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Προς 
Το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Αγαπητά μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, με την παρούσα επιστολή μου θα
ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για το έργο που έχετε
επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια, από της ιδρύσεως του Κέντρου μέχρι των
ημερών μας. Χρόνια τώρα, από την ίδρυσή του το 2003 παρακολουθώ
τις εκδηλώσεις σας που είναι και πολλές και ζηλευτές. Τα συμπόσια που
διοργανώνετε έχουν γίνει πλέον θεσμός, με πανελλήνια απήχηση.
Οι εκδόσεις σας επίσης. Την ιστοσελίδα σας την παρακολουθούν
χιλιάδες αναγνώστες. 

Έχετε επιτελέσει ένα πολύ μεγάλο έργο και έχετε καταστήσει το
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ένα από τα πρώτα συλλογικά όργανα διατήρησης της μνήμης
των αξέχαστων Πατρίδων της Ανατολής, στην Πατρίδα μας.

Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να αναδεικνύετε
τις αρετές του Μικρασιατικού Πολιτισμού και να γνωρίζετε ότι θα με
έχετε πάντα δίπλα σας σε ότι με χρειαστείτε και είναι εφικτό με την
συμπαράσταση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας.

Καλή συνέχεια.
        Δέσποινα Θωμαΐδου
        Δήμαρχος Ν. Ιωνίας

Επιστολή της Δημάρχου Δέσποινας Θωμαΐδου
Ν. Ιωνία, 1η Σεπτεμβρίου 2019

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Φέτος είναι χρονιά Συμποσίου. Μετά από μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά που είχαμε
– από την τελευταία επικοινωνία μας - με εκδηλώσεις, έκδοση βιβλίων και λογοτεχνικό
διαγωνισμό, σας περιμένουμε στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019 στο φιλόξενο χώρο
του Συνεδριακού μας Κέντρου στη Ν. Ιωνία, στο 9ο Συμπόσιο με θέμα:

«Η επίδραση των Μικρασιατών προσφύγων στον Νεοελληνικό Πολιτισμό». 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας το τριήμερο αυτό,
αφού οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι εισηγητές θα μας αναλύσουν διεξοδικά
την εν λόγω θεματική.

Σας περιμένουμε.

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

Γράμμα από τον Πρόεδρο



 
 

Του Λουκά Χριστοδούλου, Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
 

Ο Μικρασιατικός Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» ιδρύθηκε στις 6/11/1891 υπό τον τίτλο: Σύλλογος των Μικρασιατών «Η 
Ανατολή» µε έδρα την Αθήνα. Είχε όµως την δυνατότητα να ιδρύσει παραρτήµατα και σε άλλες πόλεις, µε σκοπό την υλική 
συνδροµή του Κεντρικού Συλλόγου της Αθήνας.  

Οι 41 ιδρυτές του συλλόγου, ήταν οι: Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, Π. Καρολίδης, Ζήσιµος 
Μπασδέκης, Αχιλ. Κελαϊδίτης, Γ. Παχτίκος, Γ. Χωναίος, Γ. Πασχαλίδης, Γαβρ. Χαραλάµπους, 
Κων. Αλευράς, Αθ. Αντωνίου, Ιωάν. Σταυριανάκις, Μιχαήλ Μαλανδράκις, Ηλ. ∆ανιηλίδης, 
Μωϋσ. Βιθυνός, Γεωργ. Γεωργιάδης, Ανδρ. Ελευθεριάδης, Νικόλ. Λεοντιάδης, Σταύρ. 
Λεοντιάδης, ∆ανιήλ ∆ανιηλίδης, Γεώργ. Καλέργης, Μιχαήλ Καλέργης, Αθ. ∆εληγιάννης, Ιωάν. 
Σολοµωνίδης, Γεώργ. Μοδινός, Χρήστ. Γεωργίου, Ανδρ. Καβαφάκης, Αριστ. Παπάς, Ραφαήλ 
Μαϊόπουλος, Χρ. Αθανασιάδης, Αναστ. Φραγκουδάκης, ∆ηµ. Γεωργίου, Κλεάνθ. Παπα-
γιαννόπουλος, Γεώργ. Τσιτσίτης, Γεώργ. Α. Τσιτσίτης, Βασ. Καργιότογλους, Ιωάν. 
Σταµατέλης, Ηλ. Χαριτίδης, Κων/νος Σιταράς, Νέαρχος Αρδανιώτης, ∆ηµήτρ.Υπανδρεµένος, 
Νικόλ. Καρδαµίτσης, Κων/νος Σταµατέλης, Σπυρ. Κοτζαµπάσογλους, Νικόλ. Μικελίδης, 
Νικόλ. Κρουσουλίδης, Κων/νος Σταµατίου, Θεόφ. Φαρασόπουλος, Ιωάν. Γαλανός και Λουκάς 
Παυλίδης. 

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποτελέστηκε από τους: Μαργαρίτη Ευαγγελίδη 
Πρόεδρο, Παύλο Καρολίδη και Ζήσιµο Μπασδέκη Αντιπροέδρους, Φιλοποίµενα Παρα-
σκευαΐδη Ταµία, Αχιλλέα Κελαϊδίτη Γεν. Γραµµατέα, Γεώργιο Παχτίκο και Γεώργιο Χωναίο 
Ειδικούς γραµµατείς, Γεώργιο Πασχαλίδη Έφορο Βιβλιοθήκης, Γεώργιο Χαραλάµπους, Ιωάν. 
Σταυρινάκη, Κ. Αλευρά και Αθαν. Αντωνίου Συµβούλους. Το γραφείο εγκαταστάθηκε στην 
οδό Ναυαρίνου στην Αθήνα.  

Σκοπός του συλλόγου ήταν «η ηθική µόρφωσις και διανοητική ανάπτυξις των εν Μικρά 
Ασία οµογενών ηµών και ιδία η υποβοήθησις των απορωτέρων εν Μικρά Ασία Ελληνικών 

κοινοτήτων προς ίδρυσιν και συντήρησιν εν αυταίς σχολείων και ευαγών εν γένει καθιδρυµάτων». 
Η πορεία και η δράση του εν λόγω συλλόγου, µπορεί να διαχωριστεί σε δύο περιόδους. α) Η δράση του από την ίδρυσή 

του το 1891 µέχρι το 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή) και β) Η πορεία του από το 1922 µε την άφιξη των προσφύγων στην 
Ελλάδα και µέχρι την διάλυσή του συλλόγου. 

Κατά την πρώτη περίοδό του, κύριο και πρώτο µέληµα του συλλόγου ήταν να εµφυσήσει στους κατοίκους των διαφόρων 
επαρχιών της Μ. Ασίας (Τραπεζουντίους, Καππαδόκες, Ικονιείς, Κυζικινούς, Προυσαείς, Σµυρναίους, Πισίδας, Ροδίους, 
Μυτιληναίους, Σαµίους κλπ.) ότι είναι τέκνα και µιας και της αυτής πατρίδας, ενιαίας και αδιαιρέτου της κοιτίδας του Ελληνισµού 
Μ. Ασίας, να καλλιεργήσει σε αυτούς το αίσθηµα της ενότητας και της αλληλεγγύης και να εµπνεύσει σε αυτούς υπερηφάνεια ότι 
είναι «Μικρασιάτες».  

Για να πετύχει τον σκοπό αυτό : 
• Συνέταξε πολλά υποµνήµατα περί των θρησκευτικών και εθνικών αναγκών και κινδύνων της Μ. Ασίας και υπεδείκνυε 

τα µέσα, µε τα οποία θα απέβαινε δυνατόν όχι µόνον να εξασφαλιστεί ο εθνικός βίος των κατοικούντων στη Μ. Ασία 
αλλά και να µεταβληθεί η Μ. Ασία σε πλουτοπαραγωγική γη του Ελληνικού Έθνους από κάθε άποψη. 

• ∆ιοργάνωνε ετήσιες γιορτές στην Αθήνα που προσκαλούσε τους Αθηναίους και µάλιστα τους άρχοντες ώστε να τους 
γνωρίσει την «αγνοουµένη περίδοξον χώραν» µε κορυφαία εκδήλωση την γιορτή της Βασιλόπιττας την παραµονή του 
νέου έτους όπου καλούνταν και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, προκειµένου να ενηµερωθούν για την 
κατάσταση που επικρατούσε στη Μ. Ασία.  

• Απέστειλε χιλιάδες βιβλία σε εκατοντάδες κοινότητες της Μ. Ασίας για εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών τους και διδακτικά 
βιβλία για άπορους µαθητές, πίνακες γεωγραφίας, ζωολογίας και βοτανικής για χρήση των σχολείων. Επίσης στις 
εκκλησίες πτωχών κοινοτήτων έστελνε εκκλησιαστικά βιβλία, ιερατικά άµφια και σκεύη εκκλησιαστικά προκειµένου να 
επιτευχθεί  ελληνοπρεπής µόρφωση και ενίσχυση της Ορθοδοξίας από τους κινδύνους που παραµόνευαν.  

• Εξέδιδε το περιοδικό «Ξενοφάνης» (Σύνολο τευχών που περιέχονταν σε 7 τόµους). 
• Επέλεγε τους φιλοµαθέστατους µαθητές από τις 

ελληνικές κοινότητες και τους εκπαίδευε στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, τη Ριζάρειο Σχολή και το 
Αρσάκειο µε τον απαράβατο όρο, όπως µετά το 
πέρας των σπουδών τους να υπηρετούσαν την 
πατρίδα επιστρέφοντας και διδάσκοντας στις κοινό-
τητές τους. Οι εκπαιδευθέντες από το 1891 ως το 
1922 νέοι και νέες ανέρχονταν σε 527.  

• Ιδρύει στην Πάτµο το 1901 το «Ιεροδιδασκαλείον 
της Αποκαλύψεως» και το 1906 στη Σάµο το 
«Ιεροδιδασκαλείο η Ανατολή» στα οποία καταβάλει 
τους µισθούς των καθηγητών. Μετά από µεγάλο 
αγώνα στα Φλαβιανά (Ζίντζιρε) της Καππαδοκίας 
ίδρυσε το «∆ιδασκαλείο Νηπιαγωγών» όπου οι 
µαθήτριές του ύστερα από ειδική κατάρτιση 
στελέχωναν τα νηπιαγωγεία των κοινοτήτων. 

• Περιθάλπει πρόσφυγες που έρχονται από τον 
Καύκασο και ενισχύει µε κάθε τρόπο προσπάθειες 
που σκοπό έχουν να ανακουφίσουν τους Χριστι-
ανούς Ορθόδοξους που κατοικούν στη Μ. Ασία. 

 

Ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης 

1926. Εορτή Βασιλόπιττας Νυκτερινής Σχολής Νέας Ιωνίας 
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Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή αλλάζει και ο σκοπός του Συλλόγου: «Η µετ΄ επιµελείας εξακρίβωσις των αναγκών των 
Μικρασιατών προσφύγων, των εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικών κοινωνικών και εθνικών και η κατά το ενόν θεραπεία αυτών» ενώ 
η επίτευξη του σκοπού θα επιτευχθεί «1ον) δια της ιδρύσεως Σχολείων, 2ον) δια διαλέξεων, 3ον) δια δηµοσιευµάτων αρµοδίων, 
4ον) δι΄ υποµνηµάτων προς την Βουλήν και προς την Κεβέρνησιν, ως και δια παντός άλλου µέσου, όπερ ήθελε κριθή αναγκαίον 
κατά τας εκάστοτε περιπτώσεις». 

Προσπαθεί να ανακουφίσει τον πόνο τους αναλαµβάνοντας διάφορες δράσεις : 
• Εκδίδει 3.452 Πιστοποιητικά απαραίτητα για τις ανάγκες των προσφύγων.
• Περισυλλέγει και στεγάζει αποπλανηθείσες νεανίδες και σε πολυµελείς οικογένειες παρέχει επίδοµα για συντήρησή

τους.
• ∆ιαθέτει 2.000 κλινοσκεπάσµατα στην Αθήνα, Πειραιά και την επαρχία.
• Εισάγει 92 ορφανά σε Ορφανοτροφεία, παρέχει παπούτσια και ιµατισµό, ενώ µε χρηµατικά ποσά βοηθούσε ορφανούς

πρόσφυγες που σπούδαζαν.
Ο Σύλλογος αντιλαµβανόµενος ότι οι υποτροφίες δεν βοηθούν επαρκώς στη µόρφωση των προσφυγοπαίδων, ιδρύει 

Νυκτερινές Σχολές στους προσφυγικούς συνοικισµούς «Συγγρού», «Βύρωνος», «Ν. Ιωνίας» και «∆ραπετσώνας» στα οποία οι 
ορφανοί πρόσφυγες κατέφευγαν κατά τις νυκτερινές ώρες προκειµένου να µορφωθούν και να γίνουν χρηστοί πολίτες στη 
Κοινωνία και το Έθνος. 

Είναι γεγονός ότι τα προσφυγόπουλα που ζούσαν στους προσφυγικούς συνοικισµούς γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά 
πολλά ήταν ορφανά από πατέρα, διαβιούσαν πολύ λιτά ενώ υστερούσαν σε µόρφωση. Τα πρώτα προσφυγικά σχολεία ήταν σε 
σκηνές µε δεκάδες µαθητές σε κάθε τάξη και οι δάσκαλοί τους έδιναν αγώνα κάθε µέρα προκειµένου τα παιδιά να λάβουν την 
στοιχειώδη εκπαίδευση, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. Αργότερα τα σχολεία (στη Ν. Ιωνία) στεγάζονταν σε ξύλινες 
παράγκες (µέχρι την 10ετία του 1950 τα σχολεία της Σαφράµπολης και της Καλογρέζας)  και σταδιακά έχουµε την ανέγερση 
λιθόκτιστων και πέτρινων σχολείων (Ν. Ιωνίας το 1924) και (Ελευθερούπολης 1931 ).  

Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός ήταν,  ότι τα παιδιά από πολύ µικρά εργάζονταν κάνοντας διάφορες δουλειές, ενώ στην Ν. 
Ιωνία πολλά παιδιά εργάζονταν την περίοδο 1923-1930 στα εργοστάσια του Νικ. Κυρκίνη («Ελληνική Υφαντουργία», «Ελληνική 
Μεταξουργία» κ.α.) µη έχοντας χρόνο να παρακολουθήσουν ηµερήσια σχολεία. Επίσης αρκετοί  µαθητές εγκατέλειπαν τη 
σχολική χρονιά, αφού πρωτίστως τους ενδιέφερε να σιτιστούν και να βοηθήσουν τα άλλα µέλη της οικογένειας που πιθανόν να 
µην είχαν πατέρα ή δεν αρκούσε το µεροκάµατο του πατέρα για την διατροφή της οικογένειας.   

Έτσι ο Σύλλογος «Ανατολή» προβαίνει στην ίδρυση των παρακάτω νυκτερινών σχολών: 
1. To 1924, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, µε διδασκάλους τους: Αβραάµ Αβραµίδη και τη Μαλάµω

Ποντίφηκος. Τάξεις: 4. Μαθητές: 132.
2. Το 1924, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΒΥΡΩΝΟΣ, µε διδασκάλους τους: Αλ. Χαραλαµπόπουλο, ∆ηµ. Κουκουλάκι

και Γ. Στεφανάκι. Τάξεις: 6. Μαθητές: 115 (88 αγόρια και 27 κορίτσια).
3. Το 1925, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, µε διδασκάλους τους: Στυλ. ∆ουφεξή, Ευρ. Φίλιου και

Αικ. Κουραντίδου. Τάξεις: 5. Μαθητές: 162 (122 αγόρια και 40 κορίτσια).
4. Το 1926, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ, µε διδασκάλους τους: Φίλ. Σαµπανίδη, Ανδρ. Αναστασιάδου

και Κλ. Καριπίδη. Τάξεις: 5. Μαθητές: 131 (108 αγόρια και 23 κορίτσια).
5. Το 1926, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΝΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, µε διδασκάλους τους: Χαρ. Καρίδη και Άννα

Στεφανίδου. Τάξεις: 4. Μαθητές: 92 (70 αγόρια και 22 κορίτσια).
6. Το 1925, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1,  µε διδασκάλους τους: Χρ. Χατζή2, Ι. Τσαγκιά3, Μ.
Αθανασάκη

4, Χρ. Καλοκαιρινού5. Τάξεις: 6. Μαθητές: 227 (αγόρια 107 και κορίτσια 110).

7. Το 1926, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, µε διδασκάλους τους: Γ. Γαληνό, Παν. Παρή και Αντ.
Παπαϊωάννου. Τάξεις: 4. Μαθητές: 90.

8. Το 1925, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΝΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (Πειραιάς), µε διδασκάλους τους: ∆. Μακρίδη, Ι.
Νικολαΐδη, Ι. Ονουφριάδη,  Ολυµπία Κινεζοπούλου και Αναστασία Φραντζελόγλου. Τάξεις: 6. Μαθητές : 548 (473
αγόρια και 75 κορίτσια).

9. Το 1925, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (Πειραιάς), µε διδασκάλους τους: Α. Πολάτο, Χ. Παπαδάκη
και Μ. Μιχαηλίδη. Μαθητές: 160 (112 αγόρια και 48 κορίτσια).

10. Το 1925, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΡΟΥΣ (Πειραιάς), µε διδασκάλους τους: Ι. Λάσκα,Εµ.
Χατζηϊωαννίδη και Γ. Συγγρό. Τάξεις: 6. Μαθητές: 190 (188 αγόρια και 2 κορίτσια).

11. Το 1926, τη Νυκτερινή Σχολή Συνοικισµού ΠΗΓΑ∆ΑΣ (Πειραιάς), µε διδασκάλους τους: Ι. Σταµατίου και Γ.
Αλεξανδρίδη. Τάξεις: 4. Μαθητές; 95.

Να σηµειώσουµε ότι από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η Νυκτερινή Σχολή της Ν. Ιωνίας είχε περισσότερα κορίτσια 
(110) από αγόρια (107) που φοιτούσαν σ΄ αυτές (δεν παρατηρείται στις άλλες σχολές)  και συγκρινόµενα µε τις άλλες
νυκτερινές σχολές ο αριθµός των κοριτσιών ήταν πολύ µεγάλος.

Α΄ και Β΄ Τάξη Νυκτερινής Σχολής 
Νέας Ιωνίας

Γ΄ και ∆΄ Τάξη Νυκτερινής Σχολής 
Νέας Ιωνίας

Ε΄ Τάξη Νυκτερινής Σχολής 
Νέας Ιωνίας

2



Σε αρκετές νυκτερινές σχολές υπήρχε Εφορευτική Επιτροπεία που διοικούσε τη σχολή, ενώ αναφέρονταν και Χορηγοί της 
κάθε  Σχολής. ∆υστυχώς για τη Νυκτερινή Σχολή της Ν. Ιωνίας, δεν αναφέρονται καθόλου ονόµατα. 

Είναι χαρακτηριστικό όµως, ό,τι στο λεύκωµα του Συλλόγου µε τίτλο: «Το έργον αυτού µετά την συµφοράν» γίνεται 
αναφορά και υπάρχει σχετική φωτογραφία για την Νυκτερινή Σχολή «Ν. Ιωνίας» και την γιορτή που πραγµατοποίησε στη 
Βασιλόπιτα της Πρωτοχρονιάς του 1926. Στην εν λόγω εκδήλωση παραβρέθηκαν οι κυρίες: Γεωργαντά, Παντελάκη, 
Παπακωνσταντή, Σηµηριώτου (η γυναίκα του Αγγ. Σηµηριώτη), Καστανά (η γυναίκα του φαρµακοποιού Καστανά) και 
Λαµπρινού ως και οι Κ. Λαµέρας (Πρόεδρος του Συλλόγου «Ανατολή»), Απ. ∆οξιάδης (πρώην Υπουργός), Παπαµαύρου και Λ. 
Παραράς (εκπαιδευτικός).  

Το 1928 ο Σύλλογος βραβεύεται από την Ακαδηµία Αθηνών
6 για την ίδρυση και λειτουργία 15 νυκτερινών σχολών στους 

προσφυγικούς συνοικισµούς της Αθήνας (µεταξύ αυτών και της Ν. Ιωνίας) στις οποίες τη νύκτα διδάσκονταν 1.715 
προσφυγόπουλα κάτω των 20 ετών, που εργάζονταν την ηµέρα ως κτίστες, ξυλουργοί, µικρέµποροι, λαχανοπώλες, κρεοπώλες, 
λούστροι, και ακόµη ψαράδες ως και 453 προσφυγοπούλες που την ηµέρα εργάζονταν κυρίως στα ταπητουργεία.  

Ο Σύλλογος δαπανούσε ετησίως 230 χιλ. δρχ. που απασχολούσε 33 δασκάλους και 2 επιθεωρητές, ενώ χορηγούσε βιβλία 
και γραφική ύλη στους άπορους µαθητές. Μία άλλη καινοτοµία ήταν ότι τις Κυριακές οι δάσκαλοι ξεναγούσαν τους µαθητές σε 
Αρχαιολογικούς χώρους. Στη διάθεση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. υπάρχουν για κάθε ενδιαφερόµενο τα ονόµατα των µαθητών της 
νυκτερινής Σχολής Ν. Ιωνίας έτους 1928. 

Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια ονόµατα µαθητών, κατά  ονοµατεπώνυµο, ηλικία, καταγωγή και εργασία του πατέρα ή 
οικογενειακή κατάσταση : 

Παναγιώτογλου Συµεών - 12 ετών – Σπάρτη – Ορφανός 
Παλιόγλου Κλειώ 11 ετών και Παλιόγλου Αριάδνη 13 ετών – Σπάρτη – Ορφανές 
Βασιλειάδης ∆ηµήτριος – 12 ετών – Αλάγια – Αρτοποιός 
∆ουρµούσογλου Αργυρώ – 12 ετών – Αττάλεια – Ορφανή 
Θωµόγλου Ανθούλα – 13 ετών – Σπάρτη – Ορφανή 
Ευθυµιάδου Πολυξένη – 14 ετών – Ικόνιο – ∆ικηγόρος 
Χαραλάµπους Ελένη – 12 ετών – Αλάγια – Ορφανή 
Πετροκόκκινος Γεώργιος – 16 ετών – Σµύρνη – Κρεοπώλης 
Παπαγερασίµου Μαριάνθη – 15 ετών – Σπάρτη – Ορφανή 
Κοπανάς Κυριάκος – 10 ετών – Γκιουλµπαξέ – Ορφανός 
Πετρίδου Αγγελική – 13 ετών – Αϊδίνιον – Ορφανή 
Κοντούλης ∆ηµήτριος – 14 ετών – Σµύρνη – Εργάτης 
Παντελή Αναστασία – 11 ετών – Αττάλεια – Κουρεύς 
Αναµουρλόγου Στυλιανός – 14 ετών – Αττάλεια – Κτίστης 
Αναµουρλόγλου Γεώργιος – 16 ετών – Αττάλεια – Ορφανός 
Ιωακειµίδης Αντώνιος – 15 ετών – Σαλιχλή – Ορφανός 
Παυλής Αναστάσιος – 14 ετών – Π. Φώκαια – Ορφανός 
Σαβόγλου Βασιλεία – 8 ετών – Σπάρτη - Ορφανός 
Ως µεγάλοι ευεργέτες του συλλόγου αναφέρονται : 
∆ήµος Πειραιά, Αµερικανική Περίθαλψη Εγγύς Ανατολή, Ριζάρειος Σχολή, Εθνικό Πανεπιστήµιο, Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν 

Ελληνικών Γραµµάτων, Εµµανουήλ Μπενάκης, Λουΐζα Ριανκούρ, Νικόλαος Κυριακίδης, Αθανάσιος Γ. ∆εληγιάννης, 
Αιδεσιµότατος  Κων/νος Ξενάκης, Ευάγγ. Τσαµουρτζής, Αλέξ. Πασχάλης, Ιωάνν. Πεσµατζόγλου, Χρήστος Καστριώτης, Σοφία 
Σλήµαν, Απ. Βαφειάδης, ο Σωζοπόλεως Παρθένιος, ο Ιεροσολύµων Νικόδηµος, ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος, ο 
Μακαριότατος Αρχιεπ. Αθηνών Χρυσόστοµος, Καλλιόπη Ν. Λουϊζίδου, Λέων Π. Μελάς, Νικόλαος Τσιγαδά πασσάς, Γεώργιος 
Ζερβουλάκης, Νέστωρ Τσανακλής, Νικόλαος Ψιακής, Λουκάς Σαντραπές, Μικές Συνοδινός, Σταµάτιος Βραχάλης, Χρήστος 
Τσιβιλής, Επαµ. Ρεΐσης, Πάρις Μπελένης, Κρητική Πολιτεία, Τράπεζα Αθηνών, Αλ. Μαύρος κ.α 

Μορφή του Συλλόγου ήταν ο εκ των Ιδρυτών και επί 35 χρόνια Πρόεδρος, Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (1850-1932) καθηγητής 
της Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τον διαδέχθηκε ο Κων. Λαµέρας, γιατρός που παρέµεινε πρόεδρος 
για πολλά χρόνια, ενώ τελευταίος Πρόεδρος του Συλλόγου, ήταν ο Αντ. Αθηνογένης . 

 
Βιβλιογραφία : 
1. Κανονισµός του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολής», Αθήνα 1906. 
2. Κανονισµός του Συλλόγου των Μικρασιατών «Ανατολής», Αθήνα 1912. 
3. Κανονισµός του Μικρασιατικού  Συλλόγου «Ανατολής», Αθήνα 1914 
4. Τριακονταπενταετής ∆ράσις Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», 1925. 
5. Μικρασιατικός Σύλλογος «Ανατολή» Το έργον αυτού µετά την συµφοράν» 
6. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 
7. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.  
8. Βικιπαίδεια. 
9. Βιβλίο «Η Ν. Ιωνία στο Μεσοπόλεµο 1922-1941» των Χ. Σαπουντζάκη και Λ. Χριστοδούλου. 
10. Μικρασιατικά Χρονικά τόµος ΙΒ΄ Ν. Μηλιώρης «Πως έδρασε ο µικρασιατικός σύλλογος Ανατολή». 
 
                                                           
1 Είναι γεγονός ότι ο Μικρασιατικός Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» στο Περιοδικό που κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «Το έργον αυτού µετά την συµφοράν - 

Οι δώδεκα πλήρεις νυκτεριναί σχολαί» έχει αφιερώσει αρκετό χώρο για τις Νυκτερινές Σχολές της Ν. Ιωνίας. 
2 Ο Χριστόδουλος Χατζής δάσκαλος από το Λιβίσι της Μ. Ασίας, ήταν ∆ιευθυντής του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας ( Αρρεναγωγείου) και 

διακρίθηκε για το ζήλο που επέδειξε ακολουθώντας µια λαµπρή εκπαιδευτική πορεία. Συνταξιοδοτήθηκε το 1949 και όλοι αναγνώρισαν το 
έργο που επιτέλεσε αυτά τα 25 χρόνια στα σχολεία της Ν. Ιωνίας. 

