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Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Έχουν γραφεί πολλά και ειπωθεί πολλά 
περισσότερα, για εκείνες τις μέρες και τις ώρες που 
η στάχτη της Καταστροφής σκέπασε τον ουρανό της 
Σμύρνης… τότε που τα αδυσώπητα κύματα της 
μοίρας αποστέρησαν από τη μητέρα Ελλάδα τον 
ζωτικό της χώρο: αυτόν της Μ. Ασίας. 

Συμπληρώνονται 100 ολόκληρα χρόνια από τα 
τότε…  που με την πτώση του μετώπου τον Αύγουστο 
του ’22, την άτακτη φυγή των στρατευμάτων, του 
πληθυσμού και την Συνθήκη της Λοζάνης, έληξε 
ουσιαστικά μα και τυπικά η μακρόχρονη παρουσία 
του ελληνικού στοιχείου στην ευρύτερη περιοχή της 
Μ. Ασίας. 

Το έθνος υπέστη ζημιές καταλυτικές, 
συρρικνώθηκε απελπιστικά, με συνέπειες στο 
εσωτερικό του κατά πολύ μεγαλύτερες απ’ ό,τι αρχικά 
διαπιστώθηκε, μιας και η «εγκατάλειψη των βωμών 
και των εστιών», η συλλογική τραγωδία, τα τραύματα, 
εξακολουθούν να το επηρεάζουν ακόμη και σήμερα…

Το ρολόι σταμάτησε τότε και εκεί…. η αδιατάρακτη 
δημιουργική ιστορία χιλιάδων ετών «τελείωσε» στα 
άγια μέρη, εκεί που γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές 
μέσα από τα νάματα της ιστορικής μνήμης… ο ήλιος 
του Ελληνισμού σκεπάστηκε με τις στάχτες της 
καταστροφής αλλά, φευ, και της λήθης…

Έτσι με μια μονοκονδυλιά έσβησε η φλόγα, 
εγκαταλείφθηκαν περιοχές ολάκερες και 
«χαλάστηκαν» ανθρώπινες ψυχές.

Και ξέρετε κάτι…
Με την απώλεια της Μ. Ασίας και των άλλων 

ελληνικών εδαφών, η χώρα μας δεν έχασε απλά 
μόνον ανθρώπινες ψυχές, πόλεις και τοπία. Έχασε 
τον ζωτικό της χώρο, εκεί όπου κινήθηκε, έζησε, 
μεγαλούργησε, που χωρίς αυτόν είναι μισή και 
κουτσουρεμένη...συρρικνώθηκε απελπιστικά με 
συνέπειες τραγικές. 

Το τραύμα βαθύ, αθεράπευτο, διαχρονικό, 
αξεπέραστο...

Αιμορραγία του έμψυχου δυναμικού της φυλής, 
που αποδεκατισμένο κατέκλυσε τα πάτρια εδάφη, 

με ζωντανούς τους εφιάλτες της αγριότητας, θύματα 
μιας παράλογης ανθρωποθυσίας... Οι απόγονοι  των 
κραταιών Παλαιολόγων, των Κομνηνών, των μυθικών 
ακριτών της Ανατολίας, ρημαγμένοι, περνούσαν 
πίσω στη μικρή Ελλάδα, οι νικητές γύριζαν νικημένοι. 
Η αδιατάρακτη ιστορία χιλιάδων ετών σταμάτησε 
σε μέρη που είχε δημιουργηθεί  και αναπτυχθεί. Ο 
μεγάλος πολιτισμός  περνούσε πια στην περιοχή της 
ιστορικής μελέτης...

Και όμως… ήρθε η δημιουργία… 
Από αυτούς τους περήφανους ανθρώπους… που 

τα επόμενα χρόνια θα συμβάλουν και αυτοί με το 
λιθαράκι της προσπάθειας στην αναγέννηση της 
Ελλάδας, σε όλα τα επίπεδα.: Οικονομία, Πολιτισμό, 
Πολιτική, Τέχνες, Αθλητισμό. 

Είναι αυτοί… οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής 
Καταστροφής που  ίδρυσαν την πόλη μας. Τους 
Ποδαράδες. Τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΣ. Την πόλη της 
καρδιάς μας. Δουλεύοντας και ποτίζοντας  με το 
αίμα τους, τον ιδρώτα τους, τις θυσίες τους αυτόν 
τον τόπο.

Είναι αυτοί που πάλεψαν κόντρα σε όλες τις 
αντίξοες συνθήκες και ζώντας σε σκηνές, σε 
παραπήγματα, άνδρες, γυναίκες, παππούδες, 
γιαγιάδες,  ορφανά, χήρες, μικρά παιδιά επέζησαν 
και μεγαλούργησαν.

 
Συμπληρώνονται 100 χρόνια από τα τότε… και 

ένα  τραγούδι μας, λέει: «Τι να θυμηθώ, τι να 
ξεχάσω…». Εμείς απαντάμε: ο Δήμος μας δεν ξεχνά… 

Συλλογικά, συμβολικά και ουσιαστικά, τιμά και 
σεμνύνεται όλων αυτών των πρωτεργατών  του… 
τους  ιδρυτές του.  Γιατί λαός που ξεχνάει τις ρίζες 
των ιδρυτών του, δεν έχει Μέλλον!

