα µέρη
αυτά, τα οποία σήµερα 93 χρόνια µετά έχουν γίνει πλέον δήµοι µε
χιλιάδες κατοίκους. Τίποτα πια δεν θυµίζει τους προ-σφυγικούς
συνοικισµούς που ανοικοδόµησε το Ταµείο Περίθαλψης Προσφύγων
και η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, τη 10ετία 1923-1933.
Η διαδροµή που θα ακολουθήσετε σήµερα είναι ιστορικής
σηµασίας, γιατί πάνω σε αυτή τη διαδροµή οι πρόσφυγες µε τον ιδρώτα και το αίµα τους έχτισαν εργοστάσια, καταστήµατα,
σχολεία, ναούς και τα σπίτια τους και πρόκοψαν σε αυτή τη γη, τη νέα τους πατρίδα. Τη γη των δικών µας προγόνων.
Να σας ευχηθώ καλή διαδροµή, και όταν θα τερµατίσετε θα σας περιµένει ένας Τιµητικός έπαινος που στην πίσω πλευρά
του, θα διαβάσετε τα ιστορικά σηµεία που διαβήκατε, έτσι ώστε να θυµηθούν οι παλιοί και να µάθουν οι νέοι…”
Την έναρξη των αγώνων έκανε ο ∆ήµαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κ. Άρης Βασιλόπουλος.
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στους εθελοντές (αντιδηµάρχους, δηµοτικούς συµβούλους, εκπροσώπους σωµατείων και
απλούς δηµότες) και των 2 δήµων που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, η οποία χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να
πραγµατοποιηθεί.
Για την ιστορία να αναφέρουµε ότι νικητής του αγώνα ήταν ο Θωµάς Στώικος ενώ στις γυναίκες πρώτευσε η Χριστίνα
Σαµπατακάκη.

Η ορκωµοσία των αθλητών πριν την εκκίνηση.

Ο ∆ήµαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κ. Άρης Βασιλόπουλος
κηρύσσει την έναρξη του αγώνα.

Οι συνεργάτες εθελοντές.

Η Βράβευση του µεγαλύτερου δροµέα, 84χρονου Στ. Πρασσά.

Στους δρόµους της πόλης των προσφύγων.

Η Βράβευση του νικητή Θωµά Στώικου από τον
Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και
Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ.

Την Κυριακή 14 ∆εκεµβρίου 2014, στις 6.30 το απόγευµα, στη στολισµένη γιορτινά αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του
ου
∆ήµου Ν. Ιωνίας, έγινε η παρουσίαση των Πρακτικών του 6 Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που πραγµατοποιήθηκε στις 24, 25, 26
Νοεµβρίου 2013, που είχε θέµα «Η κοινωνική µέριµνα στις Ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας κατά τους νεότερους χρόνους.
Μετά το καλωσόρισµα από τον αντιπρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Χρήστο Χατζηιωάννου, ακολούθησε ένα 8λεπτο VIDEO –
ου
αφιέρωµα στις εργασίες του 6 Συµποσίου µε εικόνες και στιγµιότυπα από
όσα διαδραµατίσθηκαν εκείνες τις ηµέρες.
Ο Πρόεδρος Λουκάς Χριστοδούλου στη
σύντοµη οµιλία του, αφού ευχαρίστησε όλους
τους εισηγητές (οι περισσότεροι εξ αυτών
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση), τόνισε ότι το
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. είναι συνεπές µε την Ιστορία διότι
µεταξύ άλλων στα ένδεκα χρόνια λειτουργίας του
έχει διοργανώσει έξι Συµπόσια ενώ έχει προβεί
παράλληλα και στην έκδοση των αντίστοιχων
τόµων Πρακτικών.
Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, αφού
ανέπτυξε το θέµα της κοινωνικής πολιτικής στις
Ελληνικές Κοινότητες της Μ. Ασίας, αναφέρθηκε
περιληπτικά και στις 12 εισηγήσεις που έχουν καταχωρηθεί στα Πρακτικά. Τόνισε µάλιστα ότι το εν λόγω βιβλίο θα είναι σηµείο
αναφοράς για τους µελετητές και ιστορικούς που θα θελήσουν να ασχοληθούν µε το θέµα.
Η εκδήλωση έκλεισε µε το µουσικό συγκρότηµα «ΡΟΜΒΙΑ» και µε κέρασµα γλυκισµάτων. Το βιβλίο των Πρακτικών θα
διανέµεται δωρεάν από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. µέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων τους.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, ο αντιδήµαρχος κ. Φώτης
Τσοµπάνογλου και εκπρόσωποι Μικρασιατικών Σωµατείων της πόλης µας και της ευρύτερης περιοχής.