3 Ο Τζανής Τσαγκιάς δάσκαλος υπηρέτησε στην αρχή στο Σχολείο της Ελευθερούπολης και αργότερα στο ∆ηµοτικό της Καλογρέζας. Ήταν ένας 
εκπαιδευτικός πρωτοποριακός για την εποχή του, αφού εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις ιδέες του Freinet. Πίστεψε στο 
τυπογραφείου και στα ευεργετήµατα της ελεύθερης παιδικής έκφρασης. Μετέφρασε το βιβλίο του C. Freinet. «Όχι πια αναγνωστικά». 
Συνεχίζει αργότερα την σταδιοδροµία του ως επιθεωρητής εκπαίδευσης και την περίοδο 1951-1952 ως υπεύθυνος του περιοδικού «Σχολείο 
και Οικογένεια».  

4 Η Μαρία Αθανασάκη ήταν δασκάλα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας. 
5 Η Χρύσα Καλοκαιρινού ήταν δασκάλα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας. 
6  Βιβλίο : Το έργον του Μικρασιατικού Συλλόγου «ΑΝΑΤΟΛΗ» κατά το έτος 1928 – Αι νυκτεριναί αυτού Σχολαί.  
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Ο Γεώργιος Φελέκης 
Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής 

 
Του Μάκη Λυκούδη, µέλους ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ1. 

 
Στις 22 Αυγούστου του 1926 έγινε η ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου από τον Κονδύλη µε κίνηµα.  
Στις 18 Σεπτεµβρίου 1926 δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµό 316 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) το Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου της νοµοθεσίας περί δήµων και κοινοτήτων». 
 Σ’ αυτό κωδικοποιούνται νόµοι και διατάγµατα που αφορούν τους ∆ήµους και τις κοινότητες (70 το σύνολο), από το 1836 

µέχρι το 1924. Σύµφωνα µε αυτό ∆ήµοι είναι: οι πρωτεύουσες των νοµών και οι πόλεις που έχουν πάνω από 10.000 κάτοικους. 
Στην απογραφή του 1928, η Νέα Ιωνία είχε 16.382 χιλιάδες κατοίκους ενώ το 1934 ο πληθυσµός έχει φτάσει τους 23.4352. 
Στις 7 Μαΐου του 1933 (ΦΕΚ 109) για πρώτη φορά αναγνωρίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα συνοικισµοί της Αττικής ως 

χωριστοί ∆ήµοι και Κοινότητες. Μεταξύ αυτών η Νέα Ιωνία ως ∆ήµος και η Καλογρέζα, οι Κουκουβάουνες, η Ν. Φιλαδέλφεια και 
η Ριζόπολη ως Κοινότητες που αποσπώνται από τον ∆ήµο της Αθήνας. Στις 18 Ιανουαρίου 1934 (ΦΕΚ 22) δηµοσιεύεται το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα «Περί αναγνωρίσεως δήµων και κοινοτήτων εν τω νοµώ Αττικοβοιωτίας». Σύµφωνα µε αυτό, στην 
περιφέρεια της Αθήνας αναγνωρίζονται ως ∆ήµοι και Κοινότητες συνοικίες που αποσπώνται από αυτόν. Μεταξύ αυτών είναι και 
ο συνοικισµός Νέα Ιωνία µε το όνοµα «∆ήµος Νέας Ιωνίας» και σ’ αυτόν προσαρτώνται οι όµοροι συνοικισµοί: Ελευθερού-
πολη, Περισσός, Σαφράµπολη και Ινέµπολη. Επίσης ο συνοικισµός Καλογρέζας αναγνωρίζεται ως Κοινότητα.  

Στις 9 Ιανουαρίου του 1934 µε τον νόµο 5982 παρατείνεται ο χρόνος διενέργειας των εκλογών για την 11η Φεβρουαρίου 
1934 και η εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών για την 1η Απριλίου (αρχή οικονοµικού έτους για τους  ∆ήµους). Η θητεία τους 
θα έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου 1937. Ο προεκλογικός αγώνας, ακολουθώντας τα πολιτικά ήθη της εποχής, είναι έντονος και οξύς. 
∆εν σταµατά στις πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά επεκτείνεται και σε προσωπικές. Γίνεται αναφορά στις επαγγελµατικές 
ενασχολήσεις, στη µόρφωση ή αγραµµατοσύνη των υποψηφίων, ακόµη κι’ αν µιλούν Ελληνικά, αν και στους πρόσφυγες είναι 
γνωστό γιατί αρκετοί από αυτούς είναι Τουρκόφωνοι. Οι συγκεντρώσεις γίνονται στους κινηµατογράφους «Αστέρας» και 
«Κρόνος», σε καφενεία (που έχουν µεταβληθεί για την περίσταση σε εκλογικά κέντρα) και φυσικά σε σπίτια. Ο χειµωνιάτικος 
καιρός δεν επιτρέπει υπαίθριες συγκεντρώσεις, δεν λείπουν όµως οι πορείες των υποψηφίων στους κεντρικούς δρόµους.  

Την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 1934 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες δηµοτικές εκλογές στη Νέα Ιωνία. ∆ικαίωµα ψήφου 
είχαν 4.000 περίπου εκλογείς και µεταξύ αυτών µόνο 300 γυναίκες που ψήφιζαν για πρώτη φορά. Τα εκλογικά τµήµατα ήσαν 5. 
Οι εκλογείς της ενορίας Αγ. Αναργύρων ψήφιζαν στο 1ο εκλογικό τµήµα στο Ηµιγυµνάσιο καθώς επίσης και οι γυναίκες 
ψηφοφόροι, στο 2ο στους Αγίους Αναργύρους και στο 3ο στο ∆ηµοτικό σχολείο της Ελευθερούπολης (όπου σήµερα το 4ο 
∆ηµοτικό). Στον ίδιο χώρο ήταν και το 4ο  εκλογικό τµήµα όπου ψήφιζαν οι εκλογείς των ενοριών Κοιµήσεως της Θεοτόκου και 
Αγ. Γεωργίου. Στο 5ο εκλογικό τµήµα, στο  ∆ηµοτικό σχολείο της Σαφράµπολης, ψήφιζαν οι εκλογείς των ενοριών Αγ. Στεφάνου 
και Αγ. Αναστασίας3. ∆εν έλειψαν και οι προσπάθειες νόθευσης του αποτελέσµατος. Στο 3ο εκλογικό τµήµα της Ελευθερού-
πολης βρέθηκαν 25 πλαστά βιβλιάρια, έγιναν συλλήψεις, αλλά και συµπλοκές έξω από το εκλογικό τµήµα.4  

Υποψήφιοι δήµαρχοι ήσαν οι: Κυριάκος Κιοφτερτζής (Λαϊκός), 
Γεώργιος Φελέκης (Φιλελεύθερος), Κ. Βαρουξής (Κοµµουνιστής), 
Γαβριήλ Τσακίρης (Φιλελεύθερος), Αθανάσιος ∆ιακάκης (Φιλελεύ-
θερος), Παντελής Ανδριτσάκης (Λαϊκός), Χαρίτων Πολάτογλου (Λαϊ-
κός) και Μιχάλης Τζιβράς (Λαϊκός). Οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµ-
βουλοι, όλων των συνδυασµών ήσαν περίπου 150. Η 1η Κυριακή 
δεν ανέδειξε νικητή µε απόλυτη πλειοψηφία και έλαβαν, από τους 
3.233 ψηφίσαντες: Κυριάκος Κιοφτερτζής 804, Γεώργιος Φελέκης 
783, Γαβριήλ Τσακίρης 555, Αθανάσιος ∆ιακάκης 386, Παντελής 
Ανδριτσάκης 266, Κ. Βαρουξής 195, Χαρίτων Πολάτογλου 188, 
Μιχάλης Τζιβράς 535. 

Παραλλήλως έγιναν εκλογές και στην κοινότητα Καλογρέζας, 
που αριθµούσε 2.247 κατοίκους

6. Οι εκλογείς της ενορίας 
Ζωοδόχου Πηγής, ψήφιζαν στο ένα και µοναδικό εκλογικό τµήµα 
του δηµοτικού σχολείου Καλογρέζας. Από την πρώτη Κυριακή, 

11 Φεβρουαρίου 1934, εκλέχτηκαν κοινοτικοί σύµβουλοι οι: Ν. Παπάς, Σ. Βουτσάς, Π. Κοσµίδης, 
Σ. Μαυρόπουλος, Μ. Πίττας, Ν. Νεσιάδης, Β. Φερµάνογλου, Πετρίδης και ∆ηµητριάδης7. 

 Ο νόµος προέβλεπε την επανάληψη των εκλογών σε ένα µήνα. Οι επαναληπτικές εκλογές όµως έγιναν την Κυριακή 1η 
Απριλίου 1934 µεταξύ 4 υποψήφιων των: Γεώργιου Φελέκη, Κυριάκου Κιοφτερτζή,  Κ. Βαρουξή και Ι. ∆ραγάσης Παλαιολόγου. 
Με τον Φελέκη συντάχθηκαν οι παρατάξεις του Τσακίρη και του ∆ιακάκη αλλά και κάποιοι σύµβουλοι άλλων παρατάξεων όπως 
του Πολάτογλου, ενώ ο ίδιος στήριζε τον Κιοφτερτζή. Από τους 3.218 ψηφίσαντες έλαβαν, ο Φελέκης 1.703, ο Κιοφτερτζής 
1.282, ο Βαρουξής 225 και ο Ι. ∆ραγάσης Παλαιολόγος8 5.9   

                                                 
1 Απόσπασµα από τη µελέτη:«Η Νέα Ιωνία µέσα από τα Πρακτικά των ∆ηµοτικών Συµβουλίων & τις Πράξεις των ∆ιοικουσών Επιτροπών από το 

1934 έως το 1947».Πρόκειται για έρευνα και καταγραφή του περιεχοµένου των διασωθέντων Πρακτικών των ∆ηµοτικών Συµβουλίων και 
Πράξεων των ∆ιοικουσών Επιτροπών του ∆ήµου Νέας Ιωνίας που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.   

2 Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29 Ιανουαρίου 1934. 
3 Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 10 Φεβρουαρίου 1934. 
4 Εφηµερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 12 Φεβρουαρίου 1934. Επίσης σε άρθρο στο φύλλο της 13ης Φεβρουαρίου διαβάζουµε ότι µία δηµότης από την 

Αλάια, µοίραζε όλη τη µέρα ψηφοδέλτια ενός υποψηφίου και όταν την ρώτησε ο αρθρογράφος πως ενεργεί του απάντησε στα τουρκικά, ότι: 
«Από το πρωί έβαλα 5 πατριώτες µου να τον ψηφήσουν, ξόδεψα µάλιστα και 500 δραχµές». Πιο κάτω αναφέρει ότι ένας υποψήφιος µοίρασε 
4 κοφίνια πορτοκάλια σε µία συνοικία και ένας άλλος από 2 οκάδες ψωµί σε εργάτες, όµως οι ψηφοφόροι αφού πήραν τις προσφορές τους 
µαύρισαν και τους δύο. Στην εφηµερίδα «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», στο φύλλο της 12ης Φεβρουαρίου 1934, διαβάζουµε ότι στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας 
παρουσιάστηκε µια πρωτοτυπία άγνωστη στα εκλογικά έθιµα της εποχής. Έξω από τα εκλογικά τµήµατα µικρά παιδιά διαλαλούσαν υποψή-
φιους ∆ηµάρχους, κρατώντας και µοιράζοντας ψηφοδέλτιά τους.       

5 Εφηµερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», «Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ», 12 Φεβρουαρίου 1934 & «Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ», 16 Φεβρουαρίου 1934. 
6 Όπως υποσηµείωση 2 
7 Όπως υποσηµείωση 4.  

8 Ο Ιάσων ή Ιωάννης ∆ραγάσης γεννήθηκε στη Σίφνο το 1879. Το οικογενειακό του επίθετο ήταν ∆ραγάτσης, ο ίδιος όµως πρόσθεσε το 
«Παλαιολόγος», καθώς ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου λεγόταν ∆ραγάσης. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στην 
Ιατρική Σχολή των Παρισίων, καθώς και στο Ινστιτούτο Pasteur µε ειδικότητα χειρουργός ορθοπεδικός. Είχε πλούσια πατριωτική δράση που 
αρχίζει µε την κήρυξη των Βαλκανικών πολέµων το 1912. Το 1920, ο ∆ραγάσης οργάνωσε στη Βαρκελώνη δεύτερο στρατιωτικό χειρουργείο µε 
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Ο Μένος Φιλήντας. 
Προσωπογραφία του  

από τον Φώτη Κόντογλου. 

Ας σηµειώσουµε εδώ ότι οι δηµοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934 ήσαν οι πρώτες αλλά και οι τελευταίες που 
έγιναν προπολεµικά. Μετά από αυτές πέρασαν 17 χρόνια µέχρι τις επόµενες, της 15ης Απριλίου 1951, εξαιτίας της δικτατορίας 
του Μεταξά, του 2ου  Παγκοσµίου Πολέµου και του εµφυλίου. 

Μετά την επαναληπτική εκλογική διαδικασία ως ∆ηµάρχου εξελέγη ο Γ. Φελέκης. Η παράταξη του έχει 9 από τα 18 µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι αντιπολιτευόµενοι είναι επίσης 9.   

Σύµβουλοι της συµπολίτευσης είναι οι: Ιωάννης Βαλούρδος, Χρυσάφης ∆ουβλίδης, Πέτρος Καρφόπουλος, Πέτρος Καΐρης, 
Μιχαήλ Κουβαράς, Μιχαήλ Εγιπίδης, Γεώργιος Προµπονάς, Ιορδάνης Μαµελετζής και Ανδρέας Μόρτογλου.  

Της αντιπολίτευσης οι: ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Ιωάννης Κεσίσογλου, Χρήστος Χατζηστέλιος, Χρήστος  Σκαµάκης, Αρι-
στείδης Γεωργουλίδης, Ιωάννης Κανάς, Ιωάννης Ρεµούνδος, Ηλίας Σινάνογλου και Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 

Στις 13 Απριλίου 1934 συνήλθε, για πρώτη φορά στη Νέα Ιωνία, το εκλεγµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Στις πρώτες συνεδριάσεις, µέσω αντεγκλήσεων λόγω τις σύνθεσης του ∆. Σ., αντιµετωπίστηκαν διαδικαστικά θέµατα και 

πάρθηκαν αποφάσεις για σοβαρά τρέχοντα προβλήµατα.  
Στης 18 Ιουλίου έγινε στη Νέα Ιωνία µια µεγάλη πληµµύρα. Η πληµµύρα έπληξε κυρίως τους περίοικους του µεγάλου 

«ρέµατος της Πεύκης» στο τµήµα των σηµερινών οδών Αλατσάτων και ∆έρκων µεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Πισιδίας, η δε 
αναφερόµενη γέφυρα ήταν όπου είναι σήµερα η διασταύρωση της οδού Μικράς Ασίας µε την οδό  Αλατσάτων. Προφορικές 
µαρτυρίες θεωρούν ως αιτία της πληµµύρας το ότι: µε την εκδήλωση της καταιγίδας παρασύρθηκαν, από τον παρακείµενο στη 
γέφυρα φούρνο του Κατιµερτζόγλου, σακιά µε αλεύρι που έφραξαν τη ροή των νερών κάτω από τη γέφυρα.      

Στη συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου, ο ∆ήµαρχος εκθέτει τις ενέργειές του την 18η Ιουλίου και τονίζει ότι έσπευσε να έλθει 
αρωγός στις πάνω από 100 οικογένειες που επλήγεισαν από τη συµφορά, στο µέτρο των δυνάµεών του και αναφέρει ότι τα 
µέχρι τώρα έξοδα ανέρχονται περίπου σε 15.000. Προτείνει, το Συµβούλιο να εγκρίνει συνολική πίστωση λογική και δίκαια, 
αποφεύγοντας αποφάσεις εντυπωσιασµού και δηµαγωγικές, υπενθυµίζοντας ότι η απόφαση πρέπει να τύχει και της έγκρισης 
της Νοµαρχίας. Επίσης αναφέρει τις υποσχέσεις που έδωσε ο Υπουργός Κρατικής  Υγιεινής και Αντιλήψεως, για κρατική 
ενίσχυση προς τους παθόντες. Μετά από συζήτηση ψηφίζεται πίστωση 35.000. 

Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει επίσης ότι µε αναφορά του προς το υπουργείο ζήτησε άδεια 
σύστασης επιτροπής για διενέργεια εράνου υπέρ των πληµµυροπαθών, που θα περιλαµβάνει 
τον επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, τον ∆ήµαρχο, τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Χρ. Χατζηστέλιο, τον 
Σύµβουλο Ηλ. Σινάνογλου και άλλους, και ότι η άδεια δόθηκε. Προτείνει το υπολειπόµενο ποσό 
των 20.000 να τεθεί στη διάθεση της επιτροπής. Το Συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως. 

Στην ίδια συνεδρίαση ο Πρόεδρος του ∆. Σ. αναγγέλλει το θάνατο του πρόσφυγα λόγιου 
και γλωσσολόγου Μενέλαου Φιλανθίδη (Μένου Φιλήντα10), δηµότη Νέας Ιωνίας και προτείνει 
να εγκριθεί η δαπάνη 400 δρχ. που ήδη έκανε ο δήµαρχος, για κατάθεση στεφάνου στη σορό 
του µεταστάντος. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μωϋσιάδης αφού αναφέρεται στη ζωή και το έργο 
του Μένου Φιλήντα, προτείνει να παρακολουθήσει το Συµβούλιο σύσσωµο την εκφορά του 
µεταστάντος, να δοθεί σε δρόµο της Ν. Ιωνίας το όνοµά του και να καταβληθούν στην 
οικογένειά του τα έξοδα της κηδείας του ως να έγινε δηµοσία δαπάνη. Γίνεται δεκτή η πρόταση 
για τη µετονοµασία δρόµου.  

Χαρακτηριστικά των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Νέα Ιωνία, είναι όσα αναφέρει, στη 
12η Συνεδρίαση, της 10ης Αυγούστου, σε υπόµνηµά του ο ∆ήµαρχος προς τον Υπουργό 
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως που αρχίζει ως εξής: 

Προς την Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν της  Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως,  
Κον Μ. Κύρκον. Αθήνας. 

Κύριε Υπουργέ, 
Λαµβάνω την τιµήν να αναφέρω υµίν, ότι ο νεοσύστατος ∆ήµος, του οποίου έχω την τιµήν να προΐσταµαι, αποτελούµενος 

από τον Προσφυγικόν Συνοικισµόν Ν. Ιωνίας και των πέριξ τοιούτων, ήτοι, Ελευθερουπόλεως, Σαφραµπόλεως, Ινεπόλεως, 
Περισσού κ.λπ. είναι ο πολυπληθέστερος των εν Αθήναις τοιούτων, έχει δε και τας περισσοτέρας ανάγκας καθόσον το 
µεγαλύτερον µέρος αυτού, αποτελείται από πλινθοκτίστους και ετοιµορρόπους ιδιοκτήτους κατοικίας, ανεγερθείσας ευθύς 
αµέσως µετά την προσφυγήν των ενοίκων αυτών ενταύθα. 

Ο ηµέτερος ∆ήµος, µη δυνάµενος, λόγω του γλισχροτάτου11 αυτού προϋπολογισµού, να αντιµετωπίσει την θεραπείαν των 
ανωτέρω αυτού αναγκών, επικαλείται και αύθις το στοργικόν υµών ενδιαφέρον ως Πρόσφυγος Υπουργού, διά την ευνοϊκήν 
επίλυσην των κάτωθι, εις την αρµοδιότητα υµών υπαγοµένων, φλεγόντων ζητηµάτων αυτού. 

                                                                                                                                                                            
δικές του πάντα δαπάνες, για την περίθαλψη των µαχητών της Μικρασιατικής εκστρατείας. Το χειρουργείο είχε δύο σκηνές από εικοσιπέντε 
κλίνες η καθεµία, και µε εντολή του αρχιστρατήγου Παπούλα το εγκατέστησε στο Εσκί-Σεχίρ ( ∆ορύλαιο ) όπου λειτούργησε µέχρι το 1922. Ο 
∆ραγάσης και η σύζυγός του Ευγενία έµειναν µέχρι την τελευταία στιγµή στο Εσκί-Σεχίρ και έπειτα από τετραήµερη πορεία, διανύοντας 
απόσταση 400 χιλιοµέτρων, οδήγησαν χιλιάδες πρόσφυγες στο λιµάνι των Μουδανιών, για να επιβιβαστούν στα πλοία για την Ελλάδα. Το 
µεγάλο όνειρο του ∆ραγάση ήταν να κτίσει ένα νοσοκοµείο αποκλειστικά για τους άπορους, που θα ήταν συγχρόνως φιλανθρωπικό ίδρυµα και 
επιστηµονικό ερευνητικό κέντρο. Το νοσοκοµείο άρχισε να κτίζεται το 1931 µε το όνοµα «Η πόλις του Ελέους» πευκόφυτη έκταση 25 
στρεµµάτων στο λόφο «Παναγία των Βλαχερνών», κοντά στην Όµορφη Εκκλησιά, µε προϋπολογισµό δεκατεσσάρων δισεκατοµµυρίων 
δραχµών. Η αγορά του λόφου και οι αναγκαίες εργασίες εκβραχισµών κ.λπ. κόστισαν ένα εκατοµµύριο λίρες Αγγλίας, από την περιουσία του 
ζεύγους ∆ραγάση, χωρίς καµία κρατική βοήθεια. Το κτίριο προβλεπόταν ότι θα είχε επτά ορόφους µε 1200 κλίνες και θα ήταν το µεγαλύτερο 
νοσοκοµείο των Βαλκανίων. Μέχρι το 1940 είχαν ανεγερθεί τρεις όροφοι µε 225 κλίνες και κατά τη διάρκεια της οκταετούς λειτουργίας του 
νοσηλευτήκαν 26.600 ασθενείς, άποροι πρόσφυγες και εργάτες της Ν. Ιωνίας, του Περισσού, της Φιλαδέλφειας, της Καλογρέζας, του Ηρακλείου 
και του Γαλατσίου. Ο ∆ραγάσης τους παρείχε επί πλέον δωρεάν κατ’ οίκον περίθαλψη και φάρµακα. Πέντε µήνες µετά την εισβολή των Ιταλών 
στην Ελλάδα, η διοίκηση της Ρεάλ Ζανταρµερία της Αθήνας, διέταξε την παράδοση του νοσοκοµείου µε το υγειονοµικό υλικό στον Ιταλό 
συνταγµατάρχη της φρουράς Αγίων Αναργύρων. Τα πάντα λεηλατήθηκαν. Μετά τη λήξη του πολέµου ο ∆ραγάσης ζήτησε από την κεντρική 
επιτροπή ανασυγκρότησης καταστραφέντων ιδρυµάτων κοινής ωφελείας κατά τη διάρκεια της κατοχής, δάνειο δεκατεσσάρων δισεκατοµµυρίων 
δραχµών για την επισκευή του νοσοκοµείου, αλλά δεν του δόθηκε. Ο ∆ραγάσης Παλαιολόγος έφυγε από τη ζωή το 1959, µόνος, πικραµένος και 
απογοητευµένος. Πηγή: Βέρα Παπαδάκη, περιοδικό «Συλλογές», τεύχος 341, ∆εκέµβριος 2013, σελ. 1411-1416 (µέρος του δηµοσιεύµατος).  
9 Εφηµερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» & «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», 2 Απριλίου 1934. 
10 Ο Μένος Φιλήντας (1870-1934) γεννήθηκε στην Αρτάκη της Κυζίκου. Ήταν δηµοτικιστής, γλωσσολόγος και λόγιος. ∆ιώχτηκε και φυλακίστηκε 
δύο φορές από τις Τουρκικές αρχές λόγω του πατριωτικού του αγώνα και για τη δράση του. Ήλθε στην Αθήνα το 1913 και έζησε στη Νέα 
Ιωνία ως το τέλος της ζωής του. Συνεργάστηκε µε τα περισσότερα αθηναϊκά περιοδικά, καθώς επίσης µε έντυπα της Κωνσταντινούπολης, 
δηµοσίευσε και εξέδωσε γλωσσολογικές µελέτες, πεζογραφήµατα και την ποιητική συλλογή Οχτάβες. Συνεργάστηκε επίσης στη συγγραφή της 
Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας των εκδόσεων Πυρσός.  