Συντασσόμενοι σε μια ενιαία προσπάθεια, ας 
αρχίσουμε. Είμαστε εδώ, όλοι μας, θέτοντας υπ’ όψη 
σας τη θέλησή μας, τις γνώσεις, ψυχή τε κι σώματι…

Γι’ αυτό ξεκάθαρα με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ονομάσαμε το  «2022: ΕΤΟΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».

Δεν Ξεχνούμε. Τους Τιμούμε!

Γράμμα από τον Πρόεδρο…



Την Παρασκευή  6 Μαΐου 2022, η Νέα Ιωνία 
υποδέχθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου 
Ν. Ιωνίας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου που κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών του 10ου Συμποσίου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Στην εντυπωσιακά ανακαινισμένη 
αίθουσα που την κοσμούσαν φωτογραφίες και 
χάρτες της περιόδου 1919-1922 ξεκίνησε το 10ο 
Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που ολοκλήρωσε τις 
εργασίες του το βράδυ της Κυριακής 8 Μαΐου 
2022,το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο των 
επετειακών εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για 
τα 100 έτη από την Μικρασιατική καταστροφή, 
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, 
Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος με 
τους Δήμους της Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. 
Χαλκηδόνας και Ηρακλείου Αττικής.

Στην έναρξη των εργασιών του Συμποσίου, 
χαιρετισμό απηύθυναν κατά σειρά ο Πρόεδρος 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου Ν. Ιωνίας κ. Λουκάς 
Χριστοδούλου, η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέ-
σποινα Θωμαΐδου και ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου 
και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπούλου, η οποία 
επεσήμανε τη σημασία που έχει για τον Ελλη-
νισμό η περιοχή της Μικράς Ασίας, η οποία 
υπήρξε το κέντρο του ελληνικού κόσμου μέχρι 
και τις αρχές του 20ου αιώνα και η πατρίδα της 
ελληνικής διανόησης.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε επίσης την 
προσφορά του Μικρασιατικού Ελληνισμού 

10 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 10ου Συμποσίου

 «Από τη Συνθήκη των Σεβρών στη Συνθήκη της Λωζάνης»

Άφιξη της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Η Α.Ε. η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο βήμα του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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τόσο στις επιστήμες, στον πολιτισμό και στην παιδεία, 
όσο και στην ιστορική εξέλιξη του Ελληνισμού από 
τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά: «… Παρά τις δυσκολίες ενσωμάτωσης 
και αποκατάστασης των προσφύγων Μικρασιατών, 
τις καθυστερήσεις, τις ελλείψεις και τις αναπόφευκτες, 
για ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, αδικίες εκατοντάδες 
χιλιάδες πολυτάλαντοι και δημιουργικοί άνθρωποι 
άρχισαν στη χώρα μας μία νέα ζωή, κομίζοντας από 
την παλιά τους πατρίδα τη σοφία ενός πολιτισμού 
τριών χιλιάδων χρόνων. Επιτεύχθηκε η εθνική ομοι-
ογένεια, ειδικά στην Μακεδονία και στις παραμεθό-
ριες περιοχές. Αναζωογονήθηκαν και τονώθηκαν η 
οικονομία, η λογοτεχνία, τα γράμματα και οι τέχνες. 
Με τον τρόπο αυτό η καταστροφή του 1922 μετα-
τράπηκε σε κοινωνικό και οικονομικό θρίαμβο, γε-
γονός που αποτελεί, όπως σωστά έχει γραφεί, το 
μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού 
κράτους…».

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστο-
δούλου στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: 
«… Όπως έχει λεχθεί, όταν χάνεις κάτι που αγαπάς 
προσπαθείς να αναπληρώσεις το κενό. Από τότε 
που έχασα την πατρίδα μου, πατρίδα μου έγινε η 
μνήμη. Όσα είχα αφήσει πίσω μου, εικόνες, ήχους, 
μυρωδιές, τα κουβαλούσα μέσα μου και δεν μπο-
ρούσε κανείς να μου τα πάρει. Ήταν σαν ένα μπου-
κάλι κρασί που το φυλάς σε μια σκοτεινή γωνιά του 
σπιτιού για μια ξεχωριστή περίσταση. Μπορεί ο 
ήλιος  να είναι ίδιος σε κάθε γωνιά της γης, το χώ-
μα μετά τη βροχή να έχει την ίδια μυρωδιά, ο ουρα-
νός και η θάλασσα  να έχουν παντού το ίδιο χρώμα, 
ο άνεμος  όταν φυσά να κάνει τον ίδιο ήχο, αλλά… 
αλλά όταν έρθει η ώρα να πάρεις τον δρόμο της 
προσφυγιάς θυμάσαι τον ουρανό, τη θάλασσα, τον 
ήλιο και το χρώμα της πατρίδας σου και καταλα-
βαίνεις ότι ήταν μοναδικά γιατί ήταν δικά σου…».