η

Την 5 Ιανουαρίου 2015, το βράδυ, στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης
Μικρασιατικού Πολιτισµού) έκοψε τη Βασιλόπιτά του δίνοντας έτσι το έναυσµα για ν’ ακολουθήσουν την παραδοσιακή αυτή
εκδήλωση οι άλλοι φορείς και σύλλογοι της πόλης.
Εφέτος η Κοπή της Πίτας συνοδεύθηκε από την απονοµή του βραβείου στον Πανελλήνιο διαγωνισµό διηγήµατος που είχε
προκηρύξει µε θέµα τη διαχρονική πορεία του Μικρασιατικού Ελληνισµού.
Παρά το φοβερό κρύο η αίθουσα ήταν κατάµεστη από δεκάδες φίλους του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και µέλη των τοπικών συλλόγων.
Η λαµπρή βραδιά άρχισε µε τον αντιπρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χρήστο Χατζηιωάννου να καλωσορίζει επισήµους και κοινό και
να εύχεται τα καλύτερα για την καινούρια χρονιά.
Ο Πρόεδρος κ. Λουκάς Χριστοδούλου αναφέρθηκε µε λίγα λόγια στη 12χρονη πορεία του Κέντρου και τις προσπάθειες που
καταβάλλει στα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, καθώς έχουν µειωθεί αισθητά τα έσοδά του, να ανταποκριθεί στις καταστατικές
του διατάξεις, ιδιαίτερα δε στον τοµέα των συµποσίων, των εκδόσεων και της λειτουργίας των µουσείων.
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους 3 διαγωνισµούς που έχει προκηρύξει σε πανελλήνιο επίπεδο (2 µυθιστορήµατος και 1 διηγήµατος),
όπου συνολικά υπήρξαν 25 συµµετοχές από δηµιουργούς προερχόµενους από ολόκληρη τη χώρα, δείγµα της απήχησης του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ακολούθως ο κ. Χριστοδούλου έδωσε το λόγο
στην κριτική επιτροπή να παρουσιάσει το
βραβευόµενο έργο καθώς και τα υπόλοιπα.
Η συγγραφέας κα. Καλλιόπη Στεριάδου διάβασε αρχικά το Πρακτικό της 5µελούς Επιτροπής
(Χάρης Σαπουντζάκης, Καλλιόπη Στεριάδου, Μυρτώ
Τσαούση, Ζαχαρούλα Καραβά, Γιάννης Πλαχούρης).
Η Επιτροπή µε πλήρη τεκµηρίωση αποφάνθηκε
οµοφώνως ότι το βραβείο θα έπρεπε ν’ απονεµηθεί
στον κ. ∆ηµήτριο Ρήγα, πανεπιστηµιακό από τη
Θεσσαλονίκη, για το έργο του «Το Πελλαδάρι στους
αιώνες», γιατί επρόκειτο για µιαν εξαιρετικά πρωτότυπη έµµετρη διήγηση 7.530 στίχων σε ιαµβικό
δεκαπεντασύλλαβο, όπου παρουσιάζεται η ιστορική
διαδροµή αυτής της πολιτείας στη νότια περιοχή της
Προποντίδας, από το 630 π.Χ. έως την ηµέρα της
καταστροφής της από τους Τούρκους, το 1922.
Η κα Στεριάδου εµβάθυνε στα επί µέρους στοιχεία του έργου (δοµή, περιεχόµενο, ύφος, υποστηρικτικό υλικό κλπ.) που οδήγησαν την Επιτροπή
