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Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Σαν να βλέπουμε φως στο τούνελ! Φως στην 
άκρη αυτής της ατέλειωτης πανδημίας. Από πέρυσι 
τον Μάρτιο του 2020 που άρχισαν τα lockdowns, οι 
απαγορεύσεις μετακινήσεων και εκδηλώσεων και 
γενικά τα μέτρα περιορισμού λόγω του Covid-19, 
τώρα τελευταία αρχίσαμε να αναθαρρεύουμε. Θες 
γιατί εμβολιάστηκε ένα μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού, θες γιατί είμασταν λίγο πιο προσεκτικοί 
με τις μάσκες και τα αντισηπτικά, η κατάσταση έχει 
βελτιωθεί. Δεν πρέπει όμως να αφεθούμε στη 
χαλαρότητα και την μη υιοθέτηση των όποιων 
μέτρων προτείνουν οι ειδικοί γιατροί της πανδημίας. 
Προσοχή λοιπόν και επαγρύπνηση.

Και πέραν των άλλων προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν, όπως ο περιορισμός της 
οικονομικής δραστηριότητας, η απώλεια θέσεων 
εργασίας, τα ψυχολογικά και όχι μόνο προβλήματα,  
η πανδημία έθεσε στο περιθώριο και στην αδράνεια 
και τους πολιτιστικούς και προσφυγικούς συλλόγους, 
τις εκθέσεις, τις ομιλίες αλλά και σχεδόν το σύνολο 
της πολιτιστικής ζωής της πόλης μας.

Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε μανίκια. Να βγούμε 
προς τα έξω. Να πιαστούμε χέρι-χέρι και να 
βοηθηθούμε μεταξύ μας σε επίπεδο συλλόγου αλλά 
και με τους άλλους συλλόγους μέσω συνεργασιών. 
Είναι γεγονός ότι το 2021 που ήταν Έτος 
αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία 
της Επανάστασης του 1821, δεν τιμήθηκε όπως του 
άξιζε. Όσο ο καιρός και οι συνθήκες μας το 
επιτρέψουν θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο 
μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Εμείς ως Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης 
Μικρασιατικού Πολιτισμού εκδώσαμε πριν λίγους 
μήνες, τον τόμο «Η συμμετοχή των Μικρασιατών 
στην Επανάσταση του 1821» και ειλικρινά 
εκπλαγήκαμε από το αγκάλιασμά του από όλους 
τους προσφυγικούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. 

Η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε μέσα σε 3 μήνες και 
προβήκαμε ήδη σε Β΄ έκδοση. 

Σε λίγους μήνες όμως έρχεται το 2022. Έτος 
ορόσημο για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. 
Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Ν. Ιωνίας ύστερα από εισήγηση 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., το 2022 ονομάστηκε ΕΤΟΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.

Με προμετωπίδα την εν λόγω αναφορά έχουμε 
ήδη προγραμματίσει για το 2022, το 10ο Συμπόσιο 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο 
του 2022 με τίτλο «Από τη Συνθήκη των Σεβρών 
στη Συνθήκη της Λοζάνης» και τον μεγάλο αγώνα 
δρόμου «Στην μνήμη των Μικρασιατών Προσφύγων 
που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη Ν. Ιωνία, Ν. 
Φιλαδέλφεια και Ν. Χαλκηδόνα». Επίσης θα 
εκδώσουμε ένα συλλογικό τόμο για τον Ξεριζωμό 
των προσφύγων από τις Αλησμόνητες Πατρίδες 
και βέβαια δεν είναι αυτές οι μόνες εκδηλώσεις 
αλλά και άλλες πολλές που είναι στη φάση του 
προγραμματισμού και για τις οποίες θα σας 
ενημερώσουμε έγκαιρα.

Και ενώ προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από 
τον κορωνοϊό και να βγάλουμε τις μάσκες, να οι 
φωτιές του Αυγούστου. Μαύρη γη σε Βόρ. Εύβοια, 
Μάνη, Γορτυνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Φωκίδα, 
Κερατέα, Βίλια κ.α. Και πάλι μάσκες. Αυτή τη φορά 
για τον καπνό. Τι να πούμε….

Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ!

Σας εύχομαι Υγεία και καλή αντάμωση…και θα 
μαθαίνετε νέα μας μέσα από:

 https://kemipo-neaionia.gr/

Γράμμα από τον Πρόεδρο…



Μπορεί η απομονωμένη από τον υπόλοιπο Ελληνισμό 
Καππαδοκία να μη περιλαμβανόταν, όπως ήταν απόλυτα 

φυσικό, στα επαναστατικά σχέδια της Φιλικής Εταιρείας και 
έτσι σε όλη τη διάρκεια της Εθνεγερσίας να παρέμεινε στο 
περιθώριο1. Εντούτοις, ταυτόχρονα με την εισβολή του 
Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία στις 22 Φεβουαρίου 1821, η πρώτη 
Τουρκική αντίδραση σε αυτό το απρόβλεπτο και επικίνδυνο 
γεγονός, ενέπλεξε μιας εξ αρχής τη χώρα του Αργαίου2, έστω 
και έμμεσα, στη μεγάλη αναταραχή που ξέσπασε στα Ευρωπαϊκά 
εδάφη της Αυτοκρατορίας.

Πράγματι ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄, ο οποίος διακρινόταν 
για την αποφασιστικότητά του, πήρε αμέσως διάφορα προληπτικά 
μέτρα. Από αυτά ένα από τα σημαντικότερα ήταν η έκπτωση από τα αξιώματά τους όλων των Ελλήνων που 
υπηρετούσαν σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις. Στη συνέχεια οι περισσότεροι από αυτούς εκτοπίστηκαν σε 
μακρινές περιοχές. Έτσι στις 25 Φεβρουαρίου ο Φαναριώτης Μεγάλος Δραγουμάνος Γιάγκος3 Καλλιμάχης οδηγήθηκε 
φρουρούμενος στην Καισάρεια, όπου και εγκαταστάθηκε επιτηρούμενος συνεχώς4. Στην ίδια πόλη εξορίστηκαν 
ταυτόχρονα και δύο άλλοι αξιωματούχοι, ο Γεώργιος Βογορίδης και ο Ευστάθιος Άγας5. Ο Καλλιμάχης και ο Βογορίδης 
ανήκαν σε επιφανείς Φαναριώτικες οικογένειες. Ο πρώτος ήταν Έλληνας, ενώ ο δεύτερος Βουλγαρικής καταγωγής 
αλλά με μόρφωση καθαρά ελληνική. Ο τρίτος, ο Ευστάθιος Άγας, ήταν και αυτός Έλληνας, αλλά η οικογένειά του 
δεν ήταν τόσο σημαντική όσο των άλλων δύο6.

Ο Γιάγκος Καλλιμάχης είχε διατελέσει στο παρελθόν Δραγουμάνος του Στόλου και έφτασε στο ύψιστο αξίωμα 
του Μεγάλου Διερμηνέα της Υψηλής Πύλης. Από παλιά οι Τούρκοι δε γνώριζαν καθόλου ξένες γλώσσες, οπότε 
στους τομείς της διπλωματίας και της διοίκησης της πολυεθνικής τους Αυτοκρατορίας είχαν απόλυτη ανάγκη 
έμπιστων γλωσσομαθών διερμηνέων. Αρχικά τη δουλειά αυτή την είχαν αναλάβει ορισμένοι μορφωμένοι Έλληνες 
καθώς και ντονμέδες7 Εβραίοι και διάφοροι Ευρωπαίοι τυχοδιώκτες, πολλοί από τους οποίους ήταν εξωμότες. Σιγά-
σιγά καταφάνηκε πόσο σημαντικό ήταν το έργο των διερμηνέων, οπότε αυτοί κατάφεραν στο τέλος να αναδειχτούν 

1. Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού δήμου Ν. Ιωνίας (2021). Η Συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821. Νέα Ιωνία, 
Επετειακός Τόμος, Πρόλογος, σ. 7. 

2. Ο Αργαίος είναι το θεόρατο βουνό (3.916 μ. ύψος) στο κέντρο της Καππαδοκίας.
3. Ιωάννης.
4. Μινώτου, Μ. (1930). Άγνωστο ημερολόγιο προ της Επαναστάσεως του 1821. Ελληνικά 3, 1930, σ. 471.
5. Τρικούπης, Σπυρίδων (ΑΩΓΝ΄). Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Λονδίνο, Εκ της τυπογραφίας Ταυιλόρου και Φραγκίσκου, Τ. Α΄, σ. 373, σημείωση 

ε του κεφ. ΣΤ΄.
6. Είναι γνωστός ο Ιωάννης Άγας , λόγιος του 18ου αιώνα .
7. Εβραίοι, οπαδοί του «Μεσία» Σαμπατάι Ζεβί, που προσχώρησαν στο Μουσουλμανισμό. Ντονμέ στα τουρκικά σημαίνει τον γυρισμένο, αυτόν που αλλαξοπίστησε.

1821 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

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

Ο Αλέξ. Υψηλάντης περνά τον Προύθο και εισβάλλει στη Μολδοβλαχία
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ισότιμοι με τους ανώτατους Τούρκους λειτουργούς του κράτους. 
Επειδή τα κείμενα που μεταφράζανε ήταν συχνά απόρρητα και πολύ 
σημαντικά, οι Σουλτάνοι και οι Μεγάλοι Βεζύρηδες γρήγορα 
κατάλαβαν ότι οι Δραγουμάνοι θα έπρεπε να είναι πρόσωπα απολύτου 
εμπιστοσύνης. Τελικά κατέληξαν ειδικά το αξίωμα του Μεγάλου 
Διερμηνέα, να το αναθέτουν μόνο σε Έλληνες Φαναριώτες, οι οποίοι 
ουσιαστικά εξελίχτηκαν σε Υπουργούς των Εξωτερικών και σε 
Συμβούλους εξ απορρήτων του Σουλτάνου.

Ο αξιόλογος Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄ που επικλήθηκε και Γαζής8, 
το 1818 τοποθέτησε στη θέση του Μεγάλου Διερμηνέα το Γιάγκο 
Καλλιμάχη, του οποίου από καιρό είχε εκτιμήσει τις διπλωματικές 
ικανότητες . Σύντομα ο επιφανής Φαναριώτης αριστοκράτης έγινε 
απαραίτητος στο Μονάρχη, ο οποίος τον εμπιστευόταν απόλυτα και 
τον θεωρούσε φίλο του. Δυστυχώς η εισβολή του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης 
άλλαξαν τα πράγματα. Ακριβώς εκείνη την εποχή συνέβη και ένα 
σκοτεινό επεισόδιο, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει διαλευκανθεί και 
σχετικά με αυτό διατυπώνονται αμφιλεγόμενες απόψεις.
Ο συνεργάτης του Αλέξανδρου Υψηλάντη και σημαντικό στέλεχος 

της Φιλικής Εταιρείας Δημήτριος Ύπατρος, τον Οκτώβριο του 1820, μετά τη σύσκεψη στο Ισμαήλιο της Βεσσαραβίας, 
ανέλαβε να κατέβη στη Μακεδονία, μεταφέροντας προφορικές οδηγίες, σημαντικά έγγραφα και επιστολές. Περνώντας 
από την Κωνσταντινούπολη, συναντήθηκε με τους εκεί εφόρους της Φιλικής Εταιρείας, οι οποίοι του ανάθεσαν την 
πρόσθετη αποστολή να προσεγγίσει τους οπλαρχηγούς της Ηπείρου και να επιδιώξει κάποια επαφή και με τον 
εξεγερμένο Αλή πασά των Ιωαννίνων. Ο Ύπατρος ήταν ο ίδιος Ηπειρώτης από το Μέτσοβο και προφανώς οι Φιλικοί 
τον επιλέξανε ως τον καταλληλότερο για την αποστολή αυτή. Στη συνέχεια ήλθε στη Θεσσαλονίκη, όπου είδε το 
Φιλικό πρόκριτο Χριστόδουλο Μπαλάνο και μετά ταξίδεψε χωρίς προβλήματα έως τη Νάουσα, όπου συναντήθηκε 
με τον αρχιπροεστό Ζαφειράκη Λογοθέτη9. Λίγο μετά την αναχώρησή του από αυτή την πόλη, οι Τούρκοι μάλλον 
ειδοποιημένοι από κάποιο καταδότη10, τον συνέλαβαν και ετοιμάζονταν να τον μεταφέρουν στα Ιωάννινα ή την 
Κωνσταντινούπολη, για να περάσει από ανάκριση. Οι Φιλικοί της Θεσσαλονίκης που έμαθαν το τι είχε συμβεί, 
φαίνεται ότι τρομοκρατήθηκαν, θεωρώντας βέβαιο πως ο Ύπατρος μη αντέχοντας τα βασανιστήρια, στα οποία θα 
τον υποβάλλανε οι ανακριτές του, θα αποκάλυπτε πολύ σημαντικά μυστικά για την Εταιρία και ειδικά για το δίκτυο 
της Μακεδονίας. Στήσανε λοιπόν ενέδρα και κατάφεραν να τον σκοτώσουν, χωρίς να εμπλακούν σε μάχη με το 
στρατιωτικό απόσπασμα που τον μετέφερε. 

Δε θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε και εμείς υποθέσεις για το πώς τούτη η υπόθεση κατέληξε στην εκτέλεση 
του άτυχου Φιλικού. Η ιστορία όμως αυτή είχε δυστυχώς και παράπλευρα θύματα. Ναι μεν ο Ύπατρος δεν έφτασε ποτέ 
στην Κωνσταντινούπολη αλλά τα έγγραφα που είχε φέρει μαζί του παραδόθηκαν στις μυστικές υπηρεσίες της Υψηλής 
Πύλης. Φαίνεται πως και πάλι οι επαναστατικοί κύκλοι της Μακεδονίας επιχείρησαν τουλάχιστον να περιορίσουν τις 
πολύ δυσάρεστες συνέπειες που θα προκύπτανε από την αποκάλυψη του περιεχομένου των εγγράφων που είχε 
μεταφέρει το δολοφονημένο στέλεχος της Φιλικής Εταιρείας. Επειδή ήταν βέβαιο πως τη μετάφραση στα τουρκικά 
τούτων των εγγράφων θα την έκανε ο Καλλιμάχης, οι Μακεδόνες Φιλικοί ζήτησαν από αυτόν να παραποιήσει το 
περιεχόμενό τους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τάχα ο έμπιστος του Σουλτάνου Φαναριώτης αξιωματούχος επιχείρησε 
να τους καθησυχάσει. Το γεγονός όμως είναι πως ο Σουλτάνος δεν έδωσε ποτέ στον Καλλιμάχη τα έγγραφα αυτά να 
τα μεταφράσει. Δε γνωρίζουμε το γιατί . Ίσως το έκανε για λόγους προληπτικούς, επειδή ο Μεγάλος Διερμηνέας ήταν 
Έλληνας. Το πιθανότερο όμως είναι πως οι άριστα οργανωμένες μυστικές υπηρεσίες της Υψηλής Πύλης είχαν καταφέρει 
να εξακριβώσουν την επικοινωνία των Μακεδόνων Φιλικών με το Μεγάλο Διερμηνέα. Επομένως η απομάκρυνση του 
τελευταίου από τα καθήκοντά του και η εκτόπισή του στη μακρινή Καισάρεια ήταν απόλυτα αναμενόμενη. Ίσως 
μάλιστα αυτή η εξέλιξη να επιβάρυνε και τη θέση του Σκαρλάτου Καλλιμάχη11, του αδελφού του Γιάγκου, ο οποίος 
εξορίστηκε και αυτός στο Μπόλου, την Κλαυδιούπολη της Βιθυνίας, όπου και θανατώθηκε το Δεκέμβριο του 1821.

8. Gāzi : Στρατηλάτης, υπερασπιστής του Ισλάμ.

9. Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ (1964). Η Φιλική Εταιρεία. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, σ.72, 77.
10. Μάλλον τον κατέδωσε ο Ζαφειράκης. Δες: Παπαδόπουλος, Στέφανος (1958-1959). Ο Φιλικός Δημήτριος Ίπατρος (Συμβολή στην Ιστορία της δράσης των 

Αποστόλων της Φιλικής Εταιρείας). Ελληνικά 16, σ.σ.159-164.
11. Ο Σκαρλάτος Καλλιχάχης είχε διατελέσει ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας.

Ο Μαχμούτ Β΄
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Στις 25 Φεβρουαρίου λοιπόν12, όπως είπαμε και πιο πάνω, ο Γιάγκος Καλλιμάχης 
εξορίστηκε στην Καισάρεια, όπου έφτασε μετά από ένα πολυήμερο κουραστικό 
ταξίδι. Ο άτυχος Φαναριώτης αριστοκράτης, από το σχετικά ήπιο κλίμα 
της Πόλης, ξαφνικά βρέθηκε στον πολύ βαρύ χειμώνα της Καππαδοκίας. 
Αυτό όμως ήταν το λιγότερο δυσάρεστο που είχε να αντιμετωπίσει. 
Θα έπρεπε να υπομείνει για λόγους ασφαλείας και τον σχεδόν συνεχή 
εγκλεισμό του στο σπίτι, όπου εγκαταστάθηκε, γιατί αν τολμούσε 
να βγει ασυνόδευτος, κινδύνευε να κακοποιηθεί από τους 
εξαγριωμένους εξαιτίας της Επανάστασης Τούρκους13. Επίσης οι 
τρομοκρατημένοι Έλληνες Καππαδόκες απέφευγαν να τον 
συναντήσουν, για να μη κατηγορηθούν ότι συνωμοτούν μαζί του.

Το κακό είναι πως όσο η Επανάσταση επεκτεινόταν βαθμιαία σε 
ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και όσο στην Καππαδοκία εκδηλώνονταν 
αντιδράσεις για τον απαγχονισμό του Πατριάρχη και τις βιαιοπραγίες 
του Τουρκικού όχλου, τόσο πιο επισφαλής γινόταν η θέση του Καλλιμάχη. 
Το δράμα του εξόριστου Φαναριώτη αλλά και των δύο συντρόφων του, δηλ. 
του Βογορίδη και του Άγα, έφτασε τελικά στην κορύφωσή του, όταν ο Σουλτάνος 
άρχισε να δίνει συνεχώς εντολές για θανατικές εκτελέσεις των διαφόρων Ελλήνων 
κρατουμένων και εξορίστων14. Έτσι το Νοέμβριο του 1821 έφτασε στην Καισάρεια από την 
Κωνσταντινούπολη ένας ειδικά απεσταλμένος Δήμιος με εντολή να αποκεφαλίσει τους τρεις Φαναριώτες. 

Ο Τζελάτης ξεκίνησε το μακάβριο έργο του καρατομώντας πρώτα τον Καλλιμάχη. Όταν όμως αναζήτησε τους 
άλλους δύο, δεν τους βρήκε. Αυτοί είχαν προλάβει να εξαφανιστούν με τη βοήθεια και τη συγκάλυψη κάποιων 
Καππαδοκών προεστών αλλά και ορισμένων απλών ανθρώπων του λαού, που τους πρόσφεραν ανιδιοτελώς 
καταφύγιο. Εδώ ακριβώς ξεκινά μια απίθανη ιλαροτραγωδία με πρωταγωνιστή τον αδίστακτο Δήμιο. Επειδή η 
αυτοκρατορική διαταγή έλεγε ότι θα έπρεπε να γυρίσει στην Πόλη φέρνοντας πίσω τρία κεφάλια αλλιώς θα έχανε 
και το δικό του, ο αδίστακτος αυτός άντρας έπιασε και αποκεφάλισε δυο υπηρέτες του Καλλιμάχη. Τρία κεφάλια 
ήθελε ο Σουλτάνος, τρία του κουβάλησε15.

Επίλογος: Ο Βογορίδης πέθανε από φυσικά αίτια, 
εκεί όπου τον είχαν κρύψει οι Καππαδόκες. Ο Ευστάθιος 
Άγας για αρκετά χρόνια παρέμεινε εξαφανισμένος και 
όταν κάποια στιγμή ο Σουλτάνος έδωσε χάρη στους 
εξορίστους, εκείνος ασυλλόγιστα τόλμησε να επιστρέψει 
στην Πόλη και να κυκλοφορεί ελεύθερα, πιστεύοντας 
ότι οι διωκτικές αρχές τον είχαν ξεχάσει. Δυστυχώς αυτό 
ήταν τραγικό λάθος και σύντομα το πλήρωσε όχι μόνον 
αυτός αλλά και ο εφευρετικός Δήμιος. Οι χαφιέδες 
καταδώσανε τον Άγα, τον οποίο η αστυνομία τον πέρασε 
από ενδελεχή ανάκριση, για να ανακαλύψει πώς ενώ 
εκείνος εθεωρείτο νεκρός και με κομμένο κεφάλι, τώρα 
εμφανιζόταν ζωντανός και με το κεφάλι στη θέση του. 
Για να λυθεί το πρωτοφανές «μυστήριο», συνελήφθη και 
ο Τζελάτης16 και όταν αυτός αναγκάστηκε να δώσει τις 
απαραίτητες εξηγήσεις, οι μεν δύο εκτελέστηκαν αλλά 
η ιστορία αυτή διέρρευσε στο κοινό και όλη η 
Κωνσταντινούπολη γελούσε για χρόνια!

12. Με το παλιό ημερολόγιο.
13. Σαλκιτζόγλου, Τάκης (2010). Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821.Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, σ. 132, σημ.18.
14. Γαβριήλ, Αρχάγγελος (2021). Η συμμετοχή της Καππαδοκίας στην Επανάσταση του 1821. Νέα Ιωνία, ΚΕΜΙΠΟ, Επετειακός Τόμος : Η συμμετοχή των 

Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821,σ. 58.
15. Τρικούπης, Σπυρίδων, ό.π. σημ. 4.
16. Cellât.

Ο Σκαρλάτος 
Καλλιμάχης, 
αδελφός του 

Γιάγκου

Ο Απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄
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Το να καταταγεί εθελοντικά 
στον Ελληνικό Στρατό ο 
Μικρασιάτης Λευτέρης 

Αραμπατζόγλου ήταν μονόδρομος 
λόγω της ιδιοσυγκρασίας του, των 
ιδεών και των ιδανικών του και λόγω 
της προσήλωσής του στις αξίες που 
πίστευε. 

Το 1919 που πήγε ο Ελληνικός 
Στρατός στην Σμύρνη, ο Λευτέρης 
ήταν ένας ανήσυχος νέος λίγο πάνω 
από είκοσι χρονών. Πριν περίπου 
πέντε χρόνια, ανήλικος ακόμα, είχε 
ταξιδέψει μόνος του, χωρίς την 
έγκριση των γονέων του, στην Ρωσία 
για να ανταμώσει τον ξενιτεμένο και 
πολύ μεγαλύτερό του αδελφό, τον 
οποίο ουσιαστικά μέχρι τότε δεν 
γνώριζε. Εκεί δούλεψε στην 
επιχείρηση του αδελφού του, αλλά 
το1917 με το ξέσπασμα της ρωσικής 
επανάστασης τα δύο αδέλφια 
αναγκάστηκαν να φύγουν. Έβαλαν σε ένα τσουβάλι όσα 
ρούβλια είχαν κερδίσει από τους κόπους τους και γύρισαν 
στην πατρίδα τους την Μαινεμένη Μικράς Ασίας. Το 
καθεστώς όμως που επικράτησε από την επανάσταση 
στη Ρωσία κατάργησε τα προηγούμενα νομίσματα και 
έτσι το τσουβάλι πλέον με τις οικονομίες τους δεν είχε 
παρά σκουπίδια. Οι κόποι όμως ποτέ δεν πάνε χαμένοι 
γιατί γίνονται εμπειρίες και οι εμπειρίες διαμορφώνουν 
ισχυρούς χαρακτήρες. 

Ειδικότερα στην περίπτωση του Λευτέρη, η απώλεια 
των χρημάτων τον δίδαξε πολλά που του χρειάστηκαν 
στα μετέπειτα περιπετειώδη και δύσκολα χρόνια που 
ακολούθησαν. Πάντα το να μαθαίνεις να χάνεις και 
μάλιστα στα πρώτα βήματα της ζωής σου, που έχεις όλο 
το μέλλον μπροστά σου και σφύζεις από ορμή και δύναμη, 
είναι μεγάλο σχολείο. Σου δίνει πείσμα και σε οπλίζει με 
σθένος για να προσπαθήσεις ξανά και ξανά . Γιαυτό και 
του Λευτέρη όλη η υπόλοιπη ζωή του - όπως η ζωή γενικά 
των περισσότερων προσφύγων - ήταν ένας αγώνας να 
ξαναγεννηθεί από στάχτες, να ριζώσει, να εδραιωθεί. 

Μετά την περιπέτεια στην Ρωσία είδε ο Λευτέρης την 

επιστροφή του στα πατρογονικά 
εδάφη σαν μια ανάπαυλα. Η 
Μαινεμένη, μία τότε μικρή, όμορφη 
και καταπράσινη πόλη, βρίσκεται 
σε μία εύφορη πεδιάδα που την 
διασχίζει ο ποταμός Έρμος (Getiz) 
και απέχει μόλις 35 χιλιόμετρα από 
την Σμύρνη. Ο πατέρας του Λευτέρη 
είχε εκεί πολλά εύφορα κτήματα, 
που τα καλλιεργούσε με την βοήθεια 
τούρκων εργατών και η συνδρομή 
του γιού του στις εργασίες είχε να 
κάνει περισσότερο με την επίβλεψη 
και τον συντονισμό. Καβαλούσε ο 
Λευτέρης το άλογο κάθε πρωί και 
περιδιάβαινε τις  τεράστιες 
καταπράσινες εκτάσεις. Αυτό το 
μικρό, ειρηνικό, γαλήνιο, ξένοιαστο 
διάστημα στην Μαινεμένη, αλλά 
και το διάστημα εκεί των παιδικών 
του χρόνων πρέπει να τον 
σημάδεψαν περισσότερο από κάθε 

άλλο στη ζωή του γιατί στα βαθειά του γεράματα, λίγο 
πριν πεθάνει, μέσα στα παραληρήματα του θολωμένου 
του πλέον μυαλού φώναζε στους οικείους του να του 
ζέψουν το άλογο να πάει στα χωράφια. 

Λίγο κράτησε η άντληση της ψυχικής ευφορίας του 
Λευτέρη από την ευφορία της φύσης και η γλυκιά 
απόλαυση των καρπών τόσο της γόνιμης Γης όσο και 
των γόνιμων σχέσεων που παλληκαράκι πλέον ανέπτυξε 
γύρω του. Όλοι εκεί, συγγενείς, γείτονες και φίλοι, 
Έλληνες και Τούρκοι, μέχρι τότε ζούσαν αρμονικά μεταξύ 
τους. Η Μαινεμένη παρέμενε όσο μπορούσε και όσο 
αυτό εξαρτάτο από τους κατοίκους της μία ειρηνική πόλη.

 Όμως δεν συνέβαινε το ίδιο σε όλη την περιοχή και 
γενικά σε όλη την Τουρκία. Πάντα υπήρχαν περιστατικά 
βίας και εκδηλώσεις μίσους Τούρκων κατά Ελλήνων, 
αλλά μετά το 1914 άρχισαν από ανεπίσημα τάγματα 
εκτεταμένες διώξεις, δολοφονίες και λεηλασίες 
οργανωμένες από το οθωμανικό κράτος. Τα χωριά νότια 
της Μαινεμένης, υπήρξαν στόχος τέτοιων αγριοτήτων 
και πολλοί Έλληνες κάτοικοί τους αναγκάζονταν να 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Ο απόηχος των γεγονότων 

ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΣΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΚΙ ΣΕΧΙΡ

της Βούλας Αραμπατζόγλου Τουζοπούλου
Χημικού Παν/μίου Αθηνών

«Πρόκειται για τον πατέρα μου Ελευθέριο Αραμπατζόγλου, που κατετάγη εθελοντικά στον Ελληνικό Στρατό 
και πολέμησε με αυτοθυσία μέχρι τον τραυματισμό του το 1921»
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αυτών από τόσο κοντινές αποστάσεις δεν ήταν δυνατόν 
να μη σκεπάζει απειλητικά την Μαινεμένη και να μη 
δηλητηριάζει τις ψυχές όλων. Σίγουρα η όμορφη πόλη 
δεν θα έμενε για πολλή ανέγγιχτη και αμέτοχη στο 
εχθρικό κλίμα. 

Ίσως τα δεινά των Ελλήνων στην περιοχή, αλλά 
σίγουρα η εγγύτητά της στην Σμύρνη, να έκανε τον 
Ελληνικό Στρατό τον Μάϊο του 1919, λίγες μέρες δηλαδή 
μετά την απόβαση στην Σμύρνη, να μπει με το 5ο 
Σύνταγμα Πεζικού στην Μαινεμένη. Υπήρξε όμως κάποια 
αντίσταση από τουρκικό τάγμα που τους ανάγκασε να 
υπαναχωρήσουν πρόσκαιρα και να επανέλθουν στις 17 
Ιουνίου του 1919. Αυτά ήταν αδύνατο να μην επηρεάσουν 
και να μην επιβαρύνουν το μέχρι τότε, τουλάχιστον 
φαινομενικά, ήρεμο κλίμα στην Μαινεμένη και φυσικά 
άλλαξαν την ψυχολογία των κατοίκων της ξυπνώντας 
και θεριεύοντας το φρόνημά τους.

Για τον Λευτέρη η εγκατάσταση των Ελληνικών 
Δυνάμεων στην πατρίδα του ήταν έναυσμα για 
προβληματισμό και αναθέρμανση των ριζοσπαστικών 
του πεποιθήσεων που η ορμητικότητα των νιάτων του 
καλλιεργούσε. Ο κόσμος έπρεπε να αλλάξει, να γίνει 
καλλίτερος και ήταν και στο δικό του χέρι αυτή η αλλαγή. 
Οι αδικίες κατά των Ελλήνων έπρεπε να σταματήσουν. 
Ο φόβος των μέχρι τότε βιαιοτήτων έπρεπε να σβήσει 
οριστικά και να ζήσουν όλοι στη Γη των προγόνων του 
με ασφάλεια και γαλήνη. Τώρα ήταν η ευκαιρία να 
συνεισφέρει, να προσφέρει τις δυνάμεις του για την 
απαλλαγή από τα δεινά, τις βιαιότητες και τις αδικίες 
των Τούρκων. Τώρα του υπαγόρευε η συνείδησή του να 
ριχτεί στην μάχη για την νίκη των παιδιών της μητέρας 

Ελλάδας, που πολεμούσαν για την λευτεριά στα χώματά 
του. Έτσι αποφάσισε να καταταγεί εθελοντικά στον 
Ελληνικό Στρατό. 

Την απόφαση την πήρε μαζί με τον ξάδελφό του τον 
Γιώργο:

- Γιώργο - του είπε - θα μπορούσα να φύγω, να πάω 
πάλι στον αδελφό μου που τώρα είναι στην Μυτιλήνη. 
Από τα παράλια θα φτάσω εύκολα . Όμως δεν είναι σωστό. 
Δεν μπορούμε να μη βοηθήσουμε τον Ελληνικό Στρατό. 
Ούτε πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας μέχρι 
να έρθει η σειρά όλων στις γενοκτονίες και στα 
στρατόπεδα αιχμαλωσίας τα «αμελέ ταμπουρού».

- Λευτέρη από την στιγμή που πάτησαν εδώ τα αδέλφια 
μας από την Ελλάδα δεν έχω ησυχασμό. Μας χρειάζονται, 
λένε, για να πολεμήσουμε μαζί τους αλλά και γιατί ξέρουμε 
τούρκικα και θα τους βοηθάμε στις συνεννοήσεις με τους 
Τούρκους. Πάμε μαζί να καταταγούμε.

Τα δύο ξαδέλφια πολέμησαν με ανδρεία και 
αυταπάρνηση. Ο Λευτέρης έφτασε πολεμώντας μέχρι το 
Εσκί Σεχίρ και την γύρω περιοχή και έδειξε ηρωισμό τόσο 
κατά την πορεία όσο και στο πεδίο των μαχών. Κατά την 
πορεία, χάρη στην τόλμη του και την ευρηματικότητά 
του, κατάφερε να πάρει άλογα και οπλισμό από τους 
Τούρκους. Τον είχε στείλει ο διοικητής του για μία απλή 
δουλειά, ένα θέλημα, μακριά από εκεί που είχαν 
στρατοπεδεύσει. Καθώς βάδιζε ολομόναχος στην ερημιά 
είδε από απόσταση να έρχονται τέσσερις έφιπποι Τούρκοι 
στρατιώτες. Ακαριαία καταστρώνει το σχέδιό του. 
Κρύβεται πίσω από ένα ύψωμα και τους περιμένει να 
πλησιάσουν. Σε απόσταση κατάλληλη να ακουστεί η 
φωνή του πετάγεται μπροστά τους με το όπλο στραμμένο 
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εναντίον τους και συγχρόνως φωνάζει προς τα πίσω στην 
τουρκική γλώσσα : 

- Καλύψτε με
Αυτή η κίνηση του Λευτέρη με το παράγγελμα στα 

τούρκικα αποσκοπούσε στο να δημιουργηθεί η εντύπωση 
στους Τούρκους ότι πίσω από τον λόφο υπήρχαν πολλοί 
κρυμμένοι Έλληνες στρατιώτες έτοιμοι να τον 
υποστηρίξουν. Και πράγματι οι Τούρκοι έπεσαν στην 
παγίδα. Ο Λευτέρης ήξερε να κερδίζει τις εντυπώσεις και 
το εκμεταλλευόταν αυτό πάντα στην ζωή του. Είχε μεγάλη 
αυτοπεποίθηση, που την αντλούσε από την ωραία 
εμφάνισή του και την βροντερή του φωνή. Ήταν ψηλός 
και ευθυτενής, με κατάμαυρα μαλλιά, μεγάλα καστανά 
μάτια και αρχαία ελληνική μύτη. Με αυτά τα φυσικά 
χαρακτηριστικά, αλλά και με την ικανότητα να ψυχολογεί 
τους άλλους και να φέρνεται ανάλογα, κατάφερνε να 
επιβάλλεται στο περιβάλλον . 

Πράγματι οι Τούρκοι αιφνιδιασμένοι και τρομαγμένοι, 
χωρίς να προβληματιστούν γιατί να μιλάει τούρκικα και 
όχι Ελληνικά στους συμπολεμιστές του, πειθάρχησαν 
αμέσως στο επόμενο παράγγελμα του Λευτέρη που αυτή 
την φορά ήταν προς αυτούς:

-Πετάξτε αμέσως τα όπλα και 
κατεβείτε από τα άλογα.

Οι τέσσερις νέοι έπεσαν στα πόδια 
του ικετεύοντάς τον να τους λυπηθεί. 
Ο Λευτέρης ήρθε σε φοβερό δίλημμα 
γιατί θα έπρεπε ή να τους σκοτώσει 
αμέσως ή να τους αφήσει να φύγουν, 
πριν αυτοί καταλάβουν ότι είναι μόνος 
εναντίον τεσσάρων. Το να σκοτώσει 
όμως συνομηλίκους του, εκτός μάχης, 
άοπλους - έστω και προς στιγμή - και 
ενώ μάλιστα τον εκλιπαρούσαν για 
έλεος δεν ήταν εύκολο για έναν 
ευαίσθητο νέο, όπως ήταν ο Λευτέρης 
τουλάχιστον πριν πάρει το βάπτισμα 
του πυρός. Θυμήθηκε και τις πολύ 
καλές σχέσεις τόσο του ίδιου όσο και 
του πατέρα του με τους Τούρκους 
συμπολίτες του στην Μαινεμένη και 
τους φώναξε: 

- Χαθείτε γρήγορα από μπροστά 
μου πριν μετανιώσω.

Οι Τούρκοι πανικόβλητοι άρχισαν 
να τρέχουν μέχρι που εξαφανίστηκαν. 
Λίγο μετά ο Λευτέρης έμπαινε 
θριαμβευτής στο στρατόπεδο με τα 
τέσσερα άλογα και τους ισάριθμους 
οπλισμούς που τα επιδείκνυε γελώντας 
και απολαμβάνοντας τις επευφημίες και 
τον θαυμασμό των συντρόφων του και 
τα συγχαρητήρια των αξιωματικών του. 
 Στις νικηφόρες σφοδρές μάχες που 
έγιναν τον Ιούλιο του 1921 στο Εσκί 

Σεχίρ και στις δύσκολες, κάτω από δραματικές για τους 
Έλληνες συνθήκες, μάχες που ακολούθησαν, ο Λευτέρης 
πολέμησε με αυτοθυσία και αυταπάρνηση μέχρι και την 
12η Αυγούστου, μέχρι δηλαδή τον σοβαρό τραυματισμό 
του. Την ημέρα εκείνη στη μάχη που γινόταν πάνω στο 
όρος Γιλδίζ ο Λευτέρης μέσα σε ομοβροντία σφαιρών 
τόλμησε πάλι με την μέθοδο του αιφνιδιασμού να βγει 
μπροστά μόνος του για να αντιμετωπίσει επτά τούρκους 
που είδε σε απόσταση

- Που πας; -του φώναξε ο διοικητής του- Είσαι τρελός; 
Πας να σκοτωθείς; Γύρνα πίσω. 

Δεν σκοτώθηκε, αλλά γύρισε αιμόφυρτος. Μία σφαίρα 
είχε σφηνωθεί στον μηρό του και τα μεταλλικά θραύσματά 
της διασκορπίστηκαν στις σάρκες του. Το αίμα ανάβλυζε 
από την βαθειά πληγή. Τύλιξαν πρόχειρα το πόδι και τον 
μετέφεραν πάνω σε φορείο στο νοσοκομείο εκστρατείας 
στα μετόπισθεν. 

Εκεί η κατάσταση ήταν ασφυκτική. Πλήθος οι 
τραυματισμένοι και οι λίγοι γιατροί και νοσοκόμοι δεν 
τους προλάβαιναν. Κάποιοι πέθαιναν πριν να έρθει η 
σειρά τους ή στο χειρουργείο. Του Λευτέρη του αφαίρεσαν 
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μόνο τα μεταλλικά θραύσματα που μπόρεσαν να βρουν 
και του έκλεισαν γρήγορα την βαθειά πληγή. 

Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στα πολύ χειρότερα 
περιστατικά πολλών άλλων τραυματισμένων ούτε και ο 
ίδιος δεν εκτίμησε την σοβαρότητα της δικής του 
περίπτωσης. Έτσι αφενός λόγω της ύπαρξης και άλλων 
θραυσμάτων που παρέμειναν ανάμεσα στη σάρκα και 
αφετέρου λόγω της πλημμελούς περιποίησης του 
τραύματος με τα στοιχειώδη μέσα του χειρουργείου και 
των ελλείψεων σε φάρμακα, το τραύμα υποτροπίασε. Τα 
συμπτώματα της υποτροπής δεν άργησαν να φανούν: 
υψηλός πυρετός, ρίγη και ταχυπαλμίες. Η διάγνωση ήταν 
ξεκάθαρη: «Σηψαιμία». Κινδύνευε δηλαδή ακόμα και η 
ζωή του. Έτσι αμέσως αποφασίστηκε η μεταφορά του 
στην Ελλάδα.

Στο νοσοκομείο της Αθήνας η αντιμετώπιση ήταν 
άμεση και άψογη τόσο από πλευράς περιποίησης όσο 
κυρίως από επιστημονικής πλευράς. Όλο το προσωπικό 
τον περιέβαλε με αγάπη και σεβασμό σαν σε ήρωα. Τον 
ανέλαβαν άριστοι γιατροί. Θεραπείες και χειρουργεία για 
αφαίρεση των θραυσμάτων διαδέχονταν το ένα το άλλο. 
Χειρούργος ήταν ο Σμπαρούνης, ένας από τους 
κορυφαίους της εποχής του. Ο Λευτέρης χρόνια μετά 
έλεγε με ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια:

- Ξέρετε ποιος γιατρός με χειρουργούσε εμένα στην 
Αθήνα. Ο γιατρός Σμπαρούνης. Αν ξέρατε τι ήταν ο 
Σμπαρούνης. Μεγάλη τιμή και τύχη να με αναλάβει. 

Οι χρονοβόρες διαδικασίες αποκατάστασης του 
ποδιού παρέτειναν πολύ την νοσηλεία. Έτσι τα νέα για 
την οπισθοχώρηση του Ελληνικού Στρατού και την 
επικράτηση του Κεμάλ, βρίσκουν τον Λευτέρη στο κρεβάτι 
του νοσοκομείου της Αθήνας. Εκεί μαθαίνει και για το 
κύμα προσφύγων που προσπαθούσε να έρθει στην 
Ελλάδα. Αμέσως το αίσθημα της ευθύνης, αυτή τη φορά 
απέναντι στους γονείς του, κυριάρχησαν. Σίγουρα το 
καθήκον να τους βοηθήσει είχε μείνει σε αυτόν. Ο αδελφός 
του πολύ πριν τον πόλεμο ζούσε στην Μυτιλήνη και η 
αδελφή του παντρεμένη και με παιδιά θα ακολουθούσε 
στη φυγή την ευκατάστατη οικογένεια του άντρα της. 

Ο Λευτέρης χωρίς άλλη σκέψη λέει στους γιατρούς: 
- Φεύγω. Γυρίζω πίσω στην πατρίδα μου την 

Μαινεμένη. Πάω να φέρω τους γονείς μου.
- Δεν μπορείς να φύγεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί 

ακόμα τα χειρουργεία. Όλα τα θραύσματα αποκλείεται 
να βγουν αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. 

Ο Λευτέρης όμως δεν άκουγε τίποτα. Είχε πάρει την 
απόφασή του. 

Έτσι ενώ τα πλοία φέρνουν από την Σμύρνη στον 
Πειραιά στρατιωτικούς και στρατιώτες, ένας και μοναδικός 
στρατιώτης, ο Λευτέρης κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. 

Στην Μαινεμένη βρίσκει τους γονείς του σε παράλογη 
για τις κρίσιμες ώρες ψυχραιμία. Ήταν στην φάση πριν 
τον όλεθρο όπου πολλοί δεν ήξεραν ή δεν ήθελαν να 
πιστέψουν στην επερχόμενη συμφορά.

- Πάρτε ότι μπορείτε μαζί σας και φεύγουμε για την 
Ελλάδα. - λέει στους γονείς του. Σύντομα θα μπει και 
εδώ ο Τουρκικός στρατός και θα σας σκοτώσουν. 

- Εμένα δεν θα με πειράξουν - απάντησε ο πατέρας 
του ο Γιαννακός - Όλοι οι Τούρκοι εδώ με αγαπάνε και 
μου λένε ότι θα με προστατεύσουν. Πάρε μόνο την μάνα 
σου. Εγώ δεν αφήνω τον τόπο μου. Εδώ είναι το σπίτι 
μου, τα κτήματά μου. Σε αυτά τα χώματα είναι θαμμένοι 
οι γονείς μου και οι παππούδες μου. Εδώ θα θαφτώ και 
εγώ, όταν πεθάνω. 

Λίγες μέρες μετά ο τουρκικός στρατός μπήκε στην 
Μαινεμένη. Ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 1922, τρία χρόνια 
περίπου μετά την κατάληψή της από τους Έλληνες. Το 
ίδιο βράδυ τούρκοι στρατιώτες εκτέλεσαν εν ψυχρώ 
τον Γιαννακό στην κεντρική πλατεία. Ο Λευτέρης με 
την μητέρα του είχαν καταφέρει να φύγουν από τα 
παράλια. Εγκαταστάθηκαν πρόχειρα στην Αθήνα και 
όταν έγιναν τα προσφυγικά σπίτια στην Νέα Ιωνία 
μπήκαν σε ένα από αυτά. Τα χειρουργεία για την 
αφαίρεση των θραυσμάτων από το πόδι συνεχίστηκαν. 
Φυσικά ήταν αδύνατον να αφαιρεθούν όλα. Το τελικό 
αποτέλεσμα του τραυματισμού στο πόδι και των 
επεμβάσεων ήταν να έχει ο Λευτέρης εξωτερικά στον 
μηρό μία μεγάλη και βαθειά λακκούβα που έφτανε μέχρι 
το κόκκαλο και εσωτερικά κάποια κομμάτια μετάλλου 
ανάμεσα στις σάρκες που τον βασάνιζαν κυρίως στις 
αλλαγές του καιρού.

Η προσφορά του Λευτέρη στον πόλεμο της Μικράς 
Ασίας εκτιμήθηκε. Στην Ημερήσια Διαταγή της 23-9-1921 
του 2/39ον Συντάγματος Ευζώνων της ΙΙΙ Μεραρχίας, 
όπου υπηρέτησε, αναφέρεται ότι « κατά την μάχη της 
12ης Αυγούστου, επί του όρους Γιλδίζ ο στρατιώτης Ελ. 
Αραμπατζόγλου επεδείξατο θαυμασίαν διαγωγήν, 
προχωρών πάντοτε προς τα εμπρός, υπό βροχήν εχθρικών 
σφαιρών και οβίδων, αψηφών τον θάνατον, μέχρι του 
τραυματισμού του». 

Για τον τραυματισμό του και την μη πλήρη 
αποκατάστασή του, χαρακτηρίσθηκε ανάπηρος πολέμου 
με μία ελάχιστη, ουσιαστικά συμβολική, σύνταξη. Για την 
εθελοντική κατάταξή του στον Στρατό, τους ηρωισμούς 
του και την αυτοθυσία του προβιβάσθηκε «επ’ 
ανδραγαθία». Τέλος παρασημοφορήθηκε με τον Πολεμικό 
Σταυρό και με το Αργυρούν Αριστείον Ανδρείας το οποίο 
έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού και τότε 
Υπουργού Στρατιωτικών Γεωργίου Κονδύλη .