Η δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου 
αναφέρθηκε «…στη ιδιαίτερη προσφορά του Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού τόσο στις επιστήμες, στον 
πολιτισμό και στην παιδεία, όσο και στην ιστορική 

εξέλιξη του Ελληνισμού από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, αλλά και στη μεγάλη πρόκληση της Νέας Ιωνίας που 
μέσα σε δύσκολες συνθήκες τα κατάφερε και αποτέλεσε ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα καθώς αναπτύχθηκε ταχύ-
τατα ως βιομηχανική πόλη και ως σήμερα σε ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο της Αθήνας...».

Στον χαιρετισμό του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ καλωσόρισε με θερμά λόγια την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και την ευχαρίστησε για την τιμητική παρουσία της στην έναρξη των εργασιών του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του 
Δήμου, μέσω των οποίων προβάλλονται και αναδεικνύονται, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τόσο η πνευματική 
και ηθική, όσο και η μαρτυρική συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας στον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 
Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Βούρος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών Πανοσ. Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως, βουλευτές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλη των Δ.Σ. και των τριών Δήμων της Μητροπολιτικής περιφέρειας, πρόεδροι και εκ-
πρόσωποι προσφυγικών συλλόγων και Μικρασιατικών σωματείων τόσο της ευρύτερης περιοχής, όσο και άλλων 
περιοχών της Ελλάδας (Κοζάνη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καβάλα, Κιλκίς, Βόλο, Χίο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα).

Η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ
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Μετά την έναρξη του συμποσίου αποδόθηκαν τιμές στους Henry Morgenthau και Asa Jennings για την μεγάλη 
τους συμβολή αφενός στην αποκατάσταση των προσφύγων αφετέρου στη διάσωση των εγκλωβισμένων στην 
προκυμαία της Σμύρνης, γεγονός που επεσήμανε στην ομιλία της και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.
 
Κατά την πρώτη ημέρα (Παρασκευή 6 Μαΐου) παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους, οι:
- Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος: «Ανεξέταστες όψεις της Λωζάνης: Οι εξαιρέσεις από την Ανταλλαγή και οι πολε-

μικές αποζημιώσεις».
- Ιάκωβος Μιχαηλίδης: «Η καταστροφή της Σμύρνης μέσα από τις πηγές».
- Αντώνης Κλάψης: «Εύθραυστη σαν πορσελάνη: Η Συνθήκη Ειρήνης των Σεβρών».
- Παρασκευή Ευσταθιάδου: «Η ασκηθείσα πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις πόλεις της Κωνσταντι-

νούπολης και της Σμύρνης, πριν από τη Συνθήκη των Σεβρών».

Κατά την δεύτερη ημέρα (Σάββατο 7 Μαΐου) παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους, οι:
-  Δημήτρης Σταματόπουλος:  «Ερμηνευτικά σχήματα και Θεωρητικές Προσεγγίσεις στη Μικρασιατική Kαταστροφή».
-  Ειρήνη Σαρίογλου: «Οι επιπτώσεις της Συνθήκης της Λωζάνης στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης».
-  Φωτεινή Τομαή: «Το διπλωματικό βαλς των μεγάλων της εποχής, η νεκρανάσταση του Μεγάλου Ασθενή και η 

τύχη του Ελληνισμού της Ανατολίας».
-  Αθανάσιος Χρήστου: «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή».
-  Κων/νος Υφαντής: «Από τις Σέβρες στη Λωζάνη: Η διπλωματική διάσταση».
-  Κων/νος Κολιόπουλος: «Από τις Σέβρες στη Λωζάνη: Η στρατιωτική διάσταση».

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του συμποσίου (Κυριακή 8 Μαΐου 2022) παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους, οι:
-  Θεοδόσης Κυριακίδης: «Οι Δίκαιοι Τούρκοι. Ένα αποσιωπημένο κεφάλαιο της γενοκτονίας».
-  Αρχάγγελος Γαβριήλ: «Η ίδρυση της Τουρκο-ορθόδοξης εκκλησίας και η εμπλοκή της στην Ανταλλαγή των 

Ελληνο-ορθόδοξων Πληθυσμών στην Καππαδοκία (1919-1923)».
-   Ελισάβετ Κοντογιώργη: «O FridtJof Nansen και η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας».
-  Σία Αναγνωστοπούλου: «Σμύρνη: Από τη Συνθήκη των Σεβρών στην Καταστροφή».

Το 10ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ολοκληρώθηκε με τον σύντομο απολογισμό και τα συμπεράσματα που ανέ-
πτυξε ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λ. Χριστοδούλου, ευχαρίστησε τους εισηγητές και τους συνέδρους, τονίζοντας 
ιδιαίτερα την συμβολική παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην έναρξη 
του Συμποσίου. 

Αναμνηστικο δώρο στη Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Α) Εγκατάσταση.
Η είσοδος προσφύγων στον ελλαδικό χώρο δεν ήταν νέο 

φαινόμενο, αφού είχε αρχίσει από την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα, από τους βαλκανικούς πολέμους, ποτέ όμως 
μέχρι το 1922 δεν είχε γίνει σε τέτοιο μέγεθος και σε τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα. 

Η εγκατάσταση, η σίτιση, η περίθαλψη και η αποκατά-
σταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων ήταν ένα θέμα 
τέτοιων διαστάσεων που όμοιες δεν είχε κληθεί να αντιμε-
τωπίσει το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του.

Με την άφιξη των προσφύγων, το κράτος άρχισε να 
παίρνει μέτρα για τις ανάγκες τους, για την ανακούφιση των 
προβλημάτων τους και την ενσωμάτωσή τους στη γηγενή 
κοινωνία.

Το πρώτο καταγραμμένο μέτρο είναι η τοποθέτηση των 
μικρασιατών ιερέων, ως εφημερίων η βοηθών εφημερίων σε 
ναούς της επικράτειας, χωρίς να εξετάζεται αν ανταποκρί-
νονται στα προβλεπόμενα προσόντα. 

Την 1η Οκτωβρίου 1922 με Νομοθετικό Διάταγμα  επι-
τρέπεται κατ’ εξαίρεση, να διατίθενται τα αποθεματικά των 
λιμενικών ταμείων για την περίθαλψη των προσφύγων. Στο 
ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται Ν. Δ. περί ασκήσεως ιατρικών επαγ-
γελμάτων από ομογενείς επιστήμονες, δηλαδή γιατρούς, 
οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς και μαίες, που 
κατέχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα η πτυχίο και που ήλθαν 
από την Τουρκία μετά τις 29 Αυγούστου 1922. Σ’ αυτούς 
δίνεται το δικαίωμα να εξασκούν το επάγγελμά τους. Το ίδιο 

θα ισχύσει λίγο αργότερα και για δικαστικούς υπαλλήλους 
και δικηγόρους.  

Οι αποστολές τροφίμων και άλλων αναγκαίων ειδών 
μέσω σιδηροδρόμου, από τον Ερυθρό Σταυρό και κρατικά ή 
φιλανθρωπικά ιδρύματα, εξομοιώνονται με τις αποστολές 
του δημοσίου.

Στις 9 Νοεμβρίου 1922, στο ΦΕΚ 227, δημοσιεύεται το 
Νομοθετικό Διάταγμα «Περί συστάσεως Ταμείου Περιθάλ-
ψεως Προσφύγων» (ΤΠΠ), με σκοπό τη διαχείριση και διά-
θεση ειδών και χρημάτων για την εν γένει περίθαλψη και 
εγκατάσταση των προσφύγων. Με Ν. Δ. της 9ης Ιουνίου 1923 
επιτρέπεται η παραχώρηση κτημάτων που ανήκουν στο 
κράτος προς το ΤΠΠ, για την αστική εγκατάσταση των 
προσφύγων. Το ΤΠΠ μπορεί να εκποιεί ακίνητα που έχουν 
περιέλθει στην κατοχή του και τα έσοδα οφείλει να τα δια-
θέτει για ανέγερση προσφυγικών συνοικισμών. Τον ίδιο 
μήνα αποφασίζεται με Ν.Δ. η επίταξη ακινήτων για την 
εγκατάσταση προσφύγων. Την αποζημίωση για τη χρήση 
στους δικαιούχους, όταν πρόκειται για άπορους πρόσφυγες, 
την καταβάλει το κράτος, Οι εύποροι την καταβάλλουν εξ 
ολοκλήρου οι ίδιοι και όταν πρόκειται για πρόσφυγες που 
έχουν κάποια οικονομική δυνατότητα καταβάλει τη μισή το 
κράτος και τη μισή οι ένοικοι. Επίσης γίνονται απαλλοτριώ-
σεις για τη στέγαση των αστών προσφύγων, κάθε έκτασης 
εντός ή εκτός σχεδίου που ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα. Στις 17 Νοεμβρίου 1922, επίσης με Ν.Δ., επιτρέπεται 
η επίταξη κατοικιών επιπλωμένων η μη, αγροικιών, κτημάτων, 
αποθηκών, νοσοκομείων, μοναστηριακών οικημάτων και 
κάθε είδους ακινήτων κατάλληλων για την προσωρινή στέ-
γαση ή περίθαλψη των προσφύγων. Εαν δεν φτάνουν τα 
ακατοίκητα οικήματα μπορεί να επιταχθούν και κατοικημένα, 
καθορίζονται δε και όροι συγκατοίκησης. Στις 23 Νοεμβρίου 
1922 με Ν.Δ. επιτρέπεται η επίταξη και η αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση κάθε είδους γηπέδων και αγροτικών κτημάτων για 
την εγκατάσταση των συνοικισμών των προσφύγων. Τα 
ακίνητα αποζημιώνονται με δικαστική απόφαση.   

Ο υπουργός Επισιτισμού, λόγω των εκτάκτων συνθηκών, 
έχει την έγκριση της Επαναστατικής Κυβέρνησης να διαθέτει 
είδη επισιτισμού κάτω του κόστους. Με Ν. Δ. στις 25 Αυγού-
στου 1923 επιβάλλεται ειδικός φόρος σε εμπορεύματα και 
προϊόντα, που διατίθεται αποκλειστικά για την υγειονομική 
περίθαλψη και τη στέγαση των προσφύγων. 

Με Νομοθετικό Διάταγμα στις 13 Οκτωβρίου 1923 (ΦΕΚ 
289), κυρώνεται το πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις 29 

ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
1922-1930

του Μάκη Λυκούδη

Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) εν ώρα 
εργασίας. Αθήνα, 1924.
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Σεπτεμβρίου στη Γενεύη, από τον πληρεξούσιο της Ελλάδας 
στη Δ΄ Γεν. Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών, Α. Μιχα-
λακόπουλο, για την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων (ΕΑΠ). Στις 27 Μαΐου 1925 το Ταμείο Περιθάλ-
ψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) καταργείται έχοντας παραδώσει 
περίπου 4.000 καταλύματα. Παράλληλα το Υπουργείο Πρό-
νοιας το 1923 και 1924 κατασκεύασε 18.300 κατοικίες. Η 
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), που τελού-
σε υπό τη δικαιοδοσία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ) και 
της Ελληνικής κυβέρνησης, συνολικά διέθεσε για την επί-
τευξη των στόχων της 13.000.000 λίρες Αγγλίας, που προήλ-
θαν από δάνειο και 8.610.000 στρέμματα γης1. Τα ποσά αυτά 
ήσαν, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πρωτοφανή 
και κολοσσιαία. Σύμφωνα με τη ιδρυτική σύμβαση, το κε-
ντρικό συμβούλιο της ΕΑΠ αποτελούνταν από τέσσερα 
μέλη: πρόεδρο Αμερικανό, αντιπρόεδρο Ευρωπαίο και δύο 
Έλληνες. Πρώτος πρόεδρος διορίστηκε ο διπλωμάτης Ερρί-
κος Μοργκεντάου2 και μέλη ο Άγγλος τραπεζίτης και εκπρό-
σωπος της αγγλικής τράπεζας Τζων Κάμπελ, ο Στέφανος 
Δέλτα και ο Περικλής Αργυρόπουλος. Έργο της επιτροπής 
θα είναι να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες σε έργα παραγω-
γικά στις γαίες που της παραχωρήθηκαν ή σε άλλες ή σε 
αυτές που εγκατέλειψαν οι τούρκοι ανταλλαγέντες, σε απαλ-
λοτριωμένες και επιταγμένες, ακόμα και πριν εκπληρωθούν 
οι απαιτούμενες από το νόμο διατυπώσεις. 

Β) Ανταλλαγέντες.
Με Ν.Δ. της 3ης Μαΐου 1924, συστήνεται στο υπουργείο 

Γεωργίας Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών με 
σκοπό να επιμεληθεί των διατάξεων της συνθήκης της Λω-
ζάννης, που δεν έχουν ανατεθεί στη Μικτή Επιτροπή και να 

1  Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», σελ. 20-21 και 
Δ. Ι. Λοΐζου «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 1920-1930» 

2  Ο Ερρίκος Μοργκεντάου ( Henry Morgenthau,) ήταν Αμερικανός δικηγόρος 
και διπλωμάτης που συνδέθηκε στενά με το Προσφυγικό ζήτημα. Γεννήθηκε 
το 1856 στο Μανχάιμ της Γερμανίας και το 1865 μετανάστευσε στις ΗΠΑ. 
Το 1877 αποφοίτησε από τη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια 
όπου και άρχισε να δικηγορεί. Το 1913 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου 
Ουίλσον τον διόρισε πρέσβη στη Κωνσταντινούπολη όπου και υπηρέτησε 
μέχρι το 1916. Στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ο Ε. Μοργκεντάου 
χειρίστηκε πολλά διπλωματικά ζητήματα των Συμμάχων της Αντάντ με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρακολουθώντας όμως στενά το κίνημα 
και την άνοδο των Νεοτούρκων,  καθώς και τις συνεχείς και διογκούμενες 
διώξεις των Αρμενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. 
Το 1923, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, η Κοινωνία των Εθνών τον 
διόρισε Πρόεδρο στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) στην 
Αθήνα. Αργότερα ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Γενικά ο Ε. Μοργκεντάου κατεχόμενος από φιλελεύθερες 
πεποιθήσεις υπήρξε ακριβοδίκαιος στις κρίσεις του που συμπεριέλαβε στα 
απομνημονεύματά του σχετικά με τις διώξεις, την εξόντωση και τον 
εξανδραποδισμό του Μικρασιατικού και περισσότερο του Ποντιακού 
Ελληνισμού, τα οποία περιγράφει ειδικότερα στα συγκροτούμενα εξ 
Ελλήνων "εργατικά τάγματα του Καυκάσου" που τελικά και χάθηκαν. 
Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν "Τα μυστικά του Βοσπόρου" και 
"Η αποστολή μου στην Ελλάδα".

υποβοηθά το έργο της Ελληνικής Αντιπροσωπίας στη Μικτή 
Επιτροπή. Με Ν.Δ. της 10ης Σεπτεμβρίου 1924 ιδρύεται η 
Τράπεζα Προσφυγικής Πίστεως με σκοπό τη διαχείριση των 
περιουσιών των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων, την κατα-
βολή τμηματικώς των απαιτήσεων των ομογενών για την 
περιουσία που εγκατέλειψαν στην Τουρκία και  η παροχή 
δανείων σε αυτούς. 

Το Νοέμβριο του 1924, συστήνεται στη Γεν. Διεύθυνση 
Ανταλλαγής, Γραφείο Στατιστικής των ευρισκομένων στη 
Ελλάδα προσφύγων. Έργο του είναι η σύνταξη ονομαστικών 
καταστάσεων των προσφύγων, από τους οποίους να φαίνεται 
ο τόπος προέλευσής τους κατά χωριά και ο τόπος της τωρι-
νής τους διαμονής, σε τρόπο ώστε να διαπιστωθεί, σε σύ-
γκριση με τα στατιστικά στοιχεία των Πατριαρχείων του 1914, 
ο αριθμός των φονευθέντων, εξαφανισθέντων και αποθανό-
ντων ομογενών και να καταστεί δυνατή η αναζήτηση των 
νομίμων κληρονόμων τους και οι περιουσίες που εγκαταλει-
φθήκαν από αυτούς.

Το Νοέμβριο του 1927 συστήνεται το Ταμείο Ανταλλα-
ξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών, με σκοπό τη 
συγκέντρωση και διάθεση των περιουσιών από την Τουρκία, 
κοινοτήτων και κοινοτικών οργανισμών, μοναστηριών, εκ-
κλησιών, σχολείων, νοσοκομείων και λοιπών νομικών προ-
σώπων, ιδρυμάτων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Τον Αύγουστο του 1931 κυρώνεται σύμβαση μεταξύ του 
Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, με την οποία αυτή ανα-
λαμβάνει να καταβάλει στους συνταξιούχους ανταλλάξιμους 
που δικαιούνται αποζημίωσης, συνολικό ποσό 8.000.000 δρχ. 
Η πληρωμή γίνεται εξολοκλήρου  σε ομολογίες.

Γ) Αγροτική αποκατάσταση - Γεωργία.
Για την οργάνωση και κάλυψη των αναγκών των εποίκων, 

δημιουργούνται και στελεχώνονται υπηρεσίες: για την ανοι-
κοδόμηση ή επισκευή οικημάτων προς γεωργική εγκατάστα-
ση, για τη μεταφορά υλικών προς ανοικοδόμηση συνοικισμών 
και τη μεταφορά των εποίκων και των εφοδίων τους, για την 
επέκταση της μηχανικής καλλιέργειας και την εκχέρσωση 
μεγάλων εκτάσεων προς αποκατάσταση των εποίκων. 

Στις 5 Μαρτίου 1923 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 57 η απόφαση 
της Επαναστατικής Κυβέρνησης: «Περί καταλήψεως ακινήτων 
προς γεωργικήν αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών κ.λ.π. 
και προ της καταβολής αποζημιώσεως». Ακολουθεί Νομοθετι-
κό Διάταγμα «Περί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών». 
Στους δικαιούχους περιλαμβάνει και τους πρόσφυγες.

Στις 6 Ιουνίου 1923 δημοσιεύεται και άλλη απόφαση της 
Επαναστατικής Κυβέρνησης, με την οποία ο υπουργός Γε-
ωργίας μπορεί να επιτάσσει τη μισή κινητή και ακίνητη 
αγροτική περιουσία και να την διαθέτει υπέρ των προσφύγων. 
Στις 21 Ιουλίου το δικαίωμα του υπουργού Γεωργίας επεκτεί-
νεται και σε αστικά κτήματα.  

Με το Νομοθετικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 1923 (ΦΕΚ 190 
13 Ιουλίου 1923), επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
επίταξη και γενικώς η με κάθε τρόπο διάθεση κτημάτων που 
ανήκουν στο κράτος, σε δήμους ή κοινότητες, σε μονές, σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την αγροτική εγκατάστα-
ση προσφύγων. Η εγκατάσταση γίνεται καθ’ ομάδες, τουλάχιστον 
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10 οικογενειών, που συνοικούν μέσα στο παραχωρημένο κτήμα 
ή σε γειτονικές θέσεις ή συνοικισμούς. Για τη εξεύρεση εργασί-
ας σε πρόσφυγες επιτρέπεται, με Ν.Δ. της 8ης Δεκεμβρίου 1923, 
σε προσφυγικούς συλλόγους, καθ’ υπόδειξη και υπό την καθο-
δήγηση της δασικής υπηρεσίας, η υλοτομία για καυσόξυλα και 
η ανθρακοποιία από δάση του δημοσίου χωρίς δημοπρασία. 

Τα κτήνη του στρατού που δεν θεωρούνται χρήσιμα, 
παραχωρούνται στις κατά τόπους γεωργικές επιτροπές για 
να τα μοιράσουν σε γεωργούς και πρόσφυγες. 

Τα προοριζόμενα για την καλλιέργεια, παραγωγή και 
συσκευασία προϊόντων των προσφύγων, γεωργικά εφόδια, 
εργαλεία, μηχανήματα, όργανα κ.λ.π. είδη, απαλλάσσονται 
από τέλη εισαγωγής και από λιμενικούς και δημοτικούς φόρους.

Οι προσφυγές που ασχολούνται με την κτηνοτροφία 
απαλλάσσονται από το φόρο αιγοπροβάτων και χοίρων. 

Δ) Υγεία – Πρόνοια.
Το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως έχει 

αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος που αφορά στην περίθαλ-
ψη και  αποκατάσταση των προσφύγων. Αποτελείται από 
τρεις Διευθύνσεις.

Στη βάση του υγειονομικού συστήματος της χώρας 
βρίσκονταν τα λαϊκά ιατρεία τα οποία παρείχαν ιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλψη κυρίως σε άπορους ασθενείς. 
Συμπληρωματικά στο έργο τους λειτούργησαν από το 1923 
οι δημοτικοί και κοινοτικοί γιατροί. Δεκαέξι νοσοκομεία 

ιδρύθηκαν αποκλειστικά για τη θεραπεία ασθενών προσφύ-
γων, μεταξύ των οποίων τα: Προσφύγων Θεσσαλονίκης, 
Προσφύγων Αθηνών, Νέας Ιωνίας, Πειραιώς, Επίσης στην 
Κοκκινιά λειτούργησε το «Νοσοκομείο Αμερικανίδων 
Κυριών». Παράλληλα, μια παραλλαγή του θεσμού των 
δημοτικών γιατρών, αυτή των «ιατρών προσφύγων», εφαρ-
μόστηκε στους προσφυγικούς πληθυσμούς. Οι γιατροί πα-
ρείχαν τις υπηρεσίες τους στους πρόσφυγες διατηρώντας 
ιατρεία στους προσφυγικούς συνοικισμούς και επισκεπτό-
μενοι τους ανήμπορους ασθενείς στα σπίτια τους. Στις 18 
Φεβρουαρίου 1923 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 43 η χορήγηση 
αδειών για σύσταση φαρμακείων σε πρόσφυγες που είχαν 
ιδιόκτητο φαρμακείο στη Μικρά Ασία. 

Το Μάρτιο 1923 αποφασίζεται η ίδρυση στην Αθήνα 
δύο Ορφανοτροφείων, αρρένων και θηλέων και ακολουθούν 
και άλλες πόλεις. Για την ενίσχυση των Ορφανοτροφείων 
και των Οικοτροφείων, θα διεξαχθεί την 25η  Μαρτίου 1924 
πανελλήνιος έρανος. Επίσης αποφασίζεται κάθε 25η  Μαρ-
τίου να διεξάγεται έρανος μεταξύ των ομογενών του εξω-
τερικού υπέρ των εθνικών Ορφανοτροφείων και των Οι-
κοτροφείων. 

Στις 3 Αυγούστου 1923 αποφασίζεται με Βασιλικό Δι-
άταγμα, για τη θεραπεία προσφύγων και άπορων ιδιωτών, 
η ίδρυση: 1) του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών 2)  του 
Νοσοκομείου Παγκρατίου και 3) του Νοσοκομείου Αμερι-
κανικού Ερυθρού Σταυρού. Τον Ιούλιο του 1935 το νοσο-
κομείο Προσφύγων μετονομάζεται σε «Ιπποκράτειο Νο-
σοκομείο Αθηνών». 

Ιδιαίτερο βάρος επί σειρά ετών, δίνεται στην ανέγερση 
και ίδρυση Σανατορίων σε όλη την Ελλάδα. 

Τον Νοέμβριο του 1926 αποφασίζεται η οργάνωση Εθνι-
κού Παιδοκομικού Ινστιτούτου ως μέρος της Δ/νσης Υγιεινής 
και του Εθνικού Συμβουλίου Προστασίας της Μητρότητας 
και του Βρέφους. Επίσης από τον Απρίλιο του ’26, προστα-
τεύονται από το κράτος οι θηλάζουσες μητέρες και τα θηλά-
ζοντα βρέφη, με την υποχρέωση των δήμων και των κοινο-
τήτων να διατρέφουν τις άπορες μητέρες και τα βρέφη που 
στερούνται το μητρικό γάλα και να βρίσκουν τροφούς. 

Στους ανάπηρους, τα θύματα πολέμου (από το 1912 και 
μετά) και τις οικογένειές τους προβλέπονται, εκτός από τις 
παρεχόμενες συντάξεις, ορισμένα ευεργετήματα. όπως 
παραχώρηση περιπτέρων, μίσθωση καφενείων, εκπαιδευτι-
κή ατέλεια και δωρεάν παροχή, παραχώρηση γεωργικού 
κλήρου και απαλλαγές από φόρους και τέλη. Επίσης οι 
ανάπηροι και τα θύματα πολέμου πληρώνουν μειωμένα ει-
σιτήρια στις συγκοινωνίες.     

Ε) Επαγγελματίες – Επιτηδευματίες.
Αποφασίζεται μερική η ολική απαλλαγή των προσφύγων 

από το τέλος άδειας άσκησης επιτηδεύματος, αναλόγως με 
την οικονομική κατάσταση του επιτηδευματία. 

Με διατάγματα, αρχικό τον Οκτώβριο του 1924 και ολο-
κληρωμένο το Φεβρουάριο του 1925 αποφασίζεται προσω-
ρινή ατελής εισαγωγή υφαντικών ινών για κατασκευή ταπή-
των προοριζόμενων για εξαγωγή. Οι ίνες αυτές είναι α) 
μάλλινα νήματα μονόκλωνα λευκασμένα ή αλεύκαστα και 
β) βαμβακερά νήματα μονόκλωνα απλά φαιού χρώματος 
(κασκάμ). Οι ταπητουργοί μπορούν να επωφεληθούν του 
προνομίου με την προϋπόθεση, μέσα σε ένα χρόνο από την 
εισαγωγή των νημάτων, να εξάγουν ή να αποταμιεύσουν τους 
τάπητες που θα κατασκευάσουν με αυτά. Η ελάχιστη ποσό-
τητα εισαγωγής νημάτων κατά εργοστασιάρχη είναι 300 
κιλά μάλλινα νήματα και 500 κιλά βαμβακερά. Η περιεκτι-
κότητα τέτοιων νημάτων στα εξαγόμενα χαλιά ορίζεται για 
τους τάπητες Σπάρτης (τύπου Σπάρτα) που το στημόνι και 
η κρόκη τους είναι ολοβάμβακα και η χνουδωτή επιφάνεια 
από μαλλί: μάλλινο νήμα 65%, βαμβακερό 35%.

Απαλλάσσονται από κάθε φορολογία τα εισαγόμενα 
από αστικούς συνεταιρισμούς: εργαλεία, σπόροι, ζώα, μη-

Το Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας (μετέπειτα Αγία Όλγα),  
υπό κατασκευή.
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χανές, πλοιάρια, όργανα, σκεύη και 
όλα τα χρειώδη για γεωργούς και αλι-
είς. Οι Σ.Ε.Κ. προσλαμβάνουν πρό-
σφυγες σιδηροδρομικούς και η προϋ-
πηρεσία τους στη Μ. Ασία συνυπολο-
γίζεται στα μισθολογικά και συνταξι-
οδοτικά κλιμάκια.  

ΣΤ) Επιτάξεις – Απαλλοτριώσεις.
Με Νομοθετικό διάταγμα της 14ης 

Σεπτεμβρίου 1923 επιτρέπεται η επίτα-
ξη: αποθηκών, οικοπέδων εντός σχεδί-
ου πόλεων, μεταφορικών μέσων πλην 
σιδηροδρόμων και πλοίων, νομής (χόρ-
τα, κριθάρι κ.λπ.) για τα ζώα των προ-
σφύγων και σπόρου για την πρώτη 
καλλιέργεια των προσφύγων.

Με απόφαση της Επανάστασης στις 
31 Αυγούστου 1923  γίνεται εφαρμογή 
του μέτρου απαλλοτριώσεως στη Ραφήνα και όλων των οι-
κοπέδων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού. Στον πιο 
πάνω χώρο δημιουργήθηκε σταδιακά ο Δήμος Νέας Σμύρνης. 
Παρόμοιες απαλλοτριώσεις γίνονται σε όλη την επικράτεια. 
Στο ΦΕΚ 286 στις 25 του Νοεμβρίου ίδιου μήνα, αποφασί-
ζεται να διατεθεί από το δημόσιο κτήμα «Ποδονύφτη», 
έκταση 82.695 τετραγωνικών μέτρων, για την ανέγερση του 
προσφυγικού συνοικισμού Νέας Φιλαδέλφειας. Τον Νοέμβριο 
του 1927 ο Μαρίνος Γερουλάνος3, εκτός από 1.400 στρέμμα-
τα που έχει διαθέσει για να γίνει ο συνοικισμός «Άλιμος», 
δωρίζει στο Δημόσιο 300 στρέμματα για αστική εγκατάστα-
ση προσφύγων. Για την εν γένει αποκατάσταση των αστών 
προσφύγων συνιστάται, στις 12 Μαΐου 1923, επιτροπή για 
την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, με ίδρυση αστι-
κών συνοικισμών, εύρεση εργασίας, δημιουργία ή ενίσχυση 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών πάσης φύσεως και την εν γένει 
παραγωγική απασχόληση των προσφύγων. 

3  Ο Μαρίνος Γερουλάνος ήταν χειρουργός, πανεπιστημιακός καθηγητής 
και ακαδημαϊκός. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1867, όπου είχε καταφύγει η 
οικογένειά του εξαιτίας σεισμών στην Κεφαλονιά και ήταν γόνος εύπορης 
οικογένειας από το Ληξούρι. Σπούδασε ιατρική σε  Μόναχο και Βερολίνο 
και έγινε καθηγητής στα πανεπιστήμια Γκράιφσβαλντ της Γερμανίας και 
στο πανεπιστήμιο του Κίελου. Το 1902 διορίστηκε διευθυντής του 
Χειρουