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Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Θα πρωτοτυπήσω σήμερα ξεκινώντας με ευχές για 
υγεία και μακροημέρευση και επιτέλους να τελειώ-
σει ο εφιάλτης που μας έχει περικυκλώσει. 

Covid-19 τον είπανε οι γιατροί. Κορονοϊό τον 
μάθαμε οι περισσότεροι. Ποιος ήξερε για lockdownς 
και SMS, μάσκες και αντισηπτικά. Ποιος να φαντα-
στεί ότι για να βγούμε από το σπίτι έπρεπε να στεί-
λουμε SMS ή να συνοδεύαμε κάποιο κατοικίδιο ζώο; 
Και νομίζαμε ότι όλα τελείωσαν…

Δυστυχώς οι ειδήσεις στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση κάθε μέρα άρχισαν πάλι να ξεκινούν με 
ιατρικά ανακοινωθέντα και περιοριστικούς όρους 
στη κοινωνική μας συμπεριφορά και όχι μόνον. 

Ποιος από μας, στις αρχές του νέου έτους, όταν 
όλοι μας κόβαμε τις Πρωτοχρονιάτικες πίτες μας 
και ανταλλάσσαμε ευχές για δημιουργικό μέλλον 
στους Μικρασιάτικους Συλλόγους, μπορούσε να 
φανταστεί, τι θα επακολουθούσε από τον Μάρτιο 
και τους επόμενους μήνες;

Ένας ιός έφτασε για να φέρει τα πάνω κάτω. Και 
αν τον βλέπαμε… ίσως τον καταπολεμούσαμε. 
Δυστυχώς είναι αόρατος και απρόβλεπτος. Χτυπά-
ει αδιάκριτα και φεύγει… Σε άτομα και ομάδες. 
Όπου βρίσκει χαλαρότητα κατά τους λοιμωξιολό-
γους «επιβάλλεται». Καταλαβαίνεις ότι είσαι «θύμα 
του» έπειτα από μέρες. Ή μπορεί να μην το πάρεις 
είδηση αλλά να έχεις γίνει εσύ η αιτία να κολλήσουν 
φίλοι και γνωστοί σου αλλά και άγνωστοι επειδή 
ήρθες σε επαφή μαζί τους με διαφόρους τρόπους.

Η Πολιτεία για να περιορίσει την διασπορά του 
ιού, πήρε νομίζω δραστικά μέτρα και περάσαμε το 
πρώτο στάδιο με επιτυχία και μικρές απώλειες. Έλα 
όμως τώρα που έρχεται το «δεύτερο κύμα» και ο 
κόσμος έχει κουραστεί, έχει εξαντληθεί οικονομικά, 
κάποιοι έχουν καταστραφεί…

Όλα αυτά τα γεγονότα ανάγκασαν τους Μικρα-
σιατικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους να ανα-
βάλλουν τις προγραμματισμένες τους εκδηλώσεις, 
για το άγνωστο. Τι να προγραμματίσεις αφού δεν 
γνωρίζεις τι θα επικρατήσει σε λίγες ημέρες από 
τους περιορισμούς που μας επιβάλλονται. Ο Πολι-
τισμός και οι άνθρωποί του δυστυχώς περνούν 
εφιαλτικές ημέρες. Ο Αύγουστος των γιορτών και 
των πανηγυριών έγινε «…ας είμαστε τουλάχιστον 
υγιείς..» Προβληματιζόμαστε να πάμε σε γάμους 
και βαφτίσια. Το μόνο που δεν έχω ακούσει είναι 
να κάνουμε θαλασσινά μπάνια με σκάφανδρο…

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. την περίοδο «Μένουμε Σπίτι» 
πρότεινε στους φίλους του και φίλες του, να δια-
βάσουν από την Ιστοσελίδα του όπου είναι αναρ-
τημένα περίπου 50 βιβλία και περιοδικά με ενδια-
φέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με τα 9 συ-
μπόσια που έχει διοργανώσει, αλλά και να μελετή-
σουν βιβλία για την πόλη μας και την ιστορία της. 

Επίσης τα Πρακτικά του 9ου Συμποσίου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. με θέμα: «Η επίδραση των Μικρασια-
τών Προσφύγων στον Νεοελληνικό Πολιτισμό» 
είναι έτοιμα και σας περιμένουν, αλλά δεν γνωρί-
ζουμε αν θα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε ή 
να σας τα διανείμουμε. Μπορεί να τα πούμε όμως 
διαδικτυακά…

Να σας μιλήσουμε για τα σχέδια μας, είναι λίγο 
δύσκολα. Θα σας καλούσαμε όμως να διαβάσετε 
την προκήρυξη μας και να την προτείνετε στους 
φίλους σας, Το 2021 είναι πολύ κοντά και μετά 
έρχεται το 2022. Ας ετοιμαστούμε…

Ευελπιστούμε να βελτιωθεί η κατάσταση, να 
μπορούν να γίνονται εκδηλώσεις (έστω και με πε-
ριορισμούς) ή να βρεθεί εμβόλιο που θα εξαλείψει 
αυτή τη μάστιγα. 

Καλό κουράγιο και καλή συνέχεια…..

Γράμμα από τον Πρόεδρο…



Ολίγον μετά την εγκαθίδρυσιν της Ελληνικής Διοι-
κήσεως εν Μικρά Ασία εκρίθη αναγκαία η οργάνωσις 
υπηρεσίας των αρχαιοτήτων προς φύλαξιν και συντή-
ρησιν των μνημείων, προς επίβλεψιν και νέαν ρύθμι-
σιν των ενιαχού υπό της Τουρκικής κυβερνήσεως ή 
ξένων αρχαιολογικών αποστολών κατηρτισμένων 
συλλογών, προς διάσωσιν και περισυλλογήν των 
οπουδήποτε της Μικρασιατικής χώρας εν υπαίθρω 
κατεσπαρμένων κινητών αρχαίων, και τέλος προς 
εκτέλεσιν ανασκαφών χάριν μελέτης των αρχαίων 
Ελληνικών πόλεων της Ασίας.

Την διεύθυνσιν των έργων τούτων είχε μέχρι του 
Νοεμβρίου του 1920 ο έφορος αρχαιοτήτων Γ. Οικονό-
μος από δε του Ιανουαρίου του 1921 μέχρι του Σεπτεμ-
βρίου 1922 ο Κ. Κουρουνιώτης, μεθ’ ου συνειργάζετο 
ως βοηθός και ο επιμελητής Ν. Λάσκαρις. Δημοσιεύομεν 
ενταύθα βραχείαν έκθεσιν περί των πραχθέντων υπό 
της Ελληνικής αρχαιολογικής υπηρεσίας κατά το τριε-
τές σχεδόν διάστημα της δράσεως αυτής εν Μικρά Ασία.

Συντήρησις αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. 
Κατά την διάρκειαν του μεγάλου πολέμου οι Τούρκοι 
εγκατέλιπον αφύλακτα εις την τύχην αυτών όχι μόνον 
τα μεμονωμένως υπάρχοντα εις διαφόρους πόλεις αρχαία 
ερείπια, αλλά και τας συστηματικώς υπό ξένων αρχαι-

ολόγων ανεσκαμμένας αρχαίας πόλεις, αίτινες μέχρι 
τότε εφυλάσσοντο οπωσούν καλώς χάριν εις τας φρο-
ντίδας των ξένων. Ένεκα της παραμελήσεως ταύτης και 
η φύσις και οι άνθρωποι είχον επιφέρει σπουδαίας βλά-
βας εις τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς τόπους.

Εν Εφέσω αι εν τη αγορά υπό των Αυστριακών 
αποτελεσθείσαι αρχαιολογικαί συλλογαί κατεστράφη-
σαν και ελεηλατήθησαν πολλά των εν αυταίς γλυπτών 
ευρέθησαν τεθραυσμένα, πάντα δε τα απομείναντα εκ 
του περιεχομένου αυτών αρχαία έκειντο ατάκτως σω-
ρευμένα, προς τούτοις είχον αφαιρεθεί εκ του χώρου 
των ανασκαφών κίονες και άλλα σπουδαία αρχιτεκτο-
νικά μάρμαρα και είχον μεταφερθή εις Σμύρνην κατά 
διαταγήν του διοικητού ταύτης όπως χρησιμεύσωσιν 
εις την οικοδομήν δημοσίου κτιρίου. Αλλά και η τεράστια 
βλάστησις αγρίων θάμνων και δένδρων εν τη αρχαία 
Εφέσω υπό τον Κορησόν και η καταπλημμύρισις μεγά-
λου μέρους ταύτης ένεκα της εμφράξεως των υπό των 
Αυστριακών γενομένων τάφρων προς αποχέτευσιν του 
αφθόνως αναβλύζοντος ύδατος είχον καταστήση σχεδόν 
τελείως απρόσιτα τα ερείπια.

Δι’ επιμόνου εργασίας και σπουδαίας δαπάνης απε-
κόπησαν τα αυξηθέντα δένδρα και θάμνοι, και απεμα-
κρύνθη από των μνημείων και των αρχαίων οδών η 

Σας παραθέτουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο του Αρχαιολογικού Δελτίου του 1921-
1922, που μας γνώρισε η αρχαιολόγος Αικατερίνη Κ. Πασχάλη.

 Η απόδοση έχει γίνει σε μονοτονικό.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ 1921 – 22

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Βυζαντινόν ἀνάγλυφον 
εὑρεθέν πλησίον τοῦ Μπανάζ.
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σωρευθείσα νέα μεγάλη επίχωσις, αποκατεστάθη δ’ ούτω υποφερτή τάξις 
πραγμάτων και ηδύνατό τις πάλιν να επισκέπτηται σχεδόν ανέτως τα 
ερείπια της Εφέσου. Μόνον η απόφραξις των αποστραγγιστικών τάφρων 
δεν είχε γίνη ακόμη και τα ύδατα εξηκολούθουν να καλύπτωσι τα παρά 
τον αρχαίον λιμένα ερείπια.

Τα δωμάτια της αρχαίας αγοράς, όπου ήσαν αι αρχαιολογικαί συλλογαί 
επεσκευάσθησαν και εστεγάσθησαν εκ νέου, και ετοποθετήθησαν εντός 
αυτών τα απομένοντα εν Εφέσω ολίγα κινητά αρχαία.

Και εν τω χωρίω του Αγιασουλούκ κατηρτίσθη προχείρως προ του 
σχολείου αρχαιολογική συλλογή, εις την οποίαν κατετέθησαν αι εν 
υπαίθρω εν τω χωρίω κατεσπαρμέναι επιγραφαί, και προσετέθησαν 
άλλαι μεγάλαι και σπουδαίαι επιγραφαί προερχόμεναι εκ κατακρημνι-
σθέντων στύλων των Καμαρών του Ρωμαϊκού υδραγωγείου εκ των 
απέναντι του σιδηροδρομικού σταθμού αγρών. Ανωτέρω εν τη εκθέσει 
του περί της ανασκαφής του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου ο κύριος Σω-
τηρίου ανέφερεν ήδη την ίδρυσιν συλλογής Βυζαντινών αρχαιοτήτων 
εντός επισκευασθέντος καταλλήλως μικρού τζαμίου επί της ακροπόλε-
ως προ της πύλης των διωγμών. Χάριν της φυλάξεως των αρχαιοτήτων 
διωρίσθη ειδικός φύλαξ κατοικών εντός των αρχαίων ερειπίων, την 
επιμέλειαν δ’ εν γένει των αρχαιοτήτων είχεν ο αξιόλογος διδάσκαλος 
της κοινότητος Άγγελος Αλιβιζάτος.

Όμοιαι προς τας εν Εφέσω εργασίας ήτο ανάγκη να γίνωσι και εν 
Περγάμω. Και εκεί όχι ολίγαι καταστροφαί είχον γίνη κατά την διάρκει-
αν του πολέμου κίονες, όσοι ήσαν όρθιοι είχον καταρριφθή και θραυσθή, 
η ορθομαρμάρωσις και το μαρμάρινον δάπεδον της οικίας Αττάλου 
κατεστράφησαν τελείως, μάρμαρα δε ικανά αφηρέθησαν ίνα χρησιμεύ-
σωσιν εις την οικοδομήν του νέου μεγάλου Τουρκικού σχολείου, χάριν 
του οποίου είχε καταρριφθή και ο παρά την νέαν αγοράν της Περγάμου 
σωζόμενος δυτικός μαρμάρινος κατά το πλείστον, τοίχος της μεγάλης 
Βασιλικής(Κιζίλ αβλί). Και η βλάστησις δε και η εκ νέου επισώρευσις 
επιχώσεως επί τινων μνημείων και ιδίως του θεάτρου είχον καταστήση 
ταύτα δυσπρόσιτα και αθέατα κατά το πλείστον. 

Αφού απεμακρύνθη και εκεί η νέα επίχωσις εκ των μνημείων και 
απεκόπησαν οι τεραστίως αυξηθέντες και καλύπτοντες τα ερείπια θάμνοι 
έγινεν δια σοβαράς εργασίας η τακτοποίησις των αρχιτεκτονικών και 
άλλων μεγάλων λίθων, οι οποίοι έμενον μετά την ανασκαφήν επί των 
σπουδαιοτέρων μνημείων και εδυσχέραινον την θέαν και την μελέτην 
τούτων. Έγιναν δε προς τούτοις μικραί εργασίαι συντηρήσεως του τείχους 
εν τω Γυμνασίω των παίδων και εν τω ανωτέρω του τεμένους της Δήμη-
τρος1 αναλήμματι.

Αι εν τη κατωτέρω αγορά συλλογαί αρχαιοτήτων δεν είχον πάθη ευ-
τυχώς ουδεμίαν βλάβην υπ’ ανθρώπων, μόνον η εγκατάλειψις είχεν επι-
φέρει δια της υγρασίας φθοράς εις τα ολίγα μετάλλινα και άλλα ευπαθή 
αρχαία. Το μεγαλείτερον των χρησιμοποιουμένων χάριν των συλλόγων 
δωματίων της δυσμικής πλευράς της αγοράς επεσκευάσθη, και αφού δι-
ερρυθμίσθη το εσωτερικόν αυτού καταλλήλως εις μικρόν μουσείον εξετέ-
θησαν εν αυτώ μουσειακώς αι σπουδαιότεραι αρχαιότητες της Περγάμου.

Και εν Περγάμω διωρίσθησαν δύο φύλακες κατοικούντες εν τω 
χώρω των ερειπίων εντός των ανανεωθέντων φυλακείων, η γενική δ΄ 
επίβλεψις των αρχαιοτήτων είχεν ανατεθή εις τον αρχαιόφιλον Περγα-
μηνόν Αρτέμ. Κιοσκλήν.

Εις τας Σάρδεις ο ναός ουδεμίαν είχε πάθη σημανικήν βλάβην, αλλ’ η 
αξιόλογος υπό των Αμερικανών καταρτισθείσα συλλογή είχε καταστραφή 
και λεηλατηθή. Τα πήλινα αγγεία εξηφανίσθησαν πάντα, ως και μικρά 

Ἐπιγραφή ἀφιερώσεως 
εἰς Δία Βασιλικόν ἐκ 

Δορυλαίου.

Έπιτύμβιον ἀνάγλυφον 
ἐκ Κιουταχιᾶς. 

Ἔργον τοῦ λατύπου 
Εὐγλύφιδος Ὀνησίμου.
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τινά γλυπτά, είς δε άριστα σωζόμενος θαυμάσιος σαρ-
κοφάγος του τύπου Sidamara είχε καταθρυμματισθή. 
Ευτυχώς δεν είχον πάθη τι σοβαρόν αι επιγραφαί, εξ 
ων αι Λυδικαί μετεφέρθησαν εις Σμύρνην και κατετέ-
θησαν εις την προ του παρά το διοικητήριον μεγάλου 
Τουρκικού σχολείου συλλογήν. Και εις τας Σάρδεις 
είχε διορισθεί φύλαξ εκ του επί της αρχαίας πόλεως 
κειμένου Τουρκικού χωρίου.

Εν Πριήνη ένεκα της απουσίας αμέσως γειτονευό-
ντων Τούρκων ουδεμία βλάβη έγινεν εις τα μνημεία, 
επειδή δε και το έδαφος δεν ευνοεί την υπερβολικήν 
βλάστησιν, τα ερείπια εφαίνοντο εν πολύ καλή κατα-
στάσει. Η εντός του Γερμανικού οικήματος συλλογή 
δεν είνε δυνατόν να λεχθή, αν έπαθε τι. Εν αυτή έμενον 
επιγραφαί τινές, ολίγα γλυπτά, ικανά μικράς αξίας 
πήλινα και μέγα πλήθος χαλκών κατιωμένων το πλεί-
στον νομισμάτων. Και εκεί ετοποθετήθη ως φύλαξ ο 
εκδιωχθείς υπό των Τούρκων πρώην φύλαξ Μιλήτου.

Εν Σμύρνη έγινε μεθοδικωτέρα τοποθέτησις και 
διαρρύθμισις της αρχαιολογικής συλλογής της Ευαγ-
γελικής Σχολής, εν αυτή δ’ είχον τοποθετηθή και τα εν 
τω Τουρκικώ σχολείω Ιδαδιέ ευρεθέντα πήλινα προ 
πάντων αρχαία, ών τινά αξιόλογα. Και δι’ αγοράς προ-
σετέθησαν νέα τινά αρχαία μεταξύ των οποίων αξιό-
λογος κεφαλή του Τραϊανού πιθανώτατα. Είχε προς 
τούτοις πλουτισθή δια πολλών νέων προσκτημάτων, 
ιδίως των Λυδικών επιγραφών, ολίγων γλυπτών εκ 
Σαλιχλή και άλλων εκ διαφόρων τόπων γλυπτών και 
επιγραφών η εν τω κήπω του παρά το Διοικητήριον 
Τουρκικού σχολείου συλλογή. Εκεί κατετέθη αγορα-
σθείς εκ Βουρλών παρά της οικογενείας Σεφεριάδου 
είς λαμπρός γραπτός σαρκοφάγος εκ Κλαζομενών έχων 
παραστάσεις αρμάτων και άλλας επί του χείλους και 
επί του καλώς σωζομένου καλύμματος.

Περισυλλογή αρχαίων. Υπό των προϊσταμένων 
διαφόρων στρατιωτικών μονάδων εστέλλοντο προς 
την Πολιτικήν Διοίκησιν ειδήσεις, ότι εις πλείστα 
χωρία, όπου εστάθμευαν ή διήρχοντο οι Έλληνες 
στρατιώται συνήντων εγκαταλελειμμένα εν υπαίθρω 
ή χρησιμοποιούμενα υπό των χωρικών διαφοροτρόπως 
και εκτεθειμένα εις καταστροφήν αρχαία Ελληνικά 
ανάγλυφα και επιγραφάς. Τούτο έδωκεν αφορμήν να 
σταλώσιν ο διευθύνων την αρχαιολογικήν υπηρεσίαν 
Κ. Κουρουνιώτης μετά των επιμελητών Ν. Λάσκαρη 
και Στρ. Παρασκευαΐδη όπως περισυλλέξωσι και απο-
στείλωσι τα αρχαία ταύτα εις Σμύρνην, ίνα κατατεθώ-
σιν εις μέγα Μικρασιατικόν Μουσείον, του οποίου ο 
πυρήν υπήρχεν ήδη εκεί χάρις εις την πολύτιμον συλ-
λογήν της Ευαγγελικής Σχολής. Οι ανωτέρω αρχαιο-
λόγοι διήλθον ολόκληρον την γραμμήν της παρατά-
ξεως του Ελληνικού στρατού, και επεσκέφθησαν 
πάντα σχεδόν τα παρ’ αυτήν κείμενα χωρία, από του 
Μαιάνδρου (Τσιβρίλ-Ισικλή) δι’ Ουσάκ, Αφιόν Κα-
ραχισάρ, Κιουταχιάς, Εσκή Σεΐρ, Προύσης, μέχρι των 

Μουδανιών επί του Βοσπόρου. Αι οπωσδήποτε αξιό-
λογοι αρχαιότητες, αι οποίαι δεν εσπάνιζον, υπεδει-
κνύοντο εκάστοτε εις την πλησιεστέραν στρατιωτικήν 
αρχήν, ήτις ανελάμβανε την φροντίδα της αποστολής 
εις Σμύρνη. Αι επιγραφαί και τα πολύ μικράς αξίας 
ανάγλυφα περιεγράφοντο μόνον και κατελείποντο 
επί τόπου ανατιθεμένου εις τας στρατιωτικάς αρχάς 
να ασφαλίσωσι ταύτας εις δημόσιόν τι κτίριον.

Το μεγαλείτερον μέρος των ευρεθέντων αρχαιο-
τήτων ήσαν επιτύμβια ανάγλυφα και επιγραφαί, κατά 
δεύτερον δε λόγον μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέρη 
μετ’ αναγλύπτων κοσμημάτων και επιγραφών εκ Βυ-
ζαντινών εκκλησιών, και είχον υποδειχθή εκ τούτων 
περί τα διακόσια, και απεστάλησαν τα μεν προερχό-
μενα εκ των περιφερειών μεταξύ Τσιβρίλ, Αφιόν Κα-
ραχισάρ, Κιουταχιά κατ’ Αύγουστον του 1922 εις 
Σμύρνην, όπου εφυλάττοντο μέχρι της εκκενώσεως 
ταύτης υπό των Ελλήνων εντός μεγάλης στρατιωτικής 
αποθήκης παρά την Πούνταν, τα δε προερχόμενα εκ 
της περιοχής του Εσκή Σεΐρ, Σεϊντή Γαζή, Προύσης 
εις Μουδανιά και εφυλάττοντο εις αποθήκην παρά 
τον σιδηροδρομικόν σταθμόν. 

Η εκ των αρχαιοτήτων τούτων απαρτιζομένη συλ-
λογή περιείχεν άφθονα εξαίρετα δείγματα όλων των 
ειδών των Μικρασιατικών επιτυμβίων αναγλύφων 
(βωμοειδή ή εν σχήματι υψηλών τετραγωνικών στηλών 
μετ’ αναγλύφων ή άνευ τοιούτων ευρίσκοντο πρό 
πάντων εις την περιφέρειαν της αρχαίας Ευμενείας-
Τσιβλίλ, Ισικλή. Θυροειδή μετ’ αναγλύφων οικιακών 
και αγροτικών ή επαγγελματικών σκευών και παρα-
στάσεων αγροτικών σκηνών-πρβλ, Noack εν Mitt. 1894 
σελ. 315 ε. και Mendel εν Musee σελ. 73 ε.-επλεόναζον 
εν τη περιφερεία Κιουταχιάς, Τσαβδάρ Χισάρ, και Εσκή 
Σεΐρ-Δορύλαιον-, όπου όμως αφθονούσιν ομοίως, όπως 
και εν Νακολεία-Σεϊντή Γαζή, αι απλαί στήλαι με μικρά 
ανάγλυφα και την αφιέρωσιν Διΐ βροντώντι. (Εικ. 1).

Αξιολογώτατα ήσαν επίσης τα Βυζαντινά. Εντός 
του Τουρκικού νεκροταφείου του Αφιόν Καραχισάρ 
συνελέγησαν άφθονα επιστύλια βυζαντινής εκκλησί-
ας με ωραιότατα ανάγλυπτα κοσμήματα και επιγραφάς, 
των οποίων αξιοθαύμαστος ήτο προπάντων η λεπτό-
της και η τελειότης της τεχνικής εκτελέσεως. Δυστυ-
χώς η επιβεβλημένη σπουδή εις το έργον της αποστο-
λής αρχαιολόγου δια προβλεπομένας προσεχείς στρα-
τιωτικάς επιχειρήσεις δεν επέτρεπον την απασχόλησιν 
εις επιτόπιον αντιγραφήν πασών των επιγραφών, 
ουδέ την κατ’ άλλον τρόπον μελέτην των προωρισμέ-
νων να σταλώσιν εις Σμύρνην πραγμάτων, και δια 
τούτο δεν είνε δυνατόν να δοθώσιν ενταύθα περί 
πάντων τούτων πολλαί και ακριβείς πληροφορίαι. 
Ωραία Βυζαντινά γλυπτά ευρίσκοντο και έν τινι θέσει 
πλησίον του Μπανάζ (χωρίον μεταξύ Ουσάκ και Του-
λού Μπουνάρ) (Εικ. 2), όπου είνε καταφανή τα ερείπια 
μεγάλης εκκλησίας. Τον κτίστην ταύτης μανθάνομεν 
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πιθανώς εκ μαρμαρίνου Βυζαντινού ανωφλίου εντε-
τειχισμένου εις την θύραν, δι’ ής ανήρχοντο εις τον 
μιναρέν του Τζαμίου του Μπανάζ εκ του εσωτερικού 
του Τζαμίου. Έχει τούτο ωραία ανάγλυφα και την 
επιγραφήν …Αμαρτωλός Χωνηάτης υκοδόμησα 
τον άγιον ναόν τούτον. Κατά πληροφορίας των 
χωρικών οι λίθοι του Τζαμίου των προέρχονται εκ 
των ερειπίων της μνημονευθείσης εκκλησίας. Εκ 
ταύτης ελήφθη και απεστάλη εις Σμύρνην ωραία 
πλάξ θωρακείου τέμπλου με ανάγλυφον δύο πτηνών.

Ωραία βυζαντινά γλυπτά και αρχιτεκτονικά (έν 
θαυμάσιον κιονόκρανον) μετεφέρθησαν επίσης εις 
Σμύρνην εκ του Τουρκικού επιταφίου μαυσωλείου 
του έξωθι του χωρίου Χατζίμ, επί της οδού Ουσάκ-
Τσιβρίλ. Και εκ του Αρμενικού νεκροταφείου του 
Εσκή Σεΐρ απεστάλη εις Μουδανιά αξιόλογος αρτία 
καθ’ όλα, βυζαντινή πλάξ θωρακείου με παράστασιν 
δύο αντωπών γρυπών.

Εντός του Τουρκικού νεκροταφείου του Αγιαζίν, 
της γνωστής θέσεως των σπουδαιοτέρων «Φρυγι-
κών» μνημείων επί βράχων (J. H. St. III πίν. 26-29) 
ευρέθην τεμάχιον στύλου τετραγώνου εκ του μαλα-
κού πωρώδους λίθου, εξ ού σύγκεινται οι βράχοι του 
Αγιαζίν, πιθανώτατα αποσπασθείς εκ των στύλων 
της μεγάλης εν τω βράχω λελαυξευμένης βυζαντινής 
εκκλησίας (Reber Abh. Bayr. Akad. XXI σελ. 598) 
επί του στύλου τούτου υπάρχει ανάγλυπτος κλάδος 
αμπέλου και επιγραφή μνημονεύουσα ναόν της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, όστις ήτο, ως φαίνεται, αυτός 
ο εν τω βράχω λελαυξευμένος ναός. 

Εξ Ουσάκ απεστάλη προς τούτοις εις Σμύρνην 
μέγας μαρμάρινος λέων, άριστα διατηρούμενος, όστις 
υπήρχεν εν τινί οικία παρά την Ελληνικήν εκκλησίαν, 
εκ Κιουταχιάς δε το υπό Rabet en Phtygie σελ. 154 
XXIV δημοσιευόμενον αναθηματικόν εις τον Έρμον 
ανάγλυφον αγορασθέν παρά τινι αρτοποιώ εν Κιου-
ταχιά. Εις Σμύρνην είχον σταλή προς τούτοις εκ Κιου-
ταχιάς, ληφθέντα εκ της Αρμενικής εκκλησίας, πολύ 
ενδιαφέροντα επιτύμβια ανάγλυφα, έργα των «λατύ-
πων» Ανδρομάχου, Ζήλα και Ευγλύφιδος Ονησίμου 
(Εικ. 4) (πβλ. Musee de Brousse σελ. 35 έξ.).

Ας μνημονευθεί προς τούτοις ενταύθα δια το εν-
διαφέρον, όπερ έχει ως προς την λιθοξοϊκήν τέχνην 
και την βιομηχανίαν μαρμάρου των μ.χ. Ρωμαϊκών 
χρόνων εν τη Φρυγική χώρα και η ακόλουθος επιγρα-
φή ευρεθείσα εν τω νεκροταφείω του Άκ Σού χωρίου 
επί της οδού Καράκιοϊ-Προύσης.

Τον Δία τω Διί Νεικό- 
στρατος Ρούφου
δώρον έθηκεν
παιδός φιλίου
κομίσαντος
Δοκίμηθεν.
Νεικόστρατος Ρούφου και

Ασκληπιόδοτος Αλεξάν-
δρου κατ’ επιταγήν.

Υπό των προμνημονευθέντων αρχαιολόγων ανε-
γράφησαν περί τας 180 επιγραφάς, των οποίων μόνον 
ολίγαι δεν ήσαν επιτύμβιοι. Όσαι εκ τούτων δεν είνε 
τυχόν δι’ άλλης δημοσιεύσεως γνωσταί, θα δημοσι-
ευθώσι προσεχώς.

Ανακαλύψεις νέων σπουδαίων μνημείων ή αρχαι-
ολογικών θέσεων δεν ήτο δυνατόν να επιδιωχθώσιν 
ή να γίνωσιν κατά την διάρκειαν του έργου της περι-
συλλογής υπό των προμνημονευθέντων αρχαιολόγων. 
Εν Δουλγκέρ επί της σιδηροδρομικής γραμμής Κιου-
ταχιάς-Εσκή Σεΐρ, όπου ευρίσκεται μετ’ άλλων «φρυ-
γικών» μνημείων και η περίφημος Αρσλάν Καγιά (Ath. 
Mitt.1898 σελ. 91) ανεκαλύφθη υπό στρατιωτών εντός 
χαράδρας 1 ώραν περίπου προς Ανατολάς του χωρίου 
και περί τα 600 μ. μακράν της θέσεως Τεπέρ Ογλάν 
Γκεντίκ κρυπτομένη εντός πυκνών δένδρων νέα συ-
στάς τάφων του τύπου των περιγραφέντων εν Ath. 
Mitt.1898 σελ. 148.

Εν αυτοίς υπήρχον άνωθεν των αρκοσολίων επί 
του βράχου καλώς κεχαραγμέναι ευανάγνωστοι επι-
γραφαί με Ελληνικά ονόματα,

1) Αθηνίων εποίκα εμαυτώ 2) Τρόφιμ[ος
και άλλαι με ξενικά προφανώς ονόματα
1) Εργατημ 2) Καδευ 3) Κεβα
Επί της εισόδου ενός εκ των τάφων τούτω υπάρχει 

η επιγραφή
Ε(ή Η) NARXEONEXΘΙΕ . ΗEΠΟΙCEMETRΦΩΝ-

ΚΙΤ….
της οποίας το τέλος δύναται ίσως να αναγνωσθή 

εποίσε με. Τρ[ύ}φων κιτ[αι.
Εις τας ανασκαφάς των ξένων αρχαιολογικών 

ιδρυμάτων αι οποίαι έγιναν αδεία της Ελληνικής Δι-
οικήσεως εν Κολοφώνι υπό των Αμερικανών της εν 
Αθήναις Αμερικανικής αρχαιολογικής Σχολής, εν 
Νοτίω υπό της εν Αθήναις Γαλλικής αρχαιολογικής 
Σχολής, εις τας Σάρδεις υπό της Αμερικανικής Εται-
ρείας προς ανασκαφήν των Σάρδεων παρεσχέθη υπό 
των Πολιτικών και στρατιωτικών αρχών πάσα υπο-
στήριξις, διηυκολύνθη δε παντοιοτρόπως η εργασία 
τούτων υπό της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

Endnotes
1  Το ανωτέρω τούτον απειλούν κατάπτωσιν, ως φαίνεται ευθύς μετά 

την ανασκαφήν είχεν υποστηριχθή προχείρως. Το υποστήριγμα τού-
το ανανεώθη πάλιν, αλλ’ είνε ανάγκη δια να προληφθή η καταστρο-
φή του, να γίνη συστηματική εργασία υποστηρίξεως.
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Από το 1935 και έως την έναρξη της Γερμανι-
κής Κατοχής, ο Πρόδρομος Μποδοσάκης1 
πήρε μέρος ενεργά στη ραγδαία βιομηχανι-

κή ανάπτυξη της Νέας Ιωνίας. Είχε προηγηθεί μια 
πρώτη δοκιμαστική απόπειρα το 1925, η οποία όμως 
το 1930 κατέληξε σε αποτυχία2, πιθανόν και λόγω 
των δικαστικών περιπετειών του Καππαδόκη μεγα-
λοεπιχειρηματία, ύστερα από την ανάμειξη του ονό-
ματός του εκείνη την εποχή σε μεγάλο χρηματιστη-
ριακό σκάνδαλο διαχείρισης συναλλάγματος3. Από 
ό,τι φαίνεται, ο Μποδοσάκης από τότε περίμενε να 
του δοθεί μια δεύτερη καλύτερη ευκαιρία. Πράγμα-
τι, το 1935 ο δαιμόνιος επιχειρηματίας, μέσω της 
μεγάλης βιομηχανίας πυρομαχικών ΠΥΡΚΑΛ που 
αυτός ήλεγχε απόλυτα, απέκτησε την πλειοψηφία 
των μετοχών ενός βιομηχανικού κολοσσού εκείνης 
της εποχής, της Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε. που είχε 
ως έδρα τη Νέα Ιωνία. Η εταιρία αυτή είχε ήδη απορ-
ροφήσει το 1926 την Ανώνυμη Ηλεκτροβιομηχανι-
κή Εταιρία και την Α.Ε. Ελληνική Μεταξουργία.

Την ίδια χρονιά με την εξαγορά της Ελληνικής 
Εριουργίας, ο Μποδοσάκης απέκτησε τον έλεγχο 
και της ελληνικής Βιομηχανίας Υφαντουργικών 
Προϊόντων (Ε.Β.Υ.Π.). Από το επόμενο έτος επίσης 
συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο των Εκκοκ-
κιστηρίων Νέας Ιωνίας4.

Η «εισβολή» του Μποδοσάκη στον υφαντουρ-
γικό τομέα των βιομηχανιών της Νέας Ιωνίας δεν 
είναι εύκολο σήμερα να αξιολογηθεί θετικά ή αρνη-
τικά, γιατί πριν περάσουν τέσσερα χρόνια, άρχισε ο 
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά τη συνθηκολόγη-
ση οι Γερμανικές δυνάμεις κατοχής ανέλαβαν τη 
διοίκηση των εργοστασίων του Καππαδόκη επιχει-
ρηματία. Ο ίδιος τον Απρίλιο του 1941 διέφυγε αρ-
χικά στην Αίγυπτο, ύστερα αναχώρησε για τη Νότιο 
Αφρική και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αμερική. 

Μετά το τέλος του πολέμου, ο Μποδοσάκης 
γύρισε στην Ελλάδα και ξεκίνησε τη δράση του και 
πάλι σχεδόν από το μηδέν. Αυτή τη φορά δεν ασχο-
λήθηκε ξανά με την υφαντουργία, αλλά επικέντρω-
σε πια ως το τέλος της ζωής του τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες στην πολεμική και χημική βιο-
μηχανία, στα μεταλλεία και ειδικά στην επεξεργασία 
του νικελίου που εκείνη την εποχή είχε μεγάλη ζή-
τηση στη διεθνή αγορά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Μποδοσάκης ήταν 
μια επιχειρηματική ιδιοφυΐα, ανεξάρτητα από τις 
κατηγορίες που κατά καιρούς του προσήψαν πολλοί 
για διάφορες ενέργειες και επιλογές του. Θα πρέπει 
όμως να λάβουμε υπόψη πως είναι πολύ δύσκολο να 

κρίνεις τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τους κανό-
νες της ηθικής ή και της λογικής των υπόλοιπων 
ανθρώπων. Όσοι από αυτούς πέτυχαν και μακροη-
μέρευσαν στην επιχειρηματική τους σταδιοδρομία, 
διακρίνονταν συνήθως για την ευελιξία και προσαρ-
μοστικότητά τους, με τις οποίες κατάφερναν να 
επωφελούνται ανά πάσα στιγμή από τις περιστάσεις 
και τις όποιες ευκαιρίες τους παρουσιάζονταν.

Θα παρουσιάσουμε λοιπόν σχετικά με τον Πρό-
δρομο Μποδοσάκη μια ιστορία της νεανικής ζωής 
του ελάχιστα γνωστή, που επιβεβαιώνει κατά κάποιο 

του Αρχάγγελου Γ. Γαβριήλ,
Ιστορικού-Αρχαιολόγου, επίτιμου Σχολικού Συμβούλου 

Mια άγνωστη σελίδα της ζωής του Καππαδόκη επιχειρηματία 
Πρόδρομου Μποδοσάκη-Αθανασιάδη

Ο Μποδοσάκης με τον Νικόλαο Πλαστήρα σε δεξίωση
προς τιμήν του Τούρκου Προέδρου Celâl Bayar, 1952.

(Ίδρυμα Μποδοσάκη).
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τρόπο τις πιο πάνω απόψεις. Την ιστορία αυτή, 
όταν ήμουνα μικρός, την άκουσα να την αφηγείται 
επανειλημμένα με τη γνωστή του γλαφυρότητα ο 
Μερσινιώτης αλλά Καππαδοκικής καταγωγής 
οικογενειακός μας φίλος Μίλτης Αγιάνογλου5, 
νεανικός φίλος και συνεργάτης του Μποδοσάκη.

Σύμφωνα με τη διήγηση του Μίλτη, αμέσως 
μετά την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η 
Τουρκία ως σύμμαχος της Γερμανίας κήρυξε γενι-
κή επιστράτευση. Σε αυτήν κλήθηκαν να συμμε-
τάσχουν και τα Χριστιανικά μιλέτια που έως το 
1909 απαλλάσσονταν από τη στρατιωτική θητεία, 
πληρώνοντας μόνο το Στρατιωτικό Φόρο. Τη χρο-
νιά όμως εκείνη οι περισσότεροι Αρμένιοι και Έλ-
ληνες βουλευτές υποστήριξαν ανοήτως ότι για 
λόγους ισότητας θα έπρεπε να στρατολογούνται 
και οι Χριστιανοί Οθωμανοί πολίτες, κάτι που 
φυσικά οι Τούρκοι το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. 
Όταν λίγες μέρες μετά κάποιοι σώφρονες Έλληνες 
βουλευτές επιχείρησαν να ζητήσουν εγγυήσεις για 
ισότιμη μεταχείριση των Χριστιανών με τους Μου-
σουλμάνους στρατευσίμους, ώστε να μη γίνει ο 
Στρατός το κολαστήριο των Ελλήνων και Αρμενί-
ων νεοσυλλέκτων, οι Τούρκοι συνάδελφοί τους 
απαντούσαν πως όλους τους στρατιώτες, ανεξαρ-
τήτως καταγωγής, τους προστατεύει το Σύνταγμα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε στους Χριστιανούς 
πανικό, ο οποίος όμως κορυφώθηκε όταν η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία φάνηκε πως ήταν έτοιμη να 
μπει και αυτή στον πόλεμο κηρύσσοντας επιστρά-
τευση. Και να που στα τέλη Αυγούστου του 1914 
κληθήκανε να καταταγούν στο στρατό αρκετοί 
Μερσινιώτες, μεταξύ των οποίων και ο Μποντο-
σάκης με τον Αγιάνογλου. Οι δυο φίλοι αναχώρη-
σαν από τη Μερσίνα με το τρένο για το στρατόπε-
δο της Ταρσού μαζί με άλλους κληρωτούς. Μόλις 
το τρένο έφτασε στο σταθμό της γενέτειρας του 
Αποστόλου Παύλου, στο βαγόνι εισβάλανε δυο-
τρεις τσαβούσηδες6 και με αγριοφωνάρες και σπρω-
ξιές κατεβάσανε τους νεοσύλλεκτους από το τρέ-
νο σα να ήταν ζώα. Τους παρατάξανε πρόχειρα και 
πλαισιώνοντάς τους με μερικούς ρακένδυτους 
φαντάρους, τους διατάξανε να ξεκινήσουν. Με τα 
μπογαλάκια τους στον ώμο μπήκανε στην πόλη 
από τη μεριά που βρίσκονται τα ερείπια της ρωμα-
ϊκής πύλης της Κλεοπάτρας7.

Διασχίζοντας την πόλη, περάσανε δεξιά από το 
Ουλού Τζαμί και συνεχώς βαδίζοντας, στο τέλος 
βγήκαν έξω στους αγρούς. Εκεί ήταν εγκαταστη-
μένο το στρατόπεδο της μονάδας που έμοιαζε 
περισσότερο με Αυλή των Θαυμάτων8. Οι φαντάροι 
που τους υποδέχτηκαν, οι πιο πολλοί φορούσαν 
βρώμικες, φθαρμένες στολές και μοιάζανε περισ-

σότερο με ζητιάνους. Μερικοί ήταν και ξυπόλυτοι. 
Μόνον οι αξιωματικοί ήταν ντυμένοι αξιοπρεπώς 
και αφού τους εκφωνήσανε κάτι πατριωτικά λογύ-
δρια της δεκάρας, τους έδωσαν εντολή να μπούνε 
στη σειρά εφ’ ενός ζυγού και να περάσουν μπροστά 
από τρεις υπαξιωματικούς που καθισμένοι πίσω 
από ένα τραπέζι, αφού τους καταγράφανε, τους 
έδιναν ένα σφραγισμένο χαρτί με το όνομά τους, 
που θα το είχαν ως προσωρινή ταυτότητα. Τους 
είπαν επίσης ότι, επειδή το στρατόπεδο ήταν μικρό 
και δε διέθετε επαρκή εφόδια, όποιος είχε την οι-
κονομική δυνατότητα, μπορούσε να γυρίσει στην 
πόλη, για να φάει και να διανυκτερεύσει. Την επό-
μενη μέρα όλοι θα άρχιζαν να περνούν από ιατρικές 
εξετάσεις, ώστε να επιλεγούν οι υγιείς που τελικά 
επρόκειτο να υπηρετήσουν και να πάρουν απαλ-
λαγή όσοι είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας, αρ-
τιμέλειας και φυσικής κατάστασης.

Περίπου οι μισοί, που από την εμφάνισή τους 
καταλάβαινε κανένας πως ήταν και οι πιο εύποροι, 
αφού απογραφήκανε, γύρισαν χαρούμενοι στην 
πόλη. Ο Μίλτης και ο Πρόδρομος κατευθύνθηκαν 
στην κεντρική πλατεία, όπου βρισκόταν το ξενο-
δοχείο του Κιρκόρ Μπαλιοζιάν, ενός Αρμένη φίλου 
τους, στο οποίο συνήθως έμεναν, όταν έρχονταν 
στην Ταρσό για δουλειές αλλά και για κυνήγι. Ο 
Κιρκόρ μόλις έμαθε πως είχαν παρουσιαστεί για 
κατάταξη, έπεσε από τα σύννεφα.

- Βρε παιδιά, βρε παιδιά!!! Eσείς, άνθρωποι με 
λεφτά και γνωριμίες, καταντήσατε να έλθετε 
εδώ σα να είσαστε τίποτε χωριάτες; Πώς την 
πάθατε έτσι; 

- Ο πατέρας μου, Κιρκόρ, είπε ο Μίλτης, έφτασε 
ως τον Βαλή αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Τα ίδια 
και ο Πρόδρομος. Φταίει ίσως το ότι η επιστρά-
τευση κηρύχτηκε πρόσφατα και οι υψηλά ιστά-
μενοι για την ώρα φοβούνται και τον ίσκιο τους 
καθώς δεν ξέρουν πώς να κάνουν τα ρουσφέτια, 
επειδή το δίκτυο των εξυπηρετήσεων δεν έχει 
ακόμα οργανωθεί.

- Έχεις δίκιο, Μίλτη. Γενικά αυτές τις δουλειές 
τις τελειώνουν καλύτερα χαμηλόβαθμοι υπάλ-
ληλοι που έχουν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις. 
Εσείς πάντως είστε τυχεροί στην ατυχία σας, 
γιατί ήλθατε τελικά στο σωστό άνθρωπο που 
θα σας σώσει, δηλαδή… εμένα! Χρήματα έχε-
τε μαζί σας;

- Και βέβαια, είπε ο Πρόδρομος.
- Δώστε τά μου και θα τακτοποιήσω το ζήτημά 

σας σήμερα κιόλας. Όσα περισσέψουν θα σας 
τα γυρίσω πίσω. Είμαστε φίλοι και ελπίζω να με 
εμπιστεύεστε.

Οι δυο κουμπάροι αμέσως ξήλωσαν τη φόδρα 
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των σακακιών τους και δώσανε στον Κιρκόρ τις 
χρυσές λίρες που είχαν εκεί κρυμμένες για παν 
ενδεχόμενο. 

Την άλλη μέρα, όταν πήγαν ξανά στο στρατό-
πεδο, υποτίθεται πως εξετάστηκαν από μια πε-
νταμελή υγειονομική επιτροπή, η οποία τους 
χαρακτήρισε αμέσως ανίκανους για στράτευση. 
Κάποιες ιατρικές βεβαιώσεις που είχαν φέρει μα-
ζί τους, τις κατάθεσαν αλλά δεν τις κοίταξε κα-
νένας. Κατενθουσιασμένοι επιστρέψανε στο ξε-
νοδοχείο και πέσανε πάνω στον Κιρκόρ αγκαλιά-
ζοντας και φιλώντας τον. Αυτός τους έδωσε τις 
λίρες που είχαν απομείνει και δεν ήθελε με τίποτε 
να κρατήσει ένα σημαντικό ποσό που του πρό-
τειναν ως αμοιβή του. Να επιτέλους και ένας 
ανιδιοτελής άνθρωπος !... Εκτός βέβαια κι αν από 
μόνος του είχε ήδη κρατήσει το λουφέ9!

Το ίδιο απόγευμα, μαζί με λίγους ακόμα κληρω-
τούς που κατάφεραν και αυτοί να απαλλαγούν, 
πήραν πάλι το τρένο και γύρισαν στη Μερσίνα. Το 
βραδάκι στο μπαρ του πολυτελούς ξενοδοχείου 
Ζιά Πασά πίνανε μπύρες εις υγείαν των κορόιδων. 
Ήλθαν, είδαν και απήλθαν, όπως θα έλεγε και ο 
Ιούλιος Καίσαρ10. Αλίμονο όμως σε όλους εκείνους 
που κατατάχτηκαν και τελικά χάσανε τη ζωή τους, 
όχι τόσο στις μάχες, όσο εξαιτίας των στερήσεων 
και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στις μονάδες 
του Τούρκικου στρατού!

Ο Μποδοσάκης πάντως, στη διάρκεια του 
Πολέμου είχε αναλάβει στην Κιλικία τον επισιτι-
σμό των χιλιάδων εργατών που δούλευαν στην 
κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής της 
Βαγδάτης, οι οποίοι ήταν όλοι απαλλαγμένοι από 
τη στρατιωτική θητεία. Ο Πρόδρομος λοιπόν 
έσωσε πολλούς Ρωμιούς μεσολαβώντας ώστε να 
προσληφθούν στα εργοτάξια του σιδηροδρόμου 
και μάλιστα, για κάποιους λίγους τυχερούς ακό-
μα καλύτερα, επάνδρωσε με αυτούς πλήρως και 
ένα μεγάλο εργοστάσιο παγοποιίας που θα εφο-
δίαζε τα τρένα και τα εργοτάξια με πάγο. Το προ-
σωπικό αυτού του εργοστασίου ήταν και αυτό 
απαλλαγμένο από στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
απετελείτο κυρίως από Έλληνες. Ως εδώ όλα 
καλά! Έλα όμως που το περίφημο αυτό παγοποι-
είο ως το τέλος του πολέμου δεν υπήρξε παρά 
μόνο στα χαρτιά11 και οι εργάτες και οι υπάλληλοί 
του ουσιαστικά κάνανε αργομισθίες;

 Καλός ή κακός λοιπόν ο Μποδοσάκης;
 Νομίζω πως δεν πρέπει να υιοθετούμε 

την εύκολη λύση της θεώρησης και κρίσης προ-
σώπων και πραγμάτων, ακολουθώντας το μανι-
χαϊστικό σχήμα της απόλυτης αντίθεσης καλού 
και κακού. Ειδικά στην Ιστορία δεν επιτρέπεται 
να αγνοούμε τις ενδιάμεσες καταστάσεις, τις 
ιδεολογικές αποχρώσεις και τις παραμέτρους 
του χρόνου και του τόπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Καταγόταν από τον Πόρο της Καππαδοκίας. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Αθανασιάδης, ο ίδιος όμως πρόσθεσε στο επίθε-
τό του και το μικρό του όνομα, όπως τον φώναζαν οι Τούρκοι, δηλαδή Μποντός, μαζί με την ελληνική παραγωγική κατάληξη 
–άκης, που υποδηλώνει ένα άτομο που χαίρει μεγάλης εκτίμησης.

2 Σαπουντζάκης, Χάρης & Χριστοδούλου, Λουκάς (2013). Η Νέα Ιωνία στο Μεσοπόλεμο, 1922-1941. Νέα Ιωνία, Εκδόσεις Ένω-
σης Σπάρτης Μ. Ασίας, σ.σ. 100, 101.

3 Εφημερίδα Η ΠΡΩΙΑ, σ.4, Τρίτη 11-10-1927.
4 Σαπουντζάκης, Χάρης & Χριστοδούλου, Λουκάς. ό.π., σ.σ. 83-88.
5 Για το Μίλτη Αγιάνογλου δες: Γαβριήλ, Αρχάγγελος (2017). Από τη Μερσίνα στη Ν. Ιωνία. Ο Δάσκαλος και γλωσσικός αγωνι-

στής Μένος Φιλήντας. Περιοδ. ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., αρ. φύλλου 21, Σεπτ. 2017, σ.13.
6 Çavuş: Λοχίας.
7 Η Κλεοπάτρα το 41 π.Χ. είχε συναντηθεί με το Μάρκο Αντώνιο στην Ταρσό, ο οποίος την υποδέχτηκε σε αυτή την πύλη 

(Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Αντώνιος, XXVI-XXVIII).
8 Συνοικία, όπου κατοικούσαν και συγκεντρώνονταν οι ζητιάνοι μιας πόλης. Μια τέτοια Αυλή των Θαυμάτων παρουσιάζει ο 

Βικτώρ Ουγκώ στο μυθιστόρημά του «Η Παναγία των Παρισίων».
9 Από την τουρκική λέξη ulûfe : μισθός, αντιμισθία, μπαχτσίσι.
10 Veni, Vidi, Vici.
11 Χρηστίδης, Χρήστος (1971). Χρόνια Κατοχής. Αθήνα, σ.σ. 530, 531.
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«Γιατί να ψηφίζω; Έτσι, παρ’ καπρίς»*
«Χαίρε γυναίκα/ εσύ Αθηνά, Μαρία, Ελένη, Εύα/ να η ώρα 
σου!/ Τα ωραία σου φτερά δοκίμασε κι ανέβα/ και καθώς 
είσαι ανάλαφρη/ και πια δεν είσαι σκλάβα/ προς τη μελλού-
μενη αγία γη πρωτύτερα/ εσύ τράβα/ κι ετοίμασε τη νέα ζωή/ 
μιας νέας χαράς/ υφάντρα/ και ύστερα αγκάλιασε, ύψωσε 
και φέρε εκεί/ τον άντρα/ και πλάσε τον Πρωτοπλάστη».

Με αυτό το ποίημα, αφιερωμένο στην Καλλιρρόη Παρρέν, 
ιδρύτρια και ψυχή της «Εφημερίδας των Κυριών», ο Κωστής 
Παλαμάς χαιρετούσε τις πρώτες προσπάθειες για τη χειρα-
φέτηση της γυναίκας στην Ελλάδα, σε μια εποχή που οι 
περισσότερες φωνές εκφράζονταν κατά, με βροντερότερη 
εκείνη του Εμμανουήλ Ροΐδη, ο οποίος έλεγε ότι «τα επαγ-
γέλματα που αρμόζουν στη γυναίκα είναι της νοικοκυράς 
και της εταίρας!»

Η «Εφημερίδα των Κυριών» κυκλοφόρησε στις 8-3-1887 
ως εβδομαδιαία και από τις 25-3-1907 έγινε δεκαπενθήμερη. 
Γραφόταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν σε 

γυναίκες. Από τις στήλες της οι αρθρογράφοι απαιτούσαν, 
μεταξύ άλλων, να επιτραπεί η είσοδος των γυναικών στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και να δοθεί ψήφος στις γυναίκες. 
Ο δρόμος των γυναικών προς την κάλπη μόνο στρωμένος με 
ροδοπέταλα δεν ήταν.

Όταν η εφημερίδα έκλεισε το 1917, την σκυτάλη στον 
αγώνα για παραχώρηση ψήφου στις Ελληνίδες πήρε ο Σύν-
δεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (Σ.Δ.Γ.) που ιδρύ-
θηκε το 1920 με πρωτοβουλία της Αύρας Θεοδωροπούλου1. 
Εννιά χρόνια όμως μετά η υπόθεση «γυναικεία ψήφος» ήταν 
ακόμη στη φάση «κουβέντα να γίνεται».

Σε αυτή τη χρονική στιγμή η εφημερίδα «Εμπρός», που 
είχε ιδρύσει ο Δημήτρης Καλαποθάκης (1865-1921), ένθερμος 
στην εποχή του υποστηρικτής της χειραφέτησης των γυναι-
κών, οργάνωσε έρευνα υπό τον τίτλο: Θέλουν ή όχι οι γυναί-
κες να ψηφίζουν; 

1. Η Αύρα Θεοδωροπούλου ήταν μουσικός, ιδρύτρια και πρόεδρος του Συνδέσμου 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του οποίου υπήρξε πρόεδρος για 35 συνεχή 
χρόνια. Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη στις 3 Νοεμβρίου 1880. Καταγόταν 
από πλούσια αστική οικογένεια. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών όπου απόκτησε 
δίπλωμα πιάνου το 1900. Μιλούσε Γαλλικά, Αγγλικά και Γερμανικά. Από το 
1897 ως το 1940 πρόσφερε τις υπηρεσίες της σ’ όλους τους πολέμους της πα-
τρίδας μας. Το 1911 ίδρυσε το Κυριακό Σχολείο Εργατριών. Το 1918, τον 
σύνδεσμο «Αδελφή του Στρατιώτη». Το 1925 ίδρυσε με την Μαρία Σβώλου τη 
Νυκτερινή Εμπορική Σχολή Θηλέων. Το 1929 την Παπαστράτειο Επαγγελμα-
τική Σχολή. Το 1935, με τις Αλεξάνδρα Ιωαννίδη, Αγνή Ρουσσοπούλου και 
Φανή Σαρεγιάννη, τις εξοχές εργαζομένων γυναικών στην Εκάλη (που διέλυ-
σε ο Μεταξάς επειδή αρνήθηκαν να ενταχθούν στην ΕΟΝ). Παράλληλα, η 
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναί-
κας βοηθούσε καταυλισμούς προσφύγων από το 1922 μέχρι το 1950. Συνερ-
γάστηκε με πολλές εφημερίδες (Εστία, Ακρόπολις, Έθνος, Μάχη, Ασύρματος, 
Ελευθέρα Γνώμη, Πρωΐα, κ.ά.) και περιοδικά (Παναθήναια, Εργασία, Αγγλο-
ελληνική Επιθεώρησις, Νέα Εστία, Καινούρια Εποχή), γράφοντας άρθρα και 
κριτικές μουσικού περιεχομένου. Πέθανε στις 20 Ιανουαρίου 1963.

1929: ΨΗΦΟΣ ΣΤΙΣ ΙΩΝΙΩΤΙΣΕΣ

Καλλιρρόη
Παρρέν

του Κώστα Χαλέμου
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Η έρευνα δημοσιεύτηκε σε συνέχει-
ες. Επί έξι μέρες, από τις 17 έως τις 22 
Φεβρουαρίου 1929 εργαζόμενες γυναί-
κες- γιατί αυτό ήταν το τάργκετ 
γκρουπ, όπως θα λέγαμε σήμερα- επι-
χειρηματολογούσαν άλλες υπέρ και 
άλλες κατά, πάνω στο φλέγον ζήτημα 
και το αναγνωστικό κοινό διάβαζε κά-
θε πρωί τις απόψεις τους στη δεύτερη 
σελίδα της εφημερίδας.

Οι πρώτες που κλήθηκαν να απα-
ντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευ-
νας ήταν εργαζόμενες στην Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). 

Η Eιρήνη Χατζηλαζάρου τμηματάρ-
χης είπε: «Βεβαίως και θέλω να έχη η 
γυναίκα πολιτικά δικαιώματα. Διότι 
δεν εννοώ μια μερίς να κυβερνά διαρ-
κώς την άλλην. Η γυναίκα άλλως τε έχει ουσιωδέστατα συμ-
φέροντα τα οποία δεν μπορεί ο άνδρας να λύση μόνος του. 
Χρειάζονται προς λύσιν το αίσθημα και την διανοητικότητα 
της γυναικός. Με το δικαίωμα της ψήφου θ’ αποκτήσωμεν το 
μέσον δια την επίδρασιν επί της νομοθεσίας, ήτις μας ενδια-
φέρει. Εις τα ζητήματα προστασίας του παιδιού, λόγου χάριν, 
δεν έπρεπε να παραγκωνίζεται το ΠΕΝΤΕ της γυναικός. 
Παρατηρήσατε εις την Αγγλίαν. Από τότε που απέκτησαν 
δικαιώματα ψήφου αι γυναίκες, εβελτιώθη η κατάστασις της 
γυναικός και του παιδιού» Όταν ο δημοσιογράφος την ερώ-
τησε πονηρώς, «δεν νομίζετε ότι η γυναίκα αναμιγνυομένη 
εις την πολιτικήν θα χάση κάτι από το θέλγητρόν της;», η 
κυρία τμηματάρχης τον αποστόμωσε: « Όχι δα ! Μια γυναίκα 
που έχει θέλγητρα θα τα διατηρήση πάντοτε!»**

Την ίδια άποψη υποστήριξε και η Χρυσή Πέππα που εργα-
ζόταν στο γραφείο Τύπου της ΕΑΠ: «Εφόσον καλώς η κακώς 
εμείς αι γυναίκες έχομε βγη στην κοινωνία, δεν βλέπω τον 
λόγο γιατί και να μη ψηφίζωμε. Έχω μείνη άλλως τε σε πολλά 
χωριά της Πελοποννήσου και αντελήφθην ότι αι χωρικαί 
ψηφίζουν σχεδόν σήμερον. Εξασκούν τόσην επιρροήν επί των 
ανδρών ώστε αυταί ουσιαστικώς κανονίζουν την ψήφον!»

Υπέρ – αλλά για διαφορετικό λόγο - τάχθηκε και η Να-
ταλία Στάγγου, επίσης εργαζόμενη στο γραφείο Τύπου της 
ΕΑΠ: «Πιστεύω ότι η γυναίκα θα κερδίση μάλλον εις γόητρον 
ψηφίζουσα. Διότι θα φέρη ένα πνεύμα ρυθμού και τάξεως εις 
τα κοινά. Αν δεν πρόκειται να κερδίσωμεν τίποτα ατομικώς 
ημείς αι γυναίκες, θα κερδίση όμως το σύνολον, δηλαδή η 
κοινωνία. Ο άνδρας θα αποκτήση ένα σύντροφον ευχάριστον. 
Διότι σήμερον η γυναίκα ασχολούμενη διαρκώς με το σπίτι 
και το νοικοκυριό της, καταντά νευρική (!), μια μηχανή χωρίς 
κέφι (;) και χωρίς όρεξη».

Από κοντά και η Πίνη Πονηρίδου, συνάδελφος των δυο 
προηγουμένων: «Εμείς αι γυναίκες, από τότε που αρχίσαμε 
να εργαζώμεθα, κάνωμεν διπλή δουλειά. Έχομεν επομένως 
και διπλάς υποχρεώσεις. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να 
έχωμεν και δικαιώματα;» είπε.

Στην Ελένη Αναστασιάδου, πρόσφυ-
γα από την Κωνσταντινούπολη, που 
κατοικεί στον Ποδονύφτη, αρκούσε και 
μόνο που το είπε ο Βενιζέλος. 

 «Θέλω να ψηφίζω. Γιατί; Έτσι παρ’ 
καπρίς! Ο κ. Βενιζέλος είναι επίσης υπέρ 
της ψήφου. Όταν κατά τας παραμονάς 
των εκλογών, ήλθεν εις τον Ποδονύ-
φτην και εξεφώνησε τον προεκλογικόν 
του λόγον2, απετάθη ιδιαιτέρως προς 
τα συγκεντρωθείσας γυναίκας και μας 
είπε: Και σεις αι Ελληνίδες θα αποκτή-
σετε εντός ολίγου το δικαίωμα της ψή-
φου το οποίον έχω σκοπόν να σας πα-
ραχωρήσω. Εν τω μεταξύ όμως, πείσα-
τε τους άνδρας σας να με ψηφίσουν δια 
να δυνηθώ να δώσω και εις εσάς πολι-
τικά δικαιώματα. Και ο κ. Βενιζέλος 

μάς έστειλε με το χέρι του φιλήματα ενώ ημείς συγκεκινη-
μέναι τον εχειροκροτούσαμεν».

Ήταν επόμενο, οι περισσότερες γραμματιζούμενες της 
εποχής, κυρίως δασκάλες, να ταχθούν ανοιχτά υπέρ της 
ψήφου των γυναικών. Η Αμαλία Χηνοπούλου, δασκάλα από 
τη Μαγνησία της Μ. Ασίας, υποστήριξε: «Θέλω να ψηφίσω 
δια να υποστηρίξω τα συμφέροντά μου, όπως και ο άνδρας 
υποστηρίζει τα δικά του». Και η Αγγέλα Μαυρίδου, δασκάλα 
σε σχολείο της Σαφράμπολης, συμπλήρωσε: «Η γυναίκα θα 
φέρη με την ψήφο της νοικοκυριό εις τον δήμον ή την κοινό-
τητα. Γιατί πρέπει να ομολογήσετε και σεις ότι οι γυναίκες 
έχουν έμφυτον το πνεύμα της τάξεως και του ρυθμού».

Ωστόσο μια άλλη δασκάλα από τη Σαφράμπολη, η Μαρία 
Γρηγοριάδου της «Σχολής Αρένων» εξέφρασε διαφορετική 
άποψη: «Καλή είμαι χωρίς ψήφο. Ας έχουν επιτέλους και 
κάτι περισσότερον από μας οι άνδρες οι οποίοι έχουν και 
περισσότερα βάρη. Γιατί τότε να μη ζητήσουμε να πηγαίνου-
με και στρατιώται και να φορολογούμεθα;» ισχυρίστηκε. 

Μπορεί να ακούγεται παράξενο στις μέρες μας αλλά είναι 
αλήθεια ότι το 1929 αρκετές γυναίκες δεν καίγονταν να 
αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Για πολλούς και διάφορους 
λόγους. Ιδού μερικοί: 

«Μου φαίνεται ότι η γυναίκα θα χάση από την χάριν και 
την γοητείαν της ενώ δεν θα μεταβληθή διόλου η θέσις της» 
(Άννα Χατζηκυριάκου).

«Θέλω να διατηρήσω την γυναικειαν μου μορφήν. Όταν 
εξισωθώ με τον άνδρα δεν θα έχω καμμίαν διαφοράν. Και 
αυτό δεν με συμφέρει» (Αλεξάνδρα Χατζή, υπάλληλος στο 
υποκατάστημα Γενικών Ασφαλειών Τεργέστη).

«Φρονώ ότι μειώνεται το γόητρον της γυναικός με την 
ανάμνησιν του δικαιώματος της ψήφου. Έχομεν άλλως τε 
τόσα άλλα πεδία δράσεως ώστε αυτό το τελευταίον να πε-

2. Ο Ελ. Βενιζέλος επισκέφθηκε προεκλογικά τη Νέα Ιωνία στις 12 Αυγούστου 
1928 και χαιρέτησε τους πρόσφυγες από τον εξώστη του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου. (Χάρης Σαπουντζάκης-Λουκάς Χριστοδούλου: Η Νέα Ιωνία στο 
Μεσοπόλεμο 1922-1941 (Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, 2013)

Aύρα Θεοδωροπούλου.
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ριττεύη εντελώς» (Αναστασία Πάστρα, επίσης υπάλληλος 
στο υποκατάστημα Γενικών Ασφαλειών Τεργέστη).

«Πρώτα πρέπει η γυναίκα να αποκτήση συνείδησι του 
εαυτού της και έπειτα να ζητά ψήφο. Για να αποκτήση δε 
την συνείδησιν αυτήν πρέπει να προηγηθούν πολλά άλλα 
πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αναπτύξω με λίγα λόγια» 
(Λιλή Πατρικίου Ιακωβίδου ποιήτρια, πεζογράφος).

Η ψήφος δεν έχει να προσθέση τίποτε εις την γυναί-
κα. Μήπως οι άνδρες εκέρδισαν τίποτε εις πρόοδον από 
την ψήφο των; Σκεφθήτε ακόμη πόσες γροθιές, σπρωξιές 
και τσιμπιές θα υποστή μια γυναίκα συνωστιζομένη έξω 
από τα εκλογικά τμήματα (Άρτεμις Τσοκοπούλου, ερα-
σιτέχνις του άσματος).

Μια γυναίκα, που ξεχώριζε στην εποχή της, η ζωγρά-
φος Θάλεια Φλωρά Καραβία (Σιάτιστα, 1871 – Αθήνα, 
1960) είχε έναν επιπλέον λόγο να υπεραμυνθεί της ψήφου 
των γυναικών. Απόφοιτη του Ζάππειου Παρθεναγωγείου 
της Κωνσταντινούπολης, προσπάθησε να σπουδάσει 
ζωγραφική στο Σχολείο των Τεχνών (την μετέπειτα Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών), αλλά το ίδρυμα αρνήθηκε 
να την δεχθεί επειδή επρόκειτο για γυναίκα. Έτσι, ανα-
γκάστηκε να ξενιτευτεί, πρώτα στο Μόναχο και κατόπιν 
στο Παρίσι. Από το 1907 ζούσε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, όπου παντρεύτηκε τον Νίκο Καραβία, εκδότη 
της ελληνικής εφημερίδας «Εφημερίς». 

«Η γυναίκα θα μπορέση ίσως δια της ψήφου να διορ-
θώση την θέσιν της σε πολλά ζητήματα. Αφού άλλως τε 
έγινε αυτό εις άλλα κράτη και είχε καλά αποτελέσματα 
γιατί να μη γείνη και εδώ;» δήλωσε.

Χρειάστηκε ωστόσο να κυλήσει επιπλέον νερό στ’ 
αυλάκι ώσπου να φτάσουν οι γυναίκες μπροστά στην 
κάλπη. Ο νόμος που εγκρίθηκε το 1925 και επέτρεπε στις 
γυναίκες να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές, εφόσον ήταν 

30 ετών και απόφοιτες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εξακολουθούσε να μένει ανεφάρμοστος. Για πρώτη φορά 
οι γυναίκες (240 τον αριθμό) ψήφισαν στις τοπικές εκλο-
γές της Θεσσαλονίκης, στις 14 Δεκεμβρίου 1930. 

Στη Νέα Ιωνία, οι γυναίκες άσκησαν για πρώτη φορά 
το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές εκλογές του 
1934. Η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είχαν επάγ-
γελμα και δήλωναν οικιακά. 

Στο τμήμα Αγίων Αναργύρων, από τις 209 εγγεγραμ-
μένες στον εκλογικό κατάλογο, οι 207 ήταν νοικοκυρές 
και μόνο δυο ήταν δημοδιδασκάλισες, η 50χρονη Ελένη 
Γαρυφαλάκη και η 39 χρονη Μαρία Αθανασάκη.

Στο τμήμα Αγίου Γεωργίου, από τις 7 εγγεγραμμένες 
μόνο μια ήταν δημοδιδασκάλισσα, η Αγγελική Λαφαζά-
νη, 32 ετών. Στου Αγίου Στεφάνου, οι 14 ήταν νοικοκυρές 
και μόνο μία καθηγήτρια, η 51χρονη Αμαλία Βασιλειάδου. 
Στα τμήματα Κοιμήσεως Θεοτόκου (36), Αγίας Αναστα-
σίας (17) και Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας (21), όλες 
δήλωναν ως επάγγελμα τα οικιακά.

Και πάλι, ωστόσο, το δικαίωμα που δόθηκε στις γυναί-
κες ήταν… λειψό. Διότι ναι μεν μπορούσαν να εκλέξουν (με 
προϋποθέσεις) αλλά δεν μπορούσαν να εκλεγούν. Τα δι-
καστήρια αποφάσισαν ότι ο νόμος έδινε στις γυναίκες 
μόνο «περιορισμένο franchise» και κατάργησαν οποιονδή-
ποτε κατάλογο όπου οι γυναίκες αναγράφονταν ως υπο-
ψήφιοι για τα τοπικά συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο 
απορρίφθηκε από το συμβούλιο Πρωτοδικών και η υποψη-
φιότητα της Σοφίας Σημηριώτη ως ανεξαρτήτου πάρεδρου 
στις εκλογές του 1934 στη Νέα Ιωνία.

*    παρ’ καπρίς από το γαλλικό par caprice= από καπρίτσιο
** Οι μαρτυρίες καταγράφηκαν με την ορθογραφία που 

δημοσίευτηκαν στην εφημερίδα.

Δασκάλες Ποδαράδων.
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Οκτώβριο του 1944 ο Τάκης Σινόπουλος 
δημοσιεύει στο περιοδικό "Φιλολογικά 
Χρονικά" τον "Ελπήνορα", που θα αποτε-
λέσει το πρώτο ποίημα της πρώτης του 
ποιητικής συλλογής: Μεταίχμιο (1951).

Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η συ-
νάντηση του σύγχρονου Οδυσσέα – ποι-
ητή με τον αδικοχαμένο σύντροφο; 

Για το πρώτο αυτό ποίημα, τον Ελπή-
νορα, έχουμε μια ενδιαφέρουσα κατα-
γραφή του 1965 από τον ίδιο τον Τάκη 
Σινόπουλο:

"Θα μου επιτρέψετε να αφηγηθώ τη μικρή ιστορία του 
δικού μου Ελπήνορα. Ένα μεσημέρι, καλοκαίρι 1944, με 
φοβερό ήλιο και ζέστη, περνώντας μέσα από το πεδίο 
του Άρεως, κάθησα εξαντλημένος από την πείνα και την 
κούραση της κατοχής σ’ ένα παγκάκι. Πρέπει να με είχε 
ζαλίσει πολύ ο ήλιος κι η εξάντληση. Ξαφνικά στον άσπρο 
μικρό δρόμο, μες στο φως, πέρασε μπροστά μου η φι-
γούρα ενός φίλου μου ποιητή που τον σκότωσαν οι 
Γερμανοί έπειτα από φριχτά βασανιστήρια στην Πάτρα 
το 1942. Ήταν ο Φώτης Πασχαλινός [=Θοδωράκης 
Ζώρας]. Γυρίζοντας σπίτι μου έγραψα τον "Ελπήνορα". 
Αλλά εκείνο που για μένα είχε σημασία είναι πως το 
όραμα αυτό σφράγισε αποφασιστικά ένα μεγάλο μέρος, 
το μεγαλύτερο μέρος της ποίησής μου".

Ο Δ. Πλατανίτης θεωρεί ότι το ποίημα αυτό έχει θέση προτύπου 
στην ποιητική του Τάκη Σινόπουλου, όχι μόνο λόγω του θέματός 
του αλλά και της τεχνικής του που φανερώνεται πολύ νωρίς, με 
τον πλέον καθαρό τρόπο, (Η ατμόσφαιρα θανάτου υποστηρί-
ζεται από μία υποβλητική ονειρική σκηνοθεσία.)

Στο έργο του Τ. Σινόπουλου το πρόσωπο του Ελπήνορα 
έρχεται και ξανάρχεται με διαφορετικές σύγχρονες μορφές. 
Ο ίδιος ο ποιητής μας λέει: "Δεν είναι τυχαίο που ο Ελπήνωρ 
του πρώτου αυτού ποιήματος είναι ο Φίλιππος" που τον συ-
ναντούμε στα επόμενα ποιήματά του. 

Ο Ελπήνορας λοιπόν ή μάλλον αυτό που συντομογραφι-
κά ο Γ.Π. Σαββίδης ονομάζει ΄΄η εμπειρία του Ελπήνορα μια 
Νέκυια εν προόδω" προσδιορίζει σε μεγάλο βάθος και έκτα-
ση την ποιητική του Τ. Σινόπουλου.

Ο Ελπήνορας επανεμφανίζεται στην ποίηση του Τ. Σινό-
πουλου μέχρι τη στιγμή που η επώνυμη παρουσία του θα 
πάρει τέλος και αυτό θα συμβεί στα Άσματα του 1953, δίνοντας 
θέση σε μία νέα πραγματικότητα. Η κυριότερη επανεμφάνισή 
του γίνεται στο "Νεκρόδειπνο για τον Ελπήνορα" (Μεταίχμιο), 
όπου οι πολυάριθμες σκιές των χαμένων συντρόφων, συνω-
στίζονται και τελικά συγκλίνουν και συμπυκνώνονται σ’ ένα 
μοναδικό πρόσωπο, αυτό του μυθικού Ελπήνορα, αναζητώντας 
μέσα σε ένα "φως φτιασιδωμένο και θανάσιμα θολό" το νε-
κρόδειπνο των αφανών.

"Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, 
γράφει ο Γ.Π. Σαββίδης της προσέγγισης 
του Σινόπουλου στο μύθο του Ελπήνορα 
– σύμφυτη με την πολύτροπη, κάποτε 
εγγαστρίμυθη τεχνική του – είναι η βαθ-
μιαία διεύρυνση της σκοπιάς του, από 
ατομική σε συλλογική εμπειρία, έτσι ώστε 
ο δικός του Ελπήνωρ να μην αλλάζει μό-
νο όνομα, μορφή, φύλο και σκηνικό, αλλά 
να διαμελίζεται βακχικά και να μετουσι-
ώνεται σε μια πολυάριθμη Νέκυια "αφα-
νών". Και αυτό – άσχετα πια από το μύθο 

του Ελπήνορα – δεν θα το συναντήσουμε σε κανέναν άλλο 
Νεοέλληνα ποιητή, πάρεξ στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, του 
οποίου όμως το ποιητικό έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
(όπως η Θεία Κωμωδία ή τα Cantos, με όλες τις αυτονόητες 
διακρίσεις) Νέκυια των επιφανών".

Εξ όλων αυτών μπορούμε να ισχυριστούμε πως στον "Νε-
κρόδειπνο για τον Ελπήνορα" δημοσιευμένο το 1947, δύο χρό-
νια μετά τον "Ελπήνορα", έχουν τεθεί σχεδόν όλες οι προϋπο-
θέσεις για την πραγμάτωση του πλέον αντιπροσωπευτικού έργου 
του Τ. Σινόπουλου, του Νεκρόδειπνου (1972).

Ενδιάμεσα θα υπάρξει η ωρίμανση της δυναμικής του ποιη-
τή και η εμπειρία του εμφυλίου πολέμου.

Σε τέτοιους καιρούς, σ’ αυτόν τον χώρο και όχι ανεξάρτητα 
από τις δοσμένες συνθήκες συντελείται η ωρίμανση της ποιητι-
κής προσωπικότητας του Τ. Σινόπουλου. Είκοσι χρόνια μετά την 
εμπειρία του εμφυλίου πολέμου θα μας δώσει τον Νεκρόδειπνο.

"Τότε μέσα μου, θα γράψει ο ίδιος ένας Δαίμονας αγωνι-
ζόταν και με πίεζε με δύναμη κοφτερή. Έπρεπε να υποταχτώ. 
Ό,τι δημιουργήθηκε χρωστιέται στη συνεργασία του δαί-
μονα. Αποδίδω στον καίσαρα ό,τι του ανήκει. Δεν ξεύρω 
αν αυτό είναι ποίηση. Δεν ξεύρω ακόμα τι είναι ποίηση. Οι 
ορισμοί και οι άνθρωποι που ορίζουν μου είναι ξένοι.
Καιρό προσπάθησα να οικειωθώ με τις διαδοχικές εκείνες 
καταστάσεις που θα μπορούσα να ονομάσω: Κλίμακα 
Θανάτου. Γιατί αρνούμαι το θάνατο σα σύνορο ή σα γεγο-
νός οριστικό. Έρχεται πριν τον καταλάβουμε και τελειώνει 
– τελειώνει; – πολύ αργότερα απ’ ό,τι υποθέτουμε. Σε 
τούτο το Μεταίχμιο συνάντησα τον Ελπήνορα, την Ελένη, 
τον Ιάκωβο, τον Μπίλια, τον Φίλιππο, την Ιωάννα".

Στο έργο του Τ. Σινόπουλου, με ιδιαίτερη έμφαση και επιμονή 
στο πιο αντιπροσωπευτικό, τον Νεκρόδειπνο, η ζωή και ο θά-
νατος, το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν και η συνύπαρξη 
αυτή δεν αποτελεί μία οποιαδήποτε συγκυριακή τυχαία παρου-
σία. Όπως ο Νοβάλις στους "Ύμνους στη νύχτα" αποπειράται, 
γράφει ο Ελύτης, "να διατρέξει το μαύρο ως την έσχατη άκρη 
του για να πατήσει από το άλλο μέρος το φως" έτσι ο Τ. Σινό-
πουλος διατρέχει το σκοτεινό ποτάμι αναζητώντας τη φωτεινό-
τητα στην απέναντι όχθη. Και αυτό δεν γίνεται εύκολα εφικτό.

του Ξάνθου Μαϊντά

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τάκης Σινόπουλος
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Ας έρθουμε λοιπόν, αντιμέτωποι με μια άλλη πλευρά της 
ποιητικής σκηνοθεσίας στο έργο του Τ. Σινόπουλου. Αυτήν 
κατά την οποία το φως αναδεικνύεται σε πρωταρχικό στοιχείο 
της θεματικής του, καθορίζοντας μερικούς από τους σημαντι-
κότερους στίχους του.

"Ο αιθέρας τώρα ανοίχτηκε ψηλά ένα φως ανθίζει"
Το φως στον Τάκη Σινόπουλο υπάρχει μεταιχμιακά μεταξύ 

ζωής και θανάτου "και τότε πίσω από το μαύρο / φως του Άδη ο 
Γέροντας με το χρυσό ραβδί: / Δεν έχεις κούφιο νου. Τι σέρνεσαι 
γύρα απ’ το θάνατο; / Πολέμα με το πέλαγο και την αρμύρα. 
Κοίτα / ξαναγυρίζει η Ελένη αστραφτερή / σταφύλι ήχος αυλού 
και σμάλτο.

Πρόκειται για μια ιδιοφυή σύμμειξη φωτός και σκότους στην 
ποίηση του Τ. Σινόπουλου, που υποδηλώνει, σύμφωνα και με 
την καίρια έκφραση του Ερατοσθένη Καψωμένου8, "το βίωμα 
της συνύπαρξης των αντιθέτων". 

Αγγελικό και μαύρο φως
Αγγελική και μαύρη μέρα

έτσι θα εκφράσει αυτήν τη συνύπαρξη στην Κίχλη ο Γιώργος 
Σεφέρης. Στα ίχνη της Σεφερικής Κίχλης ο Τάκης Σινόπουλος 
στον Νεκρόδειπνο θα γράψει:

"Κι’ όπως κρατούσα το χαρτί και το μολύβι στο χέρι μου, / 
αρχίζοντας από τη φράση "μεγάλο μαύρο φως" / το χέρι μου 
έγραφε αυτό το ποίημα".

Στην αλληλεπίδραση αυτή και την κίνηση των αντιθέτων, 
μοιάζει κάποια στιγμή το φως αυτονομούμενο να κυριαρχεί και 
είναι στους στίχους εκείνους που η ερωτική συνιστώσα πλημ-
μυρισμένη φωτός αναδύεται. 

Το πρόσωπο – αίνιγμα του πάθους ξαναγύρισε.
Ήλιε

λάμψε ήλιε των μηρών των ξάστερων 
της ζωντανής Ελένης ω
μετέωρο πνεύμα δικαιοσύνη του φωτός
πυρπόλησε το κέντρο το νωπό των τρομερών κοιλάδων
κι ας ζήσει μόνο ο λόγος ο γυμνός
που ξέρει 
ποιες παραισθήσεις ποια όνειρα ποιες αναμνήσεις αθερά-
πευτες
ποια δίψα μ’ έφερε ως εδώ
τον έρωτα να δέσω και το ποίημα τούτο το παράφορο
με τη νεκρή Ελένη.

Ασθμαίνοντας μέσα στις λέξεις και επικαλούμενος τη μόνη δι-
καιοσύνη, του φωτός, ο Τάκης Σινόπουλος δίνει σπαρακτική 
ποιητική πνοή στο γυμνό ερωτικό λόγο. Από τους πιο ωραίους 
λυρικούς στίχους της σύγχρονης ελληνικής ποίησης˙ το τελικό 
επιφώνημα για τη νεκρή Ελένη.

Ας διαβάσουμε τον Νεκρόδειπνο προσεκτικά! Με την αρω-
γή του Δ. Μαρωνίτη μια εντατική ανάγνωση του ποιήματος μας 
αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών στρωμάτων εμπειρίας. Τις εμπει-
ρίες αυτές ας τις ονομάσουμε ενότητες. Την ερωτική, την ποιη-
τική και τέλος την πολεμική ενότητα. Στα δύο πρώτα μέρη του 
Νεκρόδειπνου η ερωτική και η ποιητική αλληλοπλέκονται. "Όλη 
τη νύχτα φως και τα μάτια της Μάγδας, τα πουλιά διασχίζοντας 
τα μάτια της Μάγδας…", φράση που συγκλίνει στην ποιητική 
ενότητα "… κι όπως κρατούσα το μολύβι στο χέρι μου, αρχίζοντας 

από τη φράση "μεγάλο μαύρο φως" το χέρι μου έγραφε αυτό το 
ποίημα…". Εν τω μεταξύ η τρίτη ενότητα, η πολεμική στο 2ο 
μέρος (με τον υπότιτλο Μάγδα) κάνει πιο έντονη την παρουσία 
της, ενώ στο 3ο μέρος του Νεκρόδειπνου, αυτό που φέρει τον 
ίδιο τίτλο, διευρύνεται, γίνεται κυρίαρχη και άρα πιο καθοριστι-
κή από τις δύο άλλες ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η 
βασικότερη αφηγηματική υποδοχή μέσα στην οποία γεννιούνται 
οι γυναικείες μορφές – Σοφία, Μάγδα, Ελένη, Λίτσα και τα 
ερωτικά οράματα.

Ο Τ. Σινόπουλος δημιουργεί μια πολεμική σκηνοθεσία, μέσα 
στην οποία εντάσσεται η ποιητική αφήγηση, με τα πρόσωπα, τις 
ιστορίες και τις ερωτικές επιθυμίες, που γνωρίσαμε. Ας δούμε 
σε ένα παράδειγμα πως διαδραματίζεται και μάλιστα κινηματο-
γραφικά, η σύγκλιση των ενοτήτων στον Νεκρόδειπνο.
 α) Στην πολεμική εμπειρία: "… ήλιος ασάλευτος ψηλά, 

γεννώντας ήλιους…". Είναι εκεί στον ξεροπόταμο, 
πεσμένος μπρούμυτα, διαβολεμένος άνεμος είναι 
αυτός ο άγριος μεσημεριάτικος καλοκαιρινός ήλιος.

 β)  Η σκηνή αυτή μας οδηγεί στην ερωτική Σοφία της 
πρώτης παραγράφου του ποιήματος. "Ανεξιχνίαστη, 
μεσουρανούσα ανάμεσα στα διψασμένα δέντρα του 
Ιουνίου κυμάτιζε, νύχτες και νύχτες η Σοφία…".

 γ)  Και μέσα απ’ αυτή την αίσθηση του μεσημεριού, με 
θαλασσινό τοπίο και ερωτική διάθεση γεννιέται ο 
βασικός και τελικός ποιητικός άξονας του Νεκρόδει-
πνου (το τέλος του πρώτου μέρους)… Μεγάλο μαύ-
ρο φως…

Τελικά: Ο σκληρός ήλιος του πεδίου μάχης, η νύχτα του Ιου-
νίου με την Σοφία και η ποιητική συμπύκνωση "Με-
γάλο μαύρο φως".

Ο ποιητής Τάκης Σινόπουλος έζησε και έγραψε στην ακμή της 
ζωής και του θανάτου. Στο έργο του η συστηματική αντιπαρά-
θεση φωτός και σκότους κατακλύζει τα ποιήματα με μια επιμο-
νή που "τεντώνεται τόσο που πάει να σπάσει".

 Αυτή η αισθητική αντίληψη και ερμηνεία του κόσμου, κατά 
την οποία το φως και το "τοπίο θανάτου" αποτελούν μια "βαθύ-
τατη δυαδικότητα σε ακατάπαυστη κίνηση, όπου οι δύο θέσεις 
εξακολουθούν να αλληλοσπαράζονται, η σύγκρουση παραμένει 
σύγκρουση και η θέση – αντίθεση δεν βρίσκει τη σύνθεσή της", 
ορίζουν την τραγικότητα στο έργο του Τάκη Σινόπουλου. Αυτή 
η συνύπαρξη – χωρίς σύνθεση – των αντιθέτων φέρνει σε επαφή 
τον ποιητικό λόγο του Τ. Σινόπουλου με το τραγικό στοιχείο της 
ηρακλείτειας κοσμοθεώρησης. Και αν η θητεία του και η ζωή του 
στον εμφύλιο και την μετεμφυλιοπολεμική Ελλάδα αποτελούν 
το σημείο εκκίνησης η μετέπειτα διαδρομή του καθορίζεται, εν 
πολλοίς, από την , περί συνύπαρξης των αντιθέτων, σκέψη του 
Ηράκλειτου:

"Ταναντία άπαντα ούτος ο νους"
δηλαδή όλα τα αντίθετα, αυτό είναι το νόημα. Για τη 
σχέση του με τον σκοτεινό Εφέσσιο γράφει ο ίδιος ο 
Σινόπουλος.
"Εμένα ο χρόνος με βασάνισε, με ρήμαξε σιγά σιγά. Κά-
ποτε περπατώντας συντροφιά με τον Ηράκλειτο πελώ-
ριος ήτανε. Σημαίνειν μονάχα σημαίνειν, μούλεγε. Γκρι-
νιάρης και Σκατόγερος δεν καταλάβαινα βλαστήμαγε 
συνέχεια υποκριτές κι ομοφυλόφιλους. Και χώρια τον 
καθένα έργο κι όνομα".
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Μετά το Νεκρόδειπνο ο Τ. Σινόπουλος θα αναζητήσει νέους ποιητικούς δρόμους. 
Επί τριάντα χρόνια το έργο του αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταθέσεις 
της εποχής: καταθέσεις φρίκης και σπαραγμού, Η μνήμη του, ανεξάντλητη, 
συνεχώς φορτίζει την ποίησή του, ακόμη και όταν και ο πιο προσεκτικός ανα-
γνώστης θα πίστευε πως έχει εξαντλήσει όλο το μαρτυρικό περιεχόμενό της. Κι 
όμως ακόμη και τότε η μνήμη ανακαλεί και ο ποιητής Τ. Σινόπουλος συνεχίζει 
την συμπληρωματική του κατάθεση13 για τους χαμένους φίλους και τη φρίκη 
του εμφυλίου. Το ανεκπλήρωτο του έρωτα και της ανθρώπινης επικοινωνίας. 
Την αγωνία του για την αδυναμία της γλώσσας και της ποίησης. Αλλά αυτή τη 
φορά προσανατολίζεται και πειραματίζεται με νέα ποιητικά ιδιώματα.

Ο Τ. Σινόπουλος έχει ζήσει με ασύλληπτη αφοσίωση και σε βάθος τα ποιη-
τικά πράγματα. Ίσως είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ο πόνος που φέρνει 
η διερεύνηση της γλώσσας και του ποιήματος είχε μετασχηματιστεί μέσα του σε 
σωματικό πόνο. Έχοντας φτάσει στην κορύφωσή του με τον Νεκρόδειπνο, δι-
καιωματικά εξαπλώνεται σε μία νέα περιπέτεια διερεύνησης των ορίων της 
ποιητικής γλώσσας. Στην περίοδο αυτή θα γράψει το Χρονικό, τον Χάρτη και 
το Νυχτολόγιο.

Η ανασφάλεια και η ανησυχία για τη νέα αυτή αντιμετώπιση του ποιητικού 
προβλήματος γίνεται εμφανής. Ο ίδιος μας λέει. 

"Το χρονικό είναι ένα κείμενο με δομή ποιητική. Θεωρώ πως η γραφή σ’ 
όλα τα κεφάλαια του Χρονικού, είναι προχωρημένη πέρα από τον Νεκρό-
δειπνο, με πολλούς καινούργιους τρόπους κι ανοίγματα που δεν είχα ξα-
ναδοκιμάσει. Ο τρόπος της γραφής του ποιήματος δεν είναι άσχετος με 
θεωρητικές τοποθετήσεις ή πραγματοποιήσεις που γίνανε τα τελευταία 
χρόνια στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, όπου δεν μιλάνε πια για λογο-
τεχνικά είδη π.χ. μυθιστόρημα, δοκίμιο, ποίηση αλλά για κείμενο (texte). 
Θυμίζω αρχικά τους Κιβδηλοποιούς του Ζιντ, όπου ενσωματώνεται το 
ημερολόγιο του συγγραφέα. Θυμίζω του Πιραντέλο τα Έξι πρόσωπα ζητούν 
συγγραφέα. Ακόμα το "Ποίημα μέσα στην γραφή του ποιήματος", σε με-
ρικούς γάλλους και γερμανούς πρωτοποριακούς συγγραφείς που δαιμο-
νίζονται με τα προβλήματα της γλώσσας". 

Εδώ αντιλαμβανόμαστε, ακόμα και μία σαρκαστική, καλύτερα αυτό-σαρκαστι-
κή πρόθεση του συγγραφέα του σημειώματος, η οποία εκφράζεται κυρίως με το 
σκληρό ρήμα "δαιμονίζονται". Ίσως δεν πρόκειται παρά για την αμφιβολία και 
ανασφάλεια του ίδιου του Τάκη Σινόπουλου για τις γλωσσικές του δοκιμές όπως 
πραγματοποιούνται στο Χρονικό, τον Χάρτη και το Νυχτολόγιο. "Εκείνη στέκει 
ασάλευτη κοντά στην πόρτα και το στόμα της φιλί φιλύρα / φύλλωμα φιλέρημος 
φωλιά φιλοξενώ" και συνεχίζει με τη γνωστή του ειρωνική στάση "μην παίζεις 
με τις λέξεις" καταργώντας κάθε απόπειρα λυρισμού.

"Δεν έχω εμπιστοσύνη πια στις λέξεις. Εκτός αυτού υπάρχουνε τεράστια κενά στη μέση, βουλιαγμένες περιοχές της γλώσσας. 
Φυσικά βασανίζομαι, αλλά με κανένα τρόπο δεν απαιτώ να υπάρχουν νοήματα".

Ακόμα πιο περιεκτικός αλλά συγχρόνως σαφής, γίνεται ο Τάκης Σινόπουλος στο Δοκίμιο 73-74 του Χρονικού.
"Προτάσεις παραστάσεις υπομνήσεις και παραπομπές. Εικόνες του συγκεκριμένου χώρου / χρόνου παλιές και πρόσφατες 
σαράντα χρόνια οι ίδιες εμπειρίες. Πέρα από τη λογική καταγραφή πολλά παράλογα ταυτόσημα λύσεις δεν προσκομίζονται 
νομίζω υπάρχουν. Έτσι το κείμενο τοποθετείται – απόπειρα να επεκταθεί η δυνατότητα της γλώσσας προωθώντας τις λέξεις 
από την πρακτική αστυνομική στη μεταφυσική τους κόλαση. Με συγχωρείτε εάν". 

Με συγχωρείτε εάν! Βίωσε ακραίες στιγμές ζωής και θανάτου, προώθησε τη γραφή του σε ακραίους δρόμους. Αισθάνθηκε την 
ανάγκη να ζητήσει συγνώμη.

Ήταν εμβαπτισμένος στα νερά του ποιητικού λόγου και ανέπνεε με την ποίηση. Έζησε και έγραψε στην ακμή της ζωής και του 
θανάτου.

Κατέβηκε στον Άδη, όσο λίγοι σύγχρονοί του, φροντίζοντας τη μοίρα των αδικοχαμένων, και αναζήτησε τις δυνατότητες της 
γλώσσας και των λέξεων στη μεταφυσική τους κόλαση.

Ολοκλήρωσε το έργο του με τον θαυμαστό Νεκρόδειπνο και δεν αρκέσθηκε. Προχώρησε στο Χρονικό.
Πέθανε την ημέρα της Ανάστασης σε ηλικία 64 ετών έχοντας καταθέσει, στιβαρό ίχνος στην ελληνική ποίηση, το μαρτυρικό 

του βίωμα.
Ας μείνει το ίχνος του αυτό θησαυρός κληρονομιάς για όσους, στα χρόνια που έρχονται, θα γυρεύουν το θαύμα της ποίησης 

"με τόση επιμονή μες στα παλιά χειρόγραφα".

15



Στις γειτονιές της Νέας Ιωνίας, απο-
φασίζει να επικεντρώσει ένα αθλητικό 
αφιέρωμα σε πέντε συνέχειες, η εφη-
μερίδα “Αθλητικά Χρονικά” τον Ιούνιο 
του 1932. Ήταν μία πρακτική που ακο-
λούθησε πιστά για χρόνια, προσπα-
θώντας να παρουσιάσει πέρα από την 
αμιγώς αθλητική κίνηση (αγώνες, 
αποτελέσματα) τη “γεωγραφία” των 
αθλητικών σωματείων.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν 
ήταν εύκολη η δημοσιογραφία εκείνης 
της εποχής, ως προς την άμεση κατα-
γραφή των αποτελεσμάτων, αφού δεν 
υπήρχαν τα σημερινά τεχνικά μέσα και 
οι ανταποκριτές ειδικά στην επαρχία 
αλλά και στις συνοικίες μεγάλων πό-
λεων ήταν κατά κανόνα ερασιτέχνες-
εθελοντές. Επόμενο ήταν μεγάλο μέ-
ρος της ύλης των εφημερίδων να κα-
λύπτεται από αφιερώματα που η συλ-
λογή της ύλης και ο προγραμματισμός 
ένταξής τους στο φύλλο, διευκόλυνε 
την εκδοτική προσπάθεια.

Δεύτερο χαρακτηριστικό της πε-
ριόδου, η ύπαρξη πολλών ανεπίσημων 
σωματείων, αλλά και η συμμετοχή 
τους σε τοπικές διοργανώσεις, “μο-
νόδρομος” θα λέγαμε, αφού οι οικο-
νομικές τους δυνατότητες και τα συ-
γκοινωνιακά μέσα της εποχής, δεν 
διευκόλυναν, αντίθετα απέτρεπαν τα 
ερασιτεχνικά και οικονομικά αδύνα-
μα σωματεία, σε μεγάλες μετακινήσεις 
με ιδιαίτερο κόστος σε χρήμα και χρό-
νο. Γι αυτό και η δομή των αθλητικών 
διοργανώσεων ήταν προσαρμοσμένη 
στα δεδομένα αυτά.

Ήδη ο Μικρασιατικός ελληνισμός 
είχε κάνει τα πρώτα του βήματα για να 
ριζώσει στις νέες του πατρίδες, συχνά 
δίνοντας ονόματα σε αυτές που θύμι-
ζαν το παρελθόν και τον τόπο κατα-

γωγής, οπότε η εμφάνιση αθλητικών 
σωματείων ήταν φυσιολογική εξέλιξη.

Άλλωστε ο Μικρασιατικός ελλη-
νισμός είχε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη 
αθλητική κουλτούρα συνδέοντας τον 
αθλητισμό με τον Πολιτισμό με φυσι-
ολατρικά, εκδρομικά, καλλιτεχνικά 
τμήματα στα πλαίσια των αθλητικών 
συλλόγων και αυτή ίσως να ήταν η 
μεγαλύτερη προσφορά του στο μπό-
λιασμα των αθλητικών δραστηριοτή-
των εκείνης της εποχής.

Παράλληλα, οι σαφώς λιγότερες 
δυνατότητες ψυχαγωγίας εκείνη την 
εποχή σε σύγκριση με τις μεταγενέ-
στερες, αλλά και η ύπαρξη πολλών 
ελεύθερων χώρων, διευκόλυναν τη 
συγκρότηση αθλητικών σωματείων 
που έβρισκαν χώρους (έστω ξερούς 
και με αυτοσχέδιες διαμορφώσεις) για 
να λειτουργήσουν, σε αντίθεση με την 
εποχή μας που υπάρχουν δημοτικά 
γήπεδα στα οποία προπονούνται την 
ίδια μέρα, ακόμα και εννέα (09) ομά-
δες, με την κάθε μία να παίρνει το μισό 
γήπεδο για να χωρέσουν όλοι.

Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά το 
αφιέρωμα της εφημερίδας “Αθλητικά 
Χρονικά”, του Ιουνίου του 1932 και 
σε επόμενες ευκαιρίες θα συνεχίσου-
με την τμηματική παρουσίαση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων στην 
περίοδο του Μεσοπολέμου, στην πε-
ριοχή της Ν. Ιωνίας.

Επίσης σαν “προπομπό” του αφιε-
ρώματος παρουσιάζουμε δημοσίευμα 
από την ίδια εφημερίδα της 29ης Απρι-
λίου 1932 (ο αγώνας είχε γίνει λίγες 
ημέρες πριν).

Ήταν αγώνας ανεξάρτητων ομάδων 
και ο προσφυγικός στη σύνθεση, όπως 
μαρτυρά και το όνομά του, Παμμικρα-

σιατικός της Νέας Ιωνίας (σήμερα 
Παμμικρασιατικός υπάρχει στο τοπικό 
πρωτάθλημα Αχαΐας) κέρδισε με 1-0 
την Ένωση Ριζούπολης.

Χρόνια μετά οι ποδοσφαιρικοί από-
γονοί τους, κάποιες από τις ομάδες της 
Νέας Ιωνίας (Καλογρέζα και Σαφρά-
μπολη) αντιμετώπισαν την δια της 
βίας συγχώνευση από τη χούντα και 
στη Ριζούπολη η Αστραπή Ριζούπολης 
συγχωνεύτηκε στον Γ.Σ. Πατησίων για 
τους ίδιους λόγους.

Στις 15/6/1932 η εφημερίδα αφού 
αναφέρει ότι η Ν. Ιωνία εκείνη την 
εποχή έχει περίπου 30.000 πληθυσμό, 
παρουσιάζει το Φυσιολατρικό Όμιλο 
Νέας Ιωνίας και αναφέρει σαν έτος 
ίδρυσής του το 1929 ενώ με ικανοποί-
ηση ο αρθογράφος αναφέρει ότι δια-
θέτει και εκδρομικό τμήμα, ενώ η λει-
τουργία και οι δράσεις του, απέχουν 
από τα φαινόμενα φανατισμού που 
εμφανίζονται κυρίως σε ποδοσφαιρικά 
γήπεδα. Πάρνηθα, Σούνιο, Λούτσα, 
Μεγάλο Πεύκο, αναφέρονται σαν πε-
ριοχές τις οποίες επισκέφτηκαν τα 
μέλη του ΦΟΝΙ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δι-
οργάνωση αγώνων βόλεϊ κατά τις εκ-
δρομικές επισκέψεις του ΦΟΝΙ, με 
τους Ι. Χατζηιωάννου (αρχηγό), Κ. 
Χατζηιωάννου, Σ. Σπαρτιάτη, Α. Βόρ-
φη, Ι. Αμπατζόγλου και Ν. Μενδόνη.

Στο γυναικείο τμήμα αναφέρονται 
τα ονόματα των Σ. Πετρίδου (αρχη-
γός), Χ. Σταμπουλίδου, Σ. Σταμπουλί-
δου, Ι. Αμπατζόγλου, Μ. Κασαπάκου.

Ο ΦΟΝΙ διοργανώνει και πολιτι-
στικές δραστηριότητες με εγκυκλο-
παιδικούς, φιλολογικούς, ποιητικούς, 
διαγωνισμούς κλπ, ενώ διαθέτει και 
χορωδία υπό τον Γ. Μαδίκη.

Aθλητικό Aφι έρ ωμα
του Νάσου Μπράτσου

16



Ο Απόλλωνας Νέας Ιωνίας που σύμφωνα με το δημοσίευμα εμφα-
νίζεται το 1931, με ιδρυτές του Ι. Λαδόπουλο και Α. Χονδρόπουλο, 
με 120 μέλη και γραφεία στην οδό Μοργκεντάου 25.

Η ομάδα συμπληρώνει δύο ποδοσφαιρικές ενδεκάδες με την πρώτη να έχει δώσει 30 αγώνες με απολογισμό 22 νίκες, 
3 ισοπαλίες και 5 ήττες. "Στρωτό", "ήσυχο" και "ταχύ", χαρακτηρίζει το παιχνίδι της η εφημερίδα, που αναφέρει ότι ο Απόλ-
λωνας Νέας Ιωνίας, έχει επισκεφτεί και άλλες περιοχές για να δώσει αγώνες, όπως η Καλλιθέα, το Ηράκλειο, κλπ

Για το ποδοσφαιρικό τμήμα αναφέρονται τα ονόματα των ποδοσφαιριστών: Β. Βασιλείου ο αρχηγός, Σ. Κολιάκος, Α. 
Τόπακα,Ι. Τριανταφύλλου, Λ. Κοντόπουλος, Δ. Κωνσταντινίδης, Π. Πετρίδης, Α. Μανωλάρος, Ε. Ψαρρός, Β. Γιώκος, και Θ. 
Δασκάλου.

Για τη δεύτερη ομάδα: Ν. Φωτιάδης, Ι. Αλευράς, Κ. Κυριακίδης, Ε. Κανελλίδης, Ο. Γεωργιάδης, Π. Γεωργιάδης, Δ. Τζαν-
νής, Ι. Χαντζηαδάμ, Σ. Στεφάνου και Σ. Καρακλάς.

Ο σύλλογος έχει και τμήμα αθλοπαιδιών, με την ομάδα βόλεί να απαρτίζεται από τους Ν. Μαρινάλη, Π. Μαρινάκη, Ι. 
Παπαδάκη, Φ. Θωμαΐδη, Ε. Παπαρδάκη και Π. Βούλγαρη.

Ως "ενθουσιώδεις φίλαθλοι" της ομάδας, αναφέρονται οι: Π. Δουζινός, Δ. Φόρνης και Ε. Παπαρδάκης, ενώ οι αδελφοί 
Βοσταντζόγλου βοήθησαν σημαντικά στην εγγραφή μελών και την ενίσχυση του συλλόγου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι πρόεδρος Ι. Λαδόπουλος, αντιπρόεδρος Κ. Βαρνταράσσος, Α. Χονδρόπουλος γενικός γραμ-
ματέας, Γ. Ρουμπίας ταμίας και μέλη Γ. Μαρτίνης, Ξ. Νικολαΐδης, Δ. ΕΜβαλωμένος και Γ. Ηλιάδης

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 1928 με μόλις 11 νέους 
ηλικίας 17 ετών αλλά με εξαιρετικές επιδόσεις. Από την ίδρυ-
σή της και μέχρι το δημοσίευμα ο απολογισμός της ομάδας 
ήταν 75 αγώνες με 49 νίκες, 19 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Τονίζεται η έλλειψη πόρων και ισχυρού οργανωτικού-
διοικητικού σχήματος που κάνει τον απολογισμό πιό εντυ-
πωσιακό, ενώ αναφέρεται η προσέλευση μεγάλου αριθμού 
φιλάθλων για να δουν τους εντυπωσιακούς 17χρονους.

Αναφέρονται αποτελέσματα αγώνων του 1931 που είναι 
τα ακόλουθα: με Άρη Πατησίων:2-1, Με Ήφαιστο Ιωνίας: 2-1, 
με Ατρόμητο Πατησίων: 1-4, με Α' Β' Ένωση Ηρακλείου: 5-3, 
με Ένωση Αγοράς: 4-1, με Ένωση Δημοτικού Περιστερίου: 
3-2, με Ηρακλή Λαυρίου: 1-4, με ΠΑΣΦΑ Αχαρνών: 0-3.

Ο Ατρόμητος πήρε μέρος και στο τοπικό πρωτάθλημα 
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση, πίσω από την πρωταθλή-
τρια Ελπίδα Νέας Ιωνίας με την οποία ήρθε ισόπαλος με 1-1-
. Σοτς άλλους αγώνες, έφερε με Π.Ε.Ν. Φιλαδέλφειας 2-2, με 
Ένωση Αγίου Παύλου 2-2, με Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφειας 2-1, με 
Απόλλωνα Ν. Ιωνίας 2-0, με Απόλλωνα Ελευθερούπολης 3-1.

Οι αθλητές ήταν: Ι. Τρικαλιώτης, Α. Κρητικάκης, Α. Λε-
ωνίδου, Κ. Τόπακας, Λ. Τσιμενίδης, Ν. Αγιάννης, Ι. Δασκάλου, 
Χ. Κόκοτζης, Κ. Λεοντιάδης, Α. Ρίμπας (αρχηγός και αδελφός 
του τερματοφύλακα της ΑΕΚ) και Ν. Κωνσταντινίδης.

Τελικά ο Ι. Δημητριάδης είναι το πρόσωπο που αναλαμ-
βάνει να στηρίξει το σύλλογο και με τις προσπάθειές του 
συγκροτήθηκε Δ.Σ. υπό την ακόλουθη σύνθεση: πρόεδρος Ι. 
Δημητριάδης, ταμίας Α. Καρνεμίδης, Α. Μικρογιάννης γενι-
κό γραμματέας και σύμβουλοι Α. Διαμαντόπουλος, Ι. Πα-
λούρδος και Λ. Τσορβάς. Η διοικητική εξέλιξη χαρακτηρίζε-
ται από την εφημερίδα ως σημαντική για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ομάδας.

20/6/1932 εφημερίδα Αθλητικά Χρονικά

Ατρόμητος Nέας Ιωνίας
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Ως η ισχυρότερη ομάδα της Νέας Ιωνίας, αναφέρεται η Ελπίς 
Ν. Ιωνίας με έτος ίδρυσης το 1930 και γραφεία στην οδό 
Βυζαντίου 36 και με τη δυνατότητα να παρατάξει δύο πλήρεις 
ομάδες, οι οποίες διακρίνονται για το "ταχύ" και "τεχνικό" 
τους παιχνίδι.

Στα αξιοσημείωτα ότι είχε δώσει αγώνες και με μη αθηνα-
ϊκές ομάδες, όπως ο Λάκωνας Γυθείου, αλλά και με πιο κοντι-
νές όπως η Ένωση Ηρακλείου, η Κηφισιά, η Δραπετσώνα, 
κλπ. Συμμετείχε σε πρωτάθλημα ανεπισήμων ομάδων που 
είχε διοργανώσει η εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ, σε πρωτάθλημα 
της ΑΕΠΑΣΑ καθώς και στο τοπικό πρωτάθλημα της Ν. 
Ιωνίας, το οποίο και κατέκτησε.

Το ΔΣ αποτελούσαν οι: Γ. Τσεχλεμετζής πρόεδρος, Α 
Φανάρας αντιπρόεδρος, Ν. Βασιλειάδης γεν. γραμματέας, Β. 
Τσουκαλάς ταμίας, Η. Χατζηαποστόλου, Ν. Παπαδόπουλος 
ως σύμβουλοι και γενικός αρχηγός Χ. Μασμανίδης.

Το αθλητικό δυναμικό ήταν:
Πρώτη ομάδα: Γ. Παυλής, Σ. Βελικόπουλος, Α. Συκαμνίδης, 

Γ. Τραβασάρος, Γ. Κούκος, Χ. Βελικόπουλος, Γ. Μπαμιατζόγλου, 

Θ. Χρύσης, Π. Τραβασάρος, Ε. Γκιόκος, και Ν. Καστρίτης.
Η δεύτερη ομάδα: Α. Κορόλης, Κοσμίδης, Α. Κανσής, 

Πετρίδης, Νικολάου, Καρύδης, Π. Αργυράκης, Παπαδημητρί-
ου, Πολιτόγλου, Αλεξανδρίδης και Ιωακείμ.

Τέλος η εφημερίδα αναφέρει: " Ως γήπεδον ο Σύλλογος 
χρησιμοποιεί ανοικτόν χ΄βρον όπισθεν της Αναξορείου Σχο-
λής εν συνεργασία με τον ποδοσφαιρικό σύλλογον Απόλλω-
να. Πάντως ευχής έργον θα ήτο το ζήτημα του γηπέδου να 
διηυθετείτο, διότι τοιούτα Σωματεία με τόσην δράσιν και 
ζωτικότητα αδικούνται εις την πλευράν αυτήν". Διευκρινί-
ζουμε ότι ο Απόλλωνας του δημοσιεύματος είναι αυτός της 
Νέας Ιωνίας και όχι ο ΑΠόλλων ΑΘηνών (Σμύρνης) που 
ακόμα δεν είχε έρθει στην περιοχή.

Αθλητικά Χρονικά 22/6/1932

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η ομάδα ιδρύ-
θηκε το 1929 από τους "φανατικούς φίλους 
της ποδοσφαιρικής παιδιάς, Κουντούρον, 
Τσατσαμάκην, και Σουλήν". Έχει μόνο πο-
δοσφαιρικό τμήμα, με τη δυνατότητα να 
καταρτίσει δύο ισάξιες ενδεκάδες.

Από την ίδρυσή της και με΄χρι το δη-
μοσίευμα, έχει δώσει 60 αγώνες, με ενδει-
κτικά ορισμένα αποτελέσματα: Α. Ε. Κα-
λογραίζης 2-1 και 1-2, Ένωση Ινε,πόλεως 
3-1, Δράση Ινεμπόλεως 2-0, Ένωση Αλυσ-
σίδος 1-1, Ερυθραία Κηφισσίας 0-0.

Το Δ.Σ. της περιόδου του δημοσιεύμα-
τος ήταν: Θ. Κουντούρης πρόεδρος, Κ. Κα-
τερινάκης αντιπρόεδρος, Ν. Πυρήνης γεν. 
γραμματέας, και σύμβουλοι Δ. Τζέκας, Ε. 
Νικήτας, Σ. Κουλούρης.

Το ποδοσφαιρικό δυναμικό της Ελευ-
θερούπολης εκείη την εποχή απάρτιζαν οι: 

Π. Τσάκωνας, Ν. 
Μάγαρας, Φ. Πει-

ρένης, Π. Σιδερής, Κ. Γκάγκας, Γ. Λουκάς, 
Δ. Μπηλμπάσης, Κ. Βασιλείου, Κ. Πυρρής, 
Κ. Αργυρόπουλος και Α. Ψαραδάκος και 

για τη δεύτερη ομάδα οι Καραστουρνής, 
Αρήνης, Τσάκωνας, Μασάλας, Σιδερής, 
Μάγκο, Παπαδόπουλος, Κουλουριώτης, 
Ψάλτης, Τσάκωνας ΙΙΙ και Ορφανός.

H εφημερίδα στο φύλλο της 24/6/1932, 
παρουσιάζει το τέταρτο μέρος του αφιερώ-
ματος στην αθλητική κίνηση της Νέας Ιω-
νίας και ξεκινάει με τον Προοδευτικό Όμι-
λο Νέων Σαμφραμπόλεως, για το οποίο 
αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 1930 και διατηρεί 
τμήματα αθλοπαιδειών, θεατρικό, εκπαι-
δευτικό και εκδρομικό. Ιδρυτής αναφέρεται 
ο Α. Μαραγκός. Το τμήμα αθλοπαιδιών 
έχει τρεις ομάδες ανδρών και μία γυναικών.

Οι αθλητές ήταν: Α. Μαραγκός (αρχη-
γός), Ελευθεριάδης, Σαγινίδης, Γιαννακί-
δης, Εδρεμίτογλου, Μπαλόγλου για την 
πρώτη ομάδα και για τη δεύτερη οι Κερεμ-
λίδης (αρχηγός), Τσαουσάκης, Κεχόπου-

λος, Σπινάρης, Βασιλειάδης, ενώ την τρίτη 
ομάδα στελέχωναν οι Καχραμάνος (αρχη-
γός), Ανανιάδης, Κονταρίδης, Ορθόπου-
λος, Παπαναστασίου και Ιωσηφίδης.

Δυνατή ήταν και η γυναικεία ομάδα την 
οποία απάρτιζαν οι Κονταρίδου (αρχηγός), 
Καχοπούλου, Παναγιωτίδου, Καλοειδή, 
Παπαδοπούλου και Καλπακίδου, με γενικό 
αρχηγό όλων των ομάδων τον Μαραγκό.

Η γυναικεία ομάδα πρώτευσε στο το-
πικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχαν 
τοι ομάδες Ημιγυμνασίου Αμύνης, Περισ-
σού, Άμες Άρεως και Κολεγίου

Στους θερμούς υποστηρικτές του συλ-
λόγου η εφημερίδα αναφέρει τους 'Αγιον 
Πατάρων Μελέτιον, Μ. Ιωαννίδην, Δού-
μπαν, Βροχίδην, Παπαδόπουλον, Κυριμλί-
δην, και Δημητριάδην”.

Η στήριξη που είχε ο σύλλογος είχε σαν 
αποτέλεσμα να αποκτήσει ιδιόκτητο γή-
πεδο, γραφεία και πλούσια βιβλιοθήκη, 
ενώ το θεατρικό του τμήμα ήταν ιδιαίτερα 
παραγωγικό.

Ελευθερούπολη
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Η εφημερίδα αναφέρει σαν έτος ίδρυσης το 1931 και 
αναφέρεται σε σύλλογο αμιγώς ποδοσφαιρικό, που 
όμως έχει στους στόχους του και την ίδρυση άλλων 
τμημάτων. Από την ίδρυσή του με΄χρι το αφιέρωμα 
της εφημερίδας είχε καταγράψει συμμετοχή σε 40 
αγώνες, με ενδεικτικά αποτελέσματα με Ένωση Αγίων 
Αναργύρων 4-1, με ΑΜΕΣ Σαφραμπόλεως 5-1, Άμυνα 
Πολυγώνου 5-1, Παμβυζαντινό Καλογραίζης 2-1, 
Μικτή Φιλαδέλφειας 1-2, Ιωνικό Φιλαδέλφειας 0-1, 
Ολυμπιακό Ηρακλείου 2-0, Ελπίς Ν. Ιωνίας 1-3, Ένω-
σις Εριουργίας 1-1-, Ορφέας Ελευθερουπόλεως 2-2, 
Όμιλος Φιλάθλων 
1-3, Ολυμπιακός 
Πολυγώνου 1-0.

Στο δυναμικό 
της ομάδας αναφέ-
ρονται οι: Σ. Ψυχιώ-
της, Σ. Κοσκινίδης, 
Δ. Κασιώτης, Κ. Γε-
ωργίου, Ε. Γεωργίου, 
Η. Κριεζής, Δ. Λα-
ζαρίδης, Ι. Πετρίδης, 
Α. Κουκιάρας, Μ. 
Φωτεινόπουλος 
(αρχηγός), Ε. Φιλιππίδης, Κ. Ψυχιώτης, Τ. Κισίσγογλου.

O ΟΦΝΙ ιδρύθηκε το 1926 με ιδρυτή τον "παλαίμαχο 
πρωταθλητή και ενθουσιώδη φίλαθλο Γ. Κασσάρ. Τα 
γραφεία του συλλόγου ήταν στηνοδό Σμύρνης 40 όπου 
γίνονταν και διαλέξεις. 

O αριθμός των μελών ήταν 200 και τα τμήματα που 
είχε ήταν ποδόσφαιρο, αθλοπαιδιές, ψυχαγωγιών, καθώς 
και γυναικείο τμήμα και ιδιόκτητο γυμναστήριο.
Το ΔΣ αποτελούσαν:

 Γ. Κασσάρ πρόεδρος, Μ. Κοντοστάθης αντιπρόεδρος, 
,Ν. Νικολαΐδης  γεν. γραμματέας, Δ. Παρίσης ταμίας, Δ. 
Μαλα΄της έφορος, Π. Ευσταθιάδης, Ε. Ελευθεριάδης, 
σύμβουλοι.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα από το 1927 που ιδρύθηκε 
είχε δώσει 153 αγώνες με απολογισμό 76 νίκες, 31 ισο-
παλίες και 26 ήττες. Οι 97 αγώνες έγιναν στη Νέα Ιωνία 

και τις γύρω σε αυτήν περιοχές και οι 36 σε επαρχία και 
περίχωρα Αθηνών.

Η δεύτερη ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε 69 αγώνες (28 
νίκες, 22 ισοπαλίες, 19 ήττες) και κέρδισε το περιφερει-
ακό πρωτάθλημα Πατησίων το 1928.
Στο ποδοσφαιρικό τμήμα συμμετείχαν:

Πρώτη ομάδα: Π. Τσάκωνας, Σ.Κοσκινίδης, Μαυρίδης 
ΙΙ, Περβελεγγιάδης, Χ. Δανιηλίδης, Κωνσταντινίδης Ι. 
(αρχηγός), Λ. Γαρυφαλλάκης, Ν. Επαινετός, Θ. Σπυρίδης, 
Μαυρίδης ΙΙΙ, Γ. Ασλανίδης

Δεύτερη ομάδα: 
Ξ. Παπαδόπουλος, 
Δ. Μαλάττης, Σ. Τζι-
νιέρης, Μαυρίδης Ι, 
Γ. Λογαρίδης,   Κ. 
Γούναρης, Κωνστα-
ντινίδης ΙΙ, Ν. Νικο-
λακάκης, Α. Τορτο-
πίδης (αρχηγός), Α. 
Παχλίδης, Α. Φιλιπ-
πίδης. Αρχηγός του 
ποδοσφαιρικύ τμή-
ματος ήταν ο Μ. 
Κωνσταντινίδης. 

Το αθλητικό τμήμα:
Ι. Αμπατζόγλου, Δ. Μυστιλίδης, Ε. Κυριακίδης, Ε. Ελευ-
θεριάδης, Κ. Σουγουλιτζόγλου, Α. Φιλιππίδης Δ. Γιαλιού-
ρης, Κ. Γλυτσός, Μ. Μωυσιάδης, Α. Τορτοπίδης, Α. Κοσμί-
δης, Γ. Ανθομελίδης, Β. Βαρουτσής, Γ. Μαλαμάς, Α. Πιό-
κος, Σ. Χατζηιωάννου, Α. Μιτώφ, Ι. Καραϊωσηφίδης, Χ. 
Αμανίτης, Δ. Τσαούσογλου, κλπ.
Το γυναικείο τμήμα αποτελούσαν οι:
Μ. Ελευθεριάδου, Ε.Ελευθεριάδου, Ε. Γιαπλούρη, Θ. Ευ-
θυμιάδου,Π. Ασλανίδου, Ε. Μαυρίδου, Α. Δουμάνου, Α. 
Γεωργιάδου, Ε. Πενλιάδου, Μ. Κουγιουμτζόγλου, Ε. Γωπού, 
Α. Νεοφύτου, Θ. Ορφανίδου, Ε. Γιαραμπή, Α. Σπυρίδου, 
Ε. Ισαακίδου, Δ. Κοντοστάθη, Σ. Σεραφειμίδου, Ε. Φερε-
κίδου, κλπ.

Το γυναικείο τμήμα είχε συμμετοχή στα αθλήματα 
του τένις, των αθλοπαιδιών, και τον κλασσικό αθλητισμό.

Απόλλων Ελευθερούπολης

Και οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες Ν. Ιωνίας

Απόλλων Ελευθερουπόλεος Ν. Ιωνίας
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Βόλεϊ (πρώτη ομάδα): Ε. 
Κυριακίδης, Α. Πιόκος, Κ. Σου-
γιουλτζόγλου (αρχηγός), Ε. 
Ελευθεριάδης, Σ. Χατζηιωάννου 
και Σ. Γαβριηλίδης.

Βόλεϊ (δεύτερη ομάδα): Χ. 
Αμανίτης, Δ. Γιαλούρης, Β. Βα-
ρουτζής (αρχηγός), Κ. Γλυτσός, 
Α. Φιλιππίδης, Ν. Μυρεσιώτης

Πρώτη ομάδα μπάσκετ: Ε. 
Κυριακίδης (αρχηγός), Κ. Σου-
γιουλτζόγλου, Ε. Ελευθεριάδης, 
Σ. Γαβριηλίδης, Σ. Χατζηιωάν-
νου.

Δεύτερη ομάδα μπάσκετ: Ι. Καραϊωσηφίδης (αρχηγός), 
Λ. Γιαλούρης, Χ. Αμανίτης, Λ. Φιλιππίδης, Β. Βαρουτσής.

Ομάδα χάντμπολ: Ξ. Παπαδόπουλος, Β. Βαρουτσής, 
Χ. Αμανίτης, Σ. Γαβριηλίδης, Ι. Καραϊωσηφίδης, Σ. Χατζη-
ϊωάννου, Δ. Γιαλούρης, Κ. Σουγιουτζόγλου, Μ. Ελευθεριά-
δης, Ε. Κυριακίδης (αρχηγός) και Γ. Γλυτσός.

Στο ψυχαγωγικό και εκδρομικό τμήμα, προϊστάμενος 
ήταν ο Γ. Μαραθάκης.

Αρχικά το γήπεδο ήταν ιδιωτικό - νοικιασμένο για μία 

τετραετία, αλλά με παρέμβαση 
του υπουργείου Πρόνοιας (επί 
υπουργίας Ε. Εμμανουηλίδη), 
απαλλοτριώθηκε έκταση δίπλα 
στο υπάρχον γήπεδο και με τε-
χνικά μέσα του Δήμου Αθηναί-
ων (οδοστρωτήρας) έγινε η 
διαμόρφωσή του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η εμφάνιση σε ορισμένες περι-
πτώσεις των ιδίων ονομάτων 
αθλητών σε διαφορετικά αθλή-
ματα, πλην των περιπτώσεων 
συνωνυμίας και συγγενικής 

σχέσης, είναι φαινόμενο που υπήρχε για πολλά χρόνια, με 
παράλληλες συμμετοχές των ιδίων προσώπων σε παρα-
πάνω από ένα άθλημα, καθώς αυτά δεν είχαν τις υποχρε-
ώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην εποχή μας και καθι-
στούν σαφώς πιο δύσκολη την παρακολούθηση διαφορε-
τικών προπονητικών προγραμμάτων. Επίσης όπως θα 
δούμε σε άλλες ευκαιρίες που θα έχουμε, η περιγραφή της 
αθλητικής δραστηριότητας της περιόδου του Μεσοπολέ-
μου, είναι ιδιαίτερα γλαφυρή, στις μέρες μας θα την θεω-
ρούσαμε "υπερβολική", αλλά θα κάναμε λάθος.

Αυτό γιατί εκείνες τις εποχές δεν υπήρχε η χρήση της 
εικόνας, ειδικά όπως γίνεται σήμερα στα ηλεκτρονικά 
μέσα, με αποτέλεσμα το κενό να πρέπει να καλυφθεί από 
την περιγραφή, έτσι ο γραπτός λόγος γίνονταν αρκετά 
πλούσιος και γλαφυρός. 

Στην αναφορά των ονομάτων συγχωρήστε μας αν μας 
εντοπίσετε να έχουμε κάνει κάποιο λάθος, αφού η κατά-
σταση των εφημερίδων της εποχής σε ορισμένες περιπτώ-
σεις δεν εμφάνιζε γράμματα και σειρές με την επιθυμητή 
ευκρίνεια.

Κάναμε τη σέντρα με αυτή την πρώτη αναφορά στην 
αθλητική δράση στη Νέα Ιωνία στην περίοδο του Μεσο-
πολέμου, συνεπώς δεν σφυρίξαμε ακόμα τη λήξη στην 
παρουσίαση  των σκαπανέων εκείνης της εποχής.

Υ.Γ. σε επόμενη αναφορά μας θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην αθλητική κίνηση του 1934 και να μάθουμε για συλλόγους που δεν 
αναφέρονται σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του αθλητισμού στη Νέα Ιωνία, στην περίοδο του Μεσοπολέμου  όπως για την ομάδα του Τιτανικού 
Νέας Ιωνίας, την ομάδα Νίκολσον Νέας Ιωνίας, την Αθλητικήν Ένωσιν Καλογραίζης, τον Αχιλλέα Νέας Ιωνίας, τον Παμβυζαντινόν Καλογραίζης, τον 
Ερμή Νέας Ιωνίας, αλλά και να μάθουμε γιατί διαλύθηκε ο Θρίαμβος Ελευθερούπολης που ιδρύθηκε το 1929.

Φυσιολατρικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας Τμήμα Θηλέων
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Ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου με τις «Αναμνήσεις1» του, 
μας ταξιδεύει στο μακρινό παρελθόν και στο πώς πρωτο-λει-
τούργησε την εκκλησία των Αγ. Αναργύρων, το 1923: 

«Στο συνοικισμό είχαν αποπερατωθεί περίπου 100 σπίτια. 
Πρώτος εγώ, στις 13 Νοεμβρίου 1923, εγκαταστάθηκα στα δυο 
δωμάτια που μου παραχωρήθηκαν και στα οποία παραμένω 
συνεχώς (σημ: εννοεί τη μικρή του κατοικία στην οδό Σπάρτης, 
όπου διέμενε με την πολυμελή οικογένειά του). Πρώτη μου 
φροντίδα, μετά την πρώτη εγκατάσταση, ήταν να έχουμε μια 
εκκλησιά, γιατί πλησίαζαν και οι μεγάλες γιορτές της χριστια-
νοσύνης, Έκανα τις αναγκαίες ενέργειες και μου δόθηκε άδεια 
για να ιερουργήσω, όπου εύρισκα κατάλληλο χώρο. Ένας γέρο-
εργολάβος, είχε μια ευρύχωρη παράγκα για αποθήκη. Τον 
παρακάλεσα και μου παραχώρησε τη μισή! Χώρισα ιερό κι έτσι 
περάσαμε τις τρεις μεγάλες γιορτές. Η παράγκα αυτή βρισκό-
ταν στη σημερινή οδό Ηρακλείου από τη «Στοά Μερκούρογλου» 
προς τα καταστήματα «Νέα Μόδα» (σημ. η γωνία Ηρακλείου 
και Κ. Βάρναλη, όπου η Αστυνομία). Έβαλα ένα σίδερο για 
σήμαντρο στο δρόμο. Μάλιστα την ημέρα των Φώτων λειτούρ-
γησα μαζί με τον Άγιο Καισαρείας Γερβάσιο, τον μετέπειτα 
μητροπολίτη Γρεβενών. Μετά τις εορτές ο εργολάβος μου ζή-
τησε να του αδειάσω το χώρο. Του διήγειρα όμως τα θρησκευ-
τικά του συναισθήματα και κατόρθωσα να χρησιμοποιήσω την 
αποθήκη ως εκκλησία ως τις αρχές Μαΐου του 1924. Στο μετα-
ξύ είχα κάνει ενέργειες προς το Υπουργείο και δόθηκε εντολή 
στον διευθυντή των έργων του συνοικισμού Χωραφά, να μας 
φτιάξουν μια ξύλινη εκκλησία. Διαλέξαμε να τοποθετηθεί στο 
πίσω μέρος της σημερινής εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων. 
Ως το 1928 λειτούργησα εκεί…»2

Και φθάνουμε στο 1928. Οι εκλογές του 1926 που πραγ-
ματοποιήθηκαν με την απλή αναλογική, δεν έδωσαν βιώσι-
μες κυβερνήσεις παρά τις προσπάθειες του Αλέξ. Ζαΐμη3 να 
σχηματίσει τις 3 Οικουμενικές Κυβερνήσεις των ετών 1926, 
1927, 1928. 

Ο Ελ. Βενιζέλος έχει ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα από το 
1927 και «στοχάζεται» να αναμιχθεί στην πολιτική. Δεν γνω-
ρίζει τις διαθέσεις των προσφύγων. Τον θυμούνται ή τον 
ξέχασαν. Μια πρώτη ευκαιρία είναι να επισκεφθεί προσφυ-
γικούς οικισμούς. Η αφορμή δίνεται με την πρόσκλησή του, 
στη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ν. Ιωνίας, 
την Κυριακή 10 Ιουνίου 1928.

Ο εκδότης Ιωάννης Διαμαντάκης, περιγράφει 20 χρόνια 
μετά, στην εφημερίδα του «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ»4 στις 8/2/1948, τις 
συνθήκες θεμελίωσης της εκκλησίας:

«Μετά το πέρας του αγιασμού, ο Μακαριώτατος Μητρο-
πολίτης και ο Δήμαρχος κ. Πάτσης κατήλθον εις τα θεμέλια 
του ανεγειρομένου ναού και αφού ανεγνώσθη η ειδική δια τας 
περιστάσεις ευχή, ο κ. Πάτσης κατέθεσε τον θεμέλιον λίθον 
και πλησίον αυτού καλλιτεχνικόν φιαλίδιον πλήρες από νομί-
σματα της εποχής. Ο θεμέλιος λίθος απετελείτο από μαρμα-
ρίνην πλάκα φέρουσαν την εξής επιγραφήν:

«Επί Προέδρου Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτου,
επί Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών Χρυσοστόμου,

επί Δημάρχου Αθηναίων Πάτση και επιτρόπων Φ. Καχραμάνογλου,
Γ. Γαβριήλογλου, Π. Καχραμάνογλου, Ι. Χρηστίδου

κατετέθη ο θεμέλιος ούτος λίθος του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων
τη 10η Ιουνίου 1928»

Ακολούθως υπό την επίβλεψιν του μηχανικού του Δήμου κ. 
Αυγερινού ο θεμέλιος λίθος εκτίσθη μέχρι της επιφανείας αυτού 
ενώ εν τω μεταξύ ο κ. Σπανούδης εξεφώνει εις την εξέδραν ενώ-
πιον των επισήμων τον πανηγυρικόν της ημέρας».

Βέβαια την όλη εκδήλωση, επισκίασε η παρουσία του Ελ. 
Βενιζέλου στη Ν. Ιωνία.

Την επομένη της εκδήλωσης, η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΒΗΜΑ»5 της 11/6/1928 περιγράφει την άφιξή του:

«Ο κ. Βενιζέλος συνοδευόμενος από τον υιόν του Κυριάκον, 
τους κ.κ. Σοφούλην, Σκουλάν, Ρούσσον και άλλους φίλους του 
έφθασεν εις τον συνοικισμόν την 10.30 π.μ. Όλοι οι κάτοικοι του 
συνοικισμού συν γυναιξί και τέκνοις, είχον συγκεντρωθεί από 
ενωρίς εις τον χώρον, όπου επρόκειτο να ανεγερθή η εκκλησία 
των Αγίων Αναργύρων και επερίμενε με αγωνίαν την άφιξιν του 
μεγάλου επισκέπτου. Όλα τα σπίτια και τα καταστήματα του 
συνοικισμού ήσαν κλειστά και όλος ο κόσμος επερίμενε ώρες 
ολόκληρες εις το ύπαιθρον παρά τον καυστικώτατον ήλιον του 
Ιουνίου. Η προ του σχολείου του συνοικισμού πλατεία είχεν δια-
κοσμηθεί ωραιότατα από τας μαθήτριας και τους μαθητάς, με 
γιρλάντες, σημαίες και επιγραφές. Οι μαθηταί των σχολείων είχαν 
παραταχθή εις την πλατείαν δια να χαιρετίσουν τους επισήμους, 
ενώ αι μαθήτριαι και άλλα κορίτσια του συνοικισμού, με λευκάς 
ενδυμασίας, είχαν τοποθετηθή εντός του σχολείου, όπου θα εγί-
νετο η δεξίωσις μετά τα εγκαίνια της εκκλησίας. Μόλις έφθασεν 
το πρώτον αυτοκίνητον και οι πρόσφυγες αντίκρυσαν πίσω από 
τα τζάμια, τον κ. Βενιζέλον εξέσπασαν εις ενθουσιώδης ζητω-
κραυγάς. - Ζήτω ο Βενιζέλος ! - Να μας ζήσης πατέρα ! Όλη 
εκείνη η μάζα έσπευσε να περικυκλώση το αυτοκίνητο εις τρόπον 
ώστε καθίστατο αδύνατος η κάθοδος του κ. Βενιζέλου. Ματαίως 
η οργανωτική επιτροπή και η αστυνομική δύναμις προσεπάθουν 
ν΄ ανοίξουν κάποιαν δίοδον. Το κύμα του κόσμου είχε παρασύρει 

Οι ημερομηνίες σταθμοί της Ν. Ιωνίας, που έχουν να κάνουν με την ίδρυσή της, είναι τρείς:
- 30 Ιουνίου 1923: Θεμελίωση του οικισμού των Ποδαράδων
- 9 Δεκεμβρίου 1923: Εγκαίνια του οικισμού Ιωνία
- 10 Ιουνίου 1928: Θεμελίωση Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων

του Λουκά Π. Χριστοδούλου, συγγραφέα - ερευνητή

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1928: 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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όλους τους φραγμούς και εφέρετο ακάθεκτον προς το μέρος του 
αυτοκινήτου. Ο κ. Βενιζέλος χαιρετά διαρκώς με τον ψάθινον 
παναμάν του, μέσα από το αυτοκίνητον, μη δυνάμενος να εξέλθη 
και να προχωρήση προς την εξέδραν. Εις μίαν στιγμήν βγαίνει 
από το αυτοκίνητον και ο κόσμος τον σηκώνει εις τα χέρια, εν 
μέσω πρωτοφανών εκδηλώσεων και τον οδηγεί εις την εξέδραν 
απέχουσα περί τα εκατό μέτρα. Κατά την διαδρομήν, άνδρες και 
γυναίκες με δάκρυα εις τους οφθαλμούς συνωθούνται γύρω του 
και τον επευφημούν φρενιτιωδώς. Οι τολμηρότεροι σπρώχνουν, 
φθάνουν κοντά του και του φιλούν τα χέρια ενώ εκείνος χαιρετά 
αδιακόπως με καταφανή συγκίνησιν. 

Φθάνει τέλος εις τον χώρον όπου θ΄ ανεγερθή η εκκλησία 
και αρχίζει αμέσως ο αγιασμός, χοροστατούντος του μητροπο-
λίτου κ. Χρυσοστόμου. Εις τον αγιασμόν παρίστανται επίσης οι 
κ.κ. Παπαναστασίου, Λάμπρου της Επιτροπής Αποκατάστασης, 
Πάτσης και πολλοί βουλευταί και άλλοι επίσημοι. Μετά την 
κατάθεσιν του θεμελίου λίθου και την ανταλλαγήν των τυπικών 
προσφωνήσεων, οι επίσημοι οδηγήθησαν εις την αίθουσαν του 
σχολείου όπου προσεφέρθησαν αναψυκτικά». 

Το δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» 
ολοκληρώνει το ρεπορτάζ της, με την αναχώρηση του Ελ. 
Βενιζέλου από τον χώρο της θεμελίωσης:

«Επλησίαζε μεσημέρι όταν ο κ. Βενιζέλος και οι άλλοι επί-
σημοι ηγέρθησαν δια να εγκαταλείψουν τον συνοικσιμόν. ΄Ο,τι 
έγινε κατά την άφιξιν, επαναλαμβάνεται τώρα εις μεγαλείτερον 
βαθμόν. Μία αληθινή φρενίτις καταλαμβάνει τον κόσμον, ο 
οποίος ζητωκραυγάζει συνεχώς, χειροκροτεί και επευφημεί. –

 Να σε δούμε ! - Μη φεύγεις ! 
Είνε τόσος ο συνωστι-

σμός, ώστε καθίσταται 
προβληματική η έξοδος εκ 
του σχολείου. ́ Υστερα από 
πολλάς προσπαθείας δια-
νοίγεται κάποια διέξοδος 
ο κ. Βενιζέλος κατορθώνει 
να επιβιβασθή του αυτο-
κινήτου του, η μουσική 
παιανίζει τον εθνικόν 
ύμνον και ο κόσμος ζητω-
κραυγάζει φρενιτιωδώς. 

Και ενώ το αυτοκίνη-
τον απομακρύνεται μέσα 
σε σύννεφα σκόνης, μια 
φωνή ακούεται από πα-
ντού: 

Μη μας ξεχάσης πατέρα !»
Μια άλλη Αθηναϊκή Εφημερίδα «Η ΠΡΩΪΑ» στις 11/6/1928, 

μας πληροφορεί, ότι παρόντες ήταν και:
«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων 

Χίλλ, ο Πρόεδρος της Βουλής Θεμ. Σοφούλης, οι βουλευτές 
Αργυρόπουλος, Δουλγερίδης, Καλογεράς, Μιαούλης, Εμμανου-
ηλίδης και άλλοι» ενώ υπάρχει και φωτογραφία από την θεμε-
λίωση σε όχι καλή ανάλυση.

Η αντιπολιτευόμενη τον Ελ. Βενιζέλο ημερήσια εφημερίδα 
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ» σχολιάζει σε 2 σημεία της:

Η «ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ» ΤΟΥ.
Ο κ. Βενιζέλος αναμείνας ματαίως την «αποθέωσίν» του υπό 

του λαού των Αθηνών, μετέβη χθες εις τον προσφυγικόν συνοι-
κισμόν Ν. Ιωνίας δια να δοκιμάσει τουλάχιστον εκεί τας συγκι-
νήσεις μιας «παλλαϊκής» υποδοχής.

Και οι πρόσφυγες, φυσικά του έκαναν το χ α τ η ρ ι. Χ α λ ά λ ι τ ο υ!
ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ.
Ο ε κ α τ ο μ μ υ ρ ι ο ύ χ ο ς κ. Βενιζέλος προκειμένου «να επι-

κοινωνήση» με τας προσφυγικάς μάζας, εδιάλεξεν ως ευκαιρίαν 
την τελετήν της καταθέσεως του θεμέλιου λίθου του ναού των…
Αγίων Αναργύρων.

Η μετριοφροσύνη του θα συνεκίνησεν ασφαλώς τους πρό-
σφυγας.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ο Ελ. Βενιζέλος διορίζεται Πρω-
θυπουργός. Μετά την πτώση της Κυβέρνησης Αλέξ. Ζαΐμη 
αρχές Ιουλίου 1928, στις 4 Ιουλίου 1928, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης6 έδωσε την εντολή σχημα-

τισμού Κυβέρνησης, στον 
Ελ. Βενιζέλο που δεν ήταν 
ούτε βουλευτής. Ο όρος 
που έθεσε ο Ελ. Βενιζέλος 
ήταν να προκηρυχθούν 
άμεσα εκλογές με πλειο-
ψηφικό σύστημα.  
Οι εκλογές πραγματοποι-
ήθηκαν στις 19 Αυγού-
στου 1928, τις οποίες ο Ελ. 
Βενιζέλος κέρδισε με με-
γάλη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, κάτι που 
έδωσε το χαρακτηρισμό 
«κοινοβουλευτική δικτα-
τορία» την περίοδο αυτή.

(Endnotes)
1  Βιβλίο: «Αναμνήσεις από την πατρίδα μου Σπάρτη Μ. Ασίας». Παπαϊωακείμ 

Πεσματζόγλου
 Έκδοση «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας», 1990.
2  Βιβλίο: «Η Νέα Ιωνία στο Μεσοπόλεμο 1922-1941» των Χ. Σαπουντζάκη-Λ. 

Χριστοδούλου,
 Έκδοση «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας», 2013.
3  Ο Αλέξανδρος Ζαΐμης (9 Νοεμβρίου 1855-15 Σεπτεμβρίου 1936) ήταν Έλλη-

νας τραπεζίτης και πολιτικός που κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιο-
δρομίας διετέλεσε οκτώ φορές Πρωθυπουργος της Ελλάδας, δύο φορές Πρόεδρος 
της Βουλής, πρόεδρος της Γερουσίας, Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, διαδεχό-
μενος τον παραιτηθέντα Πρίγκηπα Γεώργιο, καθώς και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Είναι ο μόνος πολιτικός που κατέλαβε τόσα πολλά σημαντικά 

αξιώματα στην πολιτική σκηνή της σύγχρονης Ελλάδας. (Βικιπαίδεια).
4  Εφημερίδα «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ». Εβδομαδιαία Εθνική Εφημερίδα. Ιδιοκτήτης: 

Ιωάννης Διαμαντάκης.
   Κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου 1946.
5  Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» Ημερήσια Εφημερίδα. Ιδιοκτήτης: Δημή-

τριος Λαμπράκης.
 Κυκλοφόρησε αρχές του 1922. Αργότερα μετονομάστηκε σε «ΤΟ ΒΗΜΑ».
6  Ο Παύλος Κουντουριώτης (9 Απριλίου1855 – 22 Αυγούστου 1935) ήταν 

Ναύαρχος του Βασιλικού Ναυτικού, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτι-
κού και Αρχηγός του Β΄ Στόλου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. Συμμετεί-
χε στην Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης ως μέλος της τριανδρίας και διετέλεσε 
δύο φορές Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Βικιπαίδεια).
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας  με 
μεγάλη θλίψη και σκεπτικισμό αντιμετώπισε την απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας  Ερντογάν για την 
επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως ως τεμένους από την 24η  Ιουλίου και εφεξής. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θεωρούν την απόφαση αυτή ως περιφρόνηση της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κοινότητας και προσβολή της θρησκευτικής ευαισθησίας όλων των χριστιανικών 
μειονοτήτων  της γειτονικής μας χώρας. 

Ειδικά για την Ελλάδα τα μυστικά μηνύματα που υποκρύπτει η τεμενοποίηση της Αγίας Σοφίας είναι 
πολύ ανησυχητικά . Το 1934 ο Μουσταφά Κεμάλ μετατρέποντας τον υπέροχο αυτό ναό σε Μουσείο, ήθελε 
να διακηρύξει την  επικράτηση  του κοσμικού χαρακτήρα του νέου Τουρκικού Κεμαλικού  καθεστώτος και 
την οριστική ήττα του ισλαμισμού. Ταυτόχρονα όμως επιδίωκε να προσεταιριστεί τα ορθόδοξα Βαλκανικά 
κράτη1, ολοκληρώνοντας  την προσπάθεια που ξεκίνησε με τον Ελευθ. Βενιζέλο το Φθινόπωρο του 19302 
για ειρήνη και συνεργασία στα πάντοτε ανήσυχα Βαλκάνια . 

Δυστυχώς σήμερα ο αμετροεπής  Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να επιβάλει τη χώρα του ως μεγάλη Περι-
φερειακή Δύναμη στη Μεσόγειο με όπλο το θρησκευτικό φανατισμό. Ο Κεμάλ κατά τη δεκαετία του ΄30 
έλεγε: « Όλα μας τα προβλήματα οφείλονται στην κακή χρήση της θρησκείας μέσα στο κράτος …Μονάχα 
οι αδύνατοι χρειάζονται τη θρησκεία, για να εγκαθιδρύουν την κυριαρχία τους»3. Ο Ερντογάν  παλιότερα, 
όταν ήταν πραγματικά δυνατός, δεν ήθελε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Τώρα όμως που η Τουρ-
κία διέρχεται μεγάλη οικονομική κρίση και o ίδιος φοβάται την εκδήλωση νέου πραξικοπήματος στο εσωτε-
ρικό της χώρας του,  χτυπά αμείλικτα τον κοσμικό Κεμαλισμό και  ζητά στήριγμα στο φανατικό Ισλαμισμό!

To ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θεωρεί  την Αγία Σοφία ως κορυφαίο σύμβολο και  αναπόσπαστο στοιχείο του διαχρονικού 
Μικρασιατικού Πολιτισμού4 και νιώθει την ιερή υποχρέωση  να αγωνιστεί για τη διατήρηση του καθαρά 
πολιτιστικού χαρακτήρα αυτού του παγκόσμια γνωστού υπέροχου Βυζαντινού Θρησκευτικού  Μνημείου.

1. Στις 6 Φεβρουαρίου 1934, στη μεγάλη αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών , η Ελλάδα , η Ρουμανία, η Γιουγκοσλαβία και η Τουρκία υπέγραψαν 
συμφωνία εγγύησης των αμοιβαίων συνόρων τους (Sperco, Willy, 1958. Moustapha Kemal Ataturk, 1882-1938. Paris, Nouvelles Éditions Latines, 
p.150).

2. Τότε υπογράφηκε το Σύμφωνο της Ελληνοτουρκικής Φιλίας (Zürcher, Erik, 2004 . Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας. Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα, μετ. Βαγγ. Κεχριώτης, σ. 270).

3. Άρμστρογκ, Χ. Κ. (1972). Ο Σταχτής Λύκος, η ζωή του Κεμάλ Ατατούρκ. Αθήνα, Πάπυρος Πρες Ε.Π.Ε., μετάφρ. Δ. Μαλανδράκη, σ. 228.
4. Οι δύο δημιουργοί του ναού της Αγίας Σοφίας, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος, ήταν Μικρασιάτες, ο πρώτος από τις Τράλλεις της Καρίας και ο δεύτε-

ρος από τη Μίλητο της Ιωνίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

21 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ και ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
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«1929 - 2019: 90 Χρόνια Δημοτικές Εκλογές»

ΗΜΕΡΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μια εξαιρετικά πρωτότυπη και συνάμα θεματικά στοχευμένη έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «1929 -2019: 90 Χρό-
νια Δημοτικές Εκλογές» με την επιμέλεια του κ. Λουκά Χριστοδούλου- Προέδρου του Κέντρου Μικρασιατικού 

Πολιτισμού εγκαινιάστηκε το Σάββατο 31/8/2019 στους εσωτερικούς χώρους του νεοκλασικού κτιρίου του Παναιτω-
λίου, με αφορμή την ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής της πόλης μας. 

Η έκθεση αφορούσε αρχειακό υλικό από τις Δημοτικές εκλογές της Αθήνας 1929 (η Ν. Ιωνία ήταν συνοικία της)  έως 
και τις Δημοτικές εκλογές του 2019 που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται στα εκθέματα σπάνιες φωτογραφίες, εφημερίδες αλλά και σχετικό ενημε-
ρωτικό κι εκλογικό υλικό αυτών των δεκαετιών.

Η έκθεση συνεχίστηκε ως την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019.

Με πρωτοβουλία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 στις 10 το πρωί ,επιμνημόσυνη 
δέηση στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως Ν. Ιωνίας, για τα «θύματα της  Γενοκτονίας των Ελληνικών 

Πληθυσμών από το Τουρκικό Κράτος» και ομιλία του Προέδρου Λουκά Χριστοδούλου για το Ιστορικό της Ημέρας.
Της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας πρωτοστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. 

Γαβριήλ ενώ παρέστησαν η Δήμαρχος κα Δέσποινα Θωμαΐδου ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Κ. Κουλούρης, Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και οι αρχηγοί των Δημοτικών Παρατάξεων κ.κ. Παν. Μανούρης, Ηρακλ. Γκότσης και Νικ. Κουκουλάρης.

Ακολούθησε δέηση στη προτομή του Μητροπολίτη Πατάρων και κατάθεση στεφάνων.
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Οδοιπορικό - Καππαδοκία

5ος Αγώνας Δρόμου στη Μνήμη των Μικρασιατών Προσφύγων 
που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη

Ν. Ιωνία, τη Ν. Φιλαδέλφεια και τη Ν. Χαλκηδόνα.

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, στις 7.30 το βράδυ, ο Πρόεδρος 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου παρουσίασε ένα Οδοι-

πορικό που πραγματοποίησε από 19 έως 25 Ιουνίου 2019 στην 
Καππαδοκία. συμμετέχοντας στην εκδρομή του Σωματείου «Σινασός».

Στην εν λόγω εκδήλωση παρουσιάστηκαν  350 φωτογραφίες από 
την περιοχή της Καππαδοκίας (Νεάπολη, Προκόπι, Καισάρεια, 
Μουταλάσκη, Γκόρεμε, Νίγδη, Μαλακοπή) ενώ συμμετείχαν συγ-
χρόνως και άλλοι εκδρομείς που με τις αφηγήσεις τους αποτύπωσαν 
τις εμπειρίες τους από το οδοιπορικό-προσκύνημα στις αλησμόνη-
τες πατρίδες (όπως από το πέταγμα με τα αερόστατα ή την επίσκε-
ψη στη γη των παππούδων τους κ.α).

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά στον Εσπερινό στην 
Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων (Μαλακοπή) και τη Πατριαρχική 
Θεία Λειτουργία σε υπαίθριο χώρο έξω από τον Άβανο  που πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως κ. Βαρθολομαίο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν 
μέσω των φωτογραφικών προβολών παλιές ελληνικές συνοικίες - 
κοιτίδες πολιτισμού της Ανατολής και των πατρογονικών μας εστι-
ών όπως: τη Σινασό (με τα υπέροχα διατηρητέα σπίτια και τις εντυ-
πωσιακές εξώθυρες), την Καρβάλη (με την Εκκλησία του Αγίου  
Γρηγορίου και το Ελληνικό Σχολείο), τη Μουταλάσκη (πατρίδα των 
σπουδαίων Καππαδόκων επιχειρηματιών που άφησαν το στίγμα 
τους στη Ν. Ιωνία Σινιόσογλου, Τσαλίκογλου, Σινάνογλου κ.α.),  το 
Προκόπι (τόπος που έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος), τη Μαλακοπή (με τις υπέροχες υπόσκαφες στοές)  κ.α.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, στις 9.30 το πρωί πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες: 
1.000 παίδων και 10.000 μ. ενηλίκων ανδρών και γυναικών που ήταν αφιερωμένοι 

στη μνήμη των Μικρασιατών Προσφύγων. Οι Δήμοι Ν. Ιωνίας και Ν. Φιλαδέλφειας-
Ν. Χαλκηδόνας με την συνεργασία του Οργανισμού-Πολιτισμού Άθλησης και Νεο-
λαίας δήμου Ν. Ιωνίας και του αντίστοιχου τμήματος της Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. 
Χαλκηδόνας, ο Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ και το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) 
πραγματοποίησαν αυτή την εκδήλωση για 5η συνεχή χρονιά τιμώντας τους πρώτους οικιστές-πρόσφυγές τους.

Από νωρίς το πρωί άρχισαν να έρχονται στον χώρο της εκκίνησης (Μουσεία ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Πατρ. Ιωακείμ 4 
– Ν. Ιωνία) αθλητές κάθε ηλικίας από 5 – 88 ετών χαμογελαστοί και χαρούμενοι που θα λάμβαναν μέρος στους  
αγώνες, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν μικρασιάτικοι σκοποί..

Όταν έφτασε η ώρα της εκκίνησης όλοι οι αθλητές έδωσαν τον όρκο του αθλητή. Την εκκίνηση στον αγώ-
να δρόμου παίδων 1.000 μ. έδωσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-
Νέας Χαλκηδόνας κ. Σπύρος Μπερδέσης και του αγώνα δρόμου 10.000 μ. η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποι-
να Θωμαΐδου η οποία καλωσόρισε τους αθλητές και τους ευχήθηκε : «……. να έχετε ευλογία, δύναμη και 
πραγματικά έχουμε χρέος και καθήκον όλοι μας  να θυμόμαστε τις γειτονιές που ξεκίνησαν από την προσφυγιά. 
Να είσαστε όλοι καλά. Και του χρόνου πάλι εδώ περισσότεροι για να δώσουμε το νόημα της ζωής.», και αμέσως 
μετά έδωσε την εκκίνηση του αγώνα των 10.000 μ.

Στους αγώνες νέων συμμετείχαν περί τους 150 και στους ενήλικες περί τους 350 αθλητές και αθλήτριες 
κάθε ηλικίας.

Οι αθλητές αφού έτρεξαν μέσα από ιστορικά σημεία των δύο προαναφερθέντων 
δήμων κατέληξαν στον τερματισμό ιδρωμένοι αλλά συνάμα και ευτυχισμένοι γιατί 
τίμησαν την μνήμη των προγόνων τους

Ο αγώνας αυτός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τους δεκάδες εθε-
λοντές που θέλω να τους Ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά! Να ευχαριστήσουμε 
ακόμα τη Δημοτική Αστυνομία, το Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού, το «Κωνστα-
ντοπούλειο» Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας και βέβαια την Τροχαία που μας βοηθάει πάντα 
σε αυτό το δύσκολο εγχείρημά μας. Ένας αγώνας που πραγματοποιείται χωρίς χορηγούς, 
χωρίς χρηματική συμμετοχή των αθλητών αλλά μόνο την αγάπη των διοργανωτών, 
των αθλητών και των εθελοντών. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ!
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ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Οδός 19, αριθμός 15

9 και 11 Οκτωβρίου 2019, στον
«Αστέρα Νέας Ιωνίας»

με τη Νένα Μεντή

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. συμμετέχοντας στις «Ιωνικές Μέρες Τέχνης 
και Πολιτισμού» του Δήμου Νέας Ιωνίας  παρουσίασε 

την παράσταση θέατρο-ντοκουμέντο «Οδός 19, αριθμός 15: 
η προσφυγική Ελευθερούπολη και η περίπτωση Μουταλά-
σκη». 

Η παράσταση βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο αρχειακό 
υλικό του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού 
Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) και 
του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 
Πειραιώς και φωτίζει τον αγώνα επιβίωσης μίας εργάτριας 
της κλωστοϋφαντουργίας «Μουταλάσκη», της Κλειώς Χα-
τζηαλέξη, μίας από τις πολλές, πραγματικές και άγνωστες 
ηρωΐδες του Μεσοπολέμου.

Πρόκειται για θέατρο-ντοκουμέντο για την εργατική 
προσφυγιά της Ελευθερούπολης σε παράλληλη πορεία με 
την κλωστοϋφαντουργία «Μουταλάσκη» σε κείμενο-σκη-
νοθεσία Παρασκευής Καλογεράκη.

Γυναίκες της Μικράς Ασίας, που με βαθιά χαραγμένα τα 
σημάδια του βίαιου ξεριζωμού από την πατρίδα και το σπίτι, 
έζησαν με την ανέχεια και τη βαριά φτώχεια του Μεσοπολέ-
μου, άντεξαν όρθιες την ωμότητα της γερμανικής κατοχής, 
δούλεψαν σκληρά και πάλεψαν για τη ζωή, την αξιοπρέπεια 
και την ελπίδα.

«Έπρεπε να ζήσουμε! Να κεντώ ήξερα, να ράβω ήξερα, 
μα ταπητουργία δεν είχαμε εμείς, αργαλειό δε δουλεύαμε 

στα Βουρλά, εμείς είχαμε αμπέλια. Άνοιξαν όμως οι κλω-
στοϋφαντουργίες στους Ποδαράδες κι έγινα υφάντρα από 
τις λίγες. Σοβαρά. Δεν είναι εύκολη δουλειά, θέλει μάτι 
δυνατό και να σου κόβει…»

Συντελεστές της παράστασης: 
Κείμενο-σκηνοθεσία: Παρασκευή Καλογεράκη - Σκηνοθε-

σία ντοκυμαντέρ: Λουΐζος Ασλανίδης 
Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκος Κόνιαρης - Φωτισμοί: Βασίλης 

Μπεζιργιάννης 
Τεχνική υποστήριξη: Γιώργος Ζιώγαλας - Συμμετέχει 

κινηματογραφικά ο μικρός Δημήτρης Κόνιαρης 
Επιστημονική συμβολή: ΚΕΜΙΠΟ Ν. Ιωνίας και Ιστορικό 

Αρχείο ΠΙΟΠ 
Ερευνητική συνδρομή: Λουκάς Χριστοδούλου 

Ερευνητική ομάδα: Λαμπρίνα Βαρίτη, Παρασκευή Καλογε-
ράκη, Λεωνίδας Σπανδάγος

Παραχώρηση χρήσης τεκμηρίων: 
Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ – Αρχείο Ε.Ρ.Τ.

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) 

ΣΗΜ.: Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) πα-
ρουσίασε την εν λόγω  θεατρική παράσταση «Οδός 19, αριθμός 
15», στις 11, 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2019, στον υπαίθριο 
χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος, στον Ταύρο.
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 ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918:  Ψηφίδες μνήμης

Την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στις 7 το απόγευμα, 
έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης Φωτογραφίας του 

Κων. Νίγδελη στο Παναιτώλιο (Πλατεία Παναιτωλίου 
– Αλσούπολη - Ν. Ιωνία) με θέμα: Α΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος 1914-1918: Ψηφίδες μνήμης.

Η έκθεση σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων και 
εφημερίδων της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου,  
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Μονή Λαζαριστών 
της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώ-
σεων για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Μεγάλου Πο-
λέμου, και μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Αττική, 
στο δήμο Ν. Ιωνίας και στη διάθεση του κοινού. 

Ο Κων. Νίγδελης που ήρθε από την Θεσσαλονίκη για 
να παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης, σπούδασε στη 
Νομική και Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Ίδρυσε το 
Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Συκεών και το Μουσείο 
Προσφυγικού Ελληνισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νε-
απόλεως και Σταυρουπόλεως στο οποίο είναι υπεύθυνος. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέ-
ων Βορείου Ελλάδος και έχει εκδώσει πληθώρα έργων 
με περιεχόμενο τις Αλησμόνητες Πατρίδες. Ο Κ. Νίγδε-
λης λέει: 

«Ως ρακοσυλλέκτης των αναμνήσεων, προσπαθώ. Να 
συλλέξω όλα εκείνα που ο πανδαμάτορας χρόνος φροντί-
ζει να εξαφανιστούν από προσώπου γης… Που τα στέλνει 
σιγά, σιγά, μα σταθερά, στα Τάρταρα της λήθης.

Εξάλλου τι πιο ωραίο από το να μαζεύεις αναμνήσεις… 
Ένας ατελείωτος πλούτος, μια τεράστια συλλογή απόψε-
ων, ιδεών, ευχάριστων- δυσάρεστων στιγμών που απαθα-
νατίζονται στο φακό… κάποιες στιγμές που «καταχωρού-
νται» ανεξίτηλα…

Αναζητώ τα χνάρια της ιστορικής μας μνήμης σε μια ή 
με μια καινούργια δυναμική προσπάθεια στην αργοπορη-
μένη αφύπνιση της αυτογνωσίας μας γιατί… Μα γιατί «ο 
χρόνος της μνήμης μας είναι και ο χρόνος της ύπαρξης 
μας.
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Απολογισμός 9ου Συμποσίου 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

Πριν από λίγες ώρες έπεσε η αυλαία του 9ου Συμποσίου του Κέντρου Σπουδής και 
Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) που είχε θέμα: «Η επίδραση των 
Μικρασιατών Προσφύγων στον Νεοελληνικό Πολιτισμό».

Παρακολουθώντας αυτό το τριήμερο τις εργασίες του Συμποσίου,  όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. τακτικά και αναπληρωματικά  αισθα-
νόμαστε μεγάλη ικανοποίηση ότι καταφέραμε να καταγράψουμε ένα μεγάλο κεφά-
λαιο που αφορά στη μνήμη και στην παράδοση του Μικρασιατικού Πολιτισμού και 
τις επιπτώσεις που είχε στον Νεοελληνικό Πολιτισμό.

Το συμπόσιο ξεκίνησε με την εναρκτήρια ομιλία-καλωσόρισμα του Προέδρου 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χριστοδούλου, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν η 
Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κα Δέσποινα Θωμαΐδου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ, οι εκπρόσωποι των  κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή: Ζωή Ράπτη Βουλευτής Ν.Δ., Κώστας Ζαχαριάδης Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Βασ. 
Κεγκέρογλου Βουλευτής «Κινήματος  Αλλαγής»,  Ανδρ. Χριστοδουλίδης εκπρόσω-
πος της «Ελληνικής Λύσης» και έκλεισε με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας (Ο.Π.Σ.Ε.) κ. Γιάννη Τριανταφυλλίδη.

Κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης ημέρας θέλουμε να αναφερθούμε στη 
τιμητική βράβευση της Γενικής Προξένου στη Σμύρνη κας Αργυρώς Παπούλια. Η 
απουσία της από τον φυσικό χώρο του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Ν. Ιωνίας, 
λόγω υπηρεσιακών αναγκών, ξεπεράστηκε με την τεχνολογία του Skype. Για πρώτη 
φορά τουλάχιστον για τη Νέα Ιωνία – αλλά και για όλη την Ελλάδα νομίζω – έγινε 
ζωντανή σύνδεση της Ελλάδας με τη Σμύρνη και μάλιστα μέσα από το Προξενείο 
της Σμύρνης και την ιστορική προκυμαία της.  Οι στιγμές που έζησαν οι σύνεδροι 
από την Αθήνα και η Γενική Πρόξενος στη Σμύρνη με τους συνεργάτες της από την 
άλλη πλευρά του Αιγαίου, ήταν μοναδικές και ανεπανάληπτες. Η συγκίνηση περίσ-
σεψε. Θα μας συνοδεύουν για πάντα. Το εγχείρημα πέτυχε χάρις στις άοκνες προ-
σπάθειες και των δύο πλευρών.  Τη συγχαίρουμε για μια άλλη φορά και της ευχόμα-
στε σε εκείνη προσωπικά και τους συνεργάτες να κάνουν το καλύτερο δυνατό για 
την βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019-πρώτη ημέρα του Συμποσίου-είχαμε την 
ευκαιρία να ακούσουμε την εισήγηση του καθηγητή Κ. Φωτιάδη: «Μακεδονία και 
Προσφυγικός Ελληνισμός», με ιδιαίτερη παράθεση στατιστικών στοιχείων για την 
αποκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία, ενώ ο Σταύρος Ανεστίδης υποδι-
ευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μας ανέλυσε το θέμα: «Διαφύλαξη 
και διαχείριση της συλλογικής μνήμης του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Κέντρο Μι-
κρασιατικών Σπουδών» και πώς δημιουργήθηκε αυτή η κιβωτός μαρτυριών και 
ντοκουμέντων. 

Στο δεύτερο μέρος η Δρ. Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου δεν μπόρεσε να 
παρευρεθεί λόγω αδιαθεσίας, αλλά μέρος της εισήγησής της με θέμα «Οι Μικρασιά-
τες και οι Νέες Πατρίδες-Εθνογραφική προσέγγιση» αναγνώστηκε στους συνέδρους. 
Το τέλος της πρώτης συνεδρίασης ολοκληρώθηκε με ομιλίες και παρουσίαση video 
από τους δημιουργούς της τηλεοπτικής εκπομπής: «Η μηχανή του χρόνου» Χρίστο 
Βασιλόπουλο και Δημήτρη Πετρόπουλο που είχε θέμα «Ο ρόλος της τηλεόρασης στη 
διαμόρφωση της μικρασιατικής μνήμης». Στιγμές ιστορικής μνήμης, μαρτυρίες συ-
γκλονιστικές, γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ελληνική Ιστορία.

Η δεύτερη ημέρα του Συμποσίου-Σάββατο 23 Νοεμβρίου-ξεκίνησε με την πα-
ρουσίαση της πρωτότυπης ανακοίνωσης του Νίκου Φιλιππαίου, με θέμα  «Αλληλε-
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πιδράσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στο Μικρασιατικό και το Ελλαδι-
κό Θέατρο Σκιών» και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των «Μνημείων Μικρα-
σιατικών προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» από τον επίκουρο καθηγητή Πασχάλη 
Βαλσαμίδη όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν συγκεντρωμένα τα μνημεία 
της περιοχής Θεσσαλονίκης που είναι αφιερωμένα στις αλησμόνητες πατρίδες 
τους. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του καθηγητή Δημήτρη 
Δημηρούλη «Η Μικρασιατική Καταστροφή στον ορίζοντα της ποίησης του Γ. Σε-
φέρη», όπου κάνοντας αναφορά στο έργο του νομπελίστα ποιητή Γ. Σεφέρη και 
απαγγέλλοντας ποιήματά του,  αναφέρθηκε στο κατά πόσο η Μικρασιατική 
Καταστροφή τον επηρέασε στο μεγάλο λογοτεχνικό έργο που μας άφησε. 

Στο δεύτερο μέρος ο ομότιμος καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης μας 
παρουσίασε το θέμα:  «Συμβολή των Μικρασιατών Ιεραρχών στον Πολιτισμό και 
την Ιστορία της Μακεδονίας» και ανέδειξε μορφές Ιεραρχών που διαδραμάτισαν 
ουσιαστικό ρόλο και στην κοινωνία και στον πολιτισμό μέσα από την πολύπλευ-
ρη δράση τους που δεν ήταν μόνο θρησκευτική. Ο καθηγητής Γιώργος Γιαννακό-
πουλος έκλεισε τις εργασίες της δεύτερης ημέρας παρουσιάζοντας την πρωτότυ-
πη εργασία του: «Ένα ψηφιακό μουσείο για τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας» όπου με 
την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας ο καθένας από το σπίτι του,  από το 
γραφείο του, θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε πολύτιμα μουσειακά 
εκθέματα, έγγραφα και ντοκουμέντα του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, τρίτη ημέρα του Συμποσίου, οι παρουσιάσεις 
των εισηγητών ξεκίνησαν με τον Δ/ντή του Μουσείου της Α.Ε.Κ. Ανδρέα Μπαλ-
τά και θέμα: «Ο σωματειακός αθλητισμός των προσφύγων στην Ελλάδα κατά τον 
Μεσοπόλεμο», μια πρωτότυπη ερευνητική εργασία για τις αθλητικές ομάδες και 
τους Προέδρους πρόσφυγες αθλητικών σωματείων του Μεσοπολέμου. Η Θέμις 
Παπαδοπούλου στη συνέχεια από την Εστία Ν. Σμύρνης μας παρουσίασε το 
θέμα: «Εστία Ν. Σμύρνης:  λαμπρός φωτοδότης φάρος και εργαστήρι πολιτισμού 
στην Ελλάδα» και τις πολιτιστικές της δράσεις από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.   
Ο αρχιτέκτων-μελετητής Χρήστος Φλώρος με καταγωγή από τα Βουρλά μας 
ξενάγησε στην πρότασή του: «Το αριστούργημα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 
που κτίσθηκε για να στεγάσει Μικρασιάτες πρόσφυγες και η πρόταση να γίνει 
Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού», δηλαδή πώς θα πρέπει να ανακατασκευα-
στούν οι προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφ. Αλεξάνδρας για να καταστούν 
ένα σύγχρονο και λειτουργικό Μικρασιατικό Μουσείο.

Το δεύτερο μέρος της τελευταίας ημέρας καλύφθηκε από τον ομότιμο καθη-
γητή Νικόλαο Γκιολέ που παρουσίασε τις «Μικρασιατικές και Κωνσταντινουπο-
λίτικες επιδράσεις στη ναοδομία της Ελλάδας». Στο ενδιάμεσο των εισηγήσεων 
τηλεφωνική παρέμβαση έκανε η ηθοποιός κα Μιμή Ντενίση  που δεν μπόρεσε να 
παραβρεθεί και μας ευχήθηκε καλή επιτυχία, ενώ έκλεισε με τον δημοσιογράφο 
και συγγραφέα Ηλία Μαμαλάκη και την εισήγησή του: «Επιδράσεις της Μικρα-
σιατικής Κουζίνας στην αστική κουζίνα της Αθήνας». Μας προετοίμασε για τις 
μικρασιάτικες λιχουδιές που θα γευόμασταν στο τέλος του Συμποσίου.

Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους σύνεδρους που 
ήρθαν από την Καλαμάτα, Λέσβο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Κοζάνη, Βόλο, Θεσσαλο-
νίκη αλλά και από όλη την περιφέρεια Αττικής και βέβαια τα σωματεία και τους 
σύνεδρους του δήμου μας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους 14 εκλεκτούς ειση-
γητές που μας παρουσίασαν τις εργασίες τους, όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλί-
ου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., την δήμαρχο Δέσποινα Θωμαΐδου και όσους δημοτικούς 
συμβούλους μας τιμήσανε με την παρουσία τους και βέβαια τον Μητροπολίτη 
μας κ. Γαβριήλ που πάντα μας τιμά με την παρουσία του και όχι μόνο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσα ακούσαμε  από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2019, 
γίναμε λίγο πιο καλύτεροι. Λίγο πιο σοφότεροι. Από αύριο θα πρέπει να ξεκινή-
σουμε τις προσπάθειές μας για το 10ο Συμποσίου μας που θα προτείνουμε να γίνει 
όχι τον Νοέμβριο του 2021 που θα έπρεπε να γίνει, αλλά τον Φεβρουάριο-Μάρ-
τιο του 2022 όταν και θα συμπληρώνονται 100 χρόνια, ένας αιώνας  από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή.

29



Πρωτοχρονιάτικη Πίτα

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2020, στις 
7 το βράδυ, στο Συνεδριακό Κέντρο 

του Δήμου Ν. Ιωνίας  το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. έκο-
ψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Στην 
κατάμεστη αίθουσα εκατοντάδες φίλοι του 
Κέντρου αντάλλαξαν ευχές ενώ είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάλαντα 
και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την 
Χορωδία Αλαγιωτών υπό την διεύθυνση 
της μαέστρου Καίτης Τσεκούρας.

Στην έναρξη της εκδήλωσης η Αντι-
πρόεδρος Ξένια Παλιόγλου καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθη-
κε Καλή και Δημιουργική Χρονιά και έδω-
σε το βήμα στον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
Λουκά Χριστοδούλου που έκανε τον απο-
λογισμό του έτους 2019 και παρουσίασα 
φωτογραφίες και video από την πλούσια 
δράση του Κέντρου. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε για τον εορτασμό των Θεοφανίων 
στη προκυμαία της Σμύρνης στις 6 Ιανου-
αρίου 2020 και την επίδοση της τιμητικής 
πλακέτας στη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος 
στη Σμύρνη κα Αργυρώς Παπούλια που 
ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο στο 9ο 
Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που πραγματο-
ποιήθηκε από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2019. 

Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφεί-
ας κ. Γαβριήλ ο οποίος και εξέφρασε τις 
ευχές του για την επιτυχία του έργου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που ίδρυσε ο πρώην δήμαρχος 
Γιάν. Χαραλάμπους. 
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ΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, στις 7 το βράδυ, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. πραγματο-
ποίησε Τιμητική εκδήλωση στη Μνήμη του Ιωνιώτη Σκηνοθέτη και Λογοτέχνη Γιώργου Μιχαηλίδη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με  τραγούδια από το θεατρικό έργο του Λόπε δε Βέγκα, «Φουέντε Οβεχούνα» που σκηνοθέτησε  ο 
Γιώργος Μιχαηλίδης στο Κ.Θ.Β.Ε. σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Γ. Μιχαηλίδη.

Η αντιπρόεδρος Ξένια Παλλιόγλου καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο Λουκά 
Χριστοδούλου που αναφέρθηκε στην μεγάλη απώλεια του Γιώργου Μιχαηλίδη στο θέατρο και τη λογοτεχνία.

Ακολούθησε video από θεατρικά έργα του Γιώργου Μιχαηλίδη που είχε επιμεληθεί και προέρχονταν από το αρχείο του 
Πολ. Πολυκάρπου.

Ο πρώτος ομιλητής Λέανδρος Πολενάκης, κριτικός θεάτρου και συγγραφέας αναφέρθηκε «Στον Γιώργο Μιχαηλίδη ως 
άνθρωπο του Θεάτρου» ενώ η Ηρώ Αργυράκη, Φιλόλογος και Θεατρολόγος «Στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου Μιχαηλίδη».

Την εκδήλωση έκλεισε ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρολόγος αναπτύσσοντας το θέμα: 
«Θέατρο Νέας Ιωνίας, το πρώτο λαϊκό περιφερειακό θέατρο» κάνοντας εκτενή αναφορά από την ίδρυσή του μέχρι το κλείσι-
μό του από την δικτατορία των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου 1967.

Ενδιάμεσα των ομιλητών παρουσιάσθηκαν αποσπάσματα από την τηλεοπτική εκπομπή «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ» όπου ο Γιώρ-
γος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στα πρώτα βήματά του στο σανίδι, τη ζωή του στη Ν. Ιωνία αλλά και στα γεγονότα που τον 
οδήγησαν στη συγγραφή των βιβλίων του που είναι αναφορά στην Ιστορία της Ελλάδας από το 1821 μέχρι των ημερών μας.

Ηρώ Αργυράκη

Λέανδρος Πολενάκης

Πολ. Πολυκάρπου
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Θεοφάνια (6/1/2020) στη Σμύρνη

Με την πράξη 302 της 21/10/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας
όρισε το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

που συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του στις 29/10/2019.

Ο Πρόεδρος Λουκάς Χριστοδούλου παραβρέθηκε 
το 3ήμερο 4-6 Ιανουαρίου στη Σμύρνη και εκπρο-

σώπησε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στην τελετή κατάδυσης του 
Τιμίου Σταυρού στην Προκυμαία της Σμύρνης, που 
πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Σμύρνης κ. 
Βαρθολομαίο.

Επ’ ευκαιρία επισκέφθηκε το Ιστορικό κτίριο του 
Προξενείου μας στη Σμύρνη και επέδωσε την τιμητική 
διάκριση στη Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη 
Κα Αργυρώ Παπούλια που δεν μπόρεσε να παραστεί 
και να παραλάβει τις ημέρες του 9ου Συμποσίου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στην Αθήνα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Γεν. Γραμ. Προξ. Υποθέσεων Κ. Αλεξανδρής,
Λουκάς Χριστοδούλου, Αργυρώ Παπούλια.

Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος
και η Γεν. Πρόξενος Αργυρώ Παπούλια.

Στην εκκλησία της
Αγ. Φωτεινής Σμύρνη.

Λ. Χριστοδούλου,
Αργυρώ Παπούλια.

Επίδοση τιμητικής διάκρισης.
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Λ. Χριστοδούλου,
Αργυρώ Παπούλια.

Επίδοση τιμητικής διάκρισης.

Ο Κώστας Τσοπανάκης γεννήθηκε το 1941 στη Ν. Ιωνία. Γονείς του ήταν ο 
Γιώργος και η Γεσθημανή (το γένος Τούσερτ).

Οι γονείς του δούλεψαν σκληρά για να σταθούν στα πόδια τους. Ο Κώστας 
μεγάλωσε μέσα στα δύσκολα χρόνια του Πολέμου και της Κατοχής και στη 
συνέχεια του Εμφύλιου που άφησε πολλές δυσάρεστες στιγμές στη πόλη μας.

Ο Κώστας Τσοπανάκης από μικρός ρίχτηκε στη βιοπάλη εργαζόμενος το 
πρωί ενώ το βράδυ παρακολουθούσε μαθήματα στο νυχτερινό γυμνάσιο των 
Ινεπολιτών. Λίγο αργότερα σπούδασε φυσικός στη Γερμανία.

Βοήθησε τα μέγιστα τον Ιωνικό Σύνδεσμο στο να ξαναποκτήσει την ιστο-
ρική του στέγη μετά τη Μεταπολίτευση, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρός του.

Την περίοδο 1987-1990 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος.
Με πρωτοβουλία του επανιδρύθηκε το 1980 ο Σύνδεσμος Αλαγιωτών ενώ πρωτοστάτησε στην 

αδελφοποίηση των πόλεων της Ν. Ιωνίας με την αγαπημένη του Αλάγια το 2001.
Ήταν Πρόεδρος στο Σύλλογο Αλαγιωτών για πάνω από μία 15/ετία.
Από την ίδρυση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. το 2003 διετέλεσε ανελλιπώς μέλος του Διοικ. Συμβουλίου ενώ 

δώρισε στο μουσείο του αρκετά εκθέματα. Οι προτάσεις του ήταν πάντα εποικοδομητικές, το ύφος 
του αξεπέραστο ενώ οι γνώσεις του για την μικρασιατική κουζίνα και τους μεζέδες της ή ακόμα και η 
ετοιμασία τους στις διάφορες εκδηλώσεις μας, θα μας μείνουν στη μνήμη όλων μας.

Το όραμά του να αποκτήσει ο Σύνδεσμος Αλαγιωτών την δική του Στέγη πρέπει να γίνει πραγμα-
τικότητα στις νέες γενιές των Αλαγιωτών.

Ο Κώστας Τσοπανάκης ήταν νυμφευμένος με τη Σοφία, την αγαπημένη του Σοφία και απέκτησε 
δύο παιδιά. Τον Γιώργο και την Έρση.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.   
Αιωνία του η μνήμη!

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού  (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας προ-
σκαλεί τα Μικρασιατικά Προσφυγικά Σωματεία ολόκληρης της Ελλάδας αλλά και ανεξάρτητους συγγρα-
φείς, ερευνητές και γενικά ανθρώπους του πνεύματος να συμμετάσχουν στη συγγραφή ενός επετειακού 
τόμου προς τιμήν του Αγώνα της Εθνεγερσίας του Ελληνικού Λαού το 1821 .

Το θέμα της συλλογικής αυτής προσπάθειας θα είναι :
«Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821»

Οι θεματικοί άξονες του τόμου θα είναι:
■  Η συμμετοχή  των  διαφόρων περιφερειών-περιοχών  της Μικρασίας στην Επανάσταση .
■  Ατομική  συμμετοχή  Μικρασιατών  στον αγώνα της Εθνεγερσίας .

Ως τελευταία  προθεσμία υποβολής κειμένων ορίζεται η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020.
Περιλήψεις θα υποβληθούν έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 ενώ τα κείμενα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τις 10.000 λέξεις.
Τις εργασίες που θα δημοσιευθούν θα επιλέξει επιτροπή που θα συγκροτήσει το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., το οποίο  θα 
εκδώσει τον επετειακό τόμο και θα τον παρουσιάσει σε πανηγυρική εκδήλωση εντός του 2021.

Για πληροφορίες:
Πατρ. Ιωακείμ 4 – 142 34 Ν. Ιωνία – Τηλ. 210 27 95 012 – Fax 210 27 90 775
e-mail: kemipo@otenet.gr – https://kemipo-neaionia.gr

8 Νοεμβρίου 2019

Ο Κ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΦΥΓΕ ….ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
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Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στον εορτάζοντα ναό του Αγίου Ευ-
σταθίου Νεαπόλεως, είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στα μουσεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.  τον Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ευρίπου κ. Χρυσόστομο.

Οι εν λόγω Αρχιερείς συνοδευόμενοι από τον Σεβασμιόταταο Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γα-
βριήλ και τον Πρωτοσύγκελο κ. Επιφάνιο Αρβανίτη, περιήλθαν τους χώρους του Λαογραφικού Μουσείου και Τα-
πητουργίας-Υφαντουργίας και ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ κ. Λουκά Χριστοδούλου.

 Ως ενθύμιο της επίσκεψης, τους προσφέρθηκαν βιβλία και περιοδικά του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σχετικά με την Ιστορία 
της πόλης μας.

2019/09/20.  Επίσκεψη Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου.
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2020/02/20.  9ο Λύκειο Αμαρουσίου.

2020/01/27.  4ο Λύκειο Ηρακλείου

2020/02/01.
  Σύλλογος. «Αλλος 

Τόπος  Επικοινωνίας κ 
Πολιτισμού».

2019/12/06.
4ο Λύκειο Ίλιου.

2020/02/25.  5ο Λύκειο Ν. Ιωνίας.
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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
Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Κ. Πλέτσας – Ζ. Κάρδαρη Ο.Ε. Γραφικές Τέχνες – Εκτυπώσεις Offset
Χαριλάου Τρικούπη 107, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210 38 20 148

Η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτογραφικών 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.

Κατά την περίοδο της έκδοσης του εν λόγω περιοδικού το Διοικητικό Συμβούλιο
 του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)

 του δήμου Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν, οι:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Π. Χριστοδούλου Σταμάτης Γλιγλίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξένια Παλλιόγλου Φωτεινή Καραβία
ΜΕΛΗ: Γκέλυ Σακκαλόγλου Ελένη Χατζή
 Ελένη Αλατσίδου Γιάννης Ιωάννου
 Γεράσιμος Λυκούδης Ουρανία Κουτούλα
 Χρήστος Χατζηϊωάννου Ζαχαρούλα Καραβά
 Αθανάσιος Αποστολόπουλος Σωτήρης Βάρβογλης
 Χάρης Σαπουντζάκης Κοσμάς Χατόγλου
 Γιάννης Ηλιού Λαμπρινή Σπανοπούλου
 Γιώργος Νουβέλογλου Ευγενία Χατζόγλου
 Αρχάγγελος Γαβριήλ Κούλα Μπρόλιου
 Χρυσάνθη Αθηνάκη Έλσα Ανθρακίδου
 Τάκης Κωστιδάκης Γιάννης Κοντίτσης
 Δήμητρα Φίλιππα Δημήτρης Ανθόπουλος
 Καλλιόπη Στεριάδου Ανδρέας Ανδρουλάκης