Για έναν στρατιώτη ίσως αυτά που έδωσε η πατρίδα 
να ήταν λίγα. Ένας εθελοντής όμως στρατιώτης δεν 
περιμένει τίποτα. Γιαυτό του Λευτέρη και μόνο η 
αναγνώριση της προσφοράς του έδωσε ικανοποίηση. 
Από εκεί όμως που αντλούσε την μεγαλύτερη υπερηφάνεια 
και δύναμη για να επιβιώσει και να ορθοποδήσει αυτός 
και η πολυμελής οικογένεια που αργότερα δημιούργησε 
ήταν η μεγάλη ουλή στο πόδι. Αδιαμφισβήτητη και 
αδιάψευστη μαρτυρία και ανάμνηση αγώνα, προσφοράς, 
δύναμης, θέλησης και τόλμης. 
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Η Καταστροφή της Σμύρνης

Αφηγήσεις αφιχθέντων στρατιωτών και προσφύγων
Οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά στις 2 

Σεπτεμβρίου 1922 (παλαιό ημερολόγιο).1 Το ένα μετά το άλλο ξένα και ελληνικά πλοία κατέπλεαν τις επόμενες μέρες φορτωμένα 
πρόσφυγες. Αποβιβαζόμενοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, αφηγούνταν την τραγική εμπειρία της Καταστροφής. 
Πλήρη εικόνα δεν μπορούσε να έχει κανείς τους, μερική μόνο και αποσπασματική, όπως διευκρινίζεται. Γιατί ήταν τόσο 
καταιγιστικά τόσο οδυνηρά όσα συνέβησαν στη Μικρά Ασία, ώστε «όλοι νομίζουν ότι διατελούν υπό το κράτος τρομερού 
εφιάλτου. Πλήρης σύγχυσις, πραγματική έκστασις φρενών. Μόνον ο χρόνος και η Ιστορία θα ημπορέσουν, ίσως, έπειτα από 
πολύν καιρόν να δώσουν κάποιαν ιδέαν αμυδράν της πραγματικότητος». Κάποιες ψηφίδες αυτής της εικόνας συγκροτούν οι 
αφηγήσεις στρατιωτικών και πολιτών που αθρόοι αποβιβάζονταν στον Πειραιά και καθημερινά κατέκλυζαν το λιμάνι, που 
έγινε τόπος σπαρακτικών αφηγήσεων. Μολονότι οι αφηγήσεις τους παρουσιάζονται διαμεσολαβημένες από τον Τύπο, ωστόσο, 
έστω και έμμεσα, αποτυπώνεται ο απόηχος της Καταστροφής, ενώ αρκετές φρικιαστικές λεπτομέρειες ήταν ακόμη νωπές στη 
μνήμη των αφιχθέντων. Τα αφηγήθηκαν «έντρομοι και περιδεείς», τονίζοντας όλοι με μια φωνή ότι δεν υπήρχε πλέον Σμύρνη. 
«Η ωραία και πεντάμορφη πόλις της Ιωνικής ακτής έχει μεταβληθή ήδη κατά το πλείστον εις ερείπια».2

Πώς κατελήφθη η Σμύρνη
Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των πρώτων στρατιωτών και Αμερικανών υπηκόων, οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Σμύρνη το 

μεσημέρι του Σαββάτου, της 27ης Αυγούστου (παλαιό ημερολόγιο). Ο πανικός εντός της πόλεως είχε ενταθεί από την 
προηγουμένη· κορυφώθηκε την 27η. Όλοι οι χριστιανοί είχαν κλειστεί στα σπίτια τους. Μόλις εισήλθε ίλη του τακτικού 
τουρκικού στρατού, εφόρμησαν από διάφορα σημεία Τσέτες και Τουρκοκρήτες. Σε τέσσερις συνοικίες της πόλης, μεταξύ 
των οποίων στον Φραγκομαχαλά, Αγίου Γεωργίου και Μορτακίων, διαπράχτηκαν δηώσεις και λεηλασίες. «Οι Τουρκοκρήτες 
εμαίνοντο κυριολεκτικώς». Σμυρναίοι κατάφεραν να καταφύγουν πεζή στην Ερυθραία. Έλληνες στρατιώτες που είχαν 
παραδώσει τον οπλισμό τους, έσπευδαν να εξαφανιστούν προς πάσα κατεύθυνση πετώντας στον δρόμο τις στολές και τα 
πηλίκιά τους. «Φέρεται βέβαιον ότι έγιναν σφαγαί αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει σαφείς πληροφορίας», σημειώνει 
το ρεπορτάζ. Η τουρκική συνοικία, όλα τα σπίτια των Τούρκων και τα κέντρα της Σμύρνης σημαιοστολίστηκαν και 
αναρτήθηκαν τεράστιες εικόνες του Μουσταφά Κεμάλ. Το Σάββατο πέρασε «εν τρόμω και φόβω», αλλά χωρίς να σημειωθούν 
επεισόδια.3 Το πρωί της Κυριακής αναγγέλθηκε ότι διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής της πόλης ο στρατηγός Νουρεντίν 
πασάς. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι, βλέποντας τους Τσέτες να διέρχονται αγέρωχα τους δρόμους, κατατρομαγμένοι άρχισαν 
να ανησυχούν για την τύχη τους. «Είχον πιστεύσει οι ατυχείς εις τας προκηρύξεις του Κεμάλ και εβασίζοντο εις την θέαν 
των ορμούντων εις τον λιμένα Συμμαχικών πολεμικών!»

Η είσοδος του Κεμάλ
Το απόγευμα της Κυριακής εισήλθε έφιππος ο Κεμάλ. Στο πλευρό του ο πρωθυπουργός της Άγκυρας Ραούφ βέης. 

1. Τα πρώτα τμήματα του αποστρατευμένου στρατού του Μικρασιατικού Μετώπου κατέπλευσαν στον Πειραιά στις 27 Αυγούστου. Βλ. Αθήναι, 28 και 01.09.1922. 
2. Αθήναι, 02.09.1922.
3. Αθήναι, 01 και 02.09.1922.

της Γεωργίας Μπακάλη

Αναφορικά με τη Σμύρνη 
(Αύγουστος 1922 - Απρίλιος 1923)
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Ακολούθησαν μέλη της Εθνοσυνέλευσης και άλλοι 
αξιωματούχοι. Ο τουρκικός όχλος είχε οργανώσει ένθερμη 
υποδοχή αποκαλώντας τον νικητή και ελευθερωτή. «Εις την 
υποδοχήν μετέσχον κατά το πλείστον και οι Ισραηλίται 
κάτοικοι της πόλεως, έχοντες πάντες εν τω μεταξύ ανταλλάξη 
τα ψαθάκια, τις ρεπούμπλικες ή τα σαρίκιά των με 
φρεσκοσιδερωμένα κόκκινα-κόκκινα φέσια».

Τη νύχτα της Κυριακής, συγκροτήθηκε σύσκεψη στο 
διοικητήριο και αποφασίστηκε να διενεργηθεί γενική σφαγή 
των χριστιανών. Ανατέθηκε σε Τούρκους στρατιώτες να 
ρίψουν βόμβες στην αρμενική συνοικία, για να διαδοθεί ότι 
οι Αρμένιοι, υπό τον Αρμένιο στρατηγό Ζυκό, επιτέθηκαν 
κατά των Τούρκων. Συγχρόνως, αποφασίστηκε να 
εκτελεστούν όλες οι αποφάσεις των «περίφημων 
Στρατοδικείων της λεγομένης Ανεξαρτησίας», βάσει των 
οποίων είχε καταδικαστεί σε θάνατο και ο μητροπολίτης 
Σμύρνης Χρυσόστομος.

Συρροή προσφύγων
Εντωμεταξύ η Σμύρνη γέμιζε ασφυκτικά πρόσφυγες, 

γυναικόπαιδα κυρίως από το εσωτερικό. Οι εκκλησίες και η 
προκυμαία υπερπλήρεις. Στο Αμερικανικό Κολέγιο, στα 
γραφεία της ΧΑΝ, είχαν συρρεύσει ρακένδυτοι, ανυπόδητοι 
και πειναλέοι πρόσφυγες ζητώντας ψωμί και νερό. Η 
αφιχθείσα στον Πειραιά διευθύντρια του Κολεγίου ανέφερε 
πως ήταν αδύνατο η ανθρώπινη φαντασία να συλλάβει την 
σπαρακτική εικόνα των συρρεόντων στη Σμύρνη προσφύγων.

Ο εμπρησμός και οι σφαγές 
Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα άρχισαν οι σφαγές. 

Στην αρμενική συνοικία ρίχτηκαν πυροβολισμοί και χειρο-
βομβίδες. Τσέτες εφορμώντας φώναζαν: «Φωτιά και κρεμάλα 
στους γκιαούρηδες. Φωτιά στους Αρμενίους. Μας χτυπάνε 
οι άτιμοι». Ο τουρκικός όχλος γνώριζε το σχέδιο και φανατί-
στηκε. Στους τουρκικούς στρατώνες μοιράστηκαν δοχεία 

πετρελαίου, βόμβες, σπαθιά, όπλα, μαχαίρια, τσεκούρια και 
χατζάρια. Η σφαγή υπήρξε «αγρία, απάνθρωπος, θηριώδης 
[...] Τα όργια των Ούννων ‒ως ετόνισεν ημίν ο εκ Σμύρνης 
επανελθών Αμερικανός καθηγητής κ. Λέγκερς‒ ωχριούν 
εμπρός εις τα υπό των Τσετών διαπραχθέντα». Ενώ σφάζονταν 
οι Αρμένιοι, πυρπολούνταν οι χριστιανικές συνοικίες Φασου-
λά, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Αικατερίνης, Χατζηστάμου κ.ά. 
«[...] Το λυκαυγές της επομένης ημέρας εύρε την πόλιν της 
Σμύρνης πυρπολουμένην εξ όλων των σημείων. [...] Πολλοί, 
πάμπολοι Χριστιανοί και Αρμένοι ευρήκαν τραγικόν θάνατον 
απανθρακωμένοι εντός των οικιών των. [...] Από τας συνοι-
κίας η πυρκαϊά μετεδόθη εις τας κεντρικάς οδούς. Το πυρ 
ετίθετο υπό των Τούρκων Τσετών και στρατιωτών διά βενζί-
νης και πετρελαίου. Τα μεγάλα καταστήματα των Ξενοπούλου, 
Γεωργιάδη, Σεστσεργιάν και Αγγλοϊστέργ είχον λεηλατηθεί 
από τις πρώτες μέρες. Κατόπιν η λεηλασία υπήρξε γενική».4 
Για τον εμπρησμό μίλησαν ο Αμερικανός γενικός πρόξενος 
στη Σμύρνη Τζ. Χόρτον, δημοσιογράφοι και άλλοι Αμερικα-
νοί υπήκοοι, που κατέπλευσαν στον Πειραιά στις 2 Σεπτεμ-
βρίου». Σύμφωνα με τις αφηγήσεις τους, «είναι φρικώδη τα 
όργια τα τελούμενα υπό τα όμματα των Γαλλικών και Ιταλικών 
αγημάτων [...] Οι Κεμαλικοί επυρπόλησαν την Αρμενικήν και 
Ελληνικήν συνοικίαν» αλλά και το Αμερικανικό Προξενείο.5 
Επιβεβαιώνεται και από τις αφηγήσεις των πρώτων αφιχθέντων 
ότι για το ζήτημα των υπευθύνων του εμπρησμού της Σμύρνης 
δεν υπάρχουν «άξιες λόγου επιφυλάξεις», όπως τονίζει ο Ιά-
κωβος Μιχαηλίδης σε μελέτη του για τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή.6

4. Αθήναι, 02.09.1922.
5. Στο ίδιο. Σώες κατάφεραν να επιστρέψουν και οι μαθήτριες του Αμερικανικού 

Κολεγίου Σμύρνης με τις Αμερικανίδες δασκάλες τους. Αθήναι, 03.09.1922.
6. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μικρασιατική Καταστροφή, 2018, σ. 78-79. Παρατίθενται 

σχετικές μαρτυρίες, της Μίνι Μιλς, διευθύντριας του Αμερικανικού Διακολεγιακού 
Ινστιτούτου Σμύρνης, η οποία είδε με τα μάτια της έναν Τούρκο αξιωματικό να μπαί-
νει σε σπίτι κρατώντας τενεκέδες πετρελαίου, καθώς και άλλες μαρτυρίες Σμυρναίων. 
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«Αι Κεμαλικαί ορδαί δεν εσεβάσθησαν ούτε τας 
εκκλησίας», όπου είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα. Τις 
πυρπόλησαν κι αυτές. Ολοκαύτωμα: «Η τραγωδία της εξόδου 
των εν ταις εκκλησίαις γυναικοπαίδων είναι απερίγραπτος. 
Όλαι αι μέχρι τούδε θηριωδίαι των Τούρκων είναι πράξεις 
αγγελικαί συγκρινόμεναι προς την μανίαν ην επέδειξαν προς 
τα εξερχόμενα εν εξάλλω τρόμω εκ των εκκλησιών 
γυναικόπαιδα, τα οποία ήρχισαν να συρρέουν προς την 
παραλίαν τυφεκιζόμενα, σφαζόμενα και ουχί σπανίως ιδίως 
τα μικρά παιδία στραγγαλιζόμενα υπό των Τσετών. Πολλαί 
γυναίκες εκ του τρόμου παρεφρόνησαν και ερρίφθησαν εις 
την θάλασσαν επί της οποίας ήδη τυμπανιαία πτώματα 
προξενούν ανατριχιαστικήν φρικίασιν». Από τη σφαγή δεν 
ξέφυγαν και ξένοι υπήκοοι. Βρετανοί και Αμερικανοί 
θανατώθηκαν χωρίς κανένα πρόσχημα. 

Το τέλος του μητροπολίτη Χρυσοστόμου
«Κατ’ έμπιστον αφήγησιν εγκρίτου Σμυρναίου», ο 

μητροπολίτης Χρυσόστομος είχε επισκεφτεί την πρώτη 
κιόλας ημέρα της εισόδου τον νέο διοικητή Νουρεντίν, όπως 
τηρήση τα προσχήματα». Από το Διοικητήριο όμως, «όπου 
εγένετο δεκτός φιλοφρονέστατα», εξήλθε εντός αυτοκινήτου 
συνοδευόμενος από στρατιωτικούς. Το αυτοκίνητο 
κατευθύνθηκε στην τουρκική συνοικία, όπου «εις ορισμένον 
μέρος κατακρεούργησαν τον ατυχή εθνομάρτυρα μετά του 
συνοδού του, ρίψαντας τας σάρκας του εις τας οδούς».7

Τα ξένα πλοία 
Στο λιμάνι της Σμύρνης βρίσκονταν εμπορικά πλοία, δύο 

7. Αθήναι, 03.09.1922.

ιταλικά, δύο γαλλικά, ένα αμερικανικό και ένα ιαπωνικό. Οι 
Γάλλοι και οι Ιταλοί αρνούνταν να δεχτούν Έλληνες και 
Αρμένιους. Μόνο οι Αμερικανοί και οι Ιάπωνες δέχονταν 
αδιακρίτως εθνικότητας και χάρη σ’ αυτούς σώθηκαν λίγοι 
πρόσφυγες.8 Στην Πούντα είχαν αποβιβαστεί αμερικανικά 
αγήματα που προστάτευαν τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες 
από τις επιδρομές των Τούρκων.9 Πάρα πολλοί όμως, ενώ 
ανέμεναν τη σωτηρία τους, εύρισκαν τον θάνατο από καμένα 
ξύλα, καθώς εκσφενδονίζονταν από σπίτια που καίγονταν 
δίπλα στην παραλία, και άλλοι από την απελπισία τους 
έπεφταν στη θάλασσα και πνίγονταν.10 Σύμφωνα με αφηγήσεις 
αφιχθέντων τις επόμενες μέρες, επιβεβαιώνεται ότι τα 
γαλλικά και ιταλικά πλοία αρνούνταν να παραλάβουν 
πρόσφυγες Έλληνες και Αρμένιους. Εκεί όπου προσέγγιζαν 
οι λέμβοι των πλοίων υπήρχε τριπλή σειρά Γάλλων ναυτών 
που δεν επέτρεπαν τη δίοδο. Μεταξύ των αφιχθέντων υπήρχε 
στρατιώτης που τρεις φορές κατόρθωσε να επιβιβαστεί σε 
γαλλική λέμβο, και τις τρεις «εξεδιώχθη εκ ταύτης διά των 
υποκοπάνων και λακτισμάτων». Μετά από λίγες μέρες όμως 
άρχισε να επιτρέπεται η επιβίβαση στα πολεμικά πλοία, απ’ 
όπου οι πρόσφυγες μετέβαιναν σε μεταγωγικά.11 Στις 4 
Σεπτεμβρίου 1922 κατέπλευσαν στο λιμάνι του Πειραιά 
τέσσερα ιταλικά ατμόπλοια με πάνω από 8.000 πρόσφυγες.12 

8. Στο ίδιο.
9. Για τον Αμερικανό πλωτάρχη Χάσλεϊ Πάουελ που έδωσε τη σχετική εντολή 

στους ναύτες του, παραβλέποντας άνωθεν εντολές, βλ. Μιχαηλίδης, ό.π., σ. 77.
10. Αθήναι, 05.09.1922.
11. Αθήναι, 05.09.1922.
12. Αθήναι, 05.09.1922. Οι πρόσφυγες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον 

Ιταλό πλοίαρχο του ενός ατμόπλοιου που δεχόταν στο πλοίο του πρόσφυγες 
αδιακρίτως εθνικότητας. καθώς και συνταξιδεύοντα Ιταλό λοχαγό που περιέ-

Mία τραγική, πλην όμως εντυπωσιακή, φωτογραφία. 
Στο βάθος η φλεγόμενη Σμύρνη και στο λιμάνι της αγκυροβολημένο το θωρηκτό του Βρετανικού 

Ναυτικού HMS Iron Duke (The Illustrated London News 1922, September 30, σ. 504-505).
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Η Σμύρνη μετά την Καταστροφή

Μαρτυρίες επανακαμψάντων αιχμαλώτων 
Ιανουάριος 1923. Ελληνικά και ξένα ατμόπλοια κατέπλεαν 

στο λιμάνι του Πειραιά. Ζωντανοί νεκροί αποβιβάζονταν 
Έλληνες στρατιωτικοί αιχμάλωτοι και πολιτικοί όμηροι, όσοι 
κατάφεραν να απελευθερωθούν από την «Κεμαλικήν κόλασιν».13 
Η Σμύρνη μετατράπηκε σε τόπο μαρτυρίου για τους 
φυλακισμένους Έλληνες, τόπο μεταγωγής αιχμαλώτων και 
ομήρων στο εσωτερικό και τόπο αναχώρησης για την Ελλάδα, 
όσων βέβαια αφήνονταν ελεύθεροι να επιστρέψουν. Αυτή την 
εικόνα αναπαριστούν για την άλλοτε περικαλλή της Ιωνίας 
πρωτεύουσα οι αφηγήσεις των επιζώντων. Ο απελευθερωθείς 
Σμυρναίος Κώστας Στεφανίδης, άλλοτε πλούσιος έμπορος 
σταφίδας, περιγράφει την κατάσταση στη Σμύρνη. Ο Στεφανίδης 
«ένας κινούμενος σκελετός περιβεβλημένος ολίγα ράκη μη 
δυνάμενα να καλύψουν τη γυμνότητα του σώματος», ξεκινά 
δραματικά την αφήγησή του: «Κόλασις, και ίσως η λέξη αυτή 
δεν δύναται να περιγράψει τον ακριβή ορισμό της Σμύρνης». 
Καταθέτει σημαντικές πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες 
επιβεβαιώνουν όσα ήδη γνωρίζουμε από άλλες δημοσιευμένες 
αφηγήσεις.14 Η πιο γνωστή εκείνη του αιχμαλώτου Νικόλα 
Κοζάκογλου, την ιστορία του οποίου μετέγραψε ο Στρατής 
Δούκας στην ομώνυμη νουβέλα του. 

Τέλη του 1922 είχαν απομείνει περίπου 250 πολίτες 
Σμυρναίοι, χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Εκείνοι που 
κρίθηκαν ένοχοι και, κατά τον Στεφανίδη, θα θανατώνονταν, 
και όσοι ήταν ηλικίας 18-45 και θα εκτοπίζονταν στο 
εσωτερικό. Οι υπόλοιποι θα εκπατρίζονταν. Από τους περίπου 
εξήντα κληρικούς που αιχμαλωτίστηκαν, ο αρχιμανδρίτης 
Θεόφιλος Πετσομάνος και ο Άνθιμος (αρχιερατικοί επίτροποι 
ο μεν της Νέας Εφέσου και δε της Μαγνησίας) θα οδηγούνταν 
για εκτέλεση. Ο πρώτος με την κατηγορία οργάνωσης 
συλλαλητηρίου υπέρ του Βενιζέλου και ο δεύτερος γιατί 
διετέλεσε πρόεδρος της Μικρασιατικής Αμύνης και θεωρήθηκε 
υποκινητής του εμπρησμού της Μαγνησίας. Τα λεγόμενα του 
Στεφανίδη επαληθεύουν αφηγήσεις αφιχθέντων ομογενών 
για την τύχη Ελλήνων που σήπονταν στις φυλακές, με την 
κατηγορία ότι υπήρξαν μέλη της Εθνικής Αμύνης και ότι 
συνεισέφεραν με χρηματικά ποσά. Ωστόσο, όσοι αιχμάλωτοι 
παρέμεναν στο Διοικητήριο ήταν σε καλύτερη μοίρα, γιατί 
οι Τούρκοι τους είχαν ανάγκη. Το γιατί εξηγεί ένας από αυτούς, 
ο Σωτήριος Τσοκανής, κελευστής-ασυρματιστής: 

Οι πλείστοι των αιχμαλώτων του 

θαλψε ασθενείς και τραυματίες. 
13. Εμπρός, 04.01.1923.
14. Ενδεικτικά: Οι Έλληνες αιχμάλωτοι εν Τουρκία, Έκθεσις της Μερίμνη του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καταρτισθείσης Διεθνούς Ανακριτικής Επιτροπής, 
Αθήνα 1923· Βασίλης Γ. Διαμαντόπουλος, Αιχμάλωτος των Τούρκων (1922-
1923), Αθήνα 1977. Ειδικότερα για τους αγνοούμενους, βλ. Ιωάννης Γκλαβίνας, 
«"Μέχρι σήμερον δεν επανέκαμψεν εκ. Μ. Ασίας αγνοουμένης της τύχης του": 
Οι αγνοούμενοι Έλληνες στρατιώτες και πολίτες της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής μέσα από τις αιτήσεις των συγγενών τους στο Πολιτικό Γραφείο του 
Πρωθυπουργού (1922-1924)», Μικρασιατικά Χρονικά 24 (2011) 195-228.

Διοικητηρίου Σμύρνης είναι τεχνίται και 
τελευταίως εργάζονται πυρετωδώς προς 
αποπεράτωσιν του από εξαμήνου ανεγειρομένου 
κινηματογράφου της Στρατιάς. Πλην όμως των 
τεχνιτών αυτών υπάρχουν εις την Σμύρνην και 
έτεροι 250 Έλληνες αιχμάλωτοι, οίτινες 
εργάζονται κτηνωδώς νυχθημερόν προς 
αποπεράτωσιν μιας αμαξιτής οδού, καθώς και 
διά την καλλιέργειαν κήπων και αμπελώνων 
ανηκόντων εις τους αυτόθι διοικητάς εμπέδων 
αιχμαλώτων. Η τροφή των τελευταίων τούτων 
είναι ημίσεια οκά άρτου ημερησίως και μία μερίς 
φαγητού ανά δύο ημέρας. Δεν παραλείπω ν’ 
αναφέρω ότι ο επικεφαλής των εργασιών αυτών 
Τούρκος ανθυπολοχαγός εδήλωσε ρητώς εις 
τον επικεφαλής των αιχμαλώτων Έλληνα, 
εκτελούντα χρέη γεωπόνου, καίτοι το 
επάγγελμά του είναι υποδηματοποιός, ότι διά 
κάθε δένδρον το οποίον δεν ήθελε βλαστήσει, 
ο αιχμάλωτος όστις το εφύτευσε θα 
μαστιγώνεται ανηλεώς, δεδομένου ότι το 
κουρμπάσι (μαστίγιον) ευρίσκεται πάντοτε εις 
την ημερησίαν διάταξιν.15 

Εικόνα κολάσεως συνθέτουν και οι πληροφορίες Ελλήνων 
επανακαμψάντων αξιωματικών: «Η παραλία ένα απέραντο 
ερείπιο. Ανά τέσσερα καμένα σπίτια υψώνεται και ένα ακέραιο 
τουρκικό. Εν μέσω σειρών ερειπίων υψώνεται άθικτος ένας 
τουρκικός φούρνος, ο οποίος μάλιστα έχει ένα πολυτελές 
χρηματοκιβώτιο γνωστής προέλευσης... Εις την Σμύρνην 
κυκλοφορούν ήδη μόνον Τούρκοι και ελάχιστοι Ευρωπαίοι 
και ολίγοι Φραγκολεβαντίνοι».16 Ως ένα «απέραντο 
νεκροταφείο» χαρακτήριζαν τις συνοικίες της Σμύρνης δύο 
διαφυγόντες αιχμάλωτοι που υπηρετούσαν στο 18ο σύνταγμα 
πεζικού.17 Ελάχιστες μόνος ιταλικές και γαλλικές οικογένειες 
είχαν απομείνει λίγο προτού την εγκαταλείψουν κι αυτές, 
καθώς, όπως σχολιάζουν, ήταν προφανές ότι ο Κεμάλ 
επιζητούσε την πλήρη εκδίωξη όλων των Ευρωπαίων για να 
εκτουρκίσει την Μικρά Ασία. Οι μαρτυρίες συνοψίζουν την 
κόλαση των εκεί απομεινάντων Ελλήνων. Οι γυναίκες, τα 
παιδιά και οι έφηβοι που δεν πρόλαβαν να αναχωρήσουν με 
κάποιο πλοίο εκτοπίζονταν στο εσωτερικό· οι Έλληνες 
στρατιωτικοί ατιμάζονταν, απογυμνώνονταν, υποβάλλονταν 
σε αγγαρείες, εξαναγκάζονταν να ζητωκραυγάζουν υπέρ του 
Κεμάλ και κατά εκατοντάδες τουφεκίζονταν, κυρίως 
αξιωματικοί και λιγότερο στρατιώτες. Όπως επισημαίνουν, 
επιδίωκαν να αφήσουν τους στρατιώτες «άνευ ηγητόρων 
ικανών να τους φρονηματίσουν», γι’ αυτό και οι αξιωματικοί 
ενδύονταν στολές στρατιωτών. Έξω από τις πόλεις της Ιωνίας 
σήπονταν άπειρα πτώματα αιχμαλώτων. Οι ίδιοι, όπως λέγουν, 
έθαψαν μόνοι τους σε μαγγανοπήγαδα έξω από τη Μαγνησία 

15. Εμπρός, 14.04.1923. 
16. Εμπρός, 12. 04.1923. 
17. Εμπρός, 06.01.1923.
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πάνω από 300 πτώματα. Οι επιζώντες αιχμάλωτοι φρόντιζαν 
τη νύχτα να καλύψουν με χώμα επί τόπου τα πτώματα των 
συναδέλφων τους. 

Οι μαρτυρίες τους δημοσιευμένες πλάι στην ανακοίνωση 
του επικείμενου μεγάλου συλλαλητηρίου των προσφύγων 
στην Πλατεία Ομονοίας, με σκοπό να συνταχθεί ψήφισμα 
προς την ελληνική κυβέρνηση και τους πρέσβεις των 
συμμάχων κατά της αποφασισθείσας ανταλλαγής των 
πληθυσμών, είναι αφορμή για μια παρατήρηση: για τους 
εγκατασταθέντες στην Ελλάδα η υποχρεωτική ανταλλαγή 
ήταν ‒για τους περισσότερους‒ η απαρχή μιας νέας ζωής, 
για εκείνους που δεν αποδόθηκαν ποτέ η καταναγκαστική 
αιχμαλωσία-ομηρία ήταν μια ζωή μαρτυρική που κατέληγε 
σε έναν αγνοημένο θάνατο.

Εντυπώσεις ενός δημοσιογράφου
Απρίλιος 1923. Συντάκτης της εφημερίδας «Εμπρός» 

επισκέφτηκε την πόλη την άνοιξη του 1923 και ενώ 
συνεχίζονταν οι αναχωρήσεις στρατιωτικών αιχμαλώτων 
από το λιμάνι της Σμύρνης.18 Μεγάλη Εβδομάδα. Η θλίψη 
επιτείνεται από τη θέα της πυρπολημένης Σμύρνης. Μια 
απονεκρωμένη πόλη. Μια πόλη της σιωπής. Εκεί όπου άλλοτε 
ακουγόταν ο ήχος από τις καμπάνες της Αγίας Φωτεινής, 
του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Δημητρίου, 
του Αγίου Τρύφωνα, τώρα νεκρική σιγή. Η μοναδική 
διασωθείσα εκκλησία δεν είχε ιερείς να τη λειτουργήσουν 
και πιστούς να προσέλθουν. 

Το λιμάνι έρημο. Μόνο δύο βενζινάκατοι και ένα πλοιάριο 
για τη διαδρομή Κορδελιού-Σμύρνης και μία βενζινάκατος 
για τη γραμμή Σμύρνης-Βρυούλων. Πού άλλοτε το πλήθος 
των ελλιμενισμένων πλωτών μέσων της πόλης; Πού τα 15-20 
καΐκια που μετάφεραν από τη Σκάλα Παπά στη Σμύρνη 
διάφορα λαχανικά, όπως τα περίφημα πεπόνια και καρπούζια 
της Μενεμένης; Αποτεφρωμένα το «Καφέ Φώτη» στην 
προκυμαία και το «Σμύρνα Παλάς», στη θέση του οποίου 
ανεγέρθηκε ένα καφενείο, το μοναδικό στην προκυμαία. 
Ερημικοί, γεμάτοι ερείπια και οι δρόμοι, αν εξαιρέσει κανείς 
κάποια μεγαλύτερη κίνηση στην Αγορά Οτουράκ. Τα μόνα 
κέντρα που διασώθηκαν και διευθύνονταν από Τούρκους 
ήταν οι κινηματογράφοι «Παλάς» και «Λουξ». Το περιορισμένο 
εμπόριο διακινούνταν κυρίως από Ιταλούς. Εντούτοις 
υπήρχαν ακόμη ενώ αρκετά καταστήματα «διευθυνόμενα 
από Έλληνας Οθωμανούς υπηκόους». Άλλοι όμως 
εναπομείναντες Έλληνες κάτοικοι της Σμύρνης μεταφέρθηκαν 
σε διάφορα στρατόπεδα αιχμαλώτων του εσωτερικού της 
Μικράς Ασίας, όπως φέρεται να δήλωσε στον συντάκτη ο 
λοχίας Αναγνωστάκης. Εκεί θα γραφόταν για χιλιάδες 
αιχμαλώτους και ομήρους ο επίλογος της Μικρασιατικής 
Καταστροφής.

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έρημοι κι αυτοί. Τα τρένα δεν 
πηγαινοέρχονταν όπως παλιά. Οι σιδηροδρομικές γραμμές 
Μπουρνόβα -Σμύρνης, Σμύρνης-Κορδελιού, Σμύρνης-

18. Εμπρός, 12.04.1923.

Βουτζά, Σμύρνης-Αϊδινίου και Σμύρνης-Αφιόν δεν 
εκτελούνταν πυκνά όπως άλλοτε, και για τον λόγο ότι 
υπήρχαν ελάχιστοι Τούρκοι μηχανοδηγοί. Ελάχιστοι ήταν 
και οι γιατροί στη Σμύρνη, ιδίως οι χειρουργοί, αφού Έλληνες 
γιατροί δεν υπήρχαν πια. Αισθητή η έλλειψη, «διότι τα 
στρατιωτικά μας νοσοκομεία περιέθαλπον τους κατοίκους 
και ιδίως τους Τούρκους, οίτινες τώρα εστερήθησαν της 
πολυτίμου περιθάλψεως». Ο συντάκτης μεταφέροντας 
δηλώσεις Τούρκων της Σμύρνης, σημειώνει: «τους θέλουν 
τους Έλληνας, διότι κάμνουν κάθε δουλειά, όπως το εμπόριον, 
τη βιομηχανία και την γεωργίαν, πράγματα διά τα οποία δεν 
δύνανται να ασχοληθούν αυτοί». Για τον λόγο αυτό οι Τούρκοι 
απασχολούσαν πολιτικούς ομήρους σε κρατικές υπηρεσίες, 
ιδίως των σιδηροδρόμων. 

Οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και οι πρώτοι 
Έλληνες στρατιώτες έφτασαν από το λιμάνι της Σμύρνης 
στο λιμάνι του Πειραιά στις 2 Σεπτεμβρίου 1922 (παλαιό 
ημερολόγιο).

Το ένα μετά το άλλο ξένα και ελληνικά πλοία κατέπλεαν 
τις επόμενες μέρες φορτωμένα πρόσφυγες, στην πλειονότητά 
τους γυναίκες και παιδιά. Αποβιβαζόμενοι αφηγούνταν την 
τραγική εμπειρία τους. Το λιμάνι του Πειραιά έγινε εκείνες 
τις μέρες τόπος σπαρακτικών αφηγήσεων της Καταστροφής 
της Σμύρνης. Σαφή όμως και πλήρη εικόνα δεν μπορούσε 
να έχει κανείς τους, μερική μόνο και αποσπασματική. Γιατί 
ήταν τόσο καταιγιστικά τόσο οδυνηρά όσα συνέβησαν, ώστε 
«όλοι νομίζουν ότι διατελούν υπό το κράτος τρομερού 
εφιάλτου. Πλήρης σύγχυσις, πραγματική έκστασις φρενών. 
Μόνον ο χρόνος και η Ιστορία θα ημπορέσουν, ίσως, έπειτα 
από πολύν καιρόν να δώσουν κάποιαν ιδέαν αμυδράν της 
πραγματικότητος». Τα αφηγούνται «έντρομοι και περιδεείς», 
τονίζοντας όλοι με μια φωνή ότι δεν υπήρχε πλέον Σμύρνη. 
«Η ωραία και πεντάμορφη πόλις της Ιωνικής ακτής έχει 
μεταβληθή ήδη κατά το πλείστον εις ερείπια».

Οι αφηγήσεις τους παρουσιάζονται διαμεσολαβημένες 
από τον Τύπο. Ωστόσο, έστω και έμμεσα, αποτυπώνεται ο 
απόηχος της μεγάλης Καταστροφής, αφού αρκετές 
φρικιαστικές λεπτομέρειες, αν και αποσπασματικές, ήταν 
ακόμη νωπές στη μνήμη των αφιχθέντων.

Μία από τις ημέρες του οδοιπορικού συνέπεσε με την 
εθνική επέτειο το 1821. Τη μέρα όμως εκείνη αντί 
πανηγυρισμών, επρόκειτο να απελευθερωθούν αρκετοί 
αιχμάλωτοι επιβιβαζόμενοι σε ελληνικό ατμόπλοιο, «το 
οποίον αντιπροσωπεύει εδώ το έδαφος της ποθητής 
Ελλάδος». 

(*) Γεωργία Μπακάλη
Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και διδάκτωρ Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ΑΠΘ. 
Ζει και εργάζεται ως φιλόλογος στη Δράμα.
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1923: Εξαθλιωμένοι, ρακένδυτοι, πάμφτωχοι Έλληνες της Μ. Ασίας και του Πόντου οδηγήθηκαν στο ανατολικό 
κομμάτι του κτήματος των Ποδαράδων και στο δυτικό τμήμα του κτήματος Χαροκόπου. Είναι η σημερινή Καλογρέζα 
(ή Καλογραίζα σε παλαιότερη γραφή). Όλοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς τα πλέον 
απαραίτητα. Πολλοί δεν τα κατάφεραν. Κάτω από τον Ποδονίφτη υπήρχε πυκνό δάσος. Πολλοί κατέφυγαν εκεί και 
έδωσαν τέλος στη ζωή τους από απελπισία. 

Άγκυρα
Άδανα
Αϊδίνι
Ακ-δαγ
Αλάια
Άργανα
Αρτάκη
Αττάλεια
Βαϊντίρι
Βουρλά

Βουρνόβα
Δενιζλή
Δερέκιοϊ
Διαρβεκίρ
Θράκη
Ικόνιο
Ινέπολη
Καδίκιοϊ
Καισάρεια
Καλάμαι

Καλόλημνος
Καραγάτσι
Καραχισάρ
Κασταμονή
Κίος
Κίζυκος
Κωνσταντινούπολη
Μαγνησία
Μεσαϊνδήρ
Μουδανιά

Μπακάλιοϊ
Μυριόφυτο
Μισσυνάρμπασι
Μπουνάρμπασι
Ναζλή
Νεάπολη
Νέβσεχιρ
Νεοχώρι
Νίγδη
Πάνορμος

Παντείχιον
Πασάκιοϊ
Πέργαμος
Πολυρά
Ποντοηράκλεια
Πρίγκηπος
Προκόπι
Σαφράμπολη
Σηλυβρία
Σιβρισάρι

Σμύρνη
Σπάρτα
Ταύριο
Τούζλα
Τραπεζούντα
Τυρολόη
Φανοχώρι
Χιλή

Πηγή: Μαθητολόγιο, στήλη Πατρίς, σχολικών ετών 1928-1929, 1929-1930 & 1930-1931 
του Δημοτικού Σχολείου Καλογρέζας

1925: Παρά τα δεινά της ζωής τους, οι Καλογρεζιανοί έχτισαν με τα χέρια τους το «4/τάξιον Προσφυγικόν 
Καλογραίζης». Δεν νοούνταν να αφήσουν τα παιδιά τους αγράμματα. Αλλιώς είχαν μάθει στην Πόλη, στην Σμύρνη, 
στην Τραπεζούντα… Πολλοί ήταν μορφωμένοι, αφήσανε πίσω καλές δουλειές και περιουσίες. Και έτσι, ιδρύθηκε 
το σχολείο μας, μέσα σε μια παράγκα από πέτρες, ξύλα, τσίγκο και πισσόχαρτα. Το πιο μεγάλο και γερό κτίσμα της 
περιοχής, σε περίοπτο σημείο, μακριά από τα ρέματα που κατέβαζαν νερό και πλημμύριζε ο τόπος από τα νερά και 
τις λάσπες. (Σήμερα, εκεί υπάρχει ένα μικρό ανοικτό γηπεδάκι καλαθοσφαίρισης, ακριβώς έξω από τον προαύλιο 
χώρο του Πέτρινου, στην πλατεία Κωνσταντινουπόλεως). Σύμφωνα με την στήλη «Επάγγελμα Πατρός» του 
Μαθητολογίου που διασώζεται στο αρχείο του σχολείου μας, την πρώτη περίοδο λειτουργίας του σχολείου-παράγκα 
φοιτούσαν πολλά ορφανά παιδιά. Πολλοί γονείς είχαν χαθεί κατά τους διωγμούς στην Μ. Ασία από τους Νεότουρκους 
αλλά και από τις κακουχίες, την πείνα και τις αρρώστιες κατά την μετακίνησή τους προς την Ελλάδα. 

Από την παράγκα στο Πέτρινο της Καλογρέζας -  
9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή από την Εκπαιδευτικό 
ΤΠΕ του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, Δέσποινα Μπαρμπαρή

1927: Το παλιότερο ενδεικτι-
κό(φωτογραφία αριστερά) που έχει δι-
ασωθεί είναι της Ευφροσύνης Καρανι-
κολάου, υπογεγραμμένο από τον Τζάνο 
Τσαγκιά (αρχείο Μαίρης Λαδοπούλου). 
Όπως διαπιστώνεται, όλοι οι τίτλοι που 
εκδίδονταν, ανέφεραν το έτος δαμαλι-
σμού(εμβολιασμού κατά της ευλογιάς) 
του μαθητή ή της μαθήτριας. 

1928-1929: Στις λίγες σελίδες από 
το παλαιότερο μαθητολόγιο του 1928-
1929 (Βλ. φωτογραφία δεξιά), πολλοί 
μαθητές φαίνεται να αποσύρονταν από 
τη φοίτηση στο σχολείο ενώ κατά τις 
εξετάσεις του Ιουνίου, πολλά παιδιά 
έπασχαν από ασθένειες οπότε δεν προ-
σέρχονταν σε αυτές.  Ενδεικτικό 1927 Μαθητολόγιο 1928-1929
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Δυστυχώς, πολλοί χάθηκαν και τα επόμενα χρόνια από φυσικές καταστροφές αλλά κυρίως από τις επιδημίες 
που χτυπούσαν αλύπητα κάθε παραγκοβίωτη οικογένεια της Καλογρέζας. Ο χώρος του σχολείου συχνά αποτελούσε 
προσωρινό κατάλυμα για οικογένειες που έμεναν άστεγες μετά από πλημμύρα, πυρκαγιά ή σφοδρό αέρα.

1929-1931: Στο σχολείο υπηρέτησε ο πρωτοπόρος δάσκαλος Τζάνος Τσαγκιάς που εισήγαγε το κινητό 
τυπογραφείο για πρώτη φορά σε ελληνικό σχολείο. Στο Μαθητολόγιο υπέγραψε τα αποτελέσματα του σχολικού 
έτους 1929-1930 ως δάσκαλος μαζί με την δασκάλα Δωροθέα Αναγνώστου(διετέλεσε Διευθύντρια τα έτη 1935-
1937). Την επόμενη χρονιά υπέγραψε ως Διευθυντής. Ήταν υποστηρικτής της μεθοδολογίας του Γάλλου παιδαγωγού 
Celestin Freinet. Δημιούργησε ζωντανές γωνιές στην αίθουσα διδασκαλίας αφού υποστήριζε πως θα έπρεπε να 
υπάρχουν σε κάθε τάξη - κυρίως στα σχολεία των πόλεων - επειδή είναι σε μειονεκτική θέση από εκείνα στην ύπαιθρο 
όσον αφορά στην εξέταση του φυσικού περιβάλλοντος. Υποστήριζε ότι τα θέματα που επέλεγε ο δάσκαλος έπρεπε 
να ωθούν τα παιδιά στην παρατήρηση και τον πειραματισμό. Αρθρογραφούσε σε πολλά εκπαιδευτικά περιοδικά 
της εποχής. Η φωτογραφία παρακάτω όπου φαίνεται να τυπώνει το περιοδικό «Η ΖΩΗ ΜΑΣ» με μαθητές του 
Δημοτικού σχολείου Καλογρέζας είναι η απόδειξη της εφαρμογής των ιδεών του. (Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 το 
σχολείο μας διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν του Τζάνου Τσαγκιά με ομιλητές τον κ. Λουκά Χριστοδούλου, τον 
κ. Χάρη Σαπουντζάκη, την κ. Παρασκευή Αλεξάνδρου και τον κ. Χαράλαμπο Μπαλτά. Το ενδιαφέρον των μικρών 
μαθητών έκλεψε το βιωματικό εργαστήριο με φορητό τυπογραφείο που στήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων από 
τον κ. Λουκά Χριστοδούλου που γνώριζε την τυπογραφία από τον πατέρα του).

Οι Καλογρεζιανοί, άντρες και γυναίκες, ήταν βιοπαλαιστές. Πολλοί εργάζονταν στα παρακείμενα εργοστάσια 
υφαντουργίας, ταπητουργίας, μεταξουργίας της Ν. Ιωνίας όπως του «Μουταλάσκη», «Ελληνίς», «Ανατολική 
Ταπητουργία» και μετέπειτα «Αφροδίτη», «Υφαντουργία Σινάνογλου», «Τρία Άλφα», κ.ά. Η πλειοψηφία ήταν 
εργάτες. Στην χρονική αυτή περίοδο το «Επάγγελμα Πατρός» των μαθητών της Καλογρέζας - μετά από έρευνα στο 
Μαθητολόγιο του σχολείου μας - σε αλφαβητική σειρά ήταν:

ανθοκόμος
αρτοποιός
ασβεστάς

βαρελοποιός
βαφεύς

γαλακτοπώλης
γεωργός

γραμματεύς
γυρολόγος

δημοσιογράφος
δικολάβος εμποροράπτης

έμπορος
επιπλοποιός

εργάτης
εργολάβος

εφαπλωματάς 
καπνοπώλης

καραγωγεύς
καφετζής
κηπουρός
κομμωτής
κουρέας

κρεοπώλης
κτίστης

λαχανοπώλης
μάγειρας

μανάβης
μαραγκός

μεταπράτης
μηχανικός
νερουλάς

ξυλουργός
παλαιοπώλης
παντοπώλης
περιβολάρης

ποιμήν
ράπτης

τροχιοδρομικός
υποδηματοποιός

χαλκωματάς
ψαράς

Πηγή φωτογραφιών αριστερά: Σχολικό αρχείο 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Ν. Ιωνίας

Πηγή φωτογραφίας δεξιά: Διπλωματική εργασία της 
κ. Παρασκευής Αλεξάνδρου

Σχολ. Ετος 1929-1930

1930-1931 Τσαγκιάς

Τσαγκιάς Τυπογραφείο
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30-01-1939: Σύμφωνα με το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 3511- 31/12/1963 από τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων 
Β΄ Περιφέρειας Αθηνών, Δημήτριο Γερουλάνο, προς τους Διευθυντές των σχολείων της Περιφέρειας, το Δημοτικό 
σχολείο προήχθη σε 6/τάξιο. Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αριθμούσε πάντα περισσότερα από 200 παιδιά 
ενώ υπήρχαν και έτη με περισσότερα από 500 εγγεγραμμένα παιδιά.

1940: Η Καλογρέζα προσαρτήθηκε στον Δήμο Ν. Ιωνίας και ξεκίνησε η λειτουργία των λιγνιτωρυχείων 
Καλογρέζας(σήμερα στέκουν ερειπωμένα και αναξιοποίητα τα κτίρια στην λεωφόρο Σπύρου Λούη, κοντά στην 
συμβολή με την λεωφόρο Κύμης). Πολλοί κάτοικοι, κυρίως 
άντρες, έπιασαν δουλειά ως λιγνιτωρύχοι και εργάτες. Λίγες 
εβδομάδες μετά, ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος χτύπησε την 
πόρτα της χώρας μας.

1942-1945: Κατά την γερμανική κατοχή Διευθύντρια 
του σχολείου ήταν η Αικατερίνη Παπαδοπούλου όπως 
φαίνεται από την υπογραφή της στην εικόνα (δεξιά) από 
το σχολικό αρχείο.

1951: Στην φωτογραφία αριστερά, το σχολείο-
παράγκα λίγους μήνες πριν κατεδαφιστεί. Το σχολείο 
παράγκα ήταν πλέον άθλιο και πολύ μικρό για το 
πλήθος των μαθητών. Οι γύρω θάμνοι και τα βραχάκια 
στο «λοφάκι» πίσω από το σχολείο εξυπηρετούσαν ως 
αποχωρητήρια έως τότε. 

«Όταν έβρεχε, βγαίναμε έξω γιατί έμπαιναν τα 
νερά μέσα…»

«Είχε παγωνιά το χειμώνα, θέρμανση δεν υπήρχε 
τότε, με τα παλτά μας ήμασταν μέσα…», μαρτυρία κ. 

Στυλιανής Σοφαντζή από συνέντευξη του 2015 στο σχολείο μας.
«Οι συνθήκες ήταν άθλιες και να μην τις ζήσει κανένα παιδί…», μαρτυρία της κ. Ειρήνης Λημνιού από την ίδια 

συνέντευξη.
09-04-1952: Εγκαίνια πέτρινου διδακτηρίου Δημ. Σχ. Καλογραίζης. Παρέστησαν ο βασιλιάς Παύλος και η 

βασίλισσα Φρειδερίκη. Η μαθήτρια ΣΤ΄ τάξης, Λουλούκου Παναγιώτα, τους υποδέχθηκε με άνθη. Ο δάσκαλος κ. 
Στρατής Χατζηπαναγιώτης είχε γράψει ποίημα που απήγγειλε η μαθήτρια κατά την υποδοχή του βασιλικού ζεύγους. 

Φωτογραφία Αριστερά: 
1938, Γ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου 

Καλογραίζης. Αναμνηστική φωτογραφία 
με τη δασκάλα της τάξης μπροστά στο 
σχολείο-παράγκα. Από το προσωπικό 
αρχείο της κ. Ιωαννίδου Ελευθερίας

Αικ. Παπαδοπούλου 1942

Σχολείο Παράγκα 1951
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Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τον περίβολο του σχολείου. 
Ήταν μια από τις λαμπρότερες στιγμές της Καλογρέζας 
που περιεγράφηκε με σχετικά δημοσιεύματα σε 
εφημερίδες.

Μαθήτριες είχαν στοιχηθεί σχηματίζοντας την λέξη 
ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕΝ, αφού όλοι οι κάτοικοι ένιωθαν 
ευγνωμοσύνη για την ανέγερση του νέου πετρόκτιστου 
σχολείου που θα στέγαζε τα παιδιά τους σε έναν πιο 
ασφαλή και υγιεινό χώρο διδασκαλίας. 

13-04-1952: Σχολική εορτή ενδύσεως ορφανών 
παρουσία του τότε Δημάρχου Κυριάκου Κιοφτερτζή. 
Επιδόθηκε χειρόγραφη αφιέρωση ευγνωμοσύνης εκ 
μέρους των ορφανών και από τον Δ/ντή Θεόδωρο 
Καμπίτση για την προσφορά του στον φιλάνθρωπο και 
φιλοπρόοδο κ. Γεώργιο Αραμπατζόγλου που διετέλεσε 
για πολλά έτη πρόεδρος της σχολικής Εφορίας. 
(Πληροφορίες και φωτογραφίες μας παρεχώρησε η κόρη 
του κ. Αραμπατζόγλου, Παρασκευή Μπακιρτζή) 

1955: Μετονομασία του Προσφυγικού Καλογραίζης σε 
9ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας με την υπ’ αριθμόν 
52258/55 αποφάσεως Νομαρχίας Αττικής, ΦΕΚ 201/55 (τ.Β΄)

Μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης σχολικού έτους 
2014-2015, στο πλαίσιο δράσεων του πολιτιστικού 
προγράμματος «60+ χρόνια πέτρινο», υπό την 
καθοδήγηση και συντονισμό τόσο εμού όσο και της 
εκπαιδευτικού Γεωργίας Πετροπούλου, δημιούργησαν 
ταινία με τίτλο «Η Ιστορία του Σχολείου μας». Επίσης, 
στήθηκε μόνιμη έκθεση φωτογραφίας στην είσοδο του 
πέτρινου διδακτηρίου, η οποία είναι επισκέψιμη από το 
κοινό μέχρι και σήμερα μετά από τηλεφωνική συνεννόηση 
με την διοίκηση του σχολείου. Τέλος, παρουσιάστηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου Δημοτικού θεατρική 
παράσταση σε σενάριο της εξαιρετικής θεατρολόγου μας 
Μαρίας Λύκου, βασισμένο στις προφορικές ιστορίες 
παλαιών αποφοίτων του σχολείου μας. 

Η ταινία βραβεύθηκε με το 1ο Μεγάλο Βραβείο στον 
2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του Εθνικού 
Κέντρου Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ). Η 
βράβευση έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 21 
Νοεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων στο Νέο 
Μουσείο Ακρόπολης. Το βραβείο μας παρέδωσε ο 
πολυαγαπημένος συγγραφέας παιδικών παραμυθιών κ. 
Ευγένιος Τριβιζάς.

Η ταινία που προέβαλε την ιστορία του σχολείου μας 
και της περιοχής της Καλογρέζας, απέσπασε πολύ θερμό 
χειροκρότημα και επαίνους από όλους τους διοργανωτές 
της εκδήλωσης. Ξεχώρισε για την πληρότητά της σε όλους 
τους τομείς (έρευνα αρχείου, σκηνοθεσία, εικαστική 
σύνθεση, μαρτυρίες, φωτογραφίες). Μάλιστα, κομμάτι 
της δουλειάς μας αποτέλεσε μέρος του διαφημιστικού 
teaser που εξέδωσε το ΕΚΕΔΙΣΥ αρκετές μέρες πριν την 
τελετή βράβευσης. 

Η επιτυχία ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας όλης 
της κοινότητας της Καλογρέζας με τους μικρούς μαθητές-

ερευνητές και τις δασκάλες τους.
Οι περισσότεροι το αποκαλούν «Πέτρινο της 

Καλογρέζας». Έτσι το γνώρισα κι εγώ από μικρή. Όχι 
όμως ως μαθήτρια, αφού τότε έμενα στην Αλσούπολη και 
φοιτούσα στο 16ο Δημοτικό Ν. Ιωνίας (τότε συστεγαζόταν 
με το 10ο Δημοτικό στην οδό Τήνου). Το κοίταζα πάντα 
με δέος, κάθε φορά που η Μικρασιάτισσα γιαγιά μου με 
πήγαινε να παρακολουθήσουμε κάποια εκδήλωση στον 
μεγάλο προαύλιο χώρο του. Ακόμα και σήμερα στέκει 
αγέρωχο, επιβλητικό, ένα στολίδι αρχιτεκτονικής σε ένα 
ύψωμα στο κέντρο της συνοικίας μας. Είχα ακούσει πολλές 
ιστορίες από τους γονείς μου που είχαν την τύχη να 
μαθητεύσουν εκεί. Πάντα με ταξίδευαν στα μαθητικά τους 
χρόνια με νοσταλγία και συγκίνηση. 

Σχολικό Έτος 2010-2011: Σχολική Εορτή για την 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο πατέρας μου ήρθε για 
να καμαρώσει το πρώτο του εγγόνι να λέει το ποίημά 
του. Μια ματιά στο πρόσωπό του όταν βγήκε από την 
αίθουσα του Πέτρινου ήταν αρκετή. Βουρκωμένος από 
συγκίνηση μου είπε:

-Κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή! Στην ίδια ακριβώς αίθουσα 
πήγαινα κι εγώ στην Α΄ τάξη. Δεν έχει αλλάξει. Είναι όπως 
τότε.

Γυρίζει και κοιτάζει το κτίριο και κομπιάζει. Θυμάται…
-Το αγαπούσα το σχολείο. Μου άρεσαν πολύ τα 

γράμματα. Αλλά… 12 χρονών έπρεπε να σταματήσω για 
να βρω δουλειά, αλλιώς δεν θα είχα φαΐ να φάω. Πού να 
τα βγάλει ο πατέρας μου πέρα με τόσα στόματα… έντεκα 
παιδιά ήμασταν. 

Ξεφύσησε με καημό. Βούρκωσα κι εγώ.
Ζήτησα μετάθεση και την επόμενη χρονιά ήμουν εκεί. 

Ένιωσα ότι οφείλω κάτι σε όσους πέρασαν από αυτό το 
διδακτήριο. Να κρατήσω τις ιστορίες τους ζωντανές όπως 
ένα φωτογραφικό άλμπουμ των παιδικών μας χρόνων 
που το ξεφυλλίζουμε και αναπολούμε τις όμορφες στιγμές 
που απαθανατίσαμε. Η αναζήτηση μού έμαθε ότι η Ιστορία 
του σχολείου μας είναι η Ιστορία του τόπου μας. Ήταν 
και παραμένει στο κέντρο της ζωής της Καλογρέζας.

Φωτογραφία (πανω) από το προσωπικό αρχείο της κ. 
Παναγιώτας Ζάχου-Λουλούκου.

18



Φέτος γιορτάζουμε και τιμούμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας, της Επανάστασης του 1821. Μιας Επανάστασης 
που λευτέρωσε το Έθνος μας μετά από σκλαβιά 400 ετών και έβαλε 
τις βάσεις για τη δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους. Βέβαια οι 
συνθήκες δεν είναι όπως αυτές που θα θέλαμε. Ούτε παρελάσεις, ούτε 
συγκεντρώσεις, ούτε επετειακοί λόγοι. 

 Όπως όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι έτσι και εμείς τα μέλη του 
Διοικ. Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. νοιώθουμε εγκλωβισμένοι, αφού 
δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να αποδώσουμε τιμές σε 
όλους αυτούς που πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε 
εμείς σήμερα ελεύθεροι. Να τους τιμήσουμε όπως πρέπει. 

Παρόλα αυτά πήραμε την απόφαση να προσκαλέσουμε τα 
Μικρασιατικά Προσφυγικά Σωματεία αλλά και ανεξάρτητους 
συγγραφείς, 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 ήταν «Η συμμετοχή των Μικρασιατών 
στην Επανάσταση του 1821», ενώ οι θεματικοί άξονες ήταν: Η συμμετοχή 
των διαφόρων περιφερειών-περιοχών της Μικρασίας στην Επανάσταση 

και η ατομική συμμετοχή Μικρασιατών στον αγώνα της Εθνεγερσίας. 
Με αυτή μας την προσπάθεια θελήσαμε να καταγράψουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ορθόδοξοι 

χριστιανοί που βρίσκονταν στην Ανατολή, όπου υπήρχε ακμαίο ελληνικό στοιχείο και τι βοήθεια προσέφεραν 
στον αγώνα για Ανεξαρτησία. Εμείς προσπαθήσαμε. Δεν γνωρίζω αν τα καταφέραμε. Κάναμε μια αρχή που 
ελπίζω να έχει συνέχεια.

Την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. παρουσίασε το εν λόγω βιβλίο στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Δήμου Ν. Ιωνίας –εκδήλωση που βιντεοσκοπήθηκε- με τη συμμετοχή μόνο του Προέδρου Λουκά Χριστοδούλου 
και των μελών του Διοικ. Συμβουλίου Καλλιόπης Στεριάδου και Αρχάγγελου Γαβριήλ, λόγω των απαγορευτικών 
μέτρων του κορωνοϊού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θέλει να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στη συγγραφή του εν λόγω 
βιβλίου, όπως και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθεισών εργασιών. 

Όσοι ευρίσκονται στην Αττική μπορούν να περάσουν από τα γραφεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Πατρ. Ιωακείμ 4 
– Ν. Ιωνία (πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας) – τηλ. 210 27 95 012 για να το παραλάβουν ΔΩΡΕΑΝ.

Οι εκτός Αττικής να μας τηλεφωνήσουν για να τους το αποστείλουμε ταχυδρομικά ή με courier και δική 
τους επιβάρυνση.

Επίσης το βιβλίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας 
https://kemipo-neaionia.gr/

από όπου μπορείτε να το διαβάσετε αλλά ακόμη και να το εκτυπώσετε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21 Μαΐου 2021

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ και ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
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Στην Ελλάδα υπήρχε πάντα η κλωστοϋφαντουργική παράδοση. Υφαντουργικά κέντρα λειτουργούσαν ακόμη από 
την Τουρκοκρατία σε πολλές περιοχές. Ανθούσες όμως κλωστοϋφαντουργικές μονάδες δημιουργήθηκαν μέσα 
και γύρω από την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Σύρο από τους εγκατασταθέντες εκεί πρόσφυγες της Μικρασιατικής 

καταστροφής.
Πιο πριν υπήρχαν στη Δυτική, Κεντρική Μακεδονία (Νάουσα, Βέροια, Έδεσσα, 1850-1870). Η βιομηχανική ανάπτυξη 

όμως της Νέας Ιωνίας, κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, συνδέεται άμεσα με την Μικρασιατική καταστροφή. Το 1923 
με την βοήθεια φορέων και οργανισμών για την αποκατάσταση προσφύγων, δόθηκε μεγάλη έκταση στην περιοχή 
«Ποδαράδες». Ένα μέρος της διετέθη για τη δημιουργία οικισμών και ένα μικρότερο για εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 

Στη Νέα Ιωνία οι Μικρασιάτες μετέφεραν κυρίως την ταπητουργία, που άνθισε τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής 
τους και λιγότερο η υφαντουργία. Στα 1930 άρχισε η πτώση της ταπητουργίας και η άνοδος της κλωστοϋφαντουργίας.

Πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχαν δημιουργηθεί μεγάλες κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, όπως 3 

Α-ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΣ, καθώς και πολλά μικρά υφαντήρια σε σπίτια.
Το 1927 ιδρύεται η εταιρεία ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ που έμελλε να παίξει σημαντικό ρόλο στην ζωή και ανάπτυξη της 

Νέας Ιωνίας, αλλά και της Ελλάδας. Το όνομα οφείλεται στον τόπο καταγωγής των ιδρυτών, την όμορφη Μουταλάσκη 
της Καππαδοκίας της Μ. Ασίας.

Το πρώτο ΔΣ της εταιρείας αποτελούσαν μέλη των οικογενειών Αλέξανδρου Συμεών Σινιόσογλου και Ιάκωβου 
Ισαάκ Τσαλίκογλου. Η «Μ» γρήγορα αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται. Την περίοδο της Κατοχής λειτουργεί με 
διακοπές. Οι Γερμανοί έκλεισαν το εργοστάσιο και κατάσχεσαν τα εμπορεύματα. Οι εργαζόμενοι όμως, 800 περίπου, 
έβρισκαν και τότε τουλάχιστον τα προς το ζην. Είχαν ακόμη και ιατρική παρακολούθηση από γιατρό, μέλος της οικογένειας 
Σινιόσογλου.

Όλα αυτά τα χρόνια η ζωή των εργαζομένων ήταν πολύ δύσκολη. Δρόμοι δεν υπήρχαν, οι συγκοινωνίες έλειπαν. 
Τυχερός όποιος διέθετε κάποιο ποδήλατο. Έπρεπε να σηκωθούν νωρίς, μέσα στη νύχτα, να ετοιμάσουν το κολατσιό 

στη καστανιά τους, ένα είδος καραβάνας με καπάκι, 
να πάνε, κυρίως οι γυναίκες, κοριτσόπουλα οι 
περισσότερες, σε κάποιο κοντινό σημείο από το σπίτι 
τους, να μαζευτούν τρεις τέσσερις λόγω του φόβου, 
για να μπορέσουν να φτάσουν στο εργοστάσιο ή να 
επιστρέψουν σπίτι τους το βράδυ. Τρεις φορές το 
εικοσιτετράωρο στις 6, στις 2 και στις 10 οι σειρήνες, 
μπουρούδες τις έλεγαν, δονούσαν την ατμόσφαιρα 
της Νέας Ιωνίας σηματοδοτώντας την έναρξη ή τη 
λήξη της βάρδιας. 

Παρά τις δυσκολίες όμως το κέφι δεν έλειπε και 
πολλές φορές, για να διώξουν το φόβο, φωνάζοντας 
και τραγουδώντας πραγματοποιούσαν το καθημερινό 
τους δρομολόγιο.

Οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες στο εργοστάσιο 
ήταν επίσης πολλές, Η ορθοστασία, η κίνηση, η 

Εργοστάσιο ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ
Έγραψε Ιστορία στη Ν. Ιωνία και στην Ελληνική Κλωστοϋφαντουργία

του Βλαδίμηρου Καϊσερλόγλου* Κλωστοϋφαντουργός
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υγρασία, τα χνούδια, ο θόρυβος κυριαρχούσαν. Δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που είχαν προβλήματα με την ακοή τους. 
Ορατός και ο κίνδυνος αναπνευστικών προβλημάτων.

Τα εργατικά ατυχήματα δεν έλειπαν. Παρόλα αυτά η 
εταιρεία λειτουργεί δυναμικά και δημιουργικά με κύρια 
παραγωγή της τα βαμβακερά νήματα για ιδιόχρηση, τα 
άριστα Σινδονόπανα-Δίμητα και το περίφημο Κάμποτ, 
ύφασμα για πολλές χρήσεις.

Η «Μ» με την απελευθέρωση αναδιοργανώνεται και 
εκσυγχρονίζεται. Οι ανάγκες για ύφασμα είναι μεγάλες. 
Αρχίζει η αλματώδης ανάπτυξη στην κλωστοϋφαντουργία. 
Η Νέα Ιωνία αποκτά δεκάδες εκατοντάδες οικογενειακά 
υφαντήρια με παλιούς και νέους αργαλειούς. 
Δημιουργούνται πολλές και νέες θέσεις εργασίας. Η 
κλωστοϋφαντουργία αναδεικνύεται ένας από τους κύριους οικονομικούς παράγοντες της ζωής του τόπου.

Το 1965 πεθαίνει ο Συμεών, Μάκης για τους πολλούς, Σινιόσογλου, σημαντικός άνθρωπος και επιστήμονας, 
χαρισματική φυσιογνωμία, στην οποία οφείλεται η επιτυχία και η ανάπτυξη της «Μ». 

Το 1967-68 γνωστές πολυεθνικές έρχονται να βοηθήσουν την «Μ» με νέα προγράμματα για νέα προϊόντα. Γύρω 
στους 150 εργαζόμενους χάνουν τις θέσεις τους. Το 1973 έφυγε από τη ζωή και ο οικονομικός εγκέφαλος της εταιρείας, 
Γιώργος Σινιόσογλου. 

Η «Μ» ακολουθεί την πορεία της και ξαφνικά το 1980-81 εντάσσεται σε ένα μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο 
την ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΠΑΤΡΑΪΚΗ.

Νέος άνεμος, νέες μηχανές, σύγχρονα αργαλειά. Νέοι χώροι για τους εργαζόμενους, εστιατόρια που πρόσφεραν το 
κολατσιό, πρατήριο με τα προϊόντα της εταιρείας και χαμηλές τιμές. Μαζί με αυτά εντατικοποίηση της εργασίας, 
κατάργηση εθιμικών αργιών. Ξένοι επισκέπτες μιλούν με κολακευτικά λόγια. Αλλά δυστυχώς έχει αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση για την κλωστοϋφαντουργία και στην Ελλάδα. Οι χώρες Άπω Ανατολής και της Ασίας μπαίνουν δυναμικά 
στο χώρο. Η ΠΕΙΡΑΪΚΗ – ΠΑΤΡΑΪΚΗ περνά στο ΟΑΕ. Η εταιρεία ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Οι εργαζόμενοι 
διαμαρτύρονται και απεργούν. Αγωνιούν για το μέλλον τους. Τα εργοστάσιά της κλείνουν ή πωλούνται.

Το 1994 η «Μ» περνά στον υγιή όμιλο του Ι. Σακαλίδη. Οι προσπάθειες πάλι είναι μεγάλες. Οι καιροί όμως δύσκολοι. 
Το 2000 το εργοστάσιο πωλείται και πάλι. Αναμορφώνεται και εγκαθίσταται εκεί ο γνωστός οργανισμός  Αθήνα 2004.

Με την «Μ» και την Π.Π. χάθηκε ένας ολόκληρος κλάδος, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας. Στη Ν. Ιωνία σήμερα 
υπάρχουν μόνο 2 εργοστάσια, το 3Α της οικογένειας Εφραίμογλου και το ΑΘΗΝΑ της οικογένειας Σακαλίδη, καθώς 
και μικρά οικογενειακά υφαντήρια που οι ιδιοκτήτες αγωνίζονται να τα κρατήσουν σε λειτουργία.

Η Ν. Ιωνία, το μικρό Manchester της Ελλάδας, μαράζωσε κλωστοϋφαντουργικά.

(*) Ο Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου πήγε για πρώτη φορά στη ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ, όπου δούλευαν οι γονείς του, σε ηλικία 6 χρονών. Μικρό παιδί 
ακόμα εντυπωσιάστηκε από το κτίριο, τις εγκαταστάσεις και πιο πολύ από τα αργαλειά που παρόμοια είχαν στο προσφυγικό τους σπίτι. 
Σπούδασε κλωστοϋφαντουργία στην Ελβετία και από το 1974 εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας που έγινε η άλλη του οικογένεια.
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ΜΝΗΜΗ ΝΙΤΣΑΣ ΠΑΡΑΡΑ – ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
Κηδεύθηκε χθες, 11 Φεβρουαρίου 2021, πλήρης ημερών, μια μεγάλη 

κυρία των μικρασιατικών γραμμάτων, η Νίτσα Παραρά – Ευτυχίδου, γνωστή 
για το σπουδαίο συγγραφικό της έργο, σχετικό με την ιδιαίτερη πατρίδα 
της, τα Βουρλά της Ερυθραίας Μ. Ασίας.

Η κυρία Νίτσα, όπως όλοι την αποκαλούσαμε από σεβασμό, γεννήθηκε 
στη Νέα Ιωνία το 1927 από γονείς Βουρλιώτες. Πατέρας της ο Σταύρος 
Παραράς, έμπορος, και μητέρα της η Μυρσίνη Τσίγκου. Σπούδασε κοντά 
στον θείο της Λάμπρο Παραρά, περίφημο φιλόλογο, διευθυντή του Κολλεγίου 
«Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης, κι έμαθε καλά αγγλικά και γαλλικά.  

Πνεύμα ανήσυχο και φύση καλλιτεχνική, βαθιά μορφωμένη, από νεανική 
ηλικία ασχολήθηκε με την ποίηση, την ζωγραφική και αργότερα με την πεζογραφία. 
Μεγαλωμένη σε περιβάλλον αμιγώς βουρλιώτικο, επηρεάστηκε γόνιμα εξ 
απαλών ονύχων από τις αμέτρητες ιστορίες της Πατρίδας κι έγραψε βιβλία, 
άρθρα και μελέτες με μικρασιάτικο περιεχόμενο, που αφορούν την ιστορία και 
τη λαογραφία των Βουρλών και της περιοχής τους, συμβάλλοντας έτσι στη 
διατήρηση γενικώς της Μικρασιατικής Ιδέας και ειδικώς στη μνήμη των Βουρλών.

Στο έργο της προβάλλονται, με λόγο απλό κι αληθινό, οι λαμπρές μέρες 
κι η ειρηνική ζωή στα Βουρλά, με τη σημαντική ανάπτυξή τους σε όλους τους 
τομείς, και εξιστορούνται τα πάθη και τα δεινά της ερυθραιώτικης πολιτείας 
από το 1914 μέχρι την καταστροφή και την Έξοδο των Βουρλιωτών από την 
πατρώα γη.

Σε όλη της τη ζωή, η Ν. Π. – Ε. αγωνίστηκε με την πένα της για να μη 
σβηστούν ποτέ από τη συλλογική μας μνήμη «ο βίος κι η πολιτεία» του 
Βουρλά και η ιστορική γνώση για τη δεύτερη σε μέγεθος, μετά τη Σμύρνη, 
πόλη των μικρασιατικών παραλίων, τη διάδοχο της αρχαίας ένδοξης πόλης 
των Κλαζομενών. Η κυρία Νίτσα υποστήριζε πάντοτε ότι όλοι μας, 
Μικρασιάτες κι Ελλαδίτες, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε, γιατί αυτό 
θα ήταν εθνικό συλλογικό έγκλημα, που αργά ή γρήγορα θα το πληρώσουμε 
ακριβά.

Ως γνωστόν, στο μεγάλο έργο της Νίτσας Παραρά και του Νίκου Μηλιώρη 
οφείλουμε σχεδόν όλα, όσα ξέρουμε σήμερα για εκείνη την πρωτεύουσα της 
Ερυθραίας, την τόσο ελληνική πόλη των Βουρλών.

Εκτός αυτών, η Ν. Π. – Ε. έχει γράψει αμέτρητα άρθρα, διηγήματα και 
δοκίμια σε λογοτεχνικές ή προσφυγικές εφημερίδες, σε ποιητικές ανθολογίες 
και διάφορα περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις εικαστικών και επίσης 
έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές (Ακροκέραμοι και Ιερεμιάδες, 
Πυγολαμπίδες και Ιερεμιάδες, Ώρες Ώρες, Ψιμύθια – Ιερεμιάδες – Χαϊκάι, 
Κοχλάδια) που έτυχαν θερμής κριτικής. Για το έργο της βραβεύτηκε συχνά 
από πολλούς μικρασιατικούς συλλόγους και σωματεία.

Με την κυρία Νίτσα μάς ένωσε μεγάλη φιλία ήδη από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980. Γνωριστήκαμε σε κάποια κοπή πίτας μικρασιατικού 
σωματείου, όπου είχε προσκληθεί ο Χορευτικός Όμιλος Νέας Ερυθραίας να 
χορέψει. Η κυρία Νίτσα ενθουσιάστηκε με τους χορούς μας και ήρθε να μας 
συγχαρεί. Μου είπε πως φαίνομαι «σκέτος Βουρλιώτης, σα φερμένος από την 
Πατρίδα», με το βασιλικό στ’ αφτί και το μουστάκι μου, που το πέρασε για 
ψεύτικο! Είδε και τα δυο ως χορευτικά εξαρτήματα!

Από τότε είχαμε συχνές επαφές και συχνά μου έλεγε, σαν μ’ έβλεπε: 
«Καλώς το παιδί με το αληθινό μουστάκι»! Μου αφιέρωσε πολλά βιβλία της, 
χάρισε σε μένα τέσσερα παλιά διακοσμητικά πιάτα και στον ΧΟΝΕ διάφορα 
αυθεντικά εξαρτήματα τοπικών φορεσιών. Είχα τη χαρά να τη βοηθήσω στην 
επιμέλεια και στα σχόλια μερικών από τα τελευταία βιβλία της και η άψογη 
συνεργασία μας μου αποκάλυψε πολλές πτυχές της ευγενικής ψυχής της και 
του μειλίχιου χαρακτήρα της.

Η κυρία Νίτσα ήταν παντρεμένη με τον Λάζαρο Ευτυχίδη, από τη Σύλλη 
του Ικονίου, και απόκτησαν δυο γιους, τον Σταύρο και τον Χάρη, που της 
χάρισαν τέσσερα εγγόνια.

Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της σπουδαίας αυτής Βουρλιωτίνας! Θα 
την θυμόμαστε πάντα με τις καλύτερες αναμνήσεις και με πολλή αγάπη.

Θοδωρής Κοντάρας
12 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Ν. Π. – Ε.
1. Κάποτε στα Βουρλά της Μ. Ασίας, Λαογραφικές αφηγήσεις, 1978.
2. Ένας Βουρλιώτης αιχμάλωτος των Τούρκων, 1922-1923. Α΄ έκδοση 1979, 

β΄ έκδοση 1986 και γ΄ έκδοση 2004, από τις Εκδόσεις Περίπλους, με νέο 
τίτλο Ένας Μικρασιάτης Βουρλιώτης αιχμάλωτος των Τούρκων, 1922-
1923.

3. Χριστουγεννόσχολα, Ήθη και έθιμα του Δωδεκαήμερου από τη 
Μικρασία, Εκδ. Πιτσιλός (α΄ έκδοση, 1989) και Εκδ. Εν πλω (β΄ έκδοση 
2008, με ωραία εικονογράφηση).

4.  Στα Βουρλά μας πριν καούν, Μικρασιάτικο, α΄ τόμος, 1985.
5. Στα Βουρλά μας πριν καούν, Μικρασιάτικο, β΄ τόμος, Εκδόσεις Πιτσιλός, 

1993.
6. Τα Βουρλά μας καίγονται, Μικρασιάτικο, Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Α. 

Λιβάνη, 1997.
7. Αναξαγόρειος Σχολή Βουρλών Μικράς Ασίας, Αθήνα 2001
8. Μικρασιατικός Γλωσσικός Πλούτος, έκδοση του ΚΕΜΙΠΟ Ν. Ιωνίας (α΄ 

έκδ. 2006, β΄ έκδ. 2008)

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας αποχαιρετά
Την ΝΙΤΣΑ ΠΑΡΑΡΑ - ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ

 και εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της

Η Νίτσα Παραρά γεννήθηκε στην Αθήνα. Οι γονείς της κατάγονταν από τα Βουρλά της Μ. Ασίας. Από νωρίς 
ασχολήθηκε με την ποίηση και τη ζωγραφική. Πολύ αργότερα με την πεζογραφία μικρασιατικών θεμάτων. 

Έχει έως τώρα εκδώσει δεκατέσσερα βιβλία, εκ των οποίων τα πέντε είναι ποίηση. Έχει γράψει αμέτρητα άρθρα 
και δοκίμια σε λογοτεχνικές εφημερίδες και περιοδικά. Έχει βραβευτεί από μικρασιατικούς συλλόγους. Ήταν 
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της International Writers and Artists Association - USA, της 

Πολιτιστικής Κίνησης, του Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων, της Ενώσεως Σμυρναίων και του Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας.
Η Νίτσα Παραρά-Ευτυχίδου ήταν από τα πρώτα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και με τις γνώσεις της βοήθησε στην 

ανάδειξη του Μικρασιατικού Πολιτισμού, ενώ προσέφερε με δωρεά της αντικείμενα στο λαογραφικό Μουσείο μας. Το 2006 για την 
δράση της τιμήθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, ενώ το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. της εξέδωσε το εξαιρετικό βιβλίο «Μικρασιατικός 
Γλωσσικός Πλούτος» σε 2 εκδόσεις.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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13 Ιουνίου 2021. Ημέρα Μνήμης των Ινεπολιτών – Κασταμονιτών.
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Ξένια Παλλιόγλου, 

με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των απανταχού Ινεπολιτών-Κασταμονιτών
στην Πλατεία Ινεπόλεως.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. αποχαιρετά τον Βασίλη Μαγκαναδέλλη.

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπητού φίλου και εκδότη Βασίλη Μαγκαναδέλλη. 
Τόσο στη δεκαετία του ’90 όπου κυριαρχούσε η έντυπη ενημέρωση (εφημερίδες και περιοδικά) όσο και 
κατά την περίοδο 2000-2021 που εισήλθαμε στην ηλεκτρονική ειδησεογραφία, ο Βασίλης με την ιστοσελίδα 
του Ionia.net κρατούσε ενήμερους τους Ιωνιώτες, παρέχοντας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση.

Δεν έμεινε όμως εκεί. Κάλυπτε όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων της Ν. Ιωνίας, με φωτογραφίες 
και ρεπορτάζ δίνοντας τον σφυγμό της πόλης. Οι ΧΑΡΤΕΣ με τα αξιοθέατα της πόλης μοναδικοί. Δεν 
υπήρχε εκλογική αναμέτρηση χωρίς το ΠΑΝΟΡΑΜΑ του. Ήταν κοντά σε οικολογικά και ζωοφιλικά 
θέμαατα, χωρίς να παραβλέπει και την αγάπη του για τον αθλητισμό. 

Από την ίδρυση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. το 2003 ήταν πάντα δίπλα μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Κάλυπτε τα ιστορικά και πολιτιστικά 
θέματα με γνώμονα την ανάδειξη του Μικρασιατικού πολιτισμού. Πολλά θέματα τα ανέδειξε και μέσω του Youtube.

Ήταν ένας δημοσιογράφος με πληθωρικό ταλέντο που είχε άμεση επαφή με τους απλούς ανθρώπους των συλλόγων αλλά 
και αυτούς που ασκούσαν εξουσία. Ήρεμος και οξυδερκής. Έκανε εποικοδομητική κριτική και είχε προτάσεις για όλα τα θέματα 
της πόλης.

Έφυγε ενώ είχε ακόμα πολλά να προσφέρει. Μας άφησε μια πλούσια παρακαταθήκη. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε 
καλό ταξίδι.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εκφράζουν τα  συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και στους οικείους του.

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ και ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
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Η φετινή χρονιά ήταν εντελώς διαφο-
ρετική από κάθε άλλη. Αιτία η παν-

δημία που προκάλεσε ο ιός COVID–19. 
Λόγω αυτής της κατάστασης, δεν επιτρέ-
πονταν οι συγκεντρώσεις και έτσι η Δή-
μαρχός μας Δέσποινα Θωμαΐδου αποφά-
σισε να μας κάνει μια έκπληξη: Με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της 
Γυναίκας, κάλεσε τις γυναίκες που είναι 
επικεφαλής διαφόρων συλλόγων της πό-
λης μας, καθώς και ορισμένες άλλες που 
έχουν προσφέρει υπηρεσίες στην Νέα Ιω-
νία, να συμμετάσχουν σε μια διαδικτυακή 
συνάντηση. Συντονίστρια της εκδήλωσης 
ορίστηκε η κα Ξένια Παλλιόγλου, αντι-
πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και Β΄ αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας.

Η κα Δήμαρχος στο χαιρετιστήριο μή-
νυμά της ανάφερε πως η 8η Μαρτίου είναι 
μια ημέρα σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη, ισότητα, 
ελευθερία και αντίσταση σε κάθε μορφή καταπίεσης στην 
εργασία και στην κοινωνία. Θα πρέπει όλες και όλοι να 
περιφρουρήσουμε όσα κατακτήσαμε με αγώνες και θυσίες.

Ένα μικρό χαιρετισμό απεύθυνε και η Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος του Δήμου και Γενική Γραμματέας του 
Συνδέσμου Αλαγιωτών κα Γκέλυ Σακαλόγλου, καθώς επί-
σης και η Πρόεδρος του παραρτήματος Νέας Ιωνίας της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας κα Βέτα Γεωργιάδου .

Στη συνέχεια πήρε το λόγο πρώτη η κα Φωτεινή 
Καραβία, εκπρόσωπος του Συλλόγου Σμυρναίων, η οποία 
αναφέρθηκε στη Μικρασιάτισσα γυναίκα γενικά. Ακο-
λούθησε η κα Καλλιόπη Στεριάδου, η οποία παρουσίασε 
το ρόλο της γυναίκας στη λογοτεχνία, στην ποίηση και 
το θέατρο. Ως πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης Μι-
κρασιατών Νέας Ιωνίας Αττικής «Η Καππαδοκία» μίλη-
σα τρίτη εγώ για τη γυναίκα στη Μικρασιατική Πατρίδα 
των προγόνων μου. Σας παραθέτω εδώ την ομιλία μου:

Η γυναίκα της Καππαδοκίας δεν είχε καμία σχέση με 
τις γυναίκες της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και 
των πόλεων των Μικρασιατικών παραλίων. Η Καππα-
δοκία είναι μια μεγάλη περιφέρεια που βρίσκεται στα 
βάθη της Ανατολίας. Κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές 
του 20ου περιλάμβανε 82 πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, 
από τα οποία τα 40 ήταν τουρκόφωνα και τα 42 ελλη-
νόφωνα. Λόγω της γεωλογικής ιδιομορφίας του άγονου 

εδάφους της (που σήμερα όλοι θαυμάζου-
νε και προσελκύει πάνω από δέκα εκατομ-
μύρια τουρίστες το χρόνο), οι άντρες 
έφευγαν από τον τόπο τους και πήγαιναν 
ως εσωτερικοί μετανάστες στις μεγάλες 
πόλεις, στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρ-
νη και αλλού, για να δουλέψουν, αφήνο-
ντας μόνες τις γυναίκες τους με τα παιδιά 
και τους γεροντότερους. Όλες τους ήταν 
πολύ θεοσεβούμενες, κάτι που ταίριαζε 
απόλυτα και στα συχνά περίεργα χριστια-
νικά βαφτιστικά τους ονόματα: Θεογνω-
σία, Θεολογία, Θεοπίστη, Γεσθημανή, 
Ορθοδοξία, Σεραφία κ.ά.

Θα μιλήσω λοιπόν γι’ αυτές τις ηρωίδες 
της ζωής και θα αναφερθώ κυρίως στη 
γιαγιά μου και στη μητέρα μου. Τη νενέ 
μου τη λέγανε Θεογνωσία και καταγόταν 

από τη Νεάπολη, το Νέβσεχιρ της Καππα-
δοκίας. Η μητέρα της πέθανε στη γέννα, κάτι πολύ συχνό 
για εκείνη την εποχή και ο πατέρας της Νικόλαος Κιουρ-
τσόγλου ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε άλλα δύο παιδιά, 
την Ελισάβετ και τον Ιωσήφ.

Τη γιαγιά μου Θεογνωσία το 1900 την παντρέψανε 
σε ηλικία 13 χρονών με τον παππού μου Βασίλη Τερζό-
γλου, έναν άνθρωπο 35 ετών, «γέρο» για εκείνη την 
εποχή, ο οποίος είχε χάσει και εκείνος την πρώτη του 
γυναίκα, με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. Αυτός έμει-
νε κοντά στη γυναίκα του δύο χρόνια και μόλις γεννή-
θηκε η πρώτη τους κόρη η Ελένη, το 1902 έφυγε μετα-
νάστης στην Κωνσταντινούπολη, για να εργαστεί ως 
ράφτης, εξ ου και το επίθετό του Τερζόγλου. Δυστυχώς 
πολύ λίγες φορές κατάφερε να στείλει χρήματα στη για-

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

της Κούλας Μπρόλιου
Προέδρου Πολιτιστικής Ένωσης Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Η Καππαδοκία»

Η γιαγιά Θεογνωσία

Η μαμά Δέσποινα
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γιά μου κι έτσι αυτή αναγκάστηκε να δουλεύει στο σπίτι 
μιας πλούσιας οικογένειας. Καλλιεργούσε επίσης και ένα 
μικρό κτηματάκι που το είχε πάρει προίκα. 

Το 1912, μετά από 10 χρόνια απουσίας, ο παππούς 
μου Βασίλης γύρισε από την Πόλη χωρίς να έχει συγκε-
ντρώσει οικονομίες. Το 1914 γεννήθηκε η μητέρα μου 
Δέσποινα. Μετά από λίγο η γιαγιά μου αρρώστησε βαριά 
και κόντεψε να πεθάνει. Ευτυχώς την έσωσε ο γιατρός 
Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο παππούς του σημερινού αντιπρο-
έδρου μας Αρχάγγελου. Ο Ντοκτόρ όχι μόνο τη θερά-
πευσε πλήρως αλλά συνέχισε να την βοηθά και να την 
προστατεύει ως τον τραγικό θάνατό του το 1917, στη 
διάρκεια της μεγάλης επιδημίας εξανθηματικού τύφου 
που έπληξε το Νέβσεχιρ. Από τότε η γιαγιά και μέχρι το 
δικό της θάνατο στην Ελλάδα, είχε τη φωτογραφία του 
γιατρού στα εικονίσματά της και προσευχόταν πάντα για 
την ανάπαυση της ψυχής του.

Ο παππούς Βασίλης έφυγε πάλι για την Πόλη και δεν 
τον ξαναείδε ποτέ κανείς Η γιαγιά έγινε νεοκόρισσα στο 
ναό της Παναγίας και παράλληλα φρόντιζε και το ναό 
του Αγίου Γεωργίου. 

Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης που 
προέβλεπε την ανταλλαγή των πληθυσμών, όσοι Καπ-
παδόκες είχανε απομείνει στην πατρίδα, έπρεπε να ανα-
χωρήσουν και αυτοί. Από ό,τι μου έλεγε η γιαγιά, οι 
πλούσιοι έφυγαν νωρίς, οι φτωχοί όμως εκπατρίστηκαν 
τελευταίοι. Επειδή οι άντρες που είχαν απομείνει ήταν 
λίγοι, οι γυναίκες ανέλαβαν να συσκευάσουν μαζί με τα 
δικά τους υπάρχοντα και τα ιερά σκεύη των εκκλησιών, 
τις εικόνες, τα ευαγγέλια και πάνω απ΄ όλα το σκήνωμα 
του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη .

Όταν έφτασε ο Αύγουστος του 1924, αποφάσισαν να 
κάνουν την τελευταία τους λειτουργία το Δεκαπενταύ-
γουστο. Παρακάλεσαν τους Τούρκους να τους αφήσουν 
να μείνουν έως ανήμερα της γιορτής της Παναγίας και 
την άλλη μέρα θα φεύγανε. Οι Τούρκοι τους το επέτρεψαν 
και έτσι την επομένη οι τελευταίοι Νεαπολίτες αναχώρη-
σαν από την αγαπημένη τους Καππαδοκία, για να πάνε 

στην άγνωστη και μακρινή πατρίδα τους την Ελλάδα.
Αρχικά έφτασαν στη Σύρο και μετά στον Πειραιά. Η 

θεία μου Ελένη εγκαταστάθηκε στην Κοκκινιά με την 
οικογένεια του άντρα της. Η γιαγιά με τη μαμά μείνανε 
στα Ταμπούρια σε κάτι παράγκες και το σκήνωμα του 
Αγίου Γεωργίου βρήκε προσωρινό καταφύγιο… σε ένα 
μπακάλικο στον Πειραιά!

Όλοι ζήσαν εκεί αρκετά χρόνια και η μητέρα μου 
έπιασε δουλειά στο εργοστάσιο του Καρέλια στο Φάλη-
ρο. Η Πρόνοια εντωμεταξύ είχε παραχωρήσει οικόπεδα 
στους Νεαπολίτες πρόσφυγες στους Ποδαράδες που 
τελικά μετονομάστηκαν σε Νέα Ιωνία. Η περιοχή των 
οικοπέδων των Νεβσεχιρλίδων ονομάστηκε Νεάπολη, 
αλλά καθώς εκεί ήταν ακόμα δάσος με πεύκα, κανείς δεν 
αποφάσιζε να έλθει και να εγκατασταθεί, γιατί τη θεω-
ρούσανε ερημιά. 

Το 1930 άρχισε επιτέλους να φτιάχνεται ξύλινη η εκ-
κλησία του Αγίου Ευσταθίου, η γνωστή και ως παράγκα. 
Μόλις τελείωσε, μεταφέρθηκε σε αυτή το σκήνωμα του 
Αγίου. Τότε ξεκίνησαν να έρχονται πολλοί Νεαπολίτες και 
μαζί με αυτούς εγκαταστάθηκαν και η μητέρα μου με τη 
γιαγιά μου, η οποία έγινε πάλι νεοκόρισσα του ναού. Το 
πρώτο σπιτάκι τους ήτανε χωμάτινο από πλιθιά. Η μαμά 
προσλήφθηκε στο εργοστάσιο της Μουταλάσκη. Το 1939 
παντρεύτηκε τον πατέρα μου και σιγά-σιγά με σκληρή 
δουλειά έφτιαξαν το βιός τους. Στο πλίθινο σπιτάκι, σε 
ένα μικρό δωμάτιο έστησαν αργαλειό, όπου δούλευε η 
μαμά και ο μπαμπάς που ήταν από τη Σαφράμπολη, εργα-
ζόταν σκληρά ως οικοδόμος-πετράς. Με αυτή την ιδιότη-
τά του βοήθησε στην ανοικοδόμηση των ναών του Αγίου 
Στεφάνου και του νέου Αγίου Ευσταθίου.

Η γιαγιά πέθανε το 1955. Δεν έμαθε ποτέ ελληνικά 
και δεν ξέρω αν αγάπησε την Ελλάδα, γιατί η καρδιά της 
είχε μείνει για πάντα στην Καππαδοκία. Γι’ αυτή την 
αλησμόνητη πατρίδα μάς μιλούσε κάθε μέρα. 
«Memleketimiz!», δηλαδή «η πατρίδα μας», έλεγε και 
ξανάλεγε η γιαγιά Θεογνωσία ως το θάνατό της. Αιωνία 
της η μνήμη!

Το παλιό σπίτι Η εκκλησία (παράγκα) του Αγ. Ευσταθιου
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 στην πλατεία Μ. Ασίας 
της Κοζάνης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου 

του Μικρασιατικού Ελληνισμού παρουσία των Αρχών 
του τόπου, πολλών Μικρασιατικών και άλλων τοπικών 
Συλλόγων  καθώς και πλήθους κόσμου. 

Η ανέγερση του Μνημείου έγινε με πρωτοβουλία και 
προσπάθεια του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης 
και με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και 
του δήμου Κοζάνης.

Το Μνημείο με τη μορφή βιβλίου, κατασκευασμένο 
από το εκλεκτό μάρμαρο Τρανοβάλτου Κοζάνης, 
αναπαριστά στις σελίδες του, τη ζωή της Μικρασιάτισσας 

γυναίκας και Μάνας, η οποία φεύγει μόνη και 
απροστάτευτη από τη λαίλαπα της Μ. Ασίας (απεικονίζεται 
ο χάρτης) και με τα παιδιά της έρχεται στην Ελλάδα 
(επίσης απεικονίζεται ο χάρτης της Ελλάδας).

Στα εξώφυλλα του βιβλίου αναγράφεται, στο 
εμπρόσθιο,  ο στίχος του Γ. Σεφέρη «Η μνήμη όπου και 
αν την αγγίξεις πονεί» ενώ στο άλλο είναι χαραγμένος ο 
δικέφαλος αετός.

Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων παρέστη εκ 
μέρους του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. το μέλος του Διοικ. Συμβουλίου 
και δημοτικός σύμβουλος κ. Αθαν. Αποστολόπουλος και 
κατέθεσε στέφανο στη μνήμη των προγόνων μας!
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Για να θυμηθούμε μερικές από τις δεκάδες “παρουσίες του” αλλά 
και τις εκδηλώσεις τιμής στο πρόσωπο του ιεράρχη:
- Από τον ερχομό του στην Ελλάδα (1924), επικεφαλής 

επιτροπών, συλλόγων και σωματείων τρέχει καθημερινά στα 
Υπουργεία, στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων 
(Ε.Α.Π.), στα Πολιτικά Γραφεία, προκειμένου να ζητήσει, να 
απαιτήσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των συμπατριωτών 
του, πολλοί εκ των οποίων για χρόνια μετά την άφιξή τους 
στους Ποδαράδες, ταλαιπωρούνταν σε σκηνές και παράγκες 
χωρίς φως, νερό και αποχέτευση.

- Ορίζεται μέλος της Β΄ Εκτιμητικής Επιτροπής Μητροπόλεως 
Πισιδίας (έδρα η Παλαιά Βουλή) προκειμένου τα μέλη της να 
οριστικοποιήσουν τις απαιτήσεις των προσφύγων για τις 
απωλεσθείσες περιουσίες τους στην Πισιδία της Μ. Ασίας.   

- Τίθεται επικεφαλής των επιτροπών (1925-1935) για την έκδοση 
εκλογικών βιβλιαρίων των προσφύγων προκειμένου οι 
πρόσφυγες ΝεοΙωνιώτες να συμμετάσχουν στις εκλογές 
(βουλευτικές, δημοτικές, προεδρικές, γερουσιαστικές).

- Την Κυριακή 28 Μαρτίου 1926, επισκέπτεται την Ν. Ιωνία  ο 
Πρωθυπουργός Θεοδ. Πάγκαλος ως υποψήφιος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και απευθύνεται στο Λαό της Ν. Ιωνίας από 
την οικία του Νικ. Μηλιώρη. Μεταξύ άλλων τον προλογίζει 
ο Επίσκοπος Πατάρων, Μελέτιος.

- Την Δευτέρα 19 Απριλίου 1926, συνοδεύοντας τον 
Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου, 
πραγματοποιούν αγιασμό στην έναρξη του Β΄ Παμπροσφυγικού 
Συνεδρίου στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, παρουσία του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Θεοδ. Πάγκαλου ο 
οποίος είχε ορκιστεί Πρόεδρος, την προηγουμένη ημέρα. 

- Τον Απρίλιο του 1927, ο φωτογραφικός φακός του 
Παπαϊωακείμ (γιός του παπά), τον “εγκλωβίζει” να εορτάζει 
την Β΄ Ανάσταση του Χριστού, με περιφορά της εικόνας της 
Ανάστασης, στους δρόμους της πόλης. 

- Στις 10 Ιουνίου 1928 είναι παρών στη θεμελίωση του Ιερού 
Ναού των Αγ. Αναργύρων από τον Δήμαρχο Αθηναίων Σπ. 
Πάτση, παρουσία του Ελ. Βενιζέλου και του Προέδρου της 
Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Χίλλ.

- Στις 27 Απριλίου 1930 επισκέπτεται την πόλη ο Δήμαρχος 
Αθηναίων Σπ. Μερκούρης (και δήμαρχος της συνοικίας της Ν. 
Ιωνίας) καλεσμένος από τον “Σύλλογο Καταστηματαρχών Ν. 
Ιωνίας” για την επέτειο ενός χρόνου, από την ίδρυσή του. 
Τελείται δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Γεωργίου, 
προεξάρχοντος του Επισκόπου Πατάρων Μελετίου ακολουθεί 
δεξίωση ενώ στο τέλος όλοι μαζί κατευθύνονται στο νεόκτιστο 
κτίριο του Συλλόγου “Χριστιανικής Ενώσεως Κορασιών” που 
προΐσταται ο πατέρας ΄Αγγελος Νησιώτης, στην οδό 
Χριστιανικής Ενώσεως 3.

- Την Πρωτοχρονιά του 1935, προΐσταται της Δοξολογίας για 
το νέο έτος που πραγματοποιεί ο νεοσύστατος Δήμος Ν. 
Ιωνίας με τον πρώτο αιρετό Δήμαρχό της Γ. Φελέκη.

 Τον Μάρτιο του 1935, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 
“Δημοκρατικής ́ Αμυνας” υποδέχεται το Κυβερνητικό κλιμάκιο 
που έρχεται στη Ν. Ιωνία με επικεφαλής τον Γεώργ. Κονδύλη 
και πραγματοποιεί Θεία Λειτουργία.

- Στις 30 Μαΐου 1938 υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 

Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος (Χρηστίδης)
Ο «Άγγελος» των προσφύγων της Ν. Ιωνίας (1880-1967)

Ο Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος θεωρώ ότι είναι μία από τις τρεις μορφές της Ν. Ιωνίας του 20ου αι.  Τόσο ο βίος του στις 
αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής όσο και η μετέπειτα ζωή του στην μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα και στη Ν. Ιωνία του, 

τον αναδεικνύουν σε ηγετική μορφή. Και όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και κοινωνική.
Γεννήθηκε το 1880 στη Σπάρτη της Πισιδίας και κατάγονταν από μεγάλη και ιστορική οικογένεια. Μετά την αποφοίτησή του 

από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1903 χειροτονήθηκε Διάκονος και το επόμενο έτος Πρεσβύτερος. Το 1908 ως Αρχιμανδρίτης 
αναλαμβάνει την διεύθυνση των Ελληνικών Σχολείων Σπάρτης που είχε 700 και πλέον μαθητές και μαθήτριες. Το 1910 εξελέγει 
Βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Πισιδίας με τον τίτλο του Επισκόπου Πατάρων.1

Στη Ν. Ιωνία έρχεται το 1924 από την Αττάλεια μαζί με άλλους εγκλωβισμένους, στα πλαίσια της Συνθήκης της Λοζάνης και 
της Ανταλλαγής των Πληθυσμών, εγκαθίσταται δε σε ένα μικρό οίκημα που του παραχώρησε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (Ε.Α.Π.) στη συνοικία της Ελευθερούπολης την οποία δεν εγκατέλειψε μέχρι τον θάνατο του. Λεπτός και ψηλός 
άνδρας στα νιάτα του ξεχωρίζει πάντα σε όλες τις συγκεντρώσεις Πρωτοστατεί, όχι μόνο στα θρησκευτικά δρώμενα (μαζί με τον 
Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου) αλλά και στα κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες του. Χωρίς να διακρίνει τους 
ανθρώπους από τα πολιτικά τους φρονήματα είναι πρώτος στην υποδοχή των προσωπικοτήτων που επισκέπτονται τον συνοικισμό 
και στη συνεχεία τον Δήμο της Ν. Ιωνίας.

1  Β. Η. Βογιατζόγλου «Τα Πισιδικά» και Α. Καζαντζόγλου «Ο άγιος των Πισιδών Πατάρων Μελέτιος»

Αριστερά: Στα 1919. 
Δεξιά: Στα 1924.  Ο Πατάρων Μελέτιος (δια χειρός Φώτη 
Κόντογλου) Ιστορικό Αρχείο Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας.
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και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομο, που πραγματοποιεί τα εγκαίνια 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ινέπολη.

- Στις 14 Ιανουαρίου 1939, όταν ο Πρωθυπουργός Ιωάν. 
Μεταξάς επισκέπτεται την πόλη, και παραδίδει τις νέες 
σημαίες στα σχολεία της Ν. Ιωνίας στο προαύλιο του 
Δημοτικού Ελευθερούπολης και ο Επίσκοπος Μελέτιος είναι 
παρών στην υποδοχή.

- Στις 3 Ιουλίου 1939, οι πρόσφυγες της Αθήνας και του Πειραιά, 
πραγματοποιούν συγκέντρωση για τον Ιωάν. Μεταξά, στο  
Παναθηναϊκό Στάδιο, και εκ μέρους του κλήρου, τον 
προσφωνεί και πάλι ο Πατάρων Μελέτιος. 

- To 1939, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, επικεφαλής 
ομάδας επωνύμων Ιωνιωτών, να εισηγηθεί για τις 
μετονομασίες σχεδόν όλων των οδών της Ν. Ιωνίας 
συμπεριλαμβανομένων και των συνοικιών της προκειμένου 
να μην υπάρχουν διπλές ονομασίες ή να υπάρχουν οδοί που 
να φέρουν αριθμούς αντί ονομάτων. 

- Την περίοδο της Κατοχής είναι δίπλα στο ποίμνιό του και 
υπομένει τις στερήσεις και την πείνα καρτερικά.  
Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όταν Μεγάλη Παρασκευή οι 
Ιταλοί φέρνουν για συσσίτιο κονσέρβα κρέας. Από το βήμα 
των Αγ. Αναργύρων προτρέπει τους πιστούς να φάνε την 
κονσέρβα κρέας και “ότι εκείνος αναλαμβάνει την αμαρτία 
της κατανάλωσης του κρέατος”.

- Την ημέρα της απελευθέρωσής της Αθήνας (12 Οκτωβρίου 
1944) διακρίνεται σε σχετικό ντοκυμαντέρ της Ε.Ρ.Τ., να 
κατέρχεται την Πατησίων πανηγυρίζοντας επικεφαλής 
Ιωνιωτών, πολιτών και κληρικών.

- Αλλά και την περίοδο των Δεκεμβριανών του 1944, όταν ο 
αποκλεισμός των Άγγλων στη Ν. Ιωνία, είχε φτάσει στα όρια 
της εξαθλίωσης, πάλι επικεφαλής Ιωνιωτών έσπασε το μπλόκο 
και κατευθύνθηκε στις αποθήκες του Ερυθρού Σταυρού 
προκειμένου να εφοδιαστούν με τρόφιμα. 

- Από το 1946 και μέχρι το θάνατό του, είναι παρών σε όλες 
τις κοπές πίτας που πραγματοποιούν όλοι οι σύλλογοι της 
Ν. Ιωνίας είτε είναι ο Α.Ο. Ν. Ιωνίας, η Α.Ε. Ελευθερούπολη, 
οι Πρόσκοποι, οι Συνταξιούχοι, οι Κλωστοϋφαντουργοί κ.α. 

- Την ίδια περίοδο η εμβληματική του μορφή συνοδεύει πάντα 
τη λιτανεία της εικόνας των Αγ. Αναργύρων όταν γιορτάζει 
ο ομώνυμος ναός, ενώ κάθε Μεγ. Παρασκευή  ψέλνει τα 
εγκώμια στην περιφορά του Επιταφίου.

- Μετά το 1947 όταν δημιουργήθηκε η δεξαμενή στην Πλατεία 
του Αγ. Γεωργίου ήταν πάντα παρών στην τελετή καταδύσεως 
του Τιμίου Σταυρού τα Θεοφάνεια ενώπιον χιλιάδων πιστών 
που κατέκλυζαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους με τα 
περιστέρια να πετούν στον ουρανό και τις σειρήνες να ηχούν 
πανηγυρικά.  

- Από την ημέρα της θεμελίωσης το 1928 του Ναού των Αγ. 
Αναργύρων μέχρι του θανάτου του προσπαθεί με εράνους, 
λαχειοφόρους αγορές και λοιπές εκδηλώσεις να τον 
αποπερατώσει.

- Στις 17 Οκτωβρίου 1948, πραγματοποιεί τον Αγιασμό των 
εγκαινίων του νεοανεγερθέντος γηπέδου του “Γ. Σ. Απόλλωνα 
Σμύρνης”, στη Ριζούπολη, παρουσία υπουργών και χιλιάδων 
φιλάθλων. Για την ιστορία η Μικτή Ομάδα του Ολυμπιακού και 
Παναθηναϊκού (γηγενείς) κέρδισε με 2-1, την Μικτή Ομάδα 
των Απόλλωνα, ΑΕΚ και Πανιωνίου (πρόσφυγες). 

- Ως πρόσωπο με απεριόριστη εκτίμηση στη κοινωνία της πόλης, 
τίθεται επικεφαλής εράνων για να βοηθηθούν φτωχοί στην 
περίοδο της Κατοχής (Σύλλογος Οίκος Σπάρτης), ανέγερσης 
Πνευματικού Κέντρου Σπαρταλήδων,   ανέγερσης του Γυμνασίου,  
προτομής του Αγ. Σημηριώτη στην ομώνυμη πλατεία, αλλά και 
των εράνων για το “Αεροπλάνο της Αττικοβοιωτίας”, για τη 
“Φανέλα του Στρατιώτη”, της “Βασιλίσσης Φρειδερίκης” και 
του “Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού”.    

- 4 Απριλίου 1954. Προεξάρχοντος του Επισκόπου Πατάρων 
Μελετίου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών Ψαρρός, θέτει τον θεμέλιο 
λίθο του Ιερού Ναού της Αγ. Αναστασίας στον Περισσό.

- 8 Ιουλίου 1956. Πραγματοποιεί τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγ. 
Ευσταθίου στην Νεάπολη.

- 24 Ιουνίου 1960. Θεμελιώνει τον Ιερό Ναό των Αγ. Κωνσταντίνου 
και Ελένης.

12.10.1944:  Στην οδό Πατησίων

12.2.1961: Πεντηκονταετηρίδα Πατάρων Μελετίου

Από την βράβευση στην Ακαδημία Αθηνών. 
Στο βήμα ο Παναγ. Κανελλόπουλος.
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- 11 και 12 Φεβρουαρίου 1961. Εορτάζεται η Πεντηκονταετηρίς 
(χρυσός Ιωβηλαίος) του Πατάρων Μελετίου. Παρευρίσκονται 
ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος, πολλοί Μητροπολίτες και πρώην 
Υπουργοί.

- Tην ίδια χρονιά το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη 
συμπλήρωση 50 ετών αρχιερωσύνης του, για να τον τιμήσει, 
ανύψωσε την Επισκοπή Πατάρων σε Μητρόπολη και τον 
Επίσκοπο Πατάρων σε Μητροπολίτη Πατάρων.

- 23 Μαρτίου 1963. Η Ακαδημία Αθηνών, στα πλαίσια του 
εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας τον βραβεύει για την 
εθνική του δράση.

Ακολουθεί το σκεπτικό της βράβευσης από την Ακαδημία Αθηνών: 

Εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου:
Η Ακαδημία Αθηνών εορτάζει σήμερον την επέτειον της Εθνικής 

Παλιγγενεσίας.
Το ελληνικόν Έθνος συνεγείρεται κατά τας ημέρας αυτάς δια να 

εορτάση το μέγα αγώνισμα του 1821, να χαιρετίση την ελευθερίαν 
του και να λάβη βαθείαν αναπνοήν δια να ατενίση το μέλλον.

Παρόν, παρελθόν και μέλλον συγχωνεύονται κατά την εορτήν 
αυτήν της ελευθερίας εις την μίαν και μεγάλην ολυμπιακήν ιδέαν του 
ελληνικού Έθνους. Εις τα μεγάλα μνημεία της ολυμπιακής αυτής 
ιδέας, τα οποία ήγειρε το Έθνος εις την διαδρομήν των αιώνων και 
των χιλιετηρίδων, οι αγωνισταί του 1821κατώρθωσαν να προσθέσουν 

μνημείον, το οποίον όχι μόνον να συναγωνίζεται αλλ’ εν πολλοίς και 
να υπερβαίνη εις ηθικόν μεγαλείον όλα τα προηγούμενα.

Και τούτο διότι την φοράν αυτήν η ελευθερία εδημιουργήθη 
εκ του μηδενός, ενώ πριν η κεκτημένη και ωργανωμένη ελευθερία 
ωρθούτο αγωνιστικώς δια να υπερασπίση εαυτήν από τους 
εχθρούς της.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του Μαραθώνος, της Σαλαμίνος, 
των αγώνων του μεσαιωνικού ελληνισμού κατά βαρβάρων και 
του αγωνίσματος του 1821.

Δια του αγωνίσματος τούτου όχι μόνον επανέκτησαν την 
παρουσίαν των και την λάμψιν των εις την ψυχήν του Έθνους τα 
προηγούμενα μακρινά αγωνίσματα, όχι μόνον εθεμελιώθη η 
ελευθερία αλλά ετέθη η αφετηρία δι’  όλα τα  μετέπειτα μέχρι 
σήμερον μεγάλα έργα και κατορθώματα του Έθνους.

Ιδού διατί υπερέχει ηθικώς το 1821, υπερέχει ακριβώς διότι έφερε 
το Έθνος από τον θάνατον εις την ζωήν, από την δουλείαν αιώνων 
εις την ανάστασιν της ελευθέρας ζωής.

Ενώπιον του γεγονότος τούτου ιστάμεθα σήμερον μετά 
θρησκευτικής ευλαβείας και κλίνομεν ψυχήν και νουν ως πιστοί 
προσκυνηταί.

Κατά την πανηγυρικήν συνεδρίαν δια τον εορτασμόν της επετείου 
της Εθνικής Παλιγγενεσίας, οπότε εορτάζει και την επέτειον της 
ιδρύσεως αυτής η Ακαδημία απονέμει, συμφώνως προς το άρθρον 
14 του Εσωτερικού Κανονισμού, βραβεία και έπαθλα σχέσιν έχοντα 
προς τους αγώνας του Έθνους και την υπέρ του Γένους δράσιν.

Συμφώνως προς την διάταξιν ταύτην η Ολομέλεια της Ακαδημίας, 
μετά πρότασιν της Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, 
απεφάσισε την βράβευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατάρων κυρίου Μελετίου, πει της οποίας την σχετικήν έκθεσιν 
θέλει ανακοινώσει ο Γεν. Γραμματεύς κ. Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος.

Έκθεσις περί της απονομής βραβείου
Εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πατάρων Κον 

Μελέτιον υπό Αναστ. Ορλάνδου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κύριος Μελέτιος ειργάσθη 

συντόνως από του 1910 ως βοηθός Επίσκοπος μεταξύ του υποδούλου 
μικρασιατικού ελληνισμού προς αναζωπύρωσιν και εμπέδωσιν της 
χριστιανικής διδασκαλίας και της ελληνικής ιδέας παρά τοις 
διαφόροις ποιμνίοις του. Δια την δράσιν του ταύτην απηνώς 
κατεδιώχθη και εις θάνατον κατεδικάσθη υπό των Τουρκικών αρχών. 
Και έτυχε μεν χάριτος, αλλ’ επελθούσης εν τω μεταξύ της 
μικρασιατικής καταστροφής ευρέθη περιπλανώμενος επί διετίαν εις 
τα βάθη της Μ. Ασίας, ένθα υπέστη ανεκδιηγήτους στερήσεις και 
κακουχίας, χωρίς εν τούτοις ποτέ να παύση παραμυθούμενος τους 
εναπομείναντας και τήδε κακείσε διεσπαρμένους ομογενείς.

Τέλος ελθών το 1924, σχεδόν γυμνητεύων, εις την Ελλάδα, 
εγκατεστάθη εν Ν. Ιωνία, ορισθείς ως βοηθός Επίσκοπος υπό του 
αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Αποστέρξας δ’  
επανειλημμένως γενομένας προς αυτόν προτάσεις προαγωγής εις τινα 
μητροπολιτικήν έδραν, ηυτύχησε προ τινος να προαχθή υπό του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου εις Μητροπολίτην Πατάρων, δια τε την 
εθνικήν του αυτού δράσιν και το εξαίρετον αυτού χριστιανικόν ήθος.

Η Ακαδημία Αθηνών βραβεύουσα τον Σεβασμιώτατον 
Μητροπολίτην Πατάρων κύριον Μελέτιον δια την εθνικήν αυτού 
δράσιν θεωρεί την τιμητικήν ταύτην προς αυτόν διάκρισιν ως 
συμβολίζουσα συγχρόνως και την προς τους αφανείς ήρωας του 
μικρασιατικού ελληνισμού οφειλομένην τιμήν.

Η Ν. Ιωνία αποχαιρέτησε τον Μητροπολίτη Πατάρων 
Μελέτιο στις 22 Ιουλίου 1967. Την εξόδιο ακολουθία 

τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Η σορός του 
τοποθετήθηκε, πίσω από το Ιερό των Αγίων Αναργύρων.
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Στον Ελλαδικό χώρο πολέμησαν αρκετοί Έλληνες 
ποντιακής καταγωγής. Σχετικά με αυτούς, βρέθηκαν 

αποσπασματικά κάποια γραπτά κείμενα αγωνιστών του 
’21. Εκεί γίνεται μνεία για εκατοντάδες στρατιώτες, όπως 
«Μαυροθαλασσίτες», «Τραπεζούντιους», «Σινωπείς» και 
«Αργυρουπολίτες». Όλοι αυτοί οι μαχητές δεν ήταν παρά 
εθελοντές Πόντιοι, που πολέμησαν με γενναιότητα και 
αυτοθυσία για την απελευθέρωση της πατρίδας, χωρίς 
να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μνεία ή επίσημη αναφορά 
γι’ αυτούς. 

Εκτός από τον Οδυσσέα Λαμψίδη, επιβεβαιώνει την 
παρουσία τους και ο Γεώργιος Θ. Κανδηλάπτης (που 
καταγόταν από την Αργυρούπολη ή Γκιουμουσχανέ του 
Πόντου): «Ουχ ήττον και πολλοί νέοι Πόντιοι μέσον 
Ρωσίας και Ρουμανίας κατήλθον εις την Ελλάδαν και 
επολέμησαν γενναίως εν Ηπείρω και Στερεά Ελλάδα1, οι 
δια τας ανδραγαθίας των, αναφερόμενοι εις πολλά σημεία 
της Ιστορίας του Μπουκεβίλλ»2

Εκτός από τις περιγραφές και τα ιστορικά γεγονότα 
που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, δημοσιεύτηκε και η 
πραγματεία του φιλέλληνα ιστορικού Νικολάι Τοντόροφ,3 
όπου επιβεβαιώνεται και εδώ μεταξύ άλλων ότι, «Στον 
επαναστατικό στρατό του Αλέξανδρου Υψηλάντη 
συμμετείχαν και Πόντιοι»4. 

Τα επώνυμα 18 αγωνιστών που κατάγονταν από την 
Μ. Ασία, τον Πόντο και από τις γύρω περιοχές, 
αναφέρονται με αύξοντα αριθμό, όπως καταχωρήθηκαν 
στον κατάλογο του βιβλίου του, και είναι οι εξής, που 
αξίζει να αναφερθούν, αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο 
τιμής. Παρακάτω αναφέρονται μερικοί από εκείνους με 
τον αύξοντα αριθμό τους: 

101. Νικόλαος Κυριαζής, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας, καταγόμενος από την Ανατολή. 

1. μεταξύ των οποίων και οι Λαζαίοι,
2. Αρχείον Πόντου 33, Αθήνα 1975-76.
3. (Η βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 1821), με στοιχεία 

καταχωρισμένα σε φάκελο από τον Ρώσο στρατηγό Κισελιόφ, επιτελάρχη 
της δεύτερης στρατιάς «Κισινέβ, 14 Ιουλίου, αριθμ. 3465» από τη 
«Γραμματεία Κυβερνήτου Νοβοροσίσκι και Βεσσαραβίας», που βρίσκεται 
στο κρατικό αρχείο της νομαρχίας Οδησσού [πηγή: Ποντιακή Εστία 44 
[1982], άρθρο του Παναγιώτη Γ. Εφραιμίδη].

4. Το βιβλίο περιλαμβάνει έναν ονομαστικό κατάλογο 1.002 (μόνον) 
αγωνιστών του Αλέξανδρου Υψηλάντη, που μετά την ήττα στο Δραγατσάνι, 
στις 7 Ιουνίου 1821, πέρασαν υποχωρώντας πίσω στη Ρωσία. Από αυτούς 
τους αγωνιστές οι 503 ήταν Έλληνες από διάφορα μέρη. 

205. Ανδρέας Μιχαήλ, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πόλη Μήδεια. 
232. Δημήτριος Τσερκέσης, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πόλη Αγκιούρ της Ανατολής. 
341. Δημήτριος Τραπουζανλής, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Τραπεζούντα της Μικράς Ασίας. 
360. Νικόλαος Σαλαγάρ, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από το Μπουλαντάν της Μικράς Ασίας. 
438. Βασίλειος Τουρκουλέτς, εκχριστιανισμένος 
Οθωμανός τουρκικής υπηκοότητας από την πόλη 
Καισάρεια της Μικράς Ασίας. 
436. Θεόδωρος Αναστασίου, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Τραπεζούντα. 
498. Στέφανος Κωνσταντίνου, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Τραπεζούντα. 
499. Γιάννης Δημητρίου. Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Τραπεζούντα. 
502. Παναγιώτης Σάββας, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Τραπεζούντα. 
503. Πολυχρόνης Χρήστου, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πολίχνη Κιμισχανά. 
505. Αναστάσιος Ισαάκ, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την Καισάρεια. 
517. Γεώργιος Οσλάν Καϊσαρλής, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πόλη Καισάρεια (Kayseri) της 
Μικράς Ασίας. 

του Θεόφιλου Αθ. Καστανίδη
Οικονομολόγου - Προέδρου Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί»

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΟΙ ΥΨΗΛΑΝΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Αλέξανδρος Υψηλάντης
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748. Δημήτριος Αντωνίου, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πόλη Προύσα της Μικράς Ασίας. 
811. Γεώργιος Γιακοβάκης, Έλληνας τουρκικής 
υπηκοότητας από την πόλη Μουκλάβ της Μικράς 
Ασίας. 
815. Δημήτριος Ιωάννου Προύσαλης, Έλληνας 
τουρκικής υπηκοότητας από την πόλη Προύσα. 
959. Γεώργιος Ιωσήφ, Έλληνας τουρκικής υπηκοότητας 
από τη Μικρά Ασία. 
973. Ιβάν Βελισάριος, Έλληνας τουρκικής υπηκοότητας 
από τη Νικομήδεια5.
Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα πρόσθετα αρχεία, 

τα οποία είναι ανεξερεύνητα, στα οποία πιθανόν να 
καταγράφονται Έλληνες του Πόντου ως μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας. 

Ο Οδυσσέας Λαμψίδης επίσης, σε μελέτη του για τους 
Μικρασιάτες αγωνιστές της Επανάστασης6, στο κεφάλαιο 
“Έλληνες Πόντιοι εις την εθνεγερσίαν του 1821” στο Αρχείον 
Πόντου αναφέρει ότι «…εντόπισε 17 Πόντιους αγωνιστές», 
δημοσιεύοντας τεκμηριωμένα τα ονόματά τους. 

Ο εντοπισμός τους, έγινε συμπερασματικά από τον 
τοπωνυμικό χαρακτηρισμό τους. Βρίσκονται και 
χαρακτηρίζονται στα κείμενα ως: «Τραπεζανλής, 
Τραπεζούντιος, Μαυροθαλασσίτης, Σιναπλής, 
Κιουμουσχανελής». 

Ο Οδυσσέας Λαμψίδης7 επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων 

5. Όλοι οι παραπάνω, καταγεγραμμένοι στα αρχεία της Οδησσού, είναι όσοι 
σώθηκαν ή λαβώθηκαν μετά από την άτυχη φονική μάχη του Δραγατσανίου 
και ήταν κρατούμενοι από τις ρωσικές Αρχές της Οδησσού κατά τον Ιούλιο 
του 1821.

6. του Κ. Μ. Κωνσταντινίδη "Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνική 
αναγέννησιν” που δημοσιεύτηκε το 1940 στο περιοδικό «Μικρασιατικά 
Χρονικά».

7. Στο Αρχείον Πόντου τόμ. 33) «Ουδαμού μέχρι τούδε ούτε και υπό των 
ιστορησάντων την ελληνικήν επανάστασιν του ’21 ανεγράφη Έλλην Πόντιος 
αγωνιστής των πολεμικών γεγονότων του 1821. Το γεγονός τούτο είναι 
φυσικόν να κινή την προσοχήν και την απορίαν. Διό και ανεζήτουν και 
εσημείουν πάντοτε παν το σχετικόν προς το θέμα τούτο. Τοιουτοτρόπως…

 … Ημείς σήμερον αρκούμεθα να αναδημοσιεύσωμεν τα ονόματα των 

γράφοντας: 
«…Σήμερον φέρω εις γνώσιν των ιστορικών του 

νεωτέρου Πόντου θετικά και βέβαια πλέον στοιχεία δια 
την συμμετοχήν των Ελλήνων Ποντίων εις τους αγώνας 
του 1821. Ταύτα είναι τα πρώτα τα οποία παρουσιάζονται, 
αλλά είμαι βέβαιος ότι περαιτέρω έρευνα και επισταμένη 
αναδίφησις εις τα αρχεία των επισήμων υπηρεσιών του 
από του 1821 συσταθέντος ελληνικού κράτους θα φέρη 
εις φως πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερον 
διαφωτιστικά…». 

Στον Τόμο 2 των «Μικρασιατικών Χρονικών» 
αποκαλύπτονται τα παρακάτω ονόματα: 

Παναγιώτης Παύλου Τραπεζούντιος, Μιχάλης 
Γεωργίου Μαυροθαλασσίτης, Ιωάννης Εγλεντέζογλου 
Τραπεζούντιος, Γιώργης Τζανής Σιναπλής, Δημήτρης 
Γιακομής Σιναπλής, Ιωάννης Τραπεζανλής8. Επίσης, 
Στεφανής Γ.  Μαυροθα λασσίτης,  Αθανάσης 
Μαυροθαλασσίτης, Κωνσταντίνος Μαυροθαλασσίτης, 
Δημήτρης Κιουμουσχανελής, Μανώλης Στεργίου 
Μαυροθαλασσίτης, Γιώργος Μαλαφάκης Σιναπλής, 

Ποντίων αγωνιστών, ως ταύτα ανεγράφησαν εις μελέτας αναφερούσας 
Μικρασιάτας αγωνιστάς του 1821, από το βιβλίο του Κ.Μ. Κωνσταντινίδη, 
“Η συμβολή των Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν”, Μικρασιατικά 
Χρονικά 2 (1939), 92-109, και Γ. Ι. Αναστασιάδη, “Η συμβολή των 
Μικρασιατών εις την εθνικήν αναγέννησιν”, Μικρασιατικά Χρονικά 3 
(1940), 213-232».

8. Το εθνικό αυτό όνομα, χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1922.

Το Οικόσημο της οικογένειας Υψηλαντών

Ο πρίγκηπας Α. Υψηλάντης, ιδρυτής του Ιερού Λόχου, 
πίνακας του Πέτερ φον Ες στη Στοά του Μονάχου

31



Δημήτριος Ιακώβου Σιναπλής, Ιωάννης Βασιλείου 
Κιουμουσχανελής.

Στα «Μικρασιατικά Χρονικά», τόμος 3 συνανώνται 
επίσης τα εξής ονόματα των αγωνιστών: Ιωάννης 
Παναγιώτου από Τραπεζούντα, Ιωάννης Μπεχλιβάνης 
από Μαύρη Θάλασσα9.

Ας γυρίσουμε πάλι στο Απρίλιο του 1820. 
Τον Μάρτιο του 1820, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, μετά την 

άρνηση του κόμη Ιωάννη Καποδίστρια, προσφέρει την 
αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας στον πολύ νεαρό 
Αλέξανδρο Υψηλάντη, του οποίου η οικογένεια καταγόταν 
από τον Πόντο.

Ο Αλ. Υψηλάντης, είχε γεννηθεί το 1782 στην 
Κωνσταντινούπολη. Η ρίζα των Υψηλαντών βρισκόταν 
στην Τραπεζούντα του Πόντου και στην αυτοκρατορική 
οικογένεια των Κομνηνών (όπου μετά την άλωση της 
Πόλης και της Τραπεζούντας, οι Κομνηνοί πρόσθεσαν 
στο επίθετό τους και το Υψηλάντης). 

Ο Α. Υψηλάντης έγινε αρχηγός της «Φιλικής 
Εταιρείας», με το ψευδώνυμο «ΚΑΛΟΣ» και κωδικό 
υπογραφής τα γράμματα «Α.Ρ.»,  «…ίνα εφορεύη και 
επιστατεί εν πάσι, όσα κρίνονται αναγκαία και ωφέλιμα». 

Εγκατέλειψε μια σπουδαία στρατιωτική και πριγκηπική 
καριέρα και διέθεσε την προσωπική του περιουσία και 
την ίδια την ζωή του, για ένα όνειρο: Στη δημιουργία ενός 
ελεύθερου ελληνικού κράτους. 

Ο Αλέξανδρος, ήταν πρωτότοκος γιος του 
Κωνσταντίνου Υψηλάντη. Ανατράφηκε μέσα σε περιβάλλον 

9. Αναφέρονται 17 άτομα, από τα οποία 5 είναι από την Τραπεζούντα (ο ένας 
καλείται και Τραπεζανλής), 6 από τη Μαύρη Θάλασσα (ο ένας από αυτούς 
δεν γράφεται Μαυροθαλασσίτης αλλά αναφέρεται ως τόπος καταγωγής 
του η Μαύρη Θάλασσα), 4 από τη Σινώπη (το εθνικό τους όνομα είναι 
Σιναπλής) και 2 από την Αργυρούπολη, η οποία τότε ακόμη ονομαζόταν 
από τους Τούρκους Γκιουμουσχανέ.

που διαπνεόταν από έντονο πατριωτισμό10 και εμπνεύστηκε 
να ενσαρκώσει το όνειρο του Ρήγα, για μια πανβαλκανική 
επανάσταση, ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή. Στη μάχη 
της Δρέσδης το 1813 σε ηλικία μόλις 21 ετών με τον βαθμό 
του συνταγματάρχη, έχασε το δεξί του χέρι.

Ανήκε σε μία από τις αρχοντικές και παλιές Ποντιακές 
οικογένειες, που προερχόταν από την Υψηλή, ένα παλιό 
χωριό της περιοχής Όφεως, στον Πόντο. 

Από την πρώτη στιγμή της διακήρυξης του Υψηλάντη 
«περί ελευθερίας», Έλληνες σπουδαστές έσπευσαν από 
διάφορα μέρη και οργανώθηκαν κατά τα πρότυπά του 
Θηβαϊκού «Ιερού Λόχου», με αρχηγό τον Λασσάνη. Στα 
ρωσικά αρχεία αναφέρεται μάλιστα ότι, το 15% από 
αυτούς, ήταν ποντιακής καταγωγής.11

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Διαπιστώνεται ότι, ασφαλώς ο Ελληνισμός της 

Μαύρης Θάλασσας και της Μ. Ασίας, αξίζουν καλύτερης 
μεταχείρισης και παρουσίας στις «λευκές» σελίδες της 
ιστορίας. Οι άγραφες σελίδες της, αποδυναμώνουν τον 
χαρακτήρα «της όμορφης και παράξενης πατρίδας», από 
την συνείδηση των επόμενων γενεών.

Η εθνική μνήμη, παραμένει ανολοκλήρωτη, όταν 
αποκρύπτει την αλήθεια, χωρίς να φωτίζει όλες τις πτυχές 
της.

Η αυξημένη αίσθηση του πατριωτισμού και η 
συγκίνηση των Ελλήνων της Ανατολής, έπαλλε τις καρδιές 
να συντηρούν με τον κτύπο τους την Εθνική ταυτότητα 
επί χιλιάδες χρόνια.

10.  Κατατάχτηκε στο σώμα των εφίππων σωματοφυλάκων του τσάρου και 
διακρίθηκε στους πολέμους κατά του Ναπολέοντα

11.  Βλάσης Αγτζίδης Δρ Νεότερης Ιστορίας, κατά την ομιλία του στον Σύλλογο 
Ποντίων Αγ. Βαρβάρας (Μάρτιος 2018)

Οι Ιερολοχίτες πολεμούν στο Δραγατσάνι, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
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Ακριβώς το ίδιο έπραξαν οι Έλληνες και στις χώρες 
της Τσαρικής Ρωσίας, αργότερα στις χώρες της  π. ΕΣΣΔ 
που πήγαν, το ίδιο στην Αυστραλία, στην Αμερική και 
όπου αλλού βρέθηκαν.

Μυήθηκαν στην Φιλική Εταιρεία, πολέμησαν ηρωικά 
από τους πρώτους στον Ιερό Λόχο και με τους 
οπλαρχηγούς και στρατιώτες τους προσφέροντας όλες 
τις δυνάμεις τους. Υπήρξαν οι απόστολοι της Λευτεριάς 
πραγματοποιώντας εράνους για την ενίσχυση του Αγώνα 
και είναι αντάξιοι τιμών και δόξης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά χρόνια μετά, οι 
πρόγονοί μας, απήγγειλαν τα ποιήματα που συγκρατούσαν 
με πατριωτικό περιεχόμενο, τα περισσότερα των οποίων 
εξυμνούσαν τα κατορθώματα  του ’21. 

Επανέφεραν με αξιοθαύμαστη μνήμη, εκείνα τα 
ποιήματα που τους είχαν διδάξει στην Πατρίδα, οι 
δάσκαλοι στα σχολειά τους. Αναφέρονται μερικοί από 
τους τίτλους των τραγουδιών και των ποιημάτων, που 
τραγουδούσαν και απήγγειλαν:

- … Απορώ Μακεδονία πώς βαστάς υπομονή….
- Ω, λυγερόν και κοφτερόν σπαθί μου και ‘συ 

ντουφέκι…
- Μαύρ΄είν’ η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει 

χιόνι…
- Το σπαθί μου σαν δεν κόπτει, η αιχμή σαν δεν 

τρυπάει…
- Η ψυχή δεν λησμονάει πώς επλάστη ελληνική….
- Ως πότε παλληκάρια θα ζώμεν στα στενά, μονάχοι 

σαν λιοντάρια στες ράχες στα βουνά….
- Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή… 

κ.ά
Έδειχναν τους φουστανελοφόρους συγγενείς από 

κάποιο φωτογραφείο της Πατρίδας, και καμάρωναν για 
την κλεφταρματωλίτικη φορεσιά του ’21. Στις πόλεις και 
τα χωριά της π. ΕΣΣΔ όπου ζούσαν, πολλά χρόνια μετά 
την Επανάσταση του ’21, μέσα στα φτωχικά τους δωμάτια, 

κοσμούσαν τους τοίχους των σπιτιών τους με υπερηφάνεια, 
κρεμώντας τις φωτογραφίες του Υψηλάντη, του Κανάρη, 
του Καραϊσκάκη, της Μπουμπουλίνας, του Γέρου του 
Μωριά του Κολοκοτρώνη κ.α. ηρώων. 

Έτσι έβλεπαν μέσα από την άδολη ψυχή τους την 
Ελλάδα και το ’21.

Η πραγματική διάσταση της καθοριστικής και 
πρωταγωνιστικής συμβολής των Ελλήνων του ιστορικού 
Πόντου, μαζί και των άλλων αδελφών Μικρασιατών, 
όσων χρηματοδότησαν, οργάνωσαν και πολέμησαν για 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία όλων των Ελλήνων, 
δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται ή να αγνοείται από 
την επίσημη ιστορία.

Η ιστορική γνώση για την συμβολή των Ποντίων στην 
Ελληνική Επανάσταση, αποτελεί ηθικόν χρέος όλων των 
Ελλήνων προς αυτούς, τόσο όσο και στους υπόλοιπους 
Έλληνες, το οποίο πρέπει να εξοφλείται πάντοτε «ως 
εθνικόν και αληθές». Επειδή, ο ίδιος ο λαός έχει το σθένος 
να συντηρεί τις μνήμες του, όσα κι αν περνάει.

Γι’ αυτό, δεν επιτρέπεται να παραμένουν ανεκμετάλλευτα 
τα αρχεία της Βιβλιοθήκης της Ελληνικής Βουλής, τα 
Απομνημονεύματα των Αγωνιστών, οι γνωστοί 25.000 
φάκελοι της Ελληνικής Επανάστασης για την Παλιγγενεσία 
του Έθνους, τα χιλιάδες έγγραφα της εξωτερικής πολιτικής 
της Ρωσίας κλπ. στοιχεία που θα μας δώσουν χρήσιμες 
πληροφορίες για την εθνική αυτογνωσία όλων Ελλήνων. 

Με την ευκαιρία των εορτασμών των διακοσίων 
χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, η 
επιστήμη της ιστορίας οφείλει να μας διαφωτίσει 
περισσότερο, ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλέστερα 
συμπεράσματα.

Γιατί, το χρέος προς τους Έλληνες της Ανατολής, 
πρέπει να ξεπεράσει επιτέλους και σε άλλες πιο σύγχρονες 
συνιστώσες της ιστορίας του, μέχρι να φθάσουμε να 
αναγνωρίσουμε και τα τραυματικά γεγονότα της 
Γενοκτονίας του από τον ίδιο θύτη. 

Φωτογραφία στον Έλληνα από τον Πόντο 
(1907, Αρχείο Κων/νου Παυλίδη)

Φωτογραφίες Ελλήνων Ποντίων, τραβηγμένες στο Βατούμ 
και το Σότσι της Ν. Ρωσίας.
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Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια μας βλέποντας τις εικόνες 
των ξεριζωμένων κατοίκων από τη Λίμνη Ευβοίας να 
εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και 
να στοιβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο στο πλοίο της 
γραμμής για να σώσουν τις ζωές τους. Μωρά, μανάδες, 
ηλικιωμένοι, νέοι, οικογένειες ολόκληρες ανήμποροι να 
υπερασπιστούν τις ζωές τους από τη λαίλαπα της φωτιάς! 
Στον νου μας ήρθαν εικόνες από τους διωγμούς που 
υπέστησαν οι πρόγονοί μας και οι δικοί τους πρόγονοί αφού 
πολλές οικογένειες της Λίμνης κατάγονται από τους 
Μαρμαρινούς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Μόνο που αυτή 
τη φορά γίνονται πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη πατρίδα, 
στην ίδια τους τη χώρα όπως και άλλοι εκατοντάδες 
συμπατριώτες μας που χτυπήθηκαν από τις πυρκαγιές που 
καταστρέφουν χωριά, περιουσίες, επιχειρήσεις...

Σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε ένα μικρό κείμενο για τους 
Μαρμαρινούς πρόσφυγες της Λίμνης Ευβοίας, μια ελάχιστη 
προσφορά για τα εγγόνια τους που παλεύουν με τις φλόγες 
100 χρόνια μετά τον ξεριζωμό των παππούδων τους...

Αύγουστος 2021. Η φωτιά στη Λίμνη Ευβοίας και οι 
κάτοικοι στο φέρυ-μποτ

 εγκαταλείπουν την κωμόπολη

ΟΙ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΙ ΤΗΣ
 ΛΙΜΝΗΣ

Αφιέρωμα μνήμης
«Πέφτει σκοτάδι στους δρόμους τους 

στενούς,
και τα παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω στο 

μαγκάλι...
έλα καλή μου...

φόρεσε τ’ άσπρο μαντήλι σου πάλι, 
και τ’ αύριο πιο καλό απ’ το χθες, 

για μας τους δυό»
Μιχ. Παπανικολάου

Γράφουν οι: 
Δημήτρης Αποστόλου «Ελύμνιος», Ιστοριοδίφης 
Παναγιώτα Δαυιδούλα Ν. Περήφανου,
Ιστορικός - Δημοσιογράφος 

15 Οκτωβρίου 1922 – καταμεσήμερο – 
ανήμερα των Αγίων Σαβίνου και Βάρσου… και 
το παπόρι με την πανύψηλη καμινάδα να καπνίζει 
ντουμάνι και να σφυρίζει μ΄ ανατριχίλα 
στραγγαλίζοντας τον ατμό - το «Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος» - ζυγώνει την παραλία της 
ναυτικής μεν… αλλά αλίμενης Λίμνης…

Με 300 ξεριζωμένες φαμίλιες Μαρμαρινών 
απ’ τη μεγάλη Προικόννησο κι’ απ’ την Κούταλη 
κι’ απ’ την Αφησιά, την Αλώνη, κάποιοι ακόμη 
κι΄ απ’ τα Πριγκιποννήσια… ψυχομάνι με 
μπόγους, με πράματα, με το όσο μπορέσαν να 
σώσουνε βιός τους… κάποιοι ακόμα και με τα 
οικόσιτα ζώα τους, νοικοκυραίοι στον τόπο τους 
– επήλυδες και απάτριδες τώρα… άνδρες 
αμήχανοι, γυναίκες σταυροχερούσες… παιδάκια 
– άλλα βουβά… κι’ άλλα να κλαίν’ μ’ αναφιλητά…

«Πώς γεννηθήκανε… πώς μεγαλώσανε τα 
παιδιά μας… έεεϊ!.. τα παιδιά μας!..», θ’ απορήσει 
ποιητικά κι’ ο Μικρασιάτης Γιώργος Σεφέρης… 
να τώρα!.. απρόσμενο ανθρωπομάνι θλιβό… 
κάτω στους μόλους της παραξενεμένης 
κωμόπολης…

Αλήθεια!.. τούτοι οι ντόπιοι, που όλο και τους 
ζυγώνουν με μάτια περίεργα… ερευνητικά… 
απορημένοι και ξαφνιασμένοι μαζί… και τούτοι 
σιβυλλικά, παραμένουν το ίδιο αμήχανοι…

Στο ηλεκτρισμένο πεδίο που ιονίζονταν 
άχρονα η σιωπή… ο Δεσπότης και Έξαρχος 

Λίμνη Ευβοίας
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Προικοννήσων Γεώργιος - επικεφαλής των επήλυδων, 
σταυροκοπιέται και ξεκινά μυστική προσευχή…

«Άγιος ο Θεός… Άγιος Ισχυρός… Άγιος αθάνατος... 
ελέησον ημάς…» …κι’ ο νιόφερτος μαζί τους ιεροψάλτης 
Θρασύβουλος να σιγοψάλλει με τρέμουλο στη φωνή… 
«Σώσον Κύριε τον λαόν σου!..»…

Όμως!.. όμως… η πρώτη εντύπωση της στιγμής… 
σιγά-σιγά… ξεπερνιέται… Γιατί, τούτος ο ναυτοτόπος 
της Λίμνης είχε μια ξέχωρη αγωγή και παράδοση.

Ανοιχτόμυαλος κόσμος!.. Ο Λιμνιώτης θαλασσινός 
κοσμογυριστής, νοικοκύρης και οικονόμος… είχε τα 
λεφτουδάκια του. Κι΄ έφερνε πλούτο στον τόπο και 
συνήθειες αλλοδαπές, είχε - σαν όπως και τα νησιά τ’ 
Αρχιπέλαγους - τον πολιτισμό μιας διάσπαρτης 
ναυτοπολιτείας…

Απ’ τα μισά του 17ου αιώνα - και πιο παλιά - τα 
ιστιοφόρα της Λίμνης αρμενίζαν εμπορικά στις 
Μαυροθαλασσίτικες πολιτείες… ή - κάποτε - «Πόλις 
των Πόλεων» και τα νησάκια του Μαρμαρά τους ήτανε 
γνώριμα πόρτα…

Να!.. χρόνια πριν τον ξεριζωμό, ο καπετάν Γιάννης 
Μανώλης παντρεύτηκε κι’ έφερε απ’ τον Μαρμαρά την… 
«ωραία της Κούταλης» Ανθή Κόκκαλου, ξαδέλφη του 
διαβόητου παλαιστή Παναγή Κουταλιανού.

Οι πρόσφυγες του Ελύμνιου (αναλογικά μ’ άλλα 
μ έ ρ η )  φ ι λ ο ξ ε ν η θ ή κ α ν  α ν θ ρ ω π ι ν ό τ ε ρ α . 
Κατασκευάστηκαν γι’ αυτούς-νωρίς-καταλύματα, τους 
παραχωρηθήκαν χώροι Σχολείων κι’ Εκκλησιών, στην 
πρώτη τους εγκατάσταση.

Αρκετοί φιλοξενηθήκαν σε σπίτια κι’ άλλοι (οι 
ευπορότεροι) τα νοικιάσανε.

Οργανωθήκαν από τον Δήμο συσσίτια (στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων του) και ιδιαίτερα για τους 
δυσμοιρότερους Σμυρναίους και Αϊβαλιώτες κι’ από 
Βουρλά και Πυργί, ενώ σε έγγραφα του Αρχείου της 
Λίμνης συναντάμε τη μέριμνα της σχετικής 
ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης. 

Επαγγελματικά, μεγάλος τους αριθμός απασχολήθηκε 
στα μεταλλεία λευκολίθου των Κατουνίων, άλλοι 
ασχοληθήκαν ως αλιείς, άλλοι μπαρκάρισαν ναυτικοί 
σε καΐκια και σε καράβια. Κάποιοι γίναν εμπόροι και μ’ 
επιδόματα αποκατάστασης των προσφύγων, σιγά-σιγά 
σταθήκαν στα πόδια τους…

Η Αγία Τριάδα έγινε Ενορία τους, στον Αϊ Θανάση 
γιορτάζαν το δικό τους Άγιο Ισίδωρο (όπως στον 
Μαρμαρά) και στην αλάνα του Αϊ Μελέτη άλλοι απ’ τα 
ενδότερα της Τουρκίας…όχι!.. δεν το ‘βαζαν κάτω… 
κρατούσαν χέρι με χέρι και στόμα με στόμα ό,τι τους 
ένωνε δυνατά…: το τραγούδι και τον χορό!..

«Νάνεμ, νάνεμ, νανεμνι… Χάλλα, χάλλα, χάλλα!…
Νάνεμ, νάνεμ, νανεμνι Χάϊ ντιρντιμπενί!..»
(Δυόσμε μου, δυοσμάκι μου κράτα καλά)
Παρ’ όλο το πρόβλημα υπερδιπλασιασμού των 

κατοίκων της και της εξεύρεσης εδαφών, η Λίμνη τους 
φιλοξένησε κάπου δυό χρόνια…

Μετά-με Κρατικές εντολές-τους δόθηκε τόπος πάνω 
στη Σιθωνία (μεσαία χερσόνησο της Χαλκιδικής) και 
εκεί τελικά στήσαν το Νέο τους Μαρμαρά (τουριστικό 
θέρετρο σήμερα).

Όμως…(τότε) έλη… και βάλτοι… κι’ ελονοσία, 
μαστίζανε την περιοχή… (λες πως… όπου «κατάρα κι’ 
ανάθεμα», όπου αγριοτόπια… εκεί τους πηγαίναν!..)

Έτσι… επιστροφή στον πρώτο τόπο φιλοξενίας- τη 
Λίμνη – όπου 60 Μαρμαρινές οικογένειες «τελείως μέχρι 
σήμερον αφομειωθείσαι» (γράφει ο ιστορικός)… 
σοφίλιασαν, σμίξανε, γίνανε ένα με τους Λιμνιώτες…

Σήμερα, υπάρχουν και συνεχίζουν απόγονοι δευτέρας, 
τρίτης και τετάρτης γενιάς… που σε θέση θολότρεμη 
του μυαλού τους, κρατάνε σαν ονειρικό παραμύθι τις 
αλησμόνητες, μακρινές – ματωμένες πατρίδες…

«… μα το βράδυ που ’ρχεται,
τ’ όνειρο μας παίρνει ,

στην Πέργαμο μας φέρνει…
και στον Μαρμαρά!».
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