οµοφώνως ν’ αποφασίσει την απονοµή, για πρώτη φορά βραβείου, πράγµα που συνεπάγεται και την έκδοση του έργου από το
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Η φιλόλογος κα Μυρτώ Τσαούση από την πλευρά της, παρουσίασε και σχολίασε ορισµένα αποσπάσµατα του έργου αναδεικνύοντας τις αρετές και την πρωτοτυπία ενός πονήµατος το οποίο δεν έχει ανάλογό του. Στήριξε και η ίδια τη βράβευση του ως
διηγήµατος, έστω και µε την έµµετρη µορφή του, η οποία άλλωστε είναι εξαιρετική.
Ο συγγραφέας κ. Χάρης Σαπουντζάκης τόνισε ότι ο κ. Ρήγας έγραψε ένα έργο, το οποίο «υπερέβαινε» ως προς την κρίση του
την Επιτροπή, διότι έπρεπε να ξεπεράσει τις σταθερές των ορισµών τι είναι και τι δεν είναι διήγηµα κλπ. ώστε να µην αποδειχθεί, για
τυπικούς λόγους, κατώτερη της µοναδικότητας του έργου που της δόθηκε να κρίνει.
Τελειώνοντας αναφέρθηκε µε λίγα λόγια και στα άλλα 3 έργα, τα οποία µπορεί να µην κρίθηκαν ικανά για βράβευση ( «Η ρίζα
µου», «Καρσί», «Θα σας πω µια ιστορία») αλλά καθένα ξεχωριστά είχε να δώσει αξιόλογα ιστορικά στοιχεία για πόλεις της Μικρασίας
και για τις σχέσεις των ανθρώπων της πριν από την Καταστροφή αλλά και µετά τον ξεριζωµό.
Ακολούθησε η απονοµή του βραβείου στον κ. Ρήγα από τον δήµαρχο Ν. Ιωνίας, κ. Ηρακλή Γκότση.
Ο κ. ∆ηµ. Ρήγας ευχαριστώντας αναφέρθηκε
στους λόγους που τον οδήγησαν να γράψει αυτό το
έργο, την ανάγκη δηλαδή να γίνει γνωστή η ιστορία
αυτής της πολιτείας.
Η ευλόγηση της Πίτας έγινε από το σεβασµιότατο
Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ.
Γαβριήλ, ο οποίος κι ευχήθηκε για τον καινούριο χρόνο, πράγµα που έκαναν µετά κατά σειρά ο δήµαρχος
Ηρακλής Γκότσης, ο επικεφαλής της παράταξης
“∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη”, κ. Παν. Μανούρης, η
εκπρόσωπος της Παράταξης “∆ύναµη Προοπτικής”, κα
Βέτα Γεωργιάδου, (η κα ∆. Θωµαΐδου απουσίαζε την
ώρα της κοπής της πίτας) ο κ. Άρης Χατζησαββίδης,
από την παράταξη “Ελπίδα για την Ν. Ιωνία – Π..Κ.” ο
πρώην δήµαρχος κ. Πέτρος Μπουρδούκος, η
αντιδήµαρχος κα Όλγα Κατηµερτζή, ο αντιπρόεδρος
της Ο.Π.Σ.Ε κ. Σπ. Ισόπουλος και ο πρόεδρος του
Ιωνικού Συνδέσµου κ. Γιάννης Κοντίτσης.

1Ο ∆ηµοτικό Νέας Ιωνίας. 16 Ιανουαρίου 2015.

3Ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας. 10 Μαρτίου 2015.

3Ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων. 20 Φεβρουαρίου 2015.

3Ο Γυµνάσιο Αιγάλεω. 5 Μαρτίου 2015.

1Ο Λύκειο Νέας Ιωνίας. 3 Μαρτίου 2015.