11 Γλίσχρος: αυτός που δεν επαρκεί, ο ισχνός. Πηγή: «Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας» Γ. Μπαµπινιώτη. 
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Α. Ύδρευση. Ο συνοικισµός υδρεύεται από το δικό του αντλιοστάσιο που εγκαταστάθηκε από την Ε.Α.Π. και συντηρείται από 
το Υπουργείο σας µε δαπάνη 50.000 το µήνα. Το νερό, που παρέχεται στον ∆ήµο για 14 ώρες και τις υπόλοιπες 10 στους 
κατοίκους των Πατησίων για το πότισµα των καλλιεργειών τους, δεν επαρκεί ιδιαίτερα το καλοκαίρι και µετά την παροχή στους 
νεόδµητους συνοικισµούς Νέας Νεαπόλεως, Περισσού, οικοδοµικών συνεταιρισµών Ήλιος, Αναπήρων και Εφέδρων Ν. 
Ιωνίας

12, Ριζουπόλεως, Μαυροκορδάτου13 και Καλογρέζας. Είναι επείγουσα ανάγκη το νερό να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου 
στον συνοικισµό µας αφού βρίσκεται µέσα στην περιοχή του και για να φτάσει για την ύδρευσή του και για τις ανάγκες των 
εργοστασίων που λειτουργούν σ’ αυτόν που είναι το µόνο µέσο απασχόλησης και συντήρησης των εργαζόµενων τάξεων. Η 
εξασφάλιση επαρκούς νερού θα συντείνει στην επέκταση των εργοστασίων, τα οποία έτσι θα απορροφήσουν µεγάλο µέρος των 
ανέργων κατοίκων µας. Επίσης η λύση µπορεί να διευκολυνθεί ως εξής: σε περίπτωση που γίνει δυνατή η εξ ολοκλήρου 
παραχώρηση του νερού, να µεριµνήσει το υπουργείο σας να υδρευθεί η κοινότητα Καλογρέζας και ο Περισσός µε νερό της 
Εταιρίας Υδάτων και να περιορισθεί το αντλιοστάσιο για την ύδρευση των υπολοίπων τµηµάτων του συνοικισµού. Ακόµη 
επιβάλλεται η δεξαµενή της Νέας Ιωνίας να επεκταθεί µε κατασκευή νέας στοάς ή άλλης δεξαµενής στη τοποθεσία «Φάρος14» 
για την ύδρευση της βόρειας πλευράς του συνοικισµού γιατί ήδη στερείται εντελώς νερού. 
Β.  Επέκταση του δικτύου Ύδρευσης. Τα τέρµατα του συνοικισµού δεν έχουν καθόλου νερό και επιβάλλεται η επέκταση του 
δικτύου µέχρι αυτές µε δαπάνη γύρω στις 500.000.  
Γ. Εξυγίανση του νερού. Λόγω διαρροής µέσα στο πηγάδι του αντλιοστασίου ακάθαρτων νερών των διαφόρων εργοστασίων, 
αυτών του ρέµατος της Καλογρέζας και των ακατονόµαστων ακαθαρσιών των γύρω βόθρων, αλλά και νερών που λιµνάζουν, 
παρουσιάζεται εκάστοτε κοιλιακός τύφος που έχει καταστεί ενδηµικός 
προκαλώντας µεγάλη θνησιµότητα. Η εξυγίανση του νερού θεραπεύεται 
προσωρινώς µε χλωρίωση αλλά αυτό δεν επαρκεί, απαιτείται κοιτόστρωση 
ορισµένης έκτασης για να αποφευχθεί η διαρροή. Σχετική µελέτη υπάρχει στο 
υπουργείο σας. Επίσης επιβάλλεται η εγκατάσταση αναλόγων διυλιστηρίων 
για την εξυγίανση του νερού. 
∆. Εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων. Λόγω του καλοκαιριού, η υπερ-
πλήρωση των κοινοχρήστων βόθρων είναι εστία κάθε δυσοσµίας, µόλυνσης 
και επιδηµικών νόσων. Το υπουργείο πρέπει να συνεχίσει δια της αρµόδιας 
υπηρεσίας του την τακτική εκκένωσή τους όπως και πριν, µέχρι το κράτος να 
βρεθεί στη ευχάριστη θέση να αραιώσει τον πληθυσµό ορισµένων τµηµάτων 
του συνοικισµού που στεγάζονται πληµµελώς.  
Ε. Αντικατάσταση των κοινών αποχωρητηρίων. Να ληφθεί µέριµνα για 
αντικατάσταση των κοινών αποχωρητηρίων από ιδιωτικά που θα εξοφλούνται 
χρεωστικά.   
ΣΤ.  Κάλυψη ρεµάτων. ∆ιάθεση ποσού για την κάλυψη ορισµένων ρεµάτων 
που είναι εστία κάθε µόλυνσης και διοχέτευση των οµβρίων. 
Ζ. Στέγαση. Η στέγαση ορισµένων οικογενειών, ιδιαιτέρως χήρων, ορφανών και τελείως απόρων που δεν έχουν στεγαστεί 
εδώ και µία δεκαετία, επιβάλλεται για εξασφάλιση του δικαίου και της υγείας τους. Επίσης επιβάλλεται η στέγαση των 
πληµµυροπαθών γιατί πλησιάζει η έναρξη λειτουργίας των Σχολών που πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερο από τις εγκατα-
στηµένες σ’ αυτές οικογένειες. 
Η. Οικονοµική ενίσχυση των Ναών. Όλοι σχεδόν οι ναοί είναι ηµιτελείς και χρειάζεται µέριµνα για την αποπεράτωσή τους. 
Θ. Το νοσοκοµείο και οι νοσηλευόµενοι σ’ αυτό φυµατικοί. Το νοσοκοµείο  που λειτουργεί στο συνοικισµό µας από ετών, 
λόγω πολλαπλών ελλείψεων δεν είναι σε κατάσταση να εκπληρώσει επακριβώς τον προορισµό του. Να ληφθεί η δέουσα 
µέριµνα να περιέλθει στη δηµοτική αρχή µε την αντίστοιχη προικοδότηση. Ακόµη σοβαρό ζήτηµα είναι η νοσηλεία των 
φυµατικών στο νοσοκοµείο. Πρέπει να ληφθεί η δέουσα κρατική µέριµνα για αυτούς τους απόκληρους της τύχης. 
Ι. Οι Σχολές. Μέριµνα για τη λειτουργία πλήρους Γυµνασίου και κατάργηση του λειτουργούντος Ηµιγυµνασίου. Χρειάζεται 
συµπλήρωση του προσωπικού στα ∆ηµοτικά και ανέγερση σχολικών κτιρίων σε Σαφράµπολη και Περισσό. 
ΙΑ. Μαθητικά συσσίτια. Το µόνο απαραίτητο µέσο για προστασία της άπορης µαθητιώσας νεολαίας είναι τα συσσίτια. Τα 
υπουργεία Παιδείας και Πρόνοιας πρέπει να ενισχύσουν τα συσσίτια.  
ΙΒ. Παράταση προθεσµίας εξόφλησης προσφυγικών οικηµάτων. Παρακαλώ να ενεργήσετε για την παράταση της 
προθεσµίας των ευεργετηµάτων εξόφλησης των προσφυγικών οικηµάτων.  
ΙΓ. Παραχώρηση στο δήµο ακάλυπτων χώρων για αναδάσωση και πλατείες. Στο δήµο µας υπάρχουν ακάλυπτοι χώροι 

που αν παραχωρηθούν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αναδάσωση και πλατείες από τις οποίες στερείται παντελώς. 
Παρακαλώ να διατάξετε την παραχώρησή τους. 

Ι∆. Πραγµατοποίηση Συγκοινωνίας Περισσού – Σαφράµπολης. 
ΙΕ. Παραγκούχοι πληµµυροπαθών. Οι παραγκούχοι πληµµυροπαθείς ζητούν τοκοχρεολυτικό δάνειο για να ανεγείρουν 
µόνιµα καταστήµατα και συνηγορώ σ’ αυτό. 
ΙΣΤ. ∆ηµοτική αγορά. Είναι αναγκαία η οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση δηµοτικής αγοράς. Επίσης παρακαλώ να 
ενισχύσετε τον Όµιλο Φιλάθλων της περιφερείας µας. Εν τέλει σας παρακαλώ να ενεργήσετε να µη προβεί η Αγροτική Τράπεζα 
στην είσπραξη του υπολοίπου της αξίας των προσφυγικών οικηµάτων που καταστράφηκαν από την πληµµύρα.  

Και καταλήγει: 
«Τελευτών το παρόν υπόµνηµά µου, έχω δι’ ελπίδος, Κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε λάβει ευµενώς υπ’ όψει τα εν αυτώ εκτιθέµενα.  

Επί τούτοις διατελώ, 
Μετ‘  εξαιρέτου υπολήψεως και ιδιαιτέρου σεβασµού 

Ο ∆ήµαρχος 
Γεώργιος Φελέκης» 

 
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι δόθηκαν προφορικά από τον υπουργό υποσχέσεις για την ύδρευση και την επέκταση του 

δικτύου. Ζητάει από το συµβούλιο να πάρει οριστικές αποφάσεις και αυτό οµοφώνως αποφασίζει να συζητηθεί το θέµα σε ειδική 
συνεδρίαση.  

                                                 
12 Οι συνοικισµοί Ήλιος και Αναπήρων & Εφέδρων, βρίσκονταν µεταξύ του Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου και των γραµµών του τρένου. Τις 

χώριζε η οδός Χάλκης. 
13 Ο συνοικισµός Μαυροκορδάτου βρισκόταν στη σηµερινή περιοχή Ειρήνη. Πιο κάτω, προς την Αθήνα, ήταν ο συνοικισµός Κάκαβα.  
14 Η τοποθεσία «Φάρος» ήταν η περιοχή µετά την πλατεία της Μάνας αριστερά προς Φιλαδέλφεια.  

Σχεδιάγραµµα κοινοχρήστων βόθρων. 
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Του Νίκου Γαζέπη 
Πριν ξεκινήσω µε το «καλέµι»  µου, να εκτοπίζω το “άσπρο”  του χαρτιού, που έχω µπροστά µου, να 
δω τι έχει από κάτω του κρυµµένο -όπως είναι τόσα µέσα στη µνήµη µου-  και ψάχνω έτσι στην ουσία 
να τα ξαναβρώ- κάνω ένα προσχέδιο για τη διαδροµή, τα µέσα και τους τρόπους, που θεωρώ, ότι είναι 
στα µέτρα µου, για να έχω στο τέλος σε συλλογή, την κατά δύναµη εκφραστική ουσία, που θα µας 

φέρει κοντά. 
Προσπαθώ µε λίγα λόγια να µεταφράσω την προσωπική µου γλώσσα, όσο γίνεται στα όρια της καθοµιλουµένης µας. 
 Η λέξη “καλέµι”  κι’ όλας, που δανείστηκα στην αρχή, δεν είναι τυχαίο, που στα τουρκικά σηµαίνει “µολύβι” και εννοεί το 

σκληρό εργαλείο, που χαράζει και εκτοπίζει τις επιφάνειες των ανθεκτικών υλικών, όπως είναι και το «χαρτί» ! 
Έχω να γράψω κάτι για τη µητέρα Νέα Ιωνία µε το αµφιλεγόµενο “ατού”,  ότι µέσα της γεννήθηκα, µεγάλωσα και ποτέ δεν 

σκέφτηκα, ότι εκεί θα τελειώσω τα παιχνίδια και τα πάθη, που µε τον τρόπο µου πάλι, ποτέ δεν υποσχέθηκα ότι είµαι 
υποχρεωµένος σε τέτοια αυτοχθονική επιταγή. Εκτός του ότι µου αρέσει, όπως λέει και το «τραβάτε µε κι ας κλαίω».  

 
Επειδή ίσως το µεγαλύτερο µέρος του κοπιάσµατος, έχει να κάνει µε µία πρώτη µατιά µε συµ-
φέρουσες του θέµατος αναφορές, φαινοµενικά άσχετες µε αυτό, θα συνεχίζω τον προλογισµό µου 
στην προσπάθεια να χρησιµοποιηθώ και ο ίδιος σαν µαρτυρικό -ακόµη ένα- στοιχείο ανασύστασης 

του σώµατος ,µέσα στο οποίο έγκαταβιώνω µε άλλα ανοµοειδή, πρόσωπα/ πράγµατα/ περιστατικά /(Π,Π,Π), συντελώντας 
σε µία έµβια  εγκατάσταση (instalation) παντός καιρού, όπως γίνεται και µε το προσωπικό σώµα, που είναι φτιαγµένο από 
διάφορα σύνθετα οργανικά, αλλά και από πρωτογενή ανόργανα και που οι µεταξύ τους Σχέσεις και Συνέργειες, κάνουν αυτό 
που υπάρχει και λέγεται Ψυχή, που δήθεν είναι ένα άυλο αυτονοµηµένο υπερβατικό Τίποτα, αλλά που όποτε  βρει την ευκαιρία, 
εγκαταλείπει τα σώµατα για ψύλλου πήδηµα, χωρίς να δίνει λογαριασµό και παρουσία στην κοινωνία που το συνέστησε.  

Αν ήταν έτσι, οι δρόµοι θα είχαν γεµίσει ζόµπι, καθώς δεν θα βρίσκονταν κανείς να τους πει, ότι η ψυχή τους βρίσκεται στο 
υπόλοιπο του συλλογικού σχήµατος, που κάποτε εγκατέλειψαν, αλλά που αυτό, το συλλογικό, ζεί.  

Πρέπει να ξαναπώ, ότι µέσα στα µαρτυρικά, βρίσκονται ένα σωρό δράµατα, πράγµατα, µύθοι, ψέµατα και ιδέες, που θέλω 
να τα αναφέρω µε κίνδυνο όµως, να αφήσω για τα «Ιωνιώτικα» ελάχιστο χώρο και να µην προλάβω να πω κάτι  για αυτήν και 
τις άλλες µάνες Λάκκα, Ελευθερούπολη, Σαφράµπολη και άλλες της γειτονιές. 

 
Ένα σχέδιο που έχω, για να κρίνω και να ρυθµίζω τη συνύπαρξη µε την κοινότητα, που 
συζώ µέσα της, είναι να τη βλέπω σαν πρόσωπο συγγενικό, φιλικό, κάτι σα συµπεθέρα, 

συννυφάδα, κουµπάρα και να συνδιαλέγοµαι µε πράξεις µαζύ της, γι’ αυτές τις µάνες και τις ξεχασµένες γειτονιές στις παρόδους 
της Ηρακλείου.  

Τους λέω λοιπόν κάτι λίγο σκαµπρόζικο, για να καταλάβουν καλύτερα, ότι θέλω λίγο να ανακατέψω τα πράµατα και τα 
µπιχλιµπίδια τους, να παίξω όσο θέλω, να ευχαριστηθώ, κι΄ εκείνες να λένε « κάνε ότι θές κι’ ότι νοµίζεις, αλλά µετά έχε το νού 
σου να φροντίσεις, ότι διάλεξες για παιχνίδι να το βάλεις ξανά στη θέση του, εκεί που ήταν και τα βρήκες. Ακόµα και τα 
χνουδωτά µας µέρη απ’ το αρσούζικο περδικάκι µε τα ξαδέλφια του τις τσουκνίδες, όλα πάλι  µαζύ». 

Πρέπει όλα να «παίζουνε» και τίποτε να µη ξεριζωθεί. 
Μόνο στις πλαστικές εγχειρήσεις γίνονται αυτά, για να γίνει κάτι ωραιότερο δήθεν και πιο µοντέρνο. Πολλές φορές οι 

άρχοντες, αν καταφέρουν κάτι τέτοιο στους τόπους που ζούνε, αλλά συχνά και πολλοί αγαθιάρηδες πολίτες µαζύ τους, έχουνε 
να παινεύονται ότι κάναν τον τόπο τους αγνώριστο!  

Πριν βγάλω στη φόρα τα κλειδιά µου, να συστήσω κάτι από το περιεχόµενό τους και τον τρόπο µου να επικοινωνώ και να 
εκφράζοµαι. Να πω ότι η γλώσσα που πρωτάκουσα να ηχεί παλιά - κυρίως έξω στη γειτονιά, από τις ηλικιωµένες γιαγιάδες που 
έβγαιναν στις εξώπορτες και καλούσαν, στο τέλος της µέρας, την σκορπισµένη µαρίδα  να µαζευτεί σπίτι- ήταν τα τούρκικα. 

Γεννήθηκα στην οδό Αλατσάτων, όπου µόνο το ρέµα που περνούσε από µπροστά τη διαφοροποιούσε, σαν όριο από του 
να ονοµάζεται “ Λάκκα,” όπως ήταν η υπόλοιπη ζώνη µέχρι την οδό Ηρακλείου, που σε κάποια εποχή βροχών (Αγίας Μαρίνας) 
πληµµύρισε, αφήνοντας πίσω της και επέτειο. 

  
Έτσι λοιπόν µε πρώτο εφόδιο τη γλώσσα της γειτονιάς και του σπιτιού µου, όπου 
ακούγονταν κυρίως το ποντιακό ιδίωµα του Βορεινού Πόντου, άρχισα να εξοικονοµώ 

τόνους και φθόγγους που δεν ξέχασα ποτέ, καθώς στα σχολεία µαθαίναµε πια,  τα της εδώ Γραµµατείας και χωρίς να ξέρω 
κανόνες δεν είχα κανένα πρόβληµα κι εγώ και οι συνοµήλικοι µου, να µιλάµε γλώσσα λουσµένη στην αγραµµατοσύνη και την 
αυθάδεια, (τις ανθρώποι ή ακόµη και τις ανθρώπηδοι). Λέξεις και επιφωνήµατα, που όταν πια κάποτε συµµορφωθήκαµε 
νοσταλγώντας τα τότε, διασκέδαζα να  αυτοσχεδιάζω µε  λέξεις και φράσεις, έτσι που κάποια φορά, για µια συµµετοχή µου σε 
διαγωνισµό µε ψευδώνυµο κατασκεύασα,  σχεδόν αυτόµατα, τη λέξη “Λυθρόπους” και που  χρόνια µετά τη συνάντησα ως λέξη 
της αρχαίας ελληνικής, να σηµαίνει αυτόν µε τα λερωµένα πόδια. 

Αυτά τα κάνω και σήµερα, σίγουρος ότι σε κάποιο γλωσσολόγηµα  µπορεί να πετύχω κάτι παρόµοιο, όχι κρυµµένο στην 
δική µου τη µνήµη, αλλά στη µνήµη της γλώσσας που ενσωµατώθηκε στη µακρόχρονη ιστορία του αρχαίου Πόντου. Εγώ όµως 
έτσι κι αλλιώς νοιώθω να επικοινωνώ αναµοχλεύοντας ορθογραφίες, συντακτικά και ετυµολογίες µε αναγραµµατισµούς.  

 
Μια λέξη ακόµη που µου έκανε εντύπωση και την άκουγα σαν χαρακτηρισµό ή σαν όνοµα, χαµηλόφωνα 
κάπως, δίπλα σε λυπητερά περιστατικά, που είχανε κατάληξη την απώλεια κάποιου· «’οσχορές/‘ οσχορέσοι/’ 
οσχορέστων»( κάποιο θ και ένα ε συνήθως δεν ακουγόταν καθαρά) αργότερα πολύ αργότερα –σχεδόν τώρα, 

κατάλαβα ότι αντιστοιχούσε σε ένα διανοητικό δράµα στο πεδίο της γλωσσολογίας, που αν βρω ίσως την ευκαιρία και 
προλάβω, το περιλάβω παραθεµατικά για να δω και γω ο ίδιος την εκρηκτική λειτουργικότητά του.  

∆εν θέλω να βαθαίνω, λέω,  σε λεπτοµέρειες κι ούτε θα µπορούσα η και σε άλλα συναρπαστικά πεδία, που πιάνουν 
πολλούς µαζί συντελεστές της τότε ζωής, που η επαφή ήταν ο θεµελιώδης τρόπος να κυκλοφορούν οι ειδήσεις, όχι από στόµα 
σε στόµα, αλλά από σώµα σε σώµα, σαν το αίµα που µεταγγίζεται και τα κάνει όλα ένα.  

Να’ µαστε οι ίδιοι 
µαρτυρικά. 

Τι να λέγεται Ψυχή. 

Το αρσούζικο «περδικάκι». 

Τις ανθρώπηδοι – Λυθρόπους. 

…εόσχωρές 

Νέα Ιωνία - Παρόν της, ειν’το Μέλλον, που’χε τέτοιο Παρελθόν   
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Στα δύο (ιδιωτικά) χαµάµια, «Αφροδίτη», στην Ευαγγελικής Σχολής και τον  «Παράδεισο» σε πάροδο της οδού Κίου, 
εκφραζόταν µε ιδανικό σχεδόν τρόπο η σφιχτή υπαρξιστική ζωή της προσφυγιάς για χρόνια, µέχρι που ο µεν «Παράδεισος», 
δούλεψε αρκετά, ενοικιαζόµενος στους πρωτοπόρους τότε Πακιστανούς µετανάστες περί το 1970,η δε «Αφροδίτη»,µέχρι το 
τέλος της έσβυνε λίγο λίγο, µε ελάχιστους πια πελάτες την εβδοµάδα και εισιτήριο επιπέδου θεατρικής παράστασης. 
 

Άδειασε ο τόπος τους. Καταργήθηκε σαν να΄ τανε άσυλο. 
Αυτό σηµαίνει, ότι η ιδιοµορφία του κοινοτικού σώµατος έχασε µια λειτουργία, που 

αντικαταστάθηκε µε παρόµοια, όπως γίνεται στις µεταµοσχεύσεις, αλλά όχι πάντως την αυθεντική. 
Αυτό λίγο πολύ φυσικά, συµβαίνει πια σε όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και τα κάνει να οδηγούνται σε 

Πρότυπα σχήµατα. 
 

Όλα  σχεδόν νοµίζεις πως γίνονται επί τόπου και την ίδια στιγµή. Αυτοκτονίες, 
παιχνίδια, έρωτες, συµπλοκές κακουργήµατα και ολονύκτιες, µε την απροειδοποίητη 
τότε ακόµα Φύση -που δεν ήξερε τι την περιµένει- να στέλνει τις κουκουβάγιες και να 
παίρνει µέρος σε λυπητερές συνόδους για να σου ξηµερώνουνε τις βαριές νύχτες των 
θρήνων και όχι µόνο να µην αµείβονται τα καηµένα τα νυχτοπούλια, αλλά να 
εισπράττουνε και αναθέµατα για την αδιακρισία τους και τη γρουσουζιά στα ανθρώπινα 
δράµατα µε κατάρες του τύπου «κακόχρονονάχεις αφορισµένο τουρκοπούλι»! και 
τέτοια. Τα άτυχα πουλιά  -πολύ που τα ένοιαζε βέβαια!- πήγαιναν πιο πέρα να 

αρχίσουν τα ίδια, αν βρίσκανε κανέναν άλλο φρέσκοπεθαµένο για τη µυσταγωγία του υποτιθέµενου θρήνου τους. 
 

 Την άλλη µέρα που ο νεκρός “σηκωνόταν”  µετά την πανυχίδα του, όλοι οι χαρακτήρες 
σέρνονταν στους χωµάτινους δρόµους, σε ποµπή για την εξόδιο ακολουθία, που συνόδευε σαν σε 

ιδιωτικό επιτάφιο µέχρι την εκκλησία της ενορίας και ακόµη παραπέρα. 
 Η γειτονιά δεν προλάβαινε να βάλει σε τάξη αυτά που έχασε στον ξεριζωµό, µε το πώς θα µπορούσε να τα ισοσκελίσει 
 Ετσι περίµενε να φανεί τι θα προλάβαινε να αποτεθεί -που πάνω του θα δηµιουργούσε το χώρο της. 
 Αυτή ήταν µία διαδικασία σχεδόν γιορτής, που περνούσε όµως και µέσα από δράµατα. 
 Λίγο πιο πάνω από τη γειτονιά µου, µπάνισα µέσα στο σκοτεινό µπακαλικάκι του, µε σηκωµένο το λαµαρινένιο ρολό, τα 

πόδια του αυτόχειρα απλωµένα στο δάπεδο -µόλις έφτασα µε το σούσουρο που κυλούσε γύρω-  καθώς τον είχανε ξεκρεµάσει 
απ΄ την αυτοσχέδια αγχόνη σε ξύλινο δοκάρι της οροφής. 

 Μέχρι 5-6 χρόνων θα ήµουνα.  
Η ζωή χτίζει και χτίζεται και µε τέτοια µαζύ. Είναι έτσι; 

 
Έπρεπε να σηκωθούν  ράντζα, δεύτεροι καναπέδες και σίδεροκρέββατα, γιατί τα 

υπνωτήρια καταλάµβαναν από εσωτερικές αυλές µέχρι τα πλαϊνά του δρόµου, για ύπνο 
από νωρίς µέχρι το χάραµα, που η ύπνοσκευή αυτή επέστρεφε στο σπίτι και ενώ τα 
µικρά συνεχίζανε τον ύπνο τους µέσα, οι εργάτες και οι εργάτριες, φεύγανε για τις 
οικοδοµές και τα υφαντουργεία. 

 Ένα τέτοιο βράδυ που γύριζα σπίτι, γράφτηκε στην ψυχή µου µέσ’ στη νυχτερινή 
γαλήνη η ερώτηση, από µία αυλή στη διπλανή, του γείτονα, ενός που πριν αρχίσει να 
ονειρεύεται πρότεινε· “Τι λες; φεύγουµε για Αυστραλία; “ 

 
∆εν ξέρω τι κανονίσανε, αλλά µετά από καιρό έφυγε ο αγαπηµένος µας ο Μανωλακακέας, ο Μανωλάκης, ο 
αδελφός µας, για πάντα, για ‘ κεί. 

Το παιχνίδι της νύχτας, εκεί στην αλάνα που σχηµάτιζε η οδός Αλατσάτων µε τη ∆έρκων µπροστά στο σηµερινό “Οίκο 
Σπάρτης” , δίπλα στην ξύλινη γέφυρα, που έκανα και τη µοναδική µου ληστεία, προέκταση της οδού Αρτεµισίας, είναι για µένα 
αξέχαστο.  

Τότε που υπήρχαν ακόµα νυχτερίδες να χάφτουνε τα νυχτόβια έντοµα, αυτοσχέδια αποσπάσµατα συνοµηλίκων, µε µακριά 
καλάµια στα χέρια και µε µαύρα λάβαρα από τσίτινα ρούχα των γιαγιάδων τους ή τα µαυροµάντηλα του καθηµερινού 
ενδεχόµενου πένθους, στήνανε εναέρια χορογραφία µε τους καλαµένιους ιστούς να συµπλέκονται, ανεµίζοντας και να κάνουν τη 
νύχτα πιο νύχτα από όσο γίνεται, για να γοητεύσουν τους θηλαστικούς ιπτάµενους δαίµονες και να τους κάνουν να ορµήσουν 
στα πλαταγίσµατα του συµπυκνωµένου σκοταδιού και να χαθούνε στους λαβυρίνθους  ενός ιδανικού κόσµου χωρίς όρια. Εκεί 
που ούτε οι νυχτερίδες, ούτε οι κυνηγοί τους, θα βρίσκανε τα όρια του, τη στιγµή που µερικά βήµατα πιο πέρα, τους περίµενε η 
σιγουριά ενός στοργικού ενδιαιτήµατος, που κατάληγαν λαχανιασµένοι, για να βοηθήσουνε στο ερχοµό µιας ακόµη µέρας. 

Γυρίζω εκεί συχνά και ακούω ψίθυρους των χρόνων που περάσανε στη γειτονιά. Προπατάω, σαν τους παλιούς της µάγκες.  
Μπαίνω και στα βαθύτερα της µνήµης. Κοιτάω έξω απ΄ τα παράθυρα στο δρόµο του παλιού µας σπιτιού που δεν υπάρχει. 

Το δεν «υπάρχει»  λέγεται πιά και για τα Π/Π/Π(πρόσωπα/πράγµατα/περιστατικά), που όχι µόνο υπάρχουνε και σου κλείνουν το 
δρόµο, αλλά σε κάνουνε να µην υπάρχεις µαζί τους και συ. Γειά χαρά. 

Ακούω χα-χα-χα  ί-ί-ί-χαχα. Γέλια συγχρόνως και λυγµούς. Τραβάω τις κουρτίνες. 
Κανένας δεν περνάει στη γειτονιά, παρά µονάχα τα παπούτσια µου που περπατάνε µόνα τους στο δρόµο. Σε άλλονώνε τα 

βήµατα.  
Ναπονα – ποναπό! Πώς να το πώ!  Ποσνατοπό.  
‘Υπαρχε τότε στις παρέε-σένα -παιδί που το φωνάζανε «ο Γιαπωνέζος». Έµοιαζε! πως τονε λέγαν, Τονοµάτου! Και την 

ορθογραφία του. Ισος; Νοµιζο; πενθόρε; Πενθόρε Σιγαµότο. Πενθώ! πώς να το πώ! ∆εν θέλω όµως και να βγώ µε το 
απουσιολόγιο στα  χέρια!  

 
Όλοι αυτοί. Αυτές κι αυτοί. Φίλες και φίλοι. Καλοί, κακοί. Αυτόχειρες. Φονιάδες. Φονεµένοι. 
Καβγατζήδες και λυντσαρισµένοι στη λεωφόρο –χίτες-  Ηρακλείου και χαφιέδες. Νεκροί 

συσκευασµένοι µε µατωµένες γάζες από τα µέτωπα στη γειτονιά, στο  καφενείο του Βασίλη ισόγειο, στο διόροφο µπροστά  στο 
κτίριο του Μαλέα, στου Βίζου απέναντι Μικράς Ασίας, δίπλα στον µετά –ηλεκτρικό, που µας πηγαίνει και µας φέρνει, θέλουµε δε 
θέλουµε. Όλοι αυτοί Π/Π/Π (είπαµε!) να ξέρουν άραγε που βρίσκονται τα υπόλοιπα τεµάχια των ψυχών τους, να τα ζητήσουνε 
και να ζήσουνε! Νόµιζα, ότι το αξίωµα που έβαζα σαν βάση για να υποστηρίξω τις σκέψεις µου, για το τι και τίνος δηµιούργηµα 
είναι η πόλη µας, θα µου έδινε τρόπο συσχετισµού της ιστορίας της, µε το παρελθόν , το παρόν και το µέλλον της, τι υπάρχει 
ήδη και τι ενδέχεται να υπάρξει. 

Άδειασε ο τόπος τους.  

Είναι σίγουρο όµως, ότι αν κάτι 

πλησιάζει το Πρότυπό του, δε 

το φτάνει ποτέ και στην ουσία 

εξαφανίζεται στη σκιά του ή στη 

λάµψη του.  

Αυτοσχέδια αγχόνη. 

Η γειτονιά είχε ανάγκη την 

καλοκαιρινή νύχτα, για την 

αυτοσυνείδησή της, αντίθετα 

απ΄ τη σηµερινή της τροπή, 

που κατεβάζει ρολά.  

Προπατάω 

Είµαστε όλοι συνοµήλικοι. 
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Το στήριγµα µιάς τέτοιας υπόθεσης, θα το έβρισκα στο χειρισµό των εµβληµατικών θυγατέρων της µάνας Ιωνίας ,Λάκκα, 
Ελευθερούπολη, Σαφράµπολη προς Περισσό και µετρηµένες παρόδους της Ηρακλείου. 

Επειδή είχα και σε άλλη ευκαιρία, την τιµή να παρακαθήσω στο σαλόνι του περιοδικού σας µε ένα ερώτηµα « Νέα Ιωνία- τι 
ώρα τελείωσε το παρελθόν της;»  Θα προσπαθήσω για κάτι καλό.  
 

Το αξίωµα που θέλω να υποστηρίξω, είναι ότι όλοι όσοι ζούµε στην πόλη, είµαστε ή 
θα µπορούσε να είµαστε συνοµήλικοι, ανάλογα µε τη συναισθηµατική πυκνότητα 
που µπορεί να φιλοξενεί ο καθένας –άσχετα από τη ληξιαρχική ηλικία που έχει– γιατί 

αυτή µπορεί να τον φέρει σε συντονισµό µε ηλικίες που έχουν περάσει ή µε άλλες που θα έρθουν να τον βρουν. 
Μ’ αυτό το αποδεχούµενο, θα συσχέτιζα τις χρονικές ετούτες φάσεις –το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον της– ώστε να 

συλλειτουργούν και να’ µαστε σίγουροι ότι πατάµε σ΄ ένα υπόστρωµα που δηµιουργήθηκε µε ενέργεια συλλογική και συνείδηση, 
για να γράφεται η ιστορία  µιας υπεύθυνης κοινωνίας, γιατί αλλιώς το υπόστρωµα αυτό θα ήταν µια κατασκευή που υπήρξε, ως 
όραµα και αυθαίρετη βούληση, κάποιου ηγεµονικού - τρόπου και σχήµατος-  υποκειµένου, χωρίς εξουσιοδότηση, που πάνω 
του, τα παρελθόντα και τα µέλλοντα θα µένουν  και κείνα κατασκευές ,που να µην υπάρχει Παρελθόν να φορτίζει τη Μνήµη και 
Μέλλον, που να δίνει την Αφορµή.  
 

Μπορεί λοιπόν το Παρόν, να είναι µία κατασκευή, επειδή την έστησε και την επεξεργάστηκε 
αυθαίρετα κάποιος κεφάτος .  Ο πραγµατικός όµως χρόνος, συνωστίζεται, µέσα στις συλλογικές 
σχέσεις –γιατί αυτές ακριβώς είναι το σώµα του χρόνου. Οι Σχέσεις. 

Στις αληθινές λοιπόν στιγµές ζωής ανάµεσα στο ηλικιωµένο κιόλας παρελθόν και στο βιαστικό 
µέλλον, χαράζεται η ιστορία που τις γέννησε και θα τις πάει πάρα πέρα, πάνω σ΄ ένα Παρόν που βρίσκεται, σταθερά κάτω κι 
από το Παρελθόν και το Μέλλον και τα στηρίζει. 

Συχνά διαγράφεται ο αληθινός χρόνος –αυτόν που γέννησε πιθανώς ακόµη και µια µεγάλη καταστροφή  (µνηµείου στην 
καρδιά του Παρισιού π.χ.)-  µε ένα κατασκευασµένο άφθαρτο παρόν. Ο κόσµος πρέπει να παλιώνει για να είναι ζωντανός. 

Η υπέρβαση αυτή µόνο, δείχνει, ότι οι τρόποι να κρίνονται τα γεγονότα, δεν έχουν απαραίτητα κλίµακα και η ενδεχόµενη 
υπερεθνικότητά τους, δεν εµποδίζεται να γίνει εργαλείο σύγκρισης και εκτίµησης, για τις  παθολογίες ακόµη και µιας ελάχιστης 
Νέας Ιωνίας, µπροστά και σε µια περίπτωση   ακόµη,  Ευρωπαϊκής κλίµακας µνηµείου. Εδώ κοντά µας, µπορεί όλα να 
βρίσκονται σε µικρά µεγέθη, αλλά γίνεται π.χ. να αλλάξει ακόµη και ένας κατά παράδοση ναός πολιούχου, µε άλλον µίας 
αυθαίρετης επιλογής. ∆εν γίνονται  βέβαια, τόσο εύκολα  τέτοια πράγµατα (σχεδόν θαύµατα). Αλλοίµονο! Αλλά λέµε τώρα! 

 
Καµιά φορά µπερδεύεται στα πόδια σου, η σκιά σου κυρίως όταν ο ίδιος ο ήλιος µπαινοβγαίνει και σου 
ανακατεύει τα στιγµιότυπα προσφέροντάς σου χώρο, χρόνο και  συν-χώρεση, καθώς αυτό συνηθίζεται τα 
τελευταία χιλιάδες χρόνια. 

Να του ζητήσεις λογαριασµό. 
Αυτή είναι µια παραβολική φόρµα διατύπωσης τρόπων και επιλογών, να βρίσκεται!  
Ας ανηφορίσουµε τώρα όπως παλιά τη λεωφόρο Ηρακλείου, ηµέρα Κυριακή απόγευµα, που ο καιρός είναι καλός, 

ξεκινώντας από τη θέση «τροχονόµος», πιο κάτω λίγο από  κει που σκάει η Αγ. Φωτεινής στην Ηρακλείου, µετρώντας στέκια, 
σαν τοπόσηµα της.  

Πίσω µας βραδιάζει δεξιά και αριστερά. 
Θα περπατήσουµε και ότι µπορέσουµε να θυµηθούµε, πάνω στο µακρύ ατελείωτο πάτωµα της οδού Ηρακλείου, στο 

σαλόνι της Κυριακάτικης Νέας Ιωνίας που δεν γυρίζει πίσω πιά. 
Μπορεί να είναι πάντα παρόν ακόµη και για όσους δεν το ζήσανε. Το Παρόν αυτό έχει γραφτεί και θα γράφεται -µαζύ µε το 

Παρελθόν και το Μέλλον του, αν γίνει συνείδηση, ότι δηµιουργοί του είναι ή δεν γίνεται να µην είναι, αυτοί που το περπατάνε. 
Όταν ανεβαίναµε περάσαµε µπρος από την ξύλινη εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, που σήµερα είναι το µητροπολιτικό 

κτήριο της περιοχής. 
Τότε απέναντι, Ηρακλείου και Χαλανδρίου, απλωνόταν η αλάνα του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Ν. Ιωνίας, µαντρωµένου 

χαµηλά, για απρόσκοπτη κοινή θέα.    
 Μπροστά στον, σχεδόν σύριζα µε το πεζοδρόµιο, ξύλινο ναό  και δεξιά του στο ξερό χώµα, ανασαίνανε οι κυρτώσεις 

χωµάτινων τάφων µε ξύλινους γκρίζους σταυρούς.  
Εκείνο τον καιρό, τέτοια πράγµατα, σου φέρνανε εικόνες σκοτωµένων στα δραµατικά γεγονότα της πρώτης µετακατοχικής 

δεκαετίας. Τότε εγώ άκουγα, πρώτα τις λέξεις και µετά µάθαινα την ορθογραφία, για να καταλάβω τη σηµασία τους. Όταν 
ρώτησα να µάθω τι ήταν εκεί, άκουσα την απάντηση, που καταχώρησα· «η ερωµένη». Ητανε όµως εκεί και οι ιερωµένοι, µέσα 
στους τάφους τους! ∆εν ανασκεύασα την πληροφορία. Εµεινε για πάντα µέσα µου, το κάποιο άγγιγµα της επισηµασµένης 
σχέσης  έρωτα και θανάτου. 

Άλλες εκτροπές, σχετικές µ΄ αυτό το τοπίο, ήταν η παιχνιδιάρικη επανάληψη του· «είναι κρίµας/οι νεκροί µας!» κι ακόµη, ότι 
ο τάφος, ως ένας σωρός χώµα έκανε  και τον περιεχόµενο ένοικό του να είναι και κείνος σωρός, αντί σορός, που όφειλε να είναι.  

Έµαθα κι έπαθα ότι έπαθα και τώρα σας γράφω. 
 

Πρίν από χρόνια ακόµα εκεί στον κόµβο καφενείου «Αβέρωφ», «Προξενικού» και εστιατορίου 
«Σκαρβελάκη», που ο κόσµος διαγκωνιζόταν σχεδόν, να κερδίσει χώρο να περπατήσει, την Κυριακάτικη 
απογευµατινή λεωφόρο, µε την οικογένειά του συσπειρωµένη χέρι χέρι. Εκεί παράτησα ξαφνικά για λίγο, τα 

χεράκια των δικών µου, του Μαστρογιώργη, της µαµάς Σαπφούλας  και της Μαίρης µας και πέρασα στο απέναντι πεζοδρόµιο, 
γιατί  κάτι θα είδα, που µε τράβηξε, προκαλώντας τις φωνές των δικών µου, να µείνω εκεί, γιατί κάτι ξαφνικό αισθανθήκανε πως 
θα συµβεί.  

Από πάνω, αγνοώντας  τους περιπατητές -που έπρεπε να κάνουν στην άκρη- ένα γερµανικό τζιπ κατέβαινε σαν να ήταν ο 
δρόµος όλος δικός του. Ανύποπτος για το τρελό  όχηµα  που κατερχότανε, από την πλευρά που είχα καταλήξει χωρίς να 
αποφασίσω αν θα έµενα στη θέση µου ή όχι, πετάχτηκα  κάποια τελευταία στιγµή να επιστρέψω στα αγαπηµένα χέρια και 
βρέθηκα να έχω περάσει από µπροστά του αγγίζοντας στιγµιαία στο φτερό, τον κατερχόµενο φονιά, κάτω από µία ιαχή –ειπνοή- 
τρόµου, του κόσµου που βρέθηκε δίπλα µου στο αστραπιαίο περιστατικό. 

Η  ιαχή αυτή µου έµεινε αξέχαστη και επανήλθε πολλές φορές για φανταστικά µου κατορθώµατα, αλλά σίγουρα πάντα 
έρχεται στο νου µου -όταν σε εκείνο ακριβώς το σηµείο, που σήµερα βρίσκονται πια φανάρια και  διάβαση πεζών-  την ώρα, 
που τα περνάω θριαµβευτικά. 

 

Ο κόσµος πρέπει να παλιώνει 

για να είναι ζωντανός. 

Το σώµα του Χρόνου 

είναι οι Σχέσεις. 

Η ερωµένη 

Ιαχή τρόµου. 
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Μετά απ΄ όλα αυτά µέσα µου οργανώθηκε και άρχισε κιόλας να µεταδίδεται από τα υλικά και τα στοιχεία που περιµάζεψα, 
για να µπορώ να µπω στο θέµα, σαν από παλιά µνήµη να ξεκινάει να ηχεί και να φαίνεται µε επιδέξιους προσκοπικούς 
τυµπανιστές, που δίνουνε το ρυθµό σ΄ αυτά που µαζευτήκανε για την έννοια του τόσο κακοπαθηµένου, από τους τρόπους µου 
Χρόνου.  

 
Υπάρχει ο Χρόνος… υπάρχει κι ο Καιρός, που είναι η δοµική “ύλη” του . 
Του δίνει σώµα και τον κάνει Ιστορία, δηλαδή αλυσίδα Συγκυριών, όπως είναι αυτή  των επιδέξιων 

τυµπανιστών, που συνοδεύει την κατεβασιά της Λεωφόρου Ηρακλείου καθώς διατρέχει τόπους, στάσεις και περιστατικά. 
ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑ  
ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ 
Πλησιάζει το “Μιρουάρ”, µετά από το κουρείο του ζωγραφιστή Μπέζου και την ταβέρνα “ το Αµπελάκι”. Τέσσερις ενωµοτίες 

  κατέρχονται. 
Λυκοι, Σκυλιά, Λεοντάρια κι Αετοί. Θα καταλήξουνε στο τέρµα να βγάλουνε τις κραυγές τους.  
ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ 
ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑ 
Περνάει το ρολογάδικο του βιρτουόζου στο κανονάκι Στεφανίδη,το ζαχαροπλαστείο ”Περουτσή” απέναντι από το «σπιτικό 

σχολείο»  της µάγισσας κυρίας Ρένας µε τη βαθιά ζεστή φωνή, την άσπροµάλλα και  ψηλή γαλανοµάτα κόρη, το φαρµακείο του 
Καστάνα απέναντι από την πλατεία Σηµηριώτη  τώρα, έξω από τη βιβλιοθήκη του Ιωνικού Συνδέσµου  

ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑ ΠΑ 
ΠΑ- ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ 
µπροστά από τη χωροφυλακή όπου γίνεται  το λυντσάρισµα του τότε διοικητή της, µετά τα δραµατικά γεγονότα µε τους 

ανθρακωρύχους της Καλογρέζας. Η κρυφή παρουσία µε το φλεγόµενο δέρµα της κόρης Σηµηριώτη µπροστά απ΄ το 
Ταχυδροµείο, φτάνει στο συνωστισµό που δηµιουργούνε τα καφενεία “Αβέρωφ” “Προξενικό” και εστιατόριο Σκαρβελάκη εκεί 
που κάποτε ακούστηκε το “Αχ” του κόσµου  

και ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑ  
ΠΑΡΟ-ΡΟΝ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΠΟΤΕ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ  ΤΕ- ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕ 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕ ΤΟΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  
Το Παρόν, για να µπορεί να δέχεται καταγωγή και συνέχεια πάνω του, να είναι έργο των κοινωνιών που το επέλεξαν και το 

δηµιούργησαν σαν υπόστρωµα –οικόπεδο- ιστορηµένης ζωής.  
«Το παρόν οικόπεδο» -που οι για χρόνια διαβόητες επιγραφές στα άχτιστα το επισηµαίνουν- µπορεί και να υπάρχει! 

 

Η παρέλαση, που ιστόρησε συνοπτικά τον εµβληµατικό άξονα της Ν. Ιωνίας, τη λεωφ. 
Ηρακλείου, στην ουσία περπάτησε το πάτωµα, που συνοψίζει το διαρκές της Παρόν, 

πάνω στο οποίο, αποτίθενται οι συναντήσεις Παρελθόντος και Μέλλοντος και το εµπλουτίζουν ιστορικά, όσο αυτές είναι 
λειτουργικές, δηλ. αποτυπώνουν τις δηµοκρατικά παρµένες, σύµφωνες αποφάσεις και συµµετοχές, ξαναλέω. 

Σταµατάνε τώρα εδώ οι ενωµοτίες και αφήνουν τις κραυγές τους, να «γράψουνε» στον αέρα. 
Εγώ όµως, που έφτασα µέχρις εδώ και όπου να’ ναι τελειώνω,  ξέρω ότι άφησα απ΄ έξω πράγµατα και προσώπατα, που 

καθώς κατέβαινε η παρέλαση, είχανε βγει απ΄ τα στέκια τους και κάνανε χάζι.  Όλοι τους και όλες εµβληµατικοί. Άνθρωποι 
διαρκείας. Κάποτε θα αναφερθούνε. Καλοί, κακοί. Άνθρωποι της καθηµερινότητας και της λάµψης. Να΄ ναι καλά.  

Όµως το καλέµι, από την αρχή που σκαλίζω τα γράµµατα, έχασε την οξύτητά του, καθώς και η αντοχή του σκληρού αυτού 
υλικού, του «χαρτιού», έχει αυξηθεί, αλλά πρέπει εξ άπαντος, να προσθέσω κάποια απαραίτητα που δεν µπόρεσα ακόµη να τα 
σύγ-χωρέσω. Νάτο κι όλας το πρώτο!  

Συγ-χωρώ – συγ-χωρούµαι- συγ-χώρεση. 
Αν αυτά εννοούν την συνύπαρξη, σε χώρους ασφάλειας και ευφροσύνης, ας µη διστάσουµε να διανοηθούµε, αντίθετα, και 

ένα είδος εκτροπής προς συνωστισµό, µε το προηγούµενο σχήµα. ∆ηλαδή κάποιο Προ- σχήµα!  
Ο συνωστισµός σ΄ ένα σπίτι. Σε µια γειτονιά. Σε µια πόλη. 
Συγχώρεση δίνει µε την πολεοδοµική της παράµετρο και µια  κοινωνία στα µέλη της. 
Συγχώρεση  δίνει όµως µόνο ο Θεός, απ΄την άλλη. 
Τόπους συγχώρεσης, µπορεί να χρειαστεί και µία µεγάλη γεωπολιτική εργολαβία που αρχίζει -σαν να΄ταν Θεός, που τίποτα 

δεν του ξεφεύγει- ένα έργο της έτσι αυθαίρετα, όπως αυτό, που δηµιούργησε τη Νέα Ιωνία και άλλα κατατόπια στη χώρα αυτή, 
για να γίνουν πατρίδες, όπως αυτές που ονοµάστηκαν έτσι, αµέσως µόλις χαθήκανε, για όσους κατάφεραν να φτάσουν µέχρις 
εδώ, µε τις περιουσίες τους µέσα σε υφασµάτινους µπόγους-.    

Οπού να΄ναι τελειώνω. 
Το τελευταίο που θεωρώ απαραίτητο να σηµειώσω, για να µένει ανοιχτός ο δρόµος έκφρασης και επικοινωνίας, είναι να µη 

µπορούνε να χωρίσουν τα ζευγάρια, Μορφής και Περιεχοµένου/ Τύπου και Ουσίας/ Ονόµατος και Πράγµατος, έτσι που κάθε 
φορά που αναφέρεται κάτι µε τ΄όνοµά του ή εικονίζεται, να γίνεται γνωστό το άλλο του µέρος, που ακολουθεί από πολύ κοντά. 
 

Την Ιστορία την έχουµε ανάγκη, για να΄ µαστε σίγουροι, για τις σχέσεις που δένουν τα µέρη, 
µεταξύ τους. 

Η Μορφή και το Όνοµα να΄ ναι τόσο ευρύχωρα και περιεκτικά, που να µη χωράει αµφιβολία για το τι σηµαίνουν.  
Το Όνοµα, να µην αλητεύει µόνο του στη γλώσσα και τα Περιστατικά. Να σηµαδεύεται και να εξειδικεύεται απ’ αυτά.  
Όµως σχεδόν πάντα, το  Όνοµα «παγώνει» µέσα στο χρόνο και αν ξεχαστεί παίρνει και σερβίρει κι άλλες ουσίες κι άλλες 

Σηµασίες κι άλλα Πράγµατα. 
Το Όνοµα και η Μορφή αυτονοµούνται και δε σέρνουν µαζί πια, τη σηµασία τους 
Επειδή όµως η ίδια η ζωή, αν θέλει να φανερωθεί γυµνή, δεν έχει ανάγκη από ονόµατα, επιθυµώ να φρενάρω κι εγώ, ότι 

έγραψα µέχρι εδώ και να πω ότι το όνοµα αυτού του κειµένου, είναι το ίδιο το κείµενο. 
Μόνο επειδή σε κάποια αποστροφή µου, για τις αλητοπαρεούλες των παιδικών µας χρόνων µαζί µε τον « Γιαπωνέζο», 

ανάφερα και το «Αβάπτιστο» µε τα άκοπα µαλλιά, θα πω ότι όλα τα σώµατα και τα πρόσωπα έτσι κι αλλιώς βρίσκονται µέσα και  
τη τελευταία στιγµή µπαίνει και τ΄ όνοµα  αυτουνού του ακούρευτου για πάντα · «Αβάπτιστο». 

Σίγουρα έχω υποχρέωση να πω τόσο πολλά ονόµατα – που θέλω να τιµηθούν- για το Νεοιωνιώτικο τοπίο του Τότε. Τώρα 
δεν έχω παρά να παραµερίσω, αφήνοντας ήσυχο το « χαρτί»  και να αναρωτηθώ, τι να πω; Με λένε Νίκο. Τι άλλο να πω!;  

   

Υπάρχει ο Χρόνος. 

Συγ-χωρώ και Συγ-χωρούµαι. 

Ονοµα  «Αβάπτιστο». 
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Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, ξεκίνησε η 
διηµερίδα «Μικρασιάτες Λογοτέχνες» αφιερωµένη 
στους Παύλο Καλλιγά (εισηγήτρια η Έρη Σταυρο-
πούλου), Κοσµάς Πολίτης (Ζαχαρούλα Καραβά), 
Γιώργος Θεοτοκάς (Αθηνά Κοβάνη) ενώ την Κυριακή 
ήταν αφιερωµένη στους Όµηρο Μπεκέ (Αρχάγγελος 
Γαβριήλ), Γιώργος Σαραντάρης (Ελένη Μαργαρίτου 
και Τηλέµαχος Χυτήρης) και Ελένη Βακαλό (∆ηµή-
τρης Καραµβάλης). Ποιήµατα διάβασε η Μαριάνα 
Βλάχου-Καραµβάλη, ενώ τον συντονισµό της όλης 
εκδήλωσης είχε η Καλλιόπη Στεριάδου 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Στις 22 Οκτωβρίου 2018, παρουσιάσαµε στη Θεσσαλονίκη το 

βιβλίο «Καππαδοκία και άλλα τινά στον αέναο κύκλο του χρόνου» του Κ. 
Νίγδελη, που έλαβε τον έπαινο της Ακαδηµίας Αθηνών και εξέδωσε το 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Στην κατάµεστη αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου Νεάπολης 
µίλησαν για το έργο του, οι Παντελής Νίγδελης, Καθηγητής Α.Π.Θ. και 
Λουκάς Χριστοδούλου Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., ενώ του απονεµήθηκε 
και τιµητική διάκριση από τον ∆ήµαρχο Νεάπολης Συκεών κ. Σιµ. 
∆ανιηλίδη. 
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Την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2018 µε τη συµπλήρωση 95 

χρόνων από τα εγκαίνια της πόλης της Ν. Ιωνίας, πραγ-
µατοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία και Οµιλία ιστορικού περιεχοµένου από τον 
Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χριστοδούλου. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας, χορευτές µε παραδο-
σιακές στολές από σωµατεία και συλλόγους της Ν. Ιωνίας 
χόρεψαν Ελληνικούς χορούς στο προαύλιο της εκκλησίας 
 
 
 

 
   

 
Η νέα χρονιά 2019 ξεκίνησε µε την κοπή της παραδοσιακής 

βασιλόπιτας στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την 
∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου. Στην αρχή της εκδήλωσης  η Παραδοσιακή 
Χορωδία του Ο.Π.Α.Ν. του δήµου µας έψαλε κάλαντα από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας µε τον µαέστρο Βαγ. Σαραντίδη, ενώ στην 
συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου, έκανε 
τον απολογισµό της χρονιάς 2018, παρουσιάζοντας συγχρόνως 
φωτογραφίες-εικόνες από τις δραστηριότητες του Κέντρου µας. 

Ακολούθως έγινε η απονοµή του Α΄ Βραβείου του 5ου 
Λογοτεχνικού ∆ιαγωνισµού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στη συγγραφέα κα Ειρήνη 
Κατσίπη –Σπυριδάκη από τον δήµαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση 
για τη συγγραφή δοκιµίου µε θέµα «Η Μ. Ασία µέσα από τη 
λογοτεχνία». 

Η Παρασκευή Καλογεράκη web designer παρουσίασε τη νέα 
ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Είναι µια responsive δυναµική πλατφόρµα 
τεχνολογίας αιχµής, που περιλαµβάνει επιλεγµένο ψηφιακό τεκµη-
ριακό υλικό για την βιωµατική προσέγγιση των χρηστών, ενώ 
διαθέτει σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους χρήστες 
(ηλεκτρονικό αίτηµα ξενάγησης στα µουσεία, αίτηση επιστηµόνων για 
το Ιστορικό Αρχείο, λίστα συνδροµητών κ.α). Η ιστοσελίδα είναι 
προσβάσιµη αυτόνοµα µέσω του domain kemipo-neaionia.gr αλλά 
και µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 
 
 
 

 
 

 
 
Τη ∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα του Συνε-

δριακού Κέντρου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., στο 
πλαίσιο της συµπλήρωσης 100 χρόνων από την απόβαση του 
Ελληνικού Στρατού στη Σµύρνη στις 2 Μαΐου 1919, παρου-
σιάσαµε τα ντοκυµαντέρ: «Οι πρωταγωνιστές της Λωζάνης» 
και «Η Σύµβαση της Ανταλλαγής των Πληθυσµών», δύο 
παραγωγές της εκποµπής «ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» για την 
COSMOTE ΤV. 
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Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, ηµέρα της Ορθοδοξίας ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου, εκπροσώπησε 
το Κέντρο µας, στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη Σµύρνη στις 16 και 17 Μαρτίου 2019. Παραβρέθηκαν 
τουλάχιστον 250 άτοµα από όλη την Ελλάδα ενώ πρωτοστάτησε ο Μητροπολίτης Σµύρνης κ. Βαρθολοµαίος και παραβρέθηκε η 
Γενική Πρόξενος στη Σµύρνη κα Αργυρώ Παπούλια. 

 

 
Στις 10, 11 και 12 Μαΐου 2019 πραγµατοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από την έδρα 

Ποντιακών Σπουδών το Συµπόσιο «Η Γενοκτονία των Χριστιανικών Πληθυσµών στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (1908-1923). 
Στο τριήµερο αυτό πάνω από 40 εισηγητές από όλο τον κόσµο, ανέπτυξαν το θέµα τους από τη δική τους πλευρά (πολιτική, 
κοινωνική, νοµική κ.α)  και έδωσαν απαντήσεις σε ερωτήµατα που απασχολούν όλους τους απόγονους των προσφύγων αλλά 
και την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα.   

 Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Συµποσίου και Οµότιµη Καθηγήτρια του Α.Π.Θ. κα  Άρτεµη Ξανθοπούλου, 
στον καθηγητή Κυρ. Χατζηκυριακίδη, στον διδάκτορα Θεοδ. Κυριακιδη, τον µεγάλο χορηγό «Το Φιλανθρωπικό Ίδρυµα Ιβάν 
Σαββίδης» αλλά και όλο το επιτελείο τους, την διοργανωτική επιτροπή  και τους εθελοντές φοιτητές που έφεραν σε πέρας µε 
µεγάλη επιτυχία, αυτή την διοργάνωση. Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του Λουκάς Χριστοδούλου. 

 
Τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου της Κας Ειρήνη 
Κατσίπη Σπυριδάκη «Η Μικρά Ασία µέσα από τη Λογοτεχνία» που έλαβε το Α΄ Βραβείο του λογοτεχνικού διαγωνισµού µε 
αποτέλεσµα το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. να προβεί στην έκδοσή του. Για το βιβλίο µίλησαν οι : Καλλιόπη Στεριάδου, Παντελής Ζούρας και 
Ζαχαρούλα Καραβά. 

Στο δεύτερο µέρος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου παρουσίασε ένα οδοιπορικό στη 
Σµύρνη, µε αφορµή την µετάβασή του στη Σµύρνη την Κυριακή της Ορθοδοξίας (17 Μαρτίου 2019). 
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Από την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 
 

Η επανάσταση των Νεοτούρκων τον Ιούλιο του 1908, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, υπήρξε το επιστέγασµα δυο 
βασικών χαρακτηριστικών µε τα οποία η Οθωµανική Αυτοκρατορία βρισκόταν αντιµέτωπη στη δύση του 20ού αιώνα. Από τη 
µια η προσπάθεια εκσυγχρονισµού της και από την άλλη οι βαλκανικοί εθνικισµοί και η πίεση που της ασκούσαν οι Μεγάλες 
∆υνάµεις, πίεση και διεκδικήσεις που έµειναν γνωστές στην ιστορία ως Ανατολικό Ζήτηµα. Η επανάσταση πανηγυρίστηκε 
ενθουσιωδώς από όλους τους λαούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας που πίστευαν ότι ο επαναπροσδιορισµός των κοινωνικών 
συσχετισµών µέσα στην Αυτοκρατορία θα τους χάριζε ηµέρες ευηµερίας και προόδου.  

Η µεταβαλλόµενη πολιτική κατάσταση δηµιούργησε νέες 
προσδοκίες αλλά και αβεβαιότητες, ουσιαστικά όµως δηµιούργησε 
νέες προϋποθέσεις συνύπαρξης. Για τους Νεότουρκους, που 
υπήρξαν ταυτόχρονα αφενός υποστηρικτές µιας συνταγµατικής 
διακυβέρνησης και αφετέρου Οθωµανοί µουσουλµάνοι εθνικιστές, 
η ισότητα µε τις µη µουσουλµανικές εθνότητες οριζόταν υπό 
προϋποθέσεις. Παρέχονταν η ισότητα και η ταυτότητα του 
Οθωµανού πολίτη υπό τον αυστηρό όρο την έκφραση πίστης στην 
Αυτοκρατορία. Οι µη µουσουλµάνοι πολίτες θεωρούνταν ίσοι, όσο 
η Αυτοκρατορία τούς εµπιστευόταν.  

Πολύ γρήγορα το «πείραµα» του κοινοβουλευτισµού 
υπογράµµισε ότι οι µη µουσουλµανικές και µη τουρκικές εθνότητες 
συµµετείχαν σε έναν κοινωνικό και εθνικό µετασχηµατισµό της 
Αυτοκρατορίας όχι ως συνδιαµορφωτές, αλλά στην καλύτερη 
περίπτωση ως θεατές των συνεπειών του µετασχηµατισµού αυτού. 
Άλλωστε η κατάσταση αυτή της ισότητας, υπό την προϋπόθεση 
της εµπιστοσύνης προς την Αυτοκρατορία, κλονίστηκε ουσιαστικά 
και έπαψε τελικά να υφίσταται µε τους Βαλκανικούς Πολέµους και 

τη συνεπακόλουθη προσφυγοποίηση των µουσουλµάνων.  
Η µεγάλη απώλεια εδαφών, η διεκδίκηση αυτονοµίας των Αρµενίων και το ξέσπασµα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου 

δηµιούργησαν ασφυκτικές πιέσεις στη τριανδρία των Νεοτούρκων (Τζεµάλ, Ενβέρ και Ταλαάτ), που είχαν καταλάβει την εξουσία 
από το 1913, ριζοσπαστικοποιώντας την εθνικιστική ιδεολογία που είχε ήδη διαµορφωθεί και παγιωθεί σε µεγάλα τµήµατα του 
πληθυσµού τα προηγούµενα χρόνια από θεωρητικούς όπως κυρίως ο Ζιγιά Γκιοκάλπ. Προσηλωµένο στο στόχο της εθνικής και 
θρησκευτικής οµογενοποίησης της Ανατολίας παρέµεινε και το κεµαλικό Κίνηµα.  
Μέσα σε αυτές τις ραγδαία µεταβαλλόµενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες οι εθνοθρησκευτικές κοινότητες της 
Αυτοκρατορίας βρέθηκαν σε ένα µεταίχµιο και ανάµεσα σε µια διαδικασία µετασχηµατισµού της πολυεθνικής Αυτοκρατορίας σε 
τουρκικό έθνος-κράτος. Ιδιαίτερα µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους το ελληνορθόδοξο, το αρµένικο και το ασσυριακό στοιχείο 
στοχοποιήθηκαν και τελικώς εκδιώχθηκαν και εξοντώθηκαν.  

Το έτος 2019 συµπληρώνονται εκατό χρόνια από τη δεύτερη κεµαλική φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 
καθώς στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεµάλ αποβιβάστηκε στην Αµισό (Σαµψούντα) προκειµένου να συνεχίσει και να εντείνει 
το γενοκτονικό σχέδιο των Νεοτούρκων, σύµφωνα µε το οποίο η Οθωµανική Αυτοκρατορία απογυµνώθηκε από τους 
χριστιανικούς πληθυσµούς της. Με αφορµή την συγκεκριµένη θλιβερή επέτειο η επώνυµη Έδρα Ποντιακών Σπουδών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που συµπληρώνει δύο χρόνια από την ίδρυσή της 
πραγµατοποίησε ∆ιεθνές Συνέδριο µε τίτλο: «Η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσµών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και οι 
συνέπειές της (1908-1923)». Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στην Παλαιά Φιλοσοφική Σχολή (αίθουσα Αλέξανδρος 
Παπαναστασίου) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου µε τη συµµετοχή επιστηµόνων από κορυφαία Πανεπιστήµια του κόσµου. 
Εξειδικευµένοι στο ζήτηµα της Γενοκτονίας ακαδηµαϊκοί και ερευνητές συζήτησαν διεξοδικά το ζήτηµα της Γενοκτονίας και 
παρουσίασαν πτυχές της ερευνητικής τους δραστηριότητας σχετικά µε την γενοκτονική πολιτική των Νεοτούρκων και των 
Κεµαλικών εναντίων των τριών χριστιανικών εθνοτήτων, των Αρµενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων.  

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι µελετητές των συγκεκριµένων 
εγκληµάτων προτείνουν πως τα γεγονότα αυτά θα πρέπει µάλλον να κατανοηθούν ως 
µια ενιαία διαδικασία εξολόθρευσης και των τριών αυτών χριστιανικών πληθυσµών 
στο πλαίσιο της δηµιουργίας ενός οµογενοποιηµένου εθνικά και θρησκευτικά νέου 
εθνικού τουρκικού κράτους. Με άλλα λόγια η Γενοκτονία των τριών αυτών εθνικών 
οµάδων, των Ελλήνων, των Αρµενίων και των Ασσυρίων αποτελεί µια Γενοκτονία µε 
διαφοροποιήσεις χρονικές, περιοχικές και µεθοδολογικές. 

 Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι το πρόσφατο βιβλίο των Benny Morris και Dror 
Ze'evi που εκδόθηκε µόλις τον προηγούµενο Απρίλιο από τον εκδοτικό οίκο του 
πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ µε τον τίτλο: The Thirty-Year Genocide: Turkey’s 
Destruction of Its Christian Minorities, 1894–1924, όπου µεταξύ άλλων σηµειώνονται 
τα εξής:  «Μεταξύ της περιόδου 1894 και 1924, τρία κύµατα βίας σάρωσαν την 
Ανατολία, στοχεύοντας στις χριστιανικές µειονότητες της περιοχής, οι οποίες 
προηγουµένως αντιπροσώπευαν το 20% του πληθυσµού. Μέχρι το 1924, οι Αρµένιοι, 
Ασσύριοι και Έλληνες είχαν µειωθεί στο 2%. Οι περισσότεροι ιστορικοί αντιµετώπισαν 
αυτά τα κύµατα ως ξεχωριστά, µεµονωµένα γεγονότα και οι διαδοχικές τουρκικές 
κυβερνήσεις τα παρουσίασαν ως µια σειρά ατυχών επεισοδίων. Το βιβλίο Τριάντα 
χρόνια γενοκτονία είναι η πρώτη καταγραφή που δείχνει ότι οι τρεις ήταν στην 
πραγµατικότητα µέρος µιας ενιαίας, συνεχιζόµενης και σκόπιµης προσπάθειας για την 
εξάλειψη του χριστιανικού πληθυσµού της Ανατολίας».   

Η επιστηµονική επιτροπή του συνεδρίου απαρτιζόταν από τον οµότιµο καθηγητή 
του πανεπιστηµίου UCLA Richard Hovannisian, του πανεπιστηµίου Clark της Μασαχουσέτης Taner Akcam, την οµότιµη 
καθηγήτρια του ΑΠΘ κα Άρτεµη Ξανθοπούλου-Κυριακού, τον επίκουρο καθηγητή κ. Κυριάκο Χατζηκυριακίδη και τον 
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επιστηµονικό συνεργάτη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ κ. Θεοδόση Κυριακίδη. Σκοπός του επιστηµονικού αυτού 
συνεδρίου, σύµφωνα µε την Επιστηµονική του Επιτροπή ήταν να αναλύσει και να συζητήσει διάφορες πτυχές των µαζικών 
θηριωδιών (γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, µαζικές σφαγές) καθώς και τους εξαναγκαστικούς εκτοπισµούς των πληθυσµών της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας την περίοδο 1908-1923.  

Πιο συγκεκριµένα στην πρόταση ενδιαφέροντος που είχε δηµοσιεύσει η Επιτροπή του συνεδρίου αναζητούνταν 
πρωτότυπες επιστηµονικές συµβολές σχετικά µε τις πολιτικές και διπλωµατικές διαστάσεις των γεγονότων, ιστοριογραφικές 
αφηγήσεις, αντιλήψεις γύρω από τη µνήµη, αλλά και την άρνηση του εγκλήµατος, την έµφυλη διάσταση της γενοκτονίας, τη 
Γενοκτονία µέσα από τη δηµόσια και την προφορική ιστορία, την εµπειρία του τραύµατος και πως αυτό επηρεάζει τις επόµενες 
γενιές, την επίδραση στη λογοτεχνία, την τέχνη, τον κινηµατογράφος, τη µουσική, πως προσλαµβάνεται η Γενοκτονία από την 
Εκπαίδευση, Γενοκτονία και ∆ιεθνές ∆ίκαιο, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προοπτικές, πολιτιστική καταστροφή και 
συγκριτική µελέτη γενοκτονικών περιπτώσεων. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 43 επιστηµονικές εισηγήσεις από το σύνολο των περίπου 90 επιστηµονικών προτάσεων 
που κατατέθηκαν στην Επιστηµονική Επιτροπή για αξιολόγηση. Οι εισηγητές που προήλθαν από 15 χώρες ανέλυσαν πτυχές 
και παράγοντες που οδήγησαν στην ολοκληρωτική σχεδόν εξολόθρευση των χριστιανικών πληθυσµών της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Στο συνέδριο εκπροσωπήθηκαν πανεπιστήµια από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αρµενία, το Ισραήλ, το 
Βέλγιο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ιταλία, τον Καναδά, την Ινδία, τη Σουηδία 
και τις ΗΠΑ. 

Εξαιρετικά σηµαντική υπήρξε η συµβολή των δυο κεντρικών οµιλητών του συνεδρίου των καθηγητών Richard Hovannisian 
και Taner Akcam, οι οποίοι υπήρξαν και µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Με τις εισηγήσεις τους ανέδειξαν ο 
πρώτος τις πτυχές της πορείας της επιστηµονικής καταγραφής αλλά και της πολιτικής ανάδειξης της Γενοκτονίας των Αρµενίων, 
και ο δεύτερος, ο Τανέρ Ακτσάµ την µακροσκοπική προοπτική και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Οθωµανικής 
Γενοκτονίας. Αξίζει να σηµειωθεί πως ο Τανέρ Ακτσάµ, που έχει διακριθεί για τις έρευνες του στα οθωµανικά αρχεία, αµέσως 
µετά τη λήξη του συνεδρίου δηµοσίευε άρθρο µε το οποίο παρουσιάζει τηλεγραφήµατα της ηγεσίας των Νεοτούρκων, σύµφωνα 
µε τα οποία ορίζετε η εξόντωση των Αρµενίων, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει καταθέσει όλα 
τα προηγούµενα χρόνια µε τις δηµοσιεύσεις του σχετικά µε το ζήτηµα. 

Οι επιστήµονες µε τις διάφορες εισηγήσεις τους παρουσίασαν ζητήµατα που αφορούσαν και στις τρεις εθνικές οµάδες, των 
Αρµενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Το πλήθος των εισηγήσεων που παρουσιάστηκε για την αρµενική γενοκτονία, 
ασφαλώς καταδεικνύει πως αύτη η περίπτωση είναι η καλύτερα µελετηµένη από τις τρεις. Οι ερευνητές έλαβαν τα στοιχεία τους 
από ανέκδοτα αρχεία, ιεραποστολικών εταιριών, φιλανθρωπικών οργανώσεων, διπλωµατικών αποστολών και από καταγραφές 
προφορικών µαρτυριών.  

Θεµατικά οι εισηγητές κινήθηκαν τόσο σε ζητήµατα ιστορικής καταγραφής και ανάδειξης των γεγονότων, όσο και σε θέµατα 
που σχετίζονται µε θεωρητικά ζητήµατα του τουρκικού εθνικισµού, την ιδεολογία εξολόθρευσης, τις ποικίλες µεθόδους 
εξόντωσης και το προσφυγικό ζήτηµα. Επιπλέον αναλύθηκε το τραύµα και η διαχείριση του, η έµφυλη διάσταση της Γενοκτονίας 
και η συστηµατική χρήση βιασµών, η καταστροφή των µνηµείων πολιτισµού , η τύχη των ορφανών και η συστηµατική µεταφορά 
των παιδιών από τις στοχευµένες οµάδες σε τουρκικές οικογένειες, την νοµική διάσταση της Γενοκτονίας και τέλος την 
συστηµατική άρνηση της Τουρκίας για τα συγκεκριµένα εγκλήµατα. 

Στόχος του παρόντος ∆ιεθνούς Συνεδρίου, που επιτεύχθηκε απόλυτα, ήταν η διεπιστηµονική προσέγγιση θεµάτων που 
συνδέονται µε τις πολλαπλές επιδράσεις -απόρροια των αλλαγών που επισηµάνθηκαν- µε απώτερο σκοπό να δοθεί η ευκαιρία 
σε παλαιούς και νέους ερευνητές να καταθέσουν τα πορίσµατα πρόσφατων ερευνών τους, να διαφωτίσουν ανερεύνητους µέχρι 
σήµερα τοµείς, να θέσουν και ν’ απαντήσουν σε νέα ερωτήµατα. Ολοκληρώνοντας το τριήµερο αυτό διεθνές συνέδριο η 
φιλοδοξία, που επίσης επιτεύχθηκε αν κρίνει κανείς από το πλήθος και την ποιότητα των διεθνών συµµετοχών, ήταν η 
νεοσύστατη Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης να δηλώσει µε ουσιαστικό τρόπο την 
παρουσία της και να συµβάλει στην προώθηση της επιστηµονικής διεθνούς συζήτησης που διεξάγεται τις τελευταίες δεκαετίας 

για έγκληµα της Γενοκτονίας.  
Θα ήταν παράλειψη να µην απευθυνθούν ευχαριστίες πρώτα 

και κύρια στις πρυτανικές αρχές για τη διαρκή στήριξη και 
εµπιστοσύνη στο έργο της Έδρας, την Κοσµητεία της 
Φιλοσοφικής Σχολής στην οποία άλλωστε ανήκει η Έδρα 
διοικητικά, το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων καθώς και 
τη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, 
που διευκόλυναν µε κάθε πρόσφορο µέσο την διεξαγωγή του 
διεθνούς αυτού συνεδρίου. Επιπλέον, θερµότατες ευχαριστίες 
οφείλονται στους χορηγούς, την Honey bey audiovisual τόσο για 
την βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση των εργασιών του 
συνεδρίου, όσο και για την δηµιουργία της ιστοσελίδας του. Το 
University Studio Press που χορήγησε τις εκτυπώσεις του 
προγράµµατος και των αφισών, αλλά και όλους τους 
δηµοσιογράφους που κάλυψαν δια τηλεοράσεως, ραδιοφώνου, 
έντυπων και ηλεκτρονικών αφιερωµάτων τις εργασίες του 
συνεδρίου. Ασφαλώς ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο 
τηλεοπτικό δίκτυο OPEN, που µε τους δηµοσιογράφους που 

παρακολουθούσαν το συνέδριο έστελνε καθηµερινά ανταποκρίσεις και παρουσίαζαν σχετικά αφιερώµατα και ρεπορτάζ. 
Όλα τα παραπάνω δεν ήταν ασφαλώς εφικτά, χωρίς τη συνεχή και συστηµατική στήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος 

Ιβάν Σαββίδη, ο οποίο όχι µόνο χρηµατοδότησε το συγκεκριµένο συνέδριο, αλλά είναι και αυτό που δηµιούργησε και στηρίζει το 
συνολικό έργο της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

Εξαιρετικά θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως το συγκεκριµένο συνέδριο αγκάλιασαν και στήριξαν εθελοντικά και 
µε ενθουσιασµό οι φοιτητές του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, οι οποίοι δούλεψαν αγόγγυστα και µε 
αποτελεσµατικότητα. Η επιτυχία του συνεδρίου οφείλεται σε ένα µεγάλο βαθµό και σε αυτούς τους νέους φερέλπιδες νέους του 
τµήµατος, στους οποίους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 

Σύµφωνα µε την Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί µια επιλογή των εισηγήσεων προκειµένου να 
εκδοθούν σε διεθνή εκδοτικό οίκο, ενώ αναλυτικές λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα του συνεδρίου και τους εισηγητές, αλλά και 
τα αποθηκευµένα βίντεο των συνεδριών, βρίσκονται διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://ottomangenocides.com/ 
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Του Πολύκαρπου Πολυκάρπου 
Μνήµη Χρύσας Σπηλιώτη 

Να µεταφέρουµε στο θεατή το ρίγος ενός θαύµατος. 
Γ. Μιχαηλίδης, Ορέστεια, πρόβα, 27. 11. 2002 

 
Μια  δοκιµασία, ένα ταξίδι, µια περιπέτεια του πνεύ-

µατος ήταν για τον Γιώργο Μιχαηλίδη το ανέβασµα της 
Ορέστειας, του Αισχύλου, το 1993-94, σε κλειστό χώρο, 
σε µια τετράωρη παράσταση. Ήταν η υλοποίηση ενός 
ονείρου είκοσι ετών. Μιας επιθυµίας που ξεκίνησε το 
1972, αλλά που είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να µην 
την πραγµατοποιήσει πριν φτάσει 50 χρονών. «∆εν πι-
στεύω ότι η Ορέστεια µπορεί ν’ ανέβει αν δεν συγκεν-
τρώσεις µέσα σου πληγές, γνώσεις, εµπειρία».  

Η Ορέστεια,(Αγαµέµνων, Χοηφόροι, Ευµενίδες),η 
µόνη τριλογία που µας έχει σωθεί ολόκληρη, οριοθετεί 
το σηµείο το οποίο ο άνθρωπος περνά από το µύθο στο 
λόγο, από την µαγεία στην ιστορία και από τον κυκλικό 
χρόνο στον ευθύγραµµο. 

Ο µεταφραστής του έργου, Κ. Χ. Μύρης [Κώστας 
Γεωργουσόπουλος] γράφει στο πρόγραµµα της παρά-
στασης:  

«Ο Αισχύλος θεολογεί. Τα προβλήµατα που θέτει είναι οντολογικά, ανεξάρτητα αν µέσα στην οντολογική του προβληµατική 
εντάσσει, ερµηνεύει και χωνεύει το «τόδε τι» και το «ενθάδε» 

Σε συνέντευξή του στην Ελένη Πετάση, ο Μιχαηλίδης, ανέπτυξε τις απόψεις του για το έργο και το ανέβασµα. (Καθηµερινή, 
31 Οκτωβρίου 1993) 

«Η παράσταση του Ανοιχτού Θεάτρου  ξεδιπλώνει τον κόσµο του Αισχύλου, έναν κόσµο πλήρη από το Θείο. Ο Θεός, όπως 
και στον Όµηρο, αν και δεν είναι ορατός, γεµίζει ασφυκτικά µε την αόρατη παρουσία του το ανθρώπινο τοπίο. Το ελέγχει, το 
ορίζει, το κατευθύνει, και το κυριότερο τιµωρεί την ύβριν». 

«Η Ορέστεια σε ένα µεγάλο βαθµό αυτοσκηνοθετήθηκε. Θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε το ανέβασµα µε ένα εκ των 
προτέρων κατασκευασµένο ρούχο στο οποίο την αναγκάσαµε να µπει. ∆ηµιουργήθηκε σιγά-σιγά. Όσο εµείς ψάχναµε βαθιά 
,τόσο εκείνη µας άνοιγε τον εαυτό της. Αυτά τα έργα είναι σαν το έδαφος της Ελλάδας, είναι γεµάτα αρχαιολογικά ευρήµατα. 
Ένας πολιτισµός ολόκληρος µε τις χειρονοµίες του, τους ήχους του, θαµµένος» 

Και συνεχίζει µιλώντας για τη σκηνοθετική γραµµή που ακολούθησε. 
«Ένας  θίασος κάνει σκηνική πράξη την τριλογία. Όλοι οι ρόλοι είναι ενταγµένοι στο χορό. Με ένα τελετουργικό τρόπο 

αποσπώνται απ’ αυτόν, ενδύονται τα στοιχεία του ήρωα, παίρνουν ταυτότητα. Προτίµησα αυτό το τέχνασµα, του να φαίνεται ο 
ηθοποιός που υποδύεται το ρόλο του. Έτσι ο θεατής δεν ξεγελιέται ότι βλέπει τους ήρωες πάνω στη σκηνή, αλλά µπαίνει µέσα 
σε ένα θεατρικό παιχνίδι που ίσως έχει µεγαλύτερη γοητεία. Ουσιαστικά είναι ένα θέατρο µέσα στο θέατρο». 

Στην ερώτηση, «για τραγωδία σε κλειστό χώρο;», απαντά:  
«Όλοι έχουµε διαπιστώσει ότι οι σκηνικές ερµηνείες του αρχαίου δράµατος στην Επίδαυρο έχουν οδηγηθεί σε µια πόλωση, 

ένα αδιέξοδο.  Όχι πως προτείνω την κατάργηση του φυσικού χώρου, αλλά µια παράσταση εσωτερικού χώρου µπορεί να 
οδηγήσει την ερµηνεία της τραγωδίας σε καινούργια τοπία και ήχους. Αρχικά γιατί είναι αναγκαστική η µείωση του υψηλού τόνου 
στο λόγο. Ακόµη και ένας ψίθυρος µπορεί να λειτουργήσει. ∆εύτερον γιατί ο θεατής βρίσκεται σχεδόν πρόσωπο µε πρόσωπο µε 
τον ηθοποιό, µπορεί να γίνει καθρέφτης όλης της γκάµας των συναισθηµάτων του». 
Η συνέντευξη τελειώνει µε µια εκ βαθέων εξοµολόγηση:  

«Είναι η πρώτη φορά στη ζωή µου που ανεβάζοντας ένα έργο ανακάλυψα τόσο βαθιά τη χώρα µου, είδα την Ελλάδα σαν 
µια ατελείωτη φλέβα αίµατος. ∆εν είναι  η 
γλώσσα µόνο που δηµιουργεί αυτή την 
αίσθηση, οι λέξεις στο πρωτότυπο είναι 
ίδιες όπως και σήµερα. Είναι η βαθιά 
ψυχή του τόπου, από τη χειρονοµία του 
πένθους µέχρι την κραυγή του πάθους 
που έµεινε αναλλοίωτη». 

Βάση της σκηνοθετικής προσέγγισης 
απετέλεσαν τα επαναλαµβανόµενα 
µοτίβα: το δίχτυ, το κυνήγι, το θύµα, ο 
θύτης, ο επισκέπτης, το ψεύδος, η δίκη. 
«Είναι οι µυστικοί κώδικες που στηρίζουν 
το ενιαίο οικοδόµηµα του Αισχύλου»  

∆έκα χρόνια µετά, το 2003, ο Γιώρ-
γος Μιχαηλίδης, δυναµωµένος µε περισ-
σότερη θεωρία και βαθύτερη µελέτη, δοκι-
µάζει και πάλι ν’ ανεβάσει την Ορέστεια. 
Μετά από µακροχρόνια προετοιµασία 
που πήρε τη µορφή εργαστηρίου και µε 
επιλεγµένους, κατόπιν αυστηρής ακροά-
σεως, ηθοποιούς.   

Για το νέο ανέβασµα µίλησε στην Αφ-
ροδίτη Γραµµέλη( Το Βήµα, 23 Μαρτίου 
2003). 
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Γιατί επιλέγετε για δεύτερη φορά την Ορέστεια; 
«Ποτέ δεν µπορεί κανείς να διαβάσει τέλεια και οριστικά αυτά τα 

κείµενα. ∆εν υπάρχει η σκηνοθεσία σ’ αυτά. Θα υπάρχουν πάντα οι 
σκηνοθεσίες, [...]αλλά γιατί επέλεξα  αυτή τη στιγµή. Αυτό είναι κα-
θαρά υπαρξιακό. […]Εγώ όµως χρειαζόµουν την Ορέστεια ψυχικά, 
υπαρξιακά.  

Τα χορικά πια δεν τα αντιµετωπίζω µόνο ως λόγο αλλά ως 
δρώµενα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ούτε στο 
εξωτερικό. Τότε ήταν µια ιδέα που διστακτικά προχώρησε. Τώρα 
όµως µε βάση  τις µελέτες που έγιναν πάνω στη γλώσσα, όπως 
π.χ., την έννοια του δείχνω ή του φαίνοµαι που υπάρχει πολύ 
έντονα στη γλώσσα του Αισχύλου, δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση. 
Αυτό σηµαίνει ότι αυτά φαίνονταν, γίνονταν παράσταση, δρώµενο. 
Και έτσι µε αυτή τη διαπίστωση προχώρησα περισσότερο. Γίνεται 
µια καινούργια πρόταση, η οποία δεν είναι δική µου αλλά προκύπτει 
από τη µελέτη των κειµένων».  

Οι κριτικές επαινούν την τόλµη και την ευρηµατικότητα του 
Μιχαηλίδη:  

«Ο Γιώργος Μιχαηλίδης τολµάει για δεύτερη φορά να ανεβάσει 
τη µόνη σωζόµενη τριλογία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Και 
µάλιστα σε κλειστό χώρο. Μια παράσταση που ρίχνει το βάρος της 
στην τελετουργία και την έντονη θεατρικότητα, επιβλητική, σφριγηλή, 
µε εκχειλίζουσα ενέργεια αλλά ευτυχώς όχι κραυγάζουσα», (Γ. 
Σαρηγιάννης, Ταχυδρόµος, 31 Μαΐου 2003) 

«∆εν πρόκειται για µια συνηθισµένη συµβατική παράσταση 
αλλά για έργο ζωής ενός µανιασµένου µε τα ριζιµιά κείµενα, 
παθιασµένου, ερωτευµένου µέχρι θανάτου αναγνώστη – συγγραφέα 
– ποιητή. […..]Η θητεία στον Μπρεχτ, η ουσιαστική κατανόηση της 
περιώνυµης «αποστασιοποίησης» είναι νοµίζω το κλειδί της 
λαµπερής αυτής δουλειάς συνόλου που αξιοποιεί στο έπακρο το 
έµψυχο και άψυχο υλικό». (Λ. Πολενάκης, Αυγή, 20 Απριλίου 2003) 

Στο περιοδικό Λογείον, περιοδικό για το αρχαίο θέατρο, (τχ. 
1/2011, σ.291) που εκδίδει το Πανεπιστήµιο των Πατρών, η επί-
κουρος καθηγήτρια του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, Κατερίνα 

Αρβανίτη, σε άρθρο της µε τίτλο: «Παραστάσεις  αρχαίων τραγωδιών στην ελληνική µεταπολεµική σκηνή - απόπειρα συνολικής 
θεώρησης», γράφει για την Ορέστεια, «Η πιο σηµαντική και ολοκληρωµένη σκηνοθεσία του Μιχαηλίδη στην αρχαία τραγωδία 
ήταν της Ορέστειας του 1993-1994 για την κλειστή σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου. Ο σκηνοθέτης βάσισε την προσέγγιση του στα 
επαναλαµβανόµενα µοτίβα, η ύπαρξή των οποίων προσδιόρισε την παράσταση. Κορυφαία στιγµή της σκηνοθεσίας η 
αναπαράσταση της θυσίας της Ιφιγένειας καθώς ο Χορός αφηγείται τα περιστατικά που οδήγησαν τον Αγαµέµνονα σ’ αυτήν την 
απόφαση» 

Στη δεύτερη αυτή Ορέστεια είχα τη τύχη να είµαι βοηθός σκηνοθέτης και να παίξω τον Κήρυκα στον Αγαµέµνονα. Μια 
εµπειρία, ανάµεσα σε τόσες άλλες, που χρωστώ  στον Γιώργο Μιχαηλίδη. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Γιώργος Μιχαηλίδης, η κόρη του ∆όνη Μιχαηλίδου  

και ο Χρίστος Ρουµελιωτάκης. 

Η Χρύσα Σπηλιώτη Ηλέκτρα στις Χοηφόρες. 
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Του Κώστα Τσαγκαράκη 
 

Ο Γιάννης Κεσκιλίδης γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1929, στο 
µαιευτήριο «Έλενα». Η οικογένειά του διέµενε στην Καλλιθέα, εδώ 
στην Αθήνα. Μετά το 1938 ήρθαν στο Νέο Ηράκλειο. Οι γονείς του 
ήταν πρόσφυγες του Ελληνοποντιακού ξεριζωµού. Ο πατέρας του 
Χρήστος γεννήθηκε στην Τραπεζούντα και τα έφερε έτσι η τύχη να 
αποκτήσουν σπίτι στην οδό Τραπεζούντος, Τραπεζούντος 20, στη 
Νέα Ιωνία. Πρόκειται για οικία αποτελούµενη σήµερα από δύο 
δωµάτια, κουζίνα και τουαλέτα σε οικόπεδο 74,43 τµ., ένα καθαρά 
προσφυγικό σπιτάκι, που το αγόρασε και επί 40 µήνες πλήρωνε 
γραµµάτια. 

Ο παππούς του, που τον έλεγαν Παύλο, ήταν «πεχλιβάνης»… 
«Πεχλιβάνης» θα πει παλαιστής. Είχε αφήσει όνοµα στη Μικρά 
Ασία… Υπήρχε παράδοση στην Ανατολική Θράκη, στη Νοτιοανα-
τολική Βουλγαρία και στα παράλια της Μ. Ασίας να γίνονται αγώνες 
πάλης. Την υπερφυσική του δύναµη την κληρονόµησε από τον 
παππού του και λόγω αυτής της δύναµης ονοµάστηκε ως «Νέος 
Σαµψών» ή «µασίστας»,  και µετά έµεινε το προσωνύµιο «Σαµψών». 
Λέγεται ότι κατά την Κατοχή πάλεψε µε ένα Γερµανό στρατιώτη, που 
ήταν 19 – 20 ετών, ενώ αυτός ήταν γύρω στα 12-13 και τον έβαλε 
κάτω. 

     Τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, µε 
τις στερήσεις, την πείνα της Kατοχής, αλλά  και τη 
φτώχεια της προπολεµικής και µεταπολεµικής Αθήνας. 
Προπολεµικά, από πολύ µικρός, δούλεψε σε διάφορες 
βαριές εργασίες. ∆ούλεψε στου Βάρσου, µετά στου 
Βλάχου, του γνωστού φυσικοθεραπευτή, του οποίου 
φύλαγε τα πρόβατα. Το Βλάχο, τον «Μπάρµπα 
Θανάση» όπως τον έλεγε, τον είχε σε µεγάλη εκτίµηση. 
Σ’ αυτόν, κατέφευγε όταν είχε διάφορους τραυµατισµούς 
ή όταν είχε κάποια σπασµένα πλευρά, από την πάλη ή 
από εκείνα τα πολύ δύσκολα νούµερα που περνούσαν 
τα φορτηγά από πάνω του. Μετά δούλεψε στα ανθρα-
κωρυχεία «Πεζά» στην Καλογρέζα…. Από το 1942 
αφοσιώνεται στην πάλη, στην ελευθέρα πάλη.  

 
Μετά την απελευθέρωση  γυµνάζεται και αγωνίζεται στον Πειραϊκό 

Σύλλογο. Στις αρχές της δεκαετίας του '50, µέσα στην στρατιωτική του 
θητεία, µυείται στις «αθλητικές επιδείξεις δύναµης», από τον Ανδρέα Ανδριά. 

Ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδας, εκεί που υπήρχε 
Ελληνική Οµογένεια.  Ειδικά στις περιοδείες που έκανε στα µέσα του ’50 
έφτανε στη Συρία, στο Ισραήλ, στη Βηρυτό, στο Τελ Αβίβ, στη ∆αµασκό, 
στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο…  

Το 1971 βρέθηκε στην Κατερίνη, όπου γνώρισε τη σύζυγό του Κυριακή, 
Κυριακή Συµεωνίδου. Πόντια και αυτή. Ήταν από καλή οικογένεια. Μετά τη 
γνωριµία και το γάµο του περιορίστηκαν οι παραστάσεις του στην Αθήνα, 
κυρίως στην Πλατεία Κοτζιά και στο Θησείο. Εκτός Αθήνας πήγαινε µόνο τις 
τρίµηνες καλοκαιρινές περιοδείες του σε Άνδρο, Ρόδο, Πελοπόννησο….» 
Κουβαλούσε στα χέρια όλα τα εργαλεία και τα σύνεργα της παράστασης. Τα 
κουβαλούσε όλα µόνος του, τη βαριοπούλα, τη βαλίτσα µε τα υπόλοιπα και 
έστηνε τα πάντα µόνος του. Και πάντοτε είχε τις σχετικές άδειες από την 
Αστυνοµία. Γνώριζε όλους τους αστυνοµικούς διευθυντές, όχι µόνο εδώ 
στην Αθήνα, αλλά και στα άλλα µέρη που πήγαινε. Ήταν αγαπητός σε 
όλους. ∆ούλευε πάντοτε µε επίσηµη άδεια… 

Όλους, όσοι τον βοήθησαν, τους θυµόταν και τους επισκεπτόταν. Η 
δύναµη την οποία είχε ήταν εκ φύσεως. Έκανε βέβαια γυµναστική καθη-
µερινά, λίγα βαράκια και ασκήσεις ευλυγισίας… Στο στρατό ήταν πολύ 
γρήγορος, ήταν κατοστάρης… Ήταν καλός και στο κολύµπι… του άρεσε 
πολύ ο αθλητισµός. 

Τα παιδιά του την Κατερίνα και το Χρήστο, δεν τα άφηνε ποτέ να 
πηγαίνουν στις παραστάσεις του. ∆εν ήθελε να βλέπουν τη βία, το αίµα, τον 
πόνο του. Τα γαλούχησε κατά της βίας. Ο γιος του Χρήστος λέει ότι τον είχε 
δει µόνο σε δύο παραστάσεις του.  
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Η µία ήταν το 1983 στο ντοκιµαντέρ της κυρίας Μαρίας Μαυρίκου, στο 

Λυκαβηττό. Ο µπαµπάς σε µερικά θέµατα ήταν πολύ αυστηρός και απόλυτος. 
Θυµάµαι, µας έλεγε, «µη σε δω την Κυριακή στην Αθήνα….». Αυτό ήταν διαταγή.  

Και συνεχίζει: «Η αδελφή µου σπούδασε τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων. 
Εγώ σπούδασα τεχνολόγος ακτινολόγος. Ο πατέρας µας είχε αποφασίσει να µας 
σπουδάσει. Μπορεί να µην είχαµε λεφτά, αλλά ο πατέρας είχε το πρόγραµµά του. 
Ήταν πάντοτε προνοητικός, φρόντιζε για το µέλλον όλων µας. Μεριµνούσε για τα 
βιβλία µας, για το ντύσιµό µας και µετά για τις σπουδές µας. Ήταν  ένας 
άνθρωπος του λαού και κατάφερε και σπούδασε τα δυο του παιδιά. Βέβαια 
πάντοτε µαζί µε τη µάννα µας.  Ο αγώνας της µάννας µας ήταν εξ ίσου σοβαρός. 
Εκείνη είχε την κύρια ευθύνη στα οικονοµικά. Ο πατέρας µε την «κατανάλωση» 
δεν είχε καµία σχέση. Οι δυο τους ήταν ένα πολύ δεµένο ζευγάρι, γι’ αυτό και του 
στοίχισε πολύ ο ξαφνικός θάνατός της. Η µάννα µας έπαθε εγκεφαλικό. Ποτέ δεν 
είχε πρόβληµα υγείας. Οι εξετάσεις της ήταν πάντοτε πολύ καλές, σαν µικρού 
παιδιού…. Τον Ιούλιο θα κλείσει δυόµιση χρόνια από το θάνατό της…». 

 Στο σχολείο ο Γιάννης Κεσκιλίδης πήγε µέχρι την 4η δηµοτικού. Ήξερε όµως 
Γερµανικά, Ιταλικά… Είχε βιβλιαράκια «άνευ διδασκάλου» και διάβαζε… Ρώσικα 
είχε µάθει από τους Πόντιους του 1938. Στην αριθµητική ήταν πολύ καλός. ∆εν 
είχε πανεπιστηµιακή µόρφωση, αλλά είχε παιδεία και κοινωνική µόρφωση. ∆εν 
κάπνισε ποτέ.   

 Μετά το θάνατο της συζύγου του, είχε χάσει τα ενδιαφέροντά του. Μέχρι τα 
εξήντα τέσσερά του έδινε παραστάσεις και µέχρι τα ογδόντα τρία του πήγαινε 
µόνος του στο Πέραµα. Τώρα τελευταία είχε εγκαταλείψει το ενδιαφέρον του για τη 

ζωή. Πρώτα ασχολιόταν πολύ µε την εγγονή του, την Κυριακή, τη µικρή Κέλλη, την οποία υπεραγαπούσε. Έλεγε πάντοτε ότι 
«τίποτε δεν είναι χωρίς τίµηµα». Αυτό το τίµηµα το πλήρωσε τώρα ο ίδιος.  

Κατά τη διάρκεια της κάθε παράστασης η επιµονή και η θέληση του τον βοηθούσαν να εντυπωσιάζει τα πλήθη, όπου κι αν 
βρισκόταν. Μιλούσε στους θεατές, εκτελούσε τα νούµερά του κινδυνεύοντας  µπροστά τους, «πάλευε» για να ζει και έδειχνε  σε 
όλους πως η δόξα και οι δάφνες αφορούν απλούς βιοπαλαιστές. Ξεπηδούσε από µέσα του το αρχαίο µεγαλείο και προκαλούσε, 
όταν στις παραστάσεις του φώναζε για την µεταλλαγή της 
Ελληνικής κοινωνίας. Όταν δενόταν µε τις αλυσίδες αισθανό-
ταν, αλλά και έµοιαζε σαν δέσµιος Προµηθέας. Στο νούµερο 
όπου τον έδεναν µε αλυσίδες, αλλά και σε άλλα νούµερα, 
προέβαλλε το λαϊκό πνεύµα που αντιστέκεται, την αγωνιστι-
κότητα που ξεχειλίζει πλήρης συναισθηµάτων. 

Όπως έλεγε και ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, τα κατορθώ-
µατά του δεν έχουν να κάνουν µόνο µε τη σωµατική ρώµη, 
αλλά και µε την πνευµατική συγκέντρωση. Η εντύπωση που 
έδινε στον κόσµο που τον παρακολουθούσε, ήταν ενός ήρωα 
πανάρχαιων µύθων κάτω από το βράχο της Ακρόπολης. Κατέ-
βαλε πολλές προσπάθειες στις παρουσιάσεις του, να µετα-
δώσει στο κοινό τις αγωνίες του για τη χώρα και τη νεολαία. 
Μία απ' αυτές τις αγωνίες ήταν και είναι το πρόβληµα των 
ναρκωτικών που καταστρέφουν τους νέους, καταστρέ-
φουν κάθε µέλλον κι ελπίδα. Αντίθετα ο αθλητισµός χτίζει και 
επενδύει στη ζωή. Ο Σαµψών υπερασπίστηκε τους καθηµε-
ρινούς ανθρώπους, µέσα από τον τρόπο ζωής του και το παράδειγµά του. Ο κόσµος συναθροιζόταν γύρω του για να 
ψηλαφήσει  στους άθλους του, τα δικά του όρια και τις εσωτερικές δυνάµεις του. Ήταν πεπεισµένος, πως ο άνθρωπος µπορεί 
να αναπτύξει µια αληθινή συνείδηση µέσα στον κοινωνικό του χώρο στηριγµένη στις ανθρώπινες εµπειρίες και περιπέτειες, 
χωρίς τα φτιασίδια του καταναλωτισµού από τον οποίο κρατήθηκε µακριά. Ήταν ένα παράδειγµα για όλους όσοι ελπίζουν, 
αγωνίζονται και µοχθούν για ένα πιο πολιτισµένο αύριο….Στις παραστάσεις του περνούσε στους θεατές «την καθίζηση της 
κοινωνίας». Έλεγε ότι «χάθηκε η συλλογικότητα και περάσαµε τώρα σε ένα ατοµικισµό».  

Με το Γιάννη Κεσκιλίδη έχουν ασχοληθεί αρκετά από τα Μ.Μ.Ε. Έχουν γίνει αφιερώµατα πολλά στις εφηµερίδες, στην 
τηλεόραση στην ΕΡΤ1, στην ΕΡΤ3…. Και αυτές τις µέρες έχουν γίνει αφιερώµατα, µε τις ηρωικές του εµφανίσεις. «Ο πατέρας 
ήταν ένας πολύ σωστός επαγγελµατίας. «Ονειρευόταν» τη δουλειά του…» τονίζουν τα παιδιά του. 

Τώρα ο «θρυλικός Σαµψών» δεν είναι πλέον ανάµεσά µας. 
Τώρα κατοικεί κάπου αλλού. Ψηλά στον ουρανό. Τώρα δεν του 
δίνεται η δυνατότητα να παλέψει και µε τη σωµατική και ψυχική 
δύναµή του να ξεπεράσει και να νικήσει τα ανθρώπινα. Τον 
βρήκε ο χάρος αδύναµο γεροντάκι και τον νίκησε. Αυτό δεν 
αποτελεί δικαιοσύνη. ∆εν ήταν µε ίσους όρους ο αγώνας. ∆εν 
πειράζει όµως κύριε Γιάννη, για µας είσαι ο νικητής και πάλι, και 
θα είσαι πάντοτε ο νικητής, γιατί µέχρι τις τελευταίες στιγµές σου 
ήσουν ένας αγωνιστής. Νικητής είναι αυτός που αγωνίζεται. ∆εν 
είναι απαραίτητο να ηττηθεί ο άλλος για να κηρυχθείς εσύ 
νικητής.  Και η τελευταία σου παράσταση θα ολοκληρωθεί και 
πάλι µε ένα µεγάλο, ζεστό χειροκρότηµα τιµής, από τον κόσµο 
που σε αγάπησε, σε κείνες τις Πλατείες στα πέρατα του κόσµου.  

Προσωπικά σκέφτοµαι πόσο περίεργη είναι η ζωή, πώς τα 
φέρνει έτσι και οι θρύλοι καταλήγουν ανήµπορα γεροντάκια και 
µετά εµείς τους κατευοδώνουµε.  

 
Καλή αντάµωση κύριε Γιάννη…. 
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Επιµέλεια κειµένων Λ. Χριστοδούλου 

 
Γεννήθηκε στην περιφέρεια της Καισαρείας (Μουταλάσκη) της Καππαδοκίας 

και ήταν το όγδοο παιδί (από τα 13) του µεγαλέµπορου της Ανατολής Ιωάννη 
Σινάνογλου και της Ολυµπίας Πιλαφιτζόγλου. Αντίθετα µε την οικογενειακή 
παράδοση στο εµπόριο, ο Συµεών από πολύ µικρός έδειξε σαφή κλίση στην 
τέχνη σε σηµείο που η κλίση του αυτή ήταν µόνιµη αιτία προστριβής µε τον 
πατέρα του. Από πολύ µικρός έδειξε τις ικανότητές του στον τοµέα αυτό 
κατασκευάζοντας ένα πιστότατο αντίγραφο του βιολιού του δασκάλου του στο 
σχολείο. Η πιστότητα αυτή ήταν και στην εµφάνιση, αλλά το κυριότερο και στο 
παίξιµο. Όσο καιρό το κατασκεύαζε το κουβάλαγε παντού µαζί του, ακόµα και στο 
σχολείο κρύβοντάς το κάτω απ’ το θρανίο, µη χάνοντας ευκαιρία να δουλεύει το 
δηµιούργηµά του. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις αυτές του Συµεών συνέχιζαν πάντα 
να είναι αιτία προστριβών. 

 Τα χρόνια περνούσαν και το 1918 η οικογένεια µάζεψε την περιουσία της 
και έφυγε από τη Μικρά Ασία. Άλλοι πήγαν Ρουµανία και Αίγυπτο, µεταξύ των 
οποίων και ο Συµεών και άλλοι (µεταξύ των οποίων και οι γονείς) στην Ελλάδα ( 
Ν. Ιωνία Αττικής). Τελικά µετά από περιπέτειες, όλα τα µέλη της οικογένειας 
συγκεντρώθηκαν στη Ν. Ιωνία Αττικής.  

Εκεί ο Συµεών, ανεξάρτητα από τα άλλα µέλη της οικογένειας και µόνος του, 
αξιοποίησε την  δεξιοτεχνία του και την τεχνική του σκέψη για να µπορέσει να 
επιβιώσει µέσα στο πολύ δύσκολο περιβάλλον της Ελλάδας µετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Έτσι ξεκινώντας από το µηδέν, βρήκε κάτι παλιά καλτσοποιητικά 
µηχανήµατα που δεν δούλευαν, τα έφτιαξε και άρχισε παραγωγή καλτσών, µόνος 
του. Το βράδυ έβγαζε παρα-
γωγή και το πρωί κατέβαινε 

στη αγορά να πουλήσει. Με τις συνεχείς επινοήσεις του και την εργατικό-
τητά του βραβεύτηκε και ίδρυσε βιοµηχανία που το όνοµά της ήταν 
ταυτόσηµο µε την ποιότητα και την πολύ γερή κάλτσα. Το µεράκι του δεν 
περιορίστηκε µόνο στην παραγωγή αλλά και σε κάθε τι που έφτιαχνε. Έτσι 
ο περιβάλλων χώρος του εργοστασίου είχε λογής – λογής καρποφόρα 
δέντρα µε εκλεκτούς καρπούς, και κοντά στην είσοδο ένα σιντριβάνι, 
κατασκευής του, που στην κορυφή του υδάτινου πίδακα ισορροπούσε(!) 
ένα µπαλάκι του πινγκ-πονγκ.  

 Ωστόσο ξαφνικά στα 65 του χρόνια έκλεισε το εργοστάσιο που ευηµε-
ρούσε και άρχισε να πραγµατοποιεί τα παιδικά του όνειρα. Να υπακούσει 
στον πιο ευαίσθητο παλµό από τις χορδές της καρδιάς του. Έτσι δηµιούρ-
γησε ένα µεγάλο αριθµό έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαλκογραφίας και 
άλλα έργα µε διάφορους άλλους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης: από 
µωσαϊκά, ψηφιδωτά µε γυαλί, µέχρι την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλι-
κών, όπως καπάκια από αναψυκτικά. Ήταν πάντα µπροστά από την εποχή 
του και εκµεταλλευόταν την κάθε στιγµή της ζωής του, βρίσκοντας συνέχεια 
κάτι ενδιαφέρον να κάνει.  

Στα 80 του άρχισε να παίρνει µαθήµατα αρµονίου. Το αρµόνιο αυτό 
ήταν το µέσο που τον ανάπαυε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και πέρναγε ώρες ατελείωτες µελετώντας και αποστηθίζοντας 
πολλά µουσικά κοµµάτια.  

Ήταν ένας άνθρωπος µε ανεξάντλητη δηµιουρ-
γικότητα, κέφι για ζωή και χιούµορ. Έζησε λιτά και 
βοήθησε πολλούς ανθρώπους, οικονοµικά, αλλά 
και µε τον λόγο του, µε την πραότητά του και µε 
την ζωή του. 
Αν και οι άνθρωποι που τον γνώρισαν φεύγουν 

σιγά-σιγά, η µνήµη του διατηρείται ζωντανή χάρις 
στην πλούσια καλλιτεχνική του δηµιουργία που 
έχει αφήσει. 

Το παράδειγµα της δηµιουργικότητας του ας 
µας είναι δείκτης ζωής τις δύσκολες ώρες που 
περνά η πατρίδα µας. 

Παραθέτουµε µια συνέντευξη που έδωσε στον 
δηµοσιογράφο Τάσο Αναστασιάδη το 1973: 

-Τι σας έσπρωξε προς την καλλιτεχνική αυτή 
διέξοδο κ. Σινάνογλου;  

- Όταν πούλησα τις µηχανές του εργοστασίου 
ένοιωσα ότι η ζωή δεν θα είχε κανένα νόηµα για 
έναν άνθρωπο που θα αποφασίσει να εγκαταλείψει 
κάθε προσδοκία στα 65 του χρόνια. Ξεκίνησα λοι-
πόν µε τη ζωγραφική. Λέει ξεκίνησα γιατί η τέχνη 
του είχε πολλές εξελίξιµες µορφές µέχρι σήµερα.  

 
 Το εργοστάσιο Σινάνογλου στην Ελευθερούπολη. 

Με την εξαδέλφη του Βασιλική Σινάνογλου. 
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Στο φωτεινό ησυχαστήριό του πάνω από το εργοστάσιο επί της οδού Χαλανδρίου µπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης τις 
ποικίλες µορφές του καλλιτεχνικού του διεξόδου της υλοποιήσεως µορφών και ιδεών, ενός ανθρώπου που σήµερα αν και είναι 
69 ετών ζητά ακόµα νέους τρόπους για να εκφράσει αυτό που σκέφτεται. 

Μια ολόκληρη έκθεση είναι το µικρό τούτο δωµάτιο, από ζωγραφικούς πίνακες και ανάγλυφες χαλκογραφίες. Θέµατα 
βασισµένα στο θρησκευτικό συναίσθηµα, όπως ο Χριστός Πάσχων, η Σταύρωσις, καθώς επίσης προσωπογραφίες µουσουργών 
και θέµατα βασισµένα στην πλούσια Ελληνική µυθολογία. 

Στο ισόγειο που επισκέπτοµαι µε τον καλλιτέχνη µε περιµένει µια έκπληξη. Όλος ο χώρος που κάποτε αντηχούσε από τον 
ήχο των µηχανών, σήµερα έγινε εργαστήρι της τέχνης. Εδώ θα λύσω την απορία µου για τα ζυµαρικά. Κι εδώ πολλά βάζα 
γυάλινα γεµάτα από κριθαράκια, αστράκια, λαζάνια κι’  όλα τα είδη ζυµαρικών. 

-Σε τι χρησιµεύουν; Μα φυσικά στην τέχνη. Και τα αποτελέσµατα 
καταπληκτικά. 

-Είναι ένα είδος ψηφιδoγραφίας αυτό µε τα ζυµαρικά. Παίρνω, µου 
εξηγεί ο κ. Σινάνογλου, τα λαζάνια, ας υποθέσουµε ότι πρόκειται να 
φτιάξω έναν πίνακα µε αυτά, και αφού τα βάζω µε διάφορα χρώµατα, 
δηµιουργώ τον πίνακα τοποθετώντας µια- µια τις ψηφίδες στην θέση 
τους. Αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι θαυµάσιοι πίνακες που 
µπορούν να συγκριθούν µε γνωστές ψηφιδογραφίες. Στην συνέχεια µου 
παρουσιάζει µια άλλη µορφή δουλειάς. Πίνακες φτιαγµένοι από χιλιάδες 
µικρές πολύχρωµες χάντρες. Χάντρες σε συνδυασµό µε ζωγραφικό 
φόντο, κολληµένες στον πίνακα µε λεπτοµερειακή τελειότητα παρουσι-
άζουν καλλιτεχνικότατα σύνολα, όπως µορφές Παναγίας, πρόσωπα 
παιδιών κ.λ.π. Αλλά η χάντρα, που τόση υποµονή χρειάζεται για να 
δουλευτεί χρησιµοποιείται και αλλού. Λουλούδια, πολλά λουλούδια, 
πολύχρωµα, ανθισµένα, µπουµπούκια µε το άρωµα της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας, φορτωµένα πληµµυρίζουν τον µεγάλο χώρο της ιδιωτικής 
αυτής εκθέσεως. Τα χάντρινα αυτά λουλούδια τα βρίσκω εξαιρετικά 
ευαίσθητα και θα άξιζε να γίνουν αντικείµενα ευρύτερης µελέτης. 
 
ΝΕΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 

Αλλά η αναζήτηση δεν σταµατάει εδώ. Μετά τον χρωστήρα, την 
χαλκογραφία, την ζυµοψηφιδογραφία, την περλοτεχνική, τα τελευταία 
χρόνια ένας νέος ορίζοντας ανοίχθηκε στον Έλληνα τούτο Πικάσο. Με 
αµείωτη καλλιτεχνική ενεργητικότητα αναζήτησε, νέες θαλάσσιες εκτά-
σεις όπου θα µπορούσε να πλεύσει το καράβι της καλλιτεχνικής του 
ερεύνης. Κι’ η ήρεµη θάλασσα αναζητήθηκε στο γυαλί. Υαλοκατασκευές 
µε σχηµατική και χρωµατική απεικόνιση, καταλαµβάνουν ένα µεγάλο 
µέρος της εκθέσεως. Ο τρόπος δηµιουργίας είναι ο ακόλουθος. Αφού 
βάψει το γυαλί από τη µία επιφάνεια µε τα χρώµατα που απαιτούνται, 

τότε µε ένα µηχάνηµα δικής 
του κατασκευής, το κόβει σε 
µικρά κοµµάτια παράξενων 
σχηµάτων. Στην δεύτερη φά-
ση της εργασίας την δυσκολότερη, τα κοµµάτια αυτά τα κολλά επάνω  στον πίνακα 
σαν ψηφίδες συναρµολογώντας έτσι την ποθούµενη απεικόνιση. Το τελείωµα αυτής 
της εργασίας έχει µια τέλεια οµοιογένεια, και εκτός από την παράσταση, όπως 
θαλασσογραφίες κλπ. Έχει οπτικό βάθος και µε τον φωτισµό παρουσιάζει φαντα-
στικές καλλιτεχνικές προεκτάσεις. 

Στον χώρο της τρισδιάστατης τέχνης θα πρέπει να αναφέρω και τις αναζητήσεις, 
τις χρωστικές αναζητήσεις, στην περιφέρεια του µοντέρνου. Χωρίς να είναι τέλεια 
αφηρηµένο, αλλά µε τα µέσα µιας αφηρηµένης τέχνης, κατορθώνει να µεταφέρει ο 
καλλιτέχνης τον θεατή στην ροή και δια µέσου αυτής στο αυτό αποτέλεσµα που ο 
ίδιος επεδίωξε.  

Περνώντας τώρα στην τρισδιάστατη εκδήλωση της τέχνης του, χωρίς αυτή να 
µην αφήνει πεδία, για περαιτέρω διαστάσεις υπενθυµίζω,  ότι η γλυπτική πολλά έχασε 
από την όψιµη εκδήλωση του ταλέντου του. Λέω πολλά έχασε, γιατί τα γλυπτά 
παρέµειναν γύψινα χωρίς να µεταφερθούν στο µάρµαρο και έτσι είναι αναλώσιµα από 
το χρόνο. Αυτό όµως δεν τα στερεί από την όµορφη οπτική ικανοποίηση που 
παρουσιάζουν. «Ο εφιάλτης µια νέας κοιµωµένης» µε τις τόσες µορφές που την 
τριγυρίζουν, µια κάποια χαλεπική επίδραση διαβλέπω σε αυτό το έργο, οι αθώες 
παιδικές µορφές και τα άλλα έργα, συµπληρώνουν την οπτική πανδαισία του 
επισκέπτη. 

Θα µπορούσα να µιλώ επί ώρες για τις πολυποίκιλες  µορφές, που τόσο όψιµα 
εκδηλώθηκε η τέχνη στον Σίµο Σινάνογλου. Η καλλιτεχνική αναζήτηση ίσως να µην 
ολοκληρωθεί στον καλλιτέχνη, και η σταθεροποίηση στην υλοποιηµένη µορφή να µην 
επέλθει. Αλλά πιστεύω   ότι αυτό είναι και το µεγαλύτερο ιδανικό της τέχνης. Η 
συνεχής αναζήτηση.  

Τελειώνοντας θέλω να εκφράσω την ευχή να γίνουν προσιτά τα έργα, µια και δεν 
πουλιούνται, σε ένα ευρύτερο κοινό µε τη δηµιουργία µιας τοπικής εκθέσεως. Πάντως 
ο καλλιτέχνης πρόθυµος πάντα θα δεχθεί στην έκθεσή του κάθε καλοπροαίρετο 
επισκέπτη.  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.  
Κατασκευή από γυαλί. 
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   9 Σεπτεµβρίου 1922. Φύλο πορείας του Γαβριήλ Λυκούδη,                    Οικογενειακό βιβλιάριο πρόσφυγος. 
σαλπιγκτή του 1

ου
 Συντάγµατος της 2

ης
 Μεραρχίας.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Βεβαίωση περιουσιακών στοιχείων ανταλλάξιµου, µε τη σφραγίδα και τα ονόµατα της ∆ηµογεροντίας Μαλακοπής 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Σφραγίδα του ∆ηµοτικού Απολυµαντηρίου                        Σφραγίδα της Επιτροπής Απογραφής Περιουσιών 
                  Προσφύγων στην Κέρκυρα.                                 προσφύγων στη Θεσσαλονίκη από τη Νίγδη Καππαδοκίας.  

 
 
Σηµ. Τα έγγραφα προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
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Του Νίκου Καλογιάννη 

 
Περνώντας αµέριµνα τις προάλλες από την Λεωφόρο Ηρακλείου και βλέποντας τον ασφαλτοστρωµένο δρόµο µε τα 

αυτοκίνητα παρκαρισµένα δεξιά και αριστερά σε όλο το µήκος του και τα άλλα τροχοφόρα να ανεβοκατεβαίνουν µε δυσκολία 
την ελεύθερη λωρίδα, γύρισε η µηχανή του χρόνου πολλά χρόνια πίσω, τότε που η λεωφόρος ήταν χωµατόδροµος, τα οχήµατα 
λιγοστά και ο δήµος, θυµάµαι, έβαζε την «σουλαντιστήρα», έτσι λέγαµε την υδροφόρο που ο οδηγός του µε κάποια κίνηση 
άνοιγε από τα πλάγια τα νερά σαν δύο ποτιστήρια και άλλο ένα σε σχήµα βεντάλιας στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου να 
καταβρέχει τον δρόµο. 

Είδα ακόµη τις πολυώροφος οικοδοµές να εφάπτονται ερµητικά µεταξύ τους, να έχουν αντικαταστήσει τις απέριττες 
διώροφες τετρακατοικίες που στέγασαν τις ξεριζωµένες από τις πατρογονικές τους εστίες προσφυγικές οικογένειες και τις 
αστραφτερές βιτρίνες των καταστηµάτων, µε τις διαφηµιστικές επιγραφές - εν πολλοίς κακόγουστες - άλλες µαυρόασπρες και 
άλλες έγχρωµες, γραµµένες στα Ελληνικά και, φυσικά, οι πιο πολλές στα ξένα, µε τα «γράµµατα τανάσκελα», όπως είχε πει σε 
µια πετυχηµένη ατάκα ο αξέχαστος Χατζηχρήστος. 

Όλα αυτά ξύπνησαν τις παιδικές µου αναµνήσεις και φρεσκάροντας, όσο γίνεται, τη µνήµη µου, είπα να περιγράψω και να 
αντιπαραθέσω παλιές και πρόσφατες καταστάσεις του κεντρικού µας δρόµου. 

Ας αρχίσουµε από τα Πευκάκια, που είναι και η είσοδος της πόλης, για αυτόν που έρχεται από την Αθήνα. 
Τα Πευκάκια ήταν µια υποβαθµισµένη περιοχή, µε έναν οφιοειδή δρόµο και µια κακοφτιαγµένη γέφυρα, που από κάτω 

περνούσαν τα δυό ρέµατα. Σήµερα αυτά έχουν σκεπαστεί και δηµιουργήθηκε ένας µεγάλος και κάπως ευθύς δρόµος και ένας 
καταπράσινος κήπος από την πλευρά του τραίνου. Η περιοχή αναβαθµίστηκε ακόµη περισσότερο, όταν κατεδαφίστηκαν κάτι 
µικρά κτίσµατα που ήταν πιο πάνω. Το πρώτο απ' αυτά ήταν ένα ιδιόµορφο κτίσµα, που λειτούργησε για µερικά χρόνια ως 
δηµοτικά ουρητήρια. Πλάϊ του ήταν το µαγαζί του Λαγού, που κατασκεύαζε σκούπες µε εκείνο το παραδοσιακό χόρτο. 

Ποιά µάνα δεν είχε χαλάσει την χοντρή λαβή της 
σκούπας, προσπαθώντας να «συνετίσει» τον κανακάρη της, 
για τις σκανταλιές που έκανε!   

Πιο δίπλα ήταν το αλλαντοπωλείο µε τον φηµισµένο του 
παστουρµά, ακολουθούσε το µηχανουργείο του Πυργέρου 
και, όποιος ήθελε να ξυριστεί, τον περίµενε το διπλανό 
κουρείο. Στη γωνία και στην απέναντι πλευρά στην οδό 
Χρυσοστόµου Σµύρνης ήταν µια σειρά από παραπήγµατα, 
τα λεγόµενα «φαρνατζίδικα», που έφτιαχναν µπουριά για 
σόµπες, φουφούδες και µαγκάλια. Από την πλευρά της Ηρα-
κλείου υπήρχε µπροστά µια µεγάλη πρασιά, που ευνοούσε 
τους µαγαζάτορες να απλώνουν τα τραπεζάκια και να µετα-
τρέπουν το µικρό παράπηγµα σε ουζερί. ∆ηλαδή σέρβιραν 
στους θαµώνες το παραδοσιακό καραφάκι, µε πολλούς 
µεζέδες στο πιάτο, που το ονόµαζαν «ποικιλία». Ήταν, 
πράγµατι, ποικιλία µεζέδων, γιατί είχε µαρίδα τηγανητή ή 
κρέας, λουκάνικο, τυρί, ντοµάτα, αγγούρι, τζατζίκι οπωσδή-
ποτε, απαραίτητος και ο παστουρµάς.Το τετράγωνο ήταν κι 
αυτό υποβαθµισµένο. Πίσω του ήταν το ρέµα, που αργότερα 
ο δήµος, στις παρυφές απ' όπου περνούσε το τραίνο, 
κατασκεύασε ένα κτίσµα, που το προόριζε για να στεγάσει τα ψαράδικα. Λειτούργησε έτσι για µερικά χρόνια και µετά 
εγκαταλείφθηκε. Η περιοχή αργότερα αναβαθµίστηκε, το κτίσµα µετατράπηκε σε καφετέρια και η όλη περιοχή έγινε ένας κήπος. 
Σήµερα έχουν εγκαταλειφτεί τα πάντα. 

Λίγο πιο πάνω, στη γωνία Ηρακλείου και οδού Πάρσης, ήταν το καφενείο του Μπόλα. Σήµερα είναι φαρµακείο και στον 
επάνω όροφο είναι το Ιατρικό Κέντρο «ΙΩΝΙΟ». Στο ισόγειο βρίσκεται ένα από τα δύο παλιά µαγαζιά, µε τους ξηρούς καρπούς, 
των Αφών Γουναρίδη και στη γωνία Ηρακλείου και Αγίας Φωτεινής ήταν το χρωµατοπωλείο του Ηλία Ζαχαριάδη. Ο Ηλίας 
Ζαχαριάδης δεν ήταν µόνο ένας πετυχηµένος επιχειρηµατίας αλλά και ένας ευχάριστος άνθρωπος, γελαστός, έτοιµος να πει µια 
καλή κουβέντα στον οποιονδήποτε. Το µαγαζί αυτό αργότερα το παρέλαβαν ο Γιώργος Κατηµερτζής και ο Παν. Καψαµπέλης. 
Σήµερα λειτουργεί ως κατάστηµα µε αντικείµενα σύγχρονης τεχνολογίας. 

Προχωρώντας πιο πάνω, στη γωνία Ηρακλείου και Μορκεντάου, η οποία µετονοµάστηκε σε Κώστα Βάρναλη, υπήρχε µια 
από εκείνες τις διώροφες προσφυγικές τετρακατοικίες, που στο µπαλκόνι της υπήρχε η επιγραφή «ALLIANS FRANCAIS». 

Ήταν ένα από τα πολλά παραρτήµατα που λειτουργούσαν για την εκµάθηση της Γαλλικής γλώσσας και την διατήρηση της 
κυρίαρχης θέσης της. Όµως, ένας µεγάλος ανταγωνιστής, η Αγγλική γλώσσα, καραδοκούσε να εκτοπίσει την Γαλλική και αυτό 
το πέτυχε σε µεγάλο βαθµό. Έτσι, έπαψαν να ακούγονται τα «µπαρντόν» και τα «µερσί» και ήλθαν στην επιφάνεια τα «οκέϊ» 
και τα «πλιζ». 

Προχωρώντας προς τα πάνω, πάντα από τη δεξιά πλευρά του δρόµου, συναντάµε το σπίτι της κυρίας Ευταλίας. Η κυρία 
αυτή ήταν µια αξιόλογη δασκάλα, η οποία µε υπευθυνότητα ασκούσε το λειτούργηµά της λίγα µέτρα πιο κάτω, στο ∆ηµοτικό 
σχολείο της Νέας Ιωνίας, µαθαίνοντας τα πρώτα γράµµατα στους µικρούς µαθητές της. Την διέκρινε µια αυστηρότητα και 
ταυτόχρονα έδειχνε όλη της την αγάπη και στοργή στα παιδιά. Μια µικρή αναπηρία στο δεξί της χέρι την υποχρέωνε - για να µη 
δηµιουργήσει το παραµικρό πρόβληµα στους µαθητές - να την καλύπτει µε διακριτικότητα, φορώντας πάντα ένα µαύρο γάντι. 
Το σπίτι αυτό, σήµερα, έχει γίνει πολυκατοικία. 

Πιο δίπλα ήταν µια από τις πρώτες µικρές βιοτεχνίες. Ένας δραστήριος επιχειρηµατίας, ο Κοσµάς Θωµόγλου, εγκατέστησε 
ένα µικρό Βαφείο-Φινιριστήριο, το οποίο, µέσα σε λίγα χρόνια, το µεγάλωσε και δηµιούργησε πίσω από την γέφυρα Χαλαν-
δρίου, απέναντι από τις γραµµές του τραίνου µια µικρή, θα λέγαµε, βιοµηχανία, µε το ίδιο αντικείµενο. Σήµερα και αυτή δεν 
υπάρχει και στη θέση της υψώνεται µια - τι άλλο! - πολυκατοικία. 

Ένας άλλος επιχειρηµατίας, µε έντονο το εµπορικό δαιµόνιο, ο Αρναούτογλου, δηµιούργησε ένα από τα πρώτα 
καταστήµατα νεωτερισµών, όπως θα λέγαµε σήµερα και το οποίο διατήρησε για πολλά χρόνια. Στη συνέχεια, το παρέλαβε ο 
γιός του, Νίκος, ο οποίος το διαχειρίστηκε για µεγάλο διάστηµα. Σήµερα η «ΕΚΛΟΓΗ» λειτουργεί µε νέα διεύθυνση και νέα 
επωνυµία, µε το ίδιο περίπου αντικείµενο. 

Τα τενεκετζίδικα και µικροµάγαζα στον «Τροχονόµο». 
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∆ίπλα από το κατάστηµα Αρναούτογλου βρίσκουµε το δεύτερο µαγαζί ξηρών καρπών Γουναρίδη, αρκετά ανακαινισµένο. 
Τώρα, ποιος από τους µαθητές στα χρόνια του πολέµου και µετά δεν έχει περάσει από το βιβλιοπωλείο του Τατσιράµου 

και δεν έχει αγοράσει ένα µολύβι, µια γόµα και κάτι άλλο, σχετικό µε το σχολείο; Πράγµατι, το µαγαζί αυτό είχε τα πάντα! 
Σήµερα, όλα αυτά έχουν γίνει πολυώροφα κτίρια. 

Πιο πάνω υπήρχε το ζυθεστιατόριο του Σκαρβελάκη, ο οποίος έφερνε συχνά ζωντανή µουσική και το µετέτρεπε σε κέντρο 
διασκέδασης. 

Περνάµε τώρα την Ελευθερίου Βενιζέλου και συναντάµε το κρεοπωλείο των Αφών Γιαννόπουλου και πιο πάνω το 
φαρµακείο του Σταυριανού, ο οποίος υπήρξε και δηµοτικός σύµβουλος. 

Στη γωνία µε την οδό Μ. Ασίας, στον επάνω όροφο, ζούσε η οικογένεια Ρουµπεΐδη. Αναφέρω το όνοµα αυτό, γιατί ο 
πατέρας ήταν ένας πλανόδιος επαγγελµατίας, ο οποίος χρησιµοποιούσε για τη δουλειά του ένα περίεργο εργαλείο. Είχε σαν 
βάση ένα µακρύ και αρκετά χοντρό ξύλο, που τα άκρα τους γύριζαν µε µια καµπύλη προς τα πάνω και, παρατηρώντας το από 
τα πλάγια, θύµιζε τριήρη. Στα δυό του άκρα ήταν δεµένο ένα σχοινί, που έπαιζε τον ρόλο χορδής. Εδώ, µε λίγη φαντασία, 
µπορούσες να το παροµοιάσεις σαν µια αρχαία άρπα. Το εργαλείο αυτό το χρησιµοποιούσε ο κάτοχός του και µε δεξιοτεχνία, 
αφού ξύλωνε το πάπλωµα, «τίναζε» το βαµβάκι µε την χορδή και το επανέφερε στην αρχική του απαλή µορφή. 

Προσπερνώντας το κατάστηµα νεωτερισµών του Τσαούσογλου και το διπλανό του Άγγελου Αρναούτογλου µε την ποικιλία 
κρυστάλλων, βρισκόµαστε νοερά µπροστά σε ένα µακρόστενο προσφυγικό σπίτι, µε ένα υπερυψωµένο παρτέρι. Ήταν το 
Αστυνοµικό Τµήµα Νέας Ιωνίας. Λίγο πιο πάνω ήταν µια άλλη τετράγωνη οικοδοµή µε έναν διαµπερή διάδροµο, που στο πίσω 
µέρος κατέληγε σε έναν ανοικτό χώρο, όπου έγινε ένας θερινός κινηµατογράφος, το «Μύριαµ», την εκµετάλλευση του οποίου 
είχε ένας πετυχηµένος επιχειρηµατίας, ο Σάββας Περγά-
µαλης, προβάλλοντας ταινίες ελληνικής και ξένης παρα-
γωγής. Επίσης, ο ίδιος είχε την εκµετάλλευση και του 
χειµερινού κινηµατογράφου «Αστέρα», προσφέροντας 
θέαµα στους κινηµατογραφόφιλους. Όλα αυτά έγιναν λεία 
της µπουλντόζας, εκτός από τον «Αστέρα» που σώθηκε, 
χάρις στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας, ο οποίος τον εξαγόρασε και 
µετά από µια φροντισµένη ανακαίνιση, τον διατηρεί, προς 
τέρψιν του φιλοθεάµονος κοινού.  

Προχωρώντας ακόµη πιο πάνω, βλέπουµε µια άλλη 
διώροφη οικοδοµή, η οποία χρησίµευε για στρατωνισµό 
των ανδρών Χωροφυλακής. Στη συνέχεια φθάνουµε στο 
φαρµακείο Καστάνα. ∆υστυχώς και αυτά υπήρξαν θύµατα 
της µπουλντόζας και µόνο το κατάστηµα ωρολογίων του 
Γιώργου Εµβαλωµένου παραµένει ακόµη. 

Στη διασταύρωση µε την οδό 28ης Οκτωβρίου υπήρχε 
η προσφυγική οικοδοµή, αφού εκεί τελείωνε ουσιαστικά η 
οδός Ηρακλείου, ήταν το τελευταίο κρεοπωλείο. Σήµερα η 
οικοδοµή έχει αλλάξει µορφή και χρήση, αφού για ένα 
διάστηµα ήταν υποκατάστηµα Τραπέζης και τώρα είναι 
κατάστηµα νεωτερισµών.  

Πριν περάσουµε απέναντι για να περιγράψουµε και 
την άλλη πλευρά, δυό λόγια για το τµήµα από εδώ µέχρι 
την διασταύρωση µε την οδό Χαλανδρίου (σηµερινή 
ονοµασία Αλέκου Παναγούλη). Το τµήµα αυτό, για πολλά 
χρόνια, ήταν υποβαθµισµένο, ξεχασµένο θα έλεγα. Λίγες 
οικοδοµές και πολλά οικόπεδα, σχεδόν εγκαταλελει-
µµένα. Το µόνο αξιόλογο που υπήρχε, ήταν η ξύλινη 
εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης, στον χώρο της 
οποίας, αφού κατεδαφίστηκε, κτίστηκε το Μητροπολιτικό 
Μέγαρο Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας. Απέναντι υπήρχε 
ένα γήπεδο, όπου γίνονταν ποδοσφαιρικοί αγώνες µε 
µικρής κατηγορίας οµάδες. Πιο κάτω υπήρχε ένα εξοχικό 
κέντρο διασκέδασης, έτσι εθεωρείτο τότε, «Τα Αµπελά-
κια», µε τον καταπράσινο κήπο και τα χρωµατιστά λαµπι-
όνια του κρεµασµένα στην πρόσοψή του, έσπαγε την 
ερηµιά και έδινε µια χαρούµενη και ζωντανή εικόνα στην 
περιοχή. Πιο κάτω, στη διασταύρωση των οδών 
Ηρακλείου και ∆αρδανελλίων (σηµερινή 28ης Οκτωβρίου) 

ήταν κτισµένο στο τετράγωνο το Εργοστάσιο Πιλοποιίας µε την γενική επωνυµία «ΜΙΡΟΥΑΡ». Η λέξη αυτή καθ'εαυτή δεν είχε 
κάτι το ιδιαίτερο - άλλωστε η λέξη γαλλιστί σηµαίνει «καθρέφτης» - όµως έγινε αποδεκτή από τους κατοίκους, ώστε απέκτησε 
την έννοια του τοπωνυµίου. Το εργοστάσιο λειτουργούσε µέχρι την έναρξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.  

Η εισβολή των στρατευµάτων του άξονα στην Ελλάδα δηµιούργησε µεγάλο πρόβληµα στο εργοστάσιο. Οι κατακτητές από 
την πρώτη στιγµή επέλεγαν τα ωραιότερα σπίτια, τα εργοστάσια και άλλα νευραλγικά σηµεία της χώρας και µε τη µέθοδο της 
επίταξης τα καταλάµβαναν προς ιδίαν χρήση. Έτσι, το «ΜΙΡΟΥΑΡ» έγινε η ∆ιοίκηση Καραµπινιερίας και η κατάληψη κράτησε 
µέχρι την 9η Σεπτεµβρίου 1943, ηµέρα κατά την οποία συνθηκολόγησε η Ιταλία. Αµέσως µετά την συνθηκολόγηση καταφθά-
νουν γερµανικά καµιόνια µε πάνοπλους στρατιώτες, οι οποίοι ακροβολίζονται σε επίκαιρα σηµεία και µε µια σύντοµη συζήτηση 
των επικεφαλής Γερµανών και Ιταλών, παραδίδονται οι Ιταλοί και εγκαταλείπουν τον χώρο. 

Πάµε τώρα στην απέναντι γωνία του τετραγώνου. Εδώ όλες οι προσφυγικές διώροφες τετρακατοικίες κατεδαφίστηκαν και 
στη θέση τους ανεγέρθηκαν πολυώροφες οικοδοµές, τα ισόγεια των οποίων έγιναν, κατά κανόνα,καταστήµατα. 

Αν κάποιο προσφυγικό κτίσµα παραµένει ακόµη, δύσκολα αναγνωρίζεται, από τις πολλές οικοδοµικές παρεµβάσεις που 
έχει δεχτεί. Λίγα µέτρα πιο κάτω βλέπουµε µια ελαφρά κάµψη του δρόµου και πίσω ένα ξέφωτο. Αυτό το ξέφωτο έγινε µια 
τριγωνική πλατεία, που στην κορυφή της δεσπόζει η µαρµάρινη προτοµή του Μικρασιάτη ποιητή Άγγελου Σηµηριώτη. 

 

Μποµπίνες µε ταινίες για τον «Αστέρα».  
∆εξιά ο Νίκος Καλογιάννης. 

Η ξύλινη εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
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Ως προς την ονοµασία της Πλατείας, υπάρχει το εξής παράδοξο: Επισήµως φέρει το όνοµα «Πλατεία Ηρώων», ονοµασία 
που ελάχιστοι την γνωρίζουν. Ανεπισήµως, ίσως λόγω της υπάρχουσας προτοµής του ποιητή, επεκράτησε το όνοµα «Πλατεία 
Άγγελου Σηµηριώτη», γνωστό στους πολλούς. 

Στο τετράγωνο µεταξύ των οδών Τσουρουκτσόγλου - Αγίου Βασιλείου δεν θα βρούµε ούτε δείγµα κατοικίας που να θυµίζει 
προσφυγικό συνοικισµό. Στην επάνω γωνία υπήρχε ένα ισόγειο κεραµοσκεπές κτίσµα, το οποίο στέγαζε την Αγροτική 
Τράπεζα. Στις αρχές της 10ετίας του 1950, ορισµένοι Ιωνιώτες, µεταξύ αυτών και ο 'Αγγελος Σηµηριώτης, ιδρύουν τον «Ιωνικό 
Σύνδεσµο», µε πρώτο Πρόεδρο τον απόστρατο Αντισυνταγµατάρχη Θεόδωρο Κυρκίδη. Ο «Ιωνικός Σύνδεσµος» 
πραγµατοποιεί διάφορες εκδηλώσεις, πολιτιστικού και καλλιτεχνικού περιεχοµένου. Ένα από τα πρώτα επιτεύγµατά του ήταν η 
δηµιουργία βιβλιοθήκης. Το παλιό κτίσµα κατεδαφίστηκε και σήµερα υπάρχει τριώροφη οικοδοµή µε ισόγειο κατάστηµα και δύο 
ορόφους που στεγάζουν τα γραφεία και τις αίθουσες όπου πραγµατοποιούνται οι διάφορες εκδηλώσεις του Συνδέσµου. Μια 
από τις πολλές εκδηλώσεις του είναι η ετήσια 'Εκθεση της Ιωνιώτισσας δηµιουργού. Σ' αυτήν λαµβάνουν πολλοί µέρος και 
εκθέτουν τις δηµιουργίες τους (ζωγραφική, αγιογραφίες, καλλιτεχνικές φωτογραφίες, υφαντά, κεντήµατα, χειροτεχνήµατα). 

Στο µέσον περίπου του τετραγώνου, αφού κατεδαφίστηκαν οι προσφυγικές κατοικίες, κατασκευάστηκε το υποκατάστηµα 
του Ο.Τ.Ε., καλύπτοντας αρκετά µέτρα, όχι µόνο στην πρόσοψη αλλά και στο βάθος, φθάνοντας µέχρι την πλάγια πλευρά της 
οδού Αγ. Βασιλείου. Στη γωνία Ηρακλείου και Αγίου Βασιλείου δέσποζε το υπέροχο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Ήταν ένα 
κτίριο που, µε την περίτεχνη πρόσοψη, η οποία συµπληρώνονταν µε τις περίφηµες τοιχογραφίες της, πρόβαλλε επιβλητικό, 
προσφέροντας την ευχάριστη εικόνα ενός αρχιτεκτονικού κοσµήµατος. ∆υστυχώς, όλα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να 
αποτρέψουν την κατεδάφισή του. Οι µπουλντόζες δεν άργησαν να έλθουν και να µετατρέψουν το στολίδι της περιοχής σε µια 
άµορφη µάζα από άχρηστα οικοδοµικά υλικά. Στη θέση του, βέβαια, υψώθηκε ένα νέο µεγαλύτερο οικοδόµηµα. Εµφανής, 
επίσης, είναι η προσπάθεια του αρχιτέκτονα να δηµιουργήσει ένα αξιόλογο αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικά σύγχρονο κτίριο, 
το οποίο να καλύπτει τις αυξηµένες ανάγκες, όµως η αρχιτεκτονική του εµφάνιση είναι τελείως διαφορετική από το 
προηγούµενο. 

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε το πρώτο φωτογραφείο που έστησε, µετά την αποκατάσταση των προσφύγων, ο 
Ηλίας Βογιατζόγλου, στο κτίσµα που βρίσκονταν µεταξύ του Ο.Τ.Ε. και της Εθνικής Τράπεζας. Οι εβδοµαδιαίες φωτογραφίες 
του, δηλαδή οι φροντισµένες στις λεπτοµέρειες του καλλιτέχνη, ήταν η προτίµηση των πελατών του. Πολλοί από τους 
µεγαλύτερους θα έχουν κάποια αναµνηστική φωτογραφία. 

Στο επόµενο τετράγωνο και στην απέναντι γωνία, 
υπήρχε ένα διώροφο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο 
εξυπηρετούσε τις ταχυδροµικές ανάγκες των κατοίκων. 
Με την πάροδο του χρόνου, η Νέα Ιωνία µεγάλωσε, ο 
πληθυσµός της αυξήθηκε και ο χώρος του παλιού 
Ταχυδροµείου δεν επαρκούσε για την εύρυθµη λειτουργία 
του. Αποφασίστηκε η γνωστή µέθοδος: Κατεδάφιση του 
παλιού και ανέγερση ενός νέου πολυώροφου κτιρίου. 

∆ίπλα από το Ταχυδροµείο υπήρχε ένα µακρόστενο 
κτίσµα, στο οποίο ένας άλλος πετυχηµένος επαγγελ-
µατίας το µετέτρεψε σε φωτογραφείο. Ήταν ο γνωστός 
Παπαϊωακείµ, ο οποίος έκανε την εξής καινοτοµία: 
«Όπλισε» τον βοηθό του µε µια σύγχρονη τεχνολογικά 
φωτογραφική µηχανή, η οποία είχε τη δυνατότητα να 
φωτογραφίζει κινητούς στόχους.  

Έτσι, βλέποντας στο φαρδύ (τότε) πεζοδρόµιο, µε ένα 
«κλικ» φωτογράφιζε τους διερχόµενους εν κινήσει. Η 
µέθοδος αυτή είχε µεγάλη επιτυχία, διότι, απλά, σύντοµα 
και µε µικρό κόστος, αποκτούσες µια αναµνηστική 
φωτογραφία.  

Προχωρώντας πιο κάτω, συναντάµε το 
ζαχαροπλαστείο «Βαλκάνια» του Μωραλόγλου, το 
οποίο, εκτός από τα υπέροχα γλυκά του, δηµιούργησε 
και κάποιο στέκι για τους νέους. 

Στη συνέχεια, εκεί υπάρχει ακόµη η διώροφη 
προσφυγική τετρακατοικία, δύσκολα αναγνωρίσιµη από 
τις πολλές οικοδοµικές παρεµβάσεις που έχει υποστεί. 
Η πιο παλιά παρέµβαση που έγινε, είναι η µετατροπή 
του ισογείου σε καφενείο και κέντρο διασκέδασης, µε 
τον τίτλο «Προξενικό». Το κτίσµα αυτό, σήµερα 
ανακαινισµένο, λειτουργεί ως καφετέρια. 

Περνάµε απέναντι, στη γωνία Ηρακλείου - 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Βλέπουµε το γωνιακό διώροφο 
κτίριο, το οποίο παραµένει όπως ήταν από παλιά. Στο 
ισόγειο υπήρχε το περίφηµο καφενείο «Αβέρωφ». Στον 
επάνω όροφο ήταν, για πολλά χρόνια, το ∆ηµαρχείο. 
Όταν ο ∆ήµος απέκτησε το δικό του κτίριο, ο όροφος 
άλλαξε χρήση και χρησιµοποιείται σήµερα ως κατά-
στηµα. Έξω, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν, 
παλιά, για αρκετά χρόνια, η αφετηρία των λεωφορείων. 
∆ίπλα και επί της οδού Ηρακλείου συναντάµε το 
περίφηµο ζαχαροπλαστείο των «Κυβελείων», του 
Ιωάννη Μακρόπουλου. Στο ζαχαροπλαστείο αυτό 

δηµιουργήθηκε το λεγόµενο «στέκι», µε την ανοχή του πατέρα και του γιού Αντωνάκη και µε κύριο κόσµο από νέους της 
σπουδάζουσας νεολαίας. Εκεί, οι νέοι αυτοί, φωνασκώντας πολλές φορές, καταπιάνονταν σε ατέρµονες συζητήσεις επί παντός 
επιστητού. Σήµερα το ζαχαροπλαστείο δεν υπάρχει, ο χώρος έχει µετατραπεί και η χρήση του έχει αλλάξει.   

 

Ο πρώτος ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Γεώργιος Φελέκης,  
µε συνεργάτες του έξω από το ζαχαροπλαστείο «Κυβέλεια», µετά το 
µνηµόσυνο του Νικόλαου Πλαστήρα τον Σεπτέµβριο του 1953. 
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Πιο κάτω, ένα µακρόστενο διαµπερές άνοιγµα δηµιουργεί την στοά ∆ιαµαντάκη. Ο ∆ιαµαντάκης ήταν ένας πολιτικός 
παράγοντας, ασχολούµενος µε τα κοινά. Επίσης, δηµοσιογραφούσε, εκδίδοντας για αρκετά χρόνια την τοπική εφηµερίδα 
«ΘΑΡΡΟΣ». 

Προσπερνώντας την στοά Μερκούρογλου - δεύτερη 
κατά σειρά - συναντάµε ένα από τα πιο παλιά καταστήµατα, 
αρκετά ανακαινισµένο, το κατάστηµα του Χαραλαµπίδη. ∆εν 
νοµίζω ότι υπήρξε γυναίκα που να µη το έχει επισκεφθεί, για 
να αγοράσει κάποιο εσώρουχο ή κάποιο άλλο είδος, από 
την τεράστια ποικιλία που διέθετε και διαθέτει ακόµη το 
κατάστηµα. 

Λίγα µέτρα πιο κάτω βλέπουµε την τρίτη και τελευταία 
στοά Πεσµατζόγλου. Αποµένει να πούµε δυό λόγια για το 
γωνιακό κτίσµα. Στη µεγάλη αίθουσα του ισογείου ήταν το 
κατάστηµα της «Νέας Μόδας», το οποίο διέθετε τα πιο 
µοντέρνα εµπορεύµατα ένδυσης. Ήταν, πράγµατι, ένα 
κατάστηµα νεωτερισµών της εποχής. Σήµερα λειτουργεί µε 
το ίδιο περίπου αντικείµενο, µε διαφορετική διεύθυνση. Στον 
επάνω όροφο βρίσκεται για πολλά χρόνια το Αστυνοµικό 
Τµήµα της Νέας Ιωνίας. 

Απέναντι υπάρχει ένα ιδιόµορφο οικοδοµικό τετράγωνο. 
Στην ουσία είναι πεντάγωνο, µε την πιο µικρή του πλευρά 
να βλέπει στη Λεωφόρο Ηρακλείου.  

Το ισόγειό του αποτελείται από δύο µόνο καταστήµατα: 
Το ένα, από την πλευρά της οδού Κ. Βάρναλη, ήταν το 
παντοπωλείο ∆ηµητριάδη, που διέθετε µεγάλη ποικιλία τροφίµων, µε τον απαραίτητο διαχωρισµό σε εδώδιµα και αποικιακά. 

Από την πλευρά της οδού Ευαγγελικής Σχολής ήταν ο φούρνος του Βαλούρδου, ο οποίος υπήρξε το 1934 ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος στην πρώτη αιρετή ∆ηµαρχία του Γεωργίου Φελέκη. ∆ίπλα από τον φούρνο υπήρχαν τα λουτρά «Αφροδίτη» του 
Παντελίδη. Αυτά, µε την πάροδο των χρόνων έχασαν την χρησιµότητά τους και, τέλος, έπαψαν να λειτουργούν. Το κτίριο 
παρέµεινε για πολλά χρόνια κλειστό, µέχρι που και αυτό δεν άντεξε την γνωστή µέθοδο της κατεδάφισης. 
Τελειώνοντας την περιγραφή του δρόµου, λίγα λόγια για το τελευταίο, µεταξύ των οδών Ευαγγελικής Σχολής και Ρίµινι, 
οικοδοµικό τετράγωνο, το οποίο είχε σαν στολίδι στην πρόσοψή του µια σειρά από εκείνες τις απέριττες διώροφες προσφυγικές 
τετρακατοικίες. Σήµερα έχουν όλες κατεδαφιστεί και στη θέση τους έχουν υψωθεί πολυκατοικίες, οι οποίες, µάλιστα, εφάπτονται 
ερµητικά µεταξύ τους, εµφανίζοντας έναν τεράστιο οικοδοµικό όγκο. Ακόµη και το γωνιακό υπερυψωµένο κτίριο, µε τα 
περίφηµα εξωτερικά του σκαλοπάτια, τα οποία οδηγούσαν σε µια ευρύχωρη αίθουσα, που φιλοξενούσε για πολλά χρόνια τους 
θαµώνες του καφενείου Πασπάτη, παρ' όλο που δεν κατεδαφίστηκε, αλλοιώθηκε η εµφάνισή του, καλυπτόµενο µε κάποιο 
τεχνικό υλικό. 

Μια και βρισκόµαστε στο σταυροδρόµι απ' όπου αρχίσαµε, δυό λόγια για την απέναντι πλευρά: Στη γωνία υπήρχε το 
µηχανουργείο του Λάβδα και δίπλα, κρυµµένο πίσω από τις φυλλωσιές των δένδρων, ήταν ένα γραφικό καφενεδάκι και λίγο 
πιο κάτω το καροποιείο του Κοκώνη. Τα καροποιεία αυτά επισκεύαζαν τις ζηµιές των κάρων, ήταν θα λέγαµε τα συνεργεία 
αυτοκινήτων της σύγχρονης εποχής. Η µεγάλη ξύλινη καρότσα στηρίζονταν επάνω σε δύο τεράστιες ακτινωτές ρόδες. Στη µέση 
της καρότσας καθισµένος ο αγωγιάτης, κρατώντας στο ένα χέρι τα γκέµια και στο άλλο το καµουτσί, οδηγούσε το λιπόσαρκο 
άλογο, το οποίο έσερνε µε νωχέλεια το κάρο ή την σούστα, όπως αλλιώς την έλεγαν, στον προορισµό του. 

Στη θέση αυτών των κτιρίων υπήρχε ένας περίβολος, στον οποίο στάθµευαν τα λεωφορεία της γραµµής Νέα Ιωνία - 
Αθήνα. Το τέρµα της γραµµής αυτής ήταν, τα πρώτα χρόνια, ο σταθµός Λαυρίου, στην οδό Χαλκοκονδύλη, κοντά στην Πλατεία 
Οµονοίας. Αργότερα µεταφέρθηκε στην οδό Βερανζέρου, στην προέκταση της Πλατείας Κάνιγγος και σήµερα βρίσκονται στην 
οδό Στουρνάρα, λίγο πιο κάτω από το Πολυτεχνείο. Το ίδιο συνέβη και µε την αφετηρία στη Νέα Ιωνία. 

Όταν ο συνοικισµός µεγάλωνε και απλώνονταν, χρειάστηκε, για την εξυπηρέτηση του κοινού, να µεταφερθεί στη γωνία της 
Λεωφόρου Ηρακλείου και Ελευθερίου Βενιζέλου, έξω από το καφενείο «Αβέρωφ». Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα λεωφορεία 

την Λεωφόρο Ηρακλείου και φθάνοντας στη θέση Μιρουάρ - στο σηµερινό, όπως 
είπαµε, “IONIA CENTER”, έστριβαν αριστερά και, δια µέσου της οδού 28ης 
Οκτωβρίου, έφταναν στο άλλο άκρο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στη θέση 
Βλάχου. Το προσωνύµιο αυτό το πήρε από έναν γιγαντόσωµο τσέλιγκα, ο οποίος 
είχε την στάνη του µε τα γιδοπρόβατα λίγο πιο πάνω, περνώντας κάθετα την 
Λεωφόρο ∆εκελείας, στο σηµείο που σήµερα αρχίζει η οδός Αναγεννήσεως. 

Ο άνθρωπος αυτός είχε µια αξιοθαύµαστη ικανότητα να «θεραπεύει» µε ένα 
πρακτικό τρόπο τα κατάγµατα των ζώων. Η πείρα και η δεξιοτεχνία που διέθετε, 
βοήθησαν να εφαρµόσει την µέθοδό του και στους ανθρώπους. 

Γρήγορα η φήµη του έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και άρχισαν να συρρέουν 
στου Βλάχου, από πολλά µέρη της Ελλάδας, ασθενείς, για την αντιµετώπιση των 
ορθοπεδικών τους προβληµάτων.  

Αργότερα, κατόπιν πιέσεων, επανδρώθηκε το «Ιατρείο» µε ειδικούς γιατρούς, 
οργανώθηκε και λειτούργησε µε επιστηµονικές µεθόδους και προδιαγραφές. 

Όπως είναι φυσικό, πολλά άλλαξαν, όµως εκείνο που έµεινε - κι αυτό κάπως 
ξεχασµένο - είναι το προσωνύµιο της περιοχής. 
Εδώ τελειώνει η «ξενάγησή» µας, δεν τελειώνουν όµως οι αλλαγές και οι οικο-
δοµικές παρεµβάσεις που γίνονται και θα γίνονται στα κτίσµατα που πλαισιώνουν 
τον δρόµο, αφού άλλωστε και αυτός είναι κοµµάτι που ανήκει σε µια ζωντανή 
πόλη, η οποία παρακολουθεί και εναρµονίζεται µε την σύγχρονη τεχνολογία. 

Θα έχει ενδιαφέρον να εµφανισθεί στο µέλλον κάποιος, ο οποίος να ασχοληθεί 
και να περιγράψει όχι µόνο τις όποιες αλλαγές που θα έχουν γίνει, αλλά να                     
συµπληρώσει και τυχόν δικές µας παραλείψεις. 

Ε
 

Η Λεωφόρος Ηρακλείου τη δεκαετία ’60. 

Ο Βλάχος «επί το έργον». 
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Ψηφιακή παρουσία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ν. Ιωνίας στην αιχμή της διάδοσης του Μικρασιατικού 

Πολιτισμού, της ακαδημαϊκής έρευνας και της τεχνολογικής καινοτομίας 

 

 
 

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 διατέθηκε στη διάθεση του ψηφιακού κοινού η νέα ιστοσελίδα του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ ενώ στις 
4 Μαρτίου στο πλαίσιο εκδήλωσης παρουσιάστηκε στους δηµότες της πόλης µας. Πρόκειται για µία σύγχρονη, 
responsive δυναµική πλατφόρµα τεχνολογίας αιχµής, προσβάσιµη από όλους τους τύπους συσκευών, που 
αξιοποιεί επιλεγµένο ψηφιακό τεκµηριακό υλικό για την βιωµατική προσέγγιση των επισκεπτών του και διαθέτει 
σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία. 
 
Ψηφιακές εκδόσεις ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και Πρακτικά Συµποσίων 

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου, είναι διαθέσιµο το σύνολο των εκδόσεων βιβλίων (23) και περιοδικών (22) του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για ανάγνωση και καταφόρτωση. Επιπρόσθετα, τα πρακτικά των 8 Συµποσίων που έχει διοργανώσει το 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προσφέρονται σε ψηφιακή µορφή, περιλαµβάνουν τις αναλυτικές εισηγήσεις των επιστηµόνων που 
πήραν µέρος, δοµηµένες ανά θεµατολογία Συµποσίου και επιµέρους εισηγήσεις εµβάθυνσης. 
 
Πρόσθετο χρήσιµο ψηφιακό υλικό 
• DVD εκπαιδευτικών προγραµµάτων, έτοιµα προς καταφόρτωση, σε µορφή αρχείου ISO. 
• Παρουσίαση µε κατά περίπτωση δυνατότητα καταφόρτωσης άλλων εκδόσεων που αφορούν στη Νέα Ιωνία 

και ντοκουµέντων. 
• Πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές ερευνητών που έχουν εστιάσει στη µελέτη της Νέας Ιωνίας. 
• Σηµαντικό αρχειακό υλικό όπως µαρτυρίες προσφύγων, ντοκυµαντέρ, συνεντεύξεις, τραγούδια για τη Νέα 

Ιωνία κ.ά. (διαθέσιµα στο YouTube Channel του Κέντρου) 
 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
• Ηλεκτρονικό αίτηµα ξενάγησης στα Μουσεία ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
• Αίτηµα πρόσβασης στα τεκµήρια του Ιστορικού Αρχείου για επιστηµονικούς σκοπούς 
• Εργαλείο εγγραφής στη λίστα συνδροµητών 
• Επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικής φόρµας 
• Χάρτες πρόσβασης 

 
Χρήσιµες πληροφορίες 
• Οι 100 εκδηλώσεις από το 2003 µέχρι σήµερα, που έχει πραγµατοποιήσει το Κέντρο 
• Ονόµατα δωρητών µουσειακού και αρχειακού υλικού 
• ∆ράσεις και εκδηλώσεις διατήρησης της ιστορικής µνήµης και ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισµού 
• Νέα και ανακοινώσεις για το ευρύ κοινό 
• Σηµαντικές πληροφορίες για τη Νέα Ιωνία 
• Πλούσιο φωτογραφικό υλικό των Μουσείων και video ξενάγησης σε αυτά 

 
Στο τηλ. 210 27 95 012 ή  e-mail: kemipo@οtenet.gr  ή  στο  https://kemipo-neaionia.gr  

θα είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
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2.2.2019, 2ο Λύκειο Χολαργού

9.3.2019, Α’ Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

3.4.2019, 1ο Λύκειο Ν. Ιωνίας

11.4.2019, 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας

13.2.2019, 40ο Λύκειο Αθηνών

17.2.2019, Ιωνική Λέσχη Ανάγνωσης

23.5.2019, 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

Από τις επισκέψεις και ξεναγήσεις
στα Μουσεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.



Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.). Η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ.
646 / τ. 2 / 2003, όπου παρατίθεται η σχετική Συστατική Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας
Αττικής (113/03). Με την υπ’ αριθμ. 36281/04.08.2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1765/5.8.2011) το 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εξαιρέθηκε της συγχώνευσης κι εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτόνομο Ν.Π.Δ.Δ. Για την 
επίτευξη των σκοπών του, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. μπορεί να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του, με τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και με πολίτες. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου περιλαμβάνονται η έρευνα, μελέτη και εκπόνηση προγραμμάτων,
η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις, η προκήρυξη υποτροφίων, η καταγραφή
στοιχείων του μουσικού κι ορχηστρικού πολιτισμού, η διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών, η λειτουργία
μουσείων, η διεξαγωγή εκθέσεων κι η οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Οι πόροι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται από το Δήμο Ν. Ιωνίας. Παράλληλα, ενίσχυση προσφέρουν οι
δωρεές και χορηγίες φορέων και φυσικών προσώπων.

Το Κέντρο στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους του συγκροτήματος κτιρίων του Δήμου Νέας Ιωνίας
που βρίσκονται στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 4, πολύ κοντά στον ομώνυμο σταθμό των Η.Σ.Α.Π.

Σε καθημερινή βάση, υποδεχόμαστε το κοινό από τις 8:30 έως και τις 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 27 95 012 ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτημα ξενάγησης στην ιστοσελίδα του Κέντρου στη διεύθυνση https://kemipo-neaionia.gr/guided-tour/.

Η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτογραφιών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και μετά από έγγραφη
άδεια από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν απόψεις και θέσεις των συγγραφέων τους. Η αρμόδια για την έκδοση

του περιοδικού επιτροπή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. φέρει την ευθύνη για την επιμέλεια και την άρτια παρουσίασή τους μόνον. 

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 210 27 95 012 | Fax: 210 27 90 775
kemipo@otenet.gr | https://kemipo-neaionia.gr

Επιμέλεια έκδοσης: Μάκης Λυκούδης | Επιμέλεια εξωφύλλου: Παρασκευή Καλογεράκη
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: Κ. Πλέτσας - Ζ. Κάρδαρη Ο.Ε. Γραφικές Τέχνες - Εκτυπώσεις Offset
    Χαριλάου Τρικούπη 107, 114 73 Αθήνα | Τηλ. & Fax: 210 38 20 148

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος, ιστορικός ερευνητής Μικρασιατικού Πολιτισμού, συγγραφέας
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Χατζηιωάννου
Μέλη: Όλγα Ακιανίδου, Χάρης Σαπουντζάκης, ιστορικός, συγγραφέας, Προέδρος Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας,
Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γ.Γ. Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Κώστας Τσομπανάκης, Ταμίας Συνδέσμου Αλαγιωτών,
Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. σχολικός σύμβουλος φιλολόγων, Χρυσάνθη Αθηνάκη, φιλόλογος, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Σμυρναίων
Νέας Ιωνίας, Καλλιόπη Στεριάδου, δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, συγγραφέας, Γιώργος Νουβέλογλου, Πρόεδρος Συνδέσμου
Αλαγιωτών, Γεράσιμος Λυκούδης, ζωγράφος, αγιογράφος, Γκέλυ Σακαλόγλου, Δημοτική Σύμβουλος, Γραμματέας Συνδέσμου
Αλαγιωτών, Νίκος Κεχαγιόγλου, τοπογράφος-πολεοδόμος μηχανικός, Δημήτρης (Τάκης) Κωστιδάκης, καραγκιοζοπαίχτης, 
επίτιμος Πρόεδρος Ιωνικού Συνδέσμου, Νίκος Τσερπάνης, δικηγόρος
Αναπληρωματικά μέλη
Προέδρου: Ζαχαρούλα Καραβά, δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, σχολική σύμβουλος
Αντιπροέδρου: Σωτήρης Κριωνάς
Μελών: Λίλιαν Αθυμαρίτου, Δημοτική Σύμβουλος, Ξενοφών Κυριακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, Γιάννης Καραγιαννίδης, 
Αντιπρόεδρος Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Δέσποινα Μαλάτου, φιλόλογος, Κούλα Μπρόλιου, Πρόεδρος Συλλόγου
Μικρασιατών «Η Καππαδοκία», Έλσα Ανθρακίδου, Πρόεδρος Συλλόγου Σμυρναίων Νέας Ιωνίας, Όλγα Φτούλη, βιβλιοπώλης,
Ευστάθιος Νουβέλογλου, βιοτέχνης, Ουρανία Κουτούλα, συνταξιούχος ΔΕΗ, απόφοιτος γαλλικής φιλολογίας, Σταμάτης Γλιγλίνος,
συνταξιούχος τεχνικός ΥΠΕΧΩΔΕ, Ιωάννης Πέτσης, Αναστασία Δημητσάνου, Σοφία Μιχαηλίδου
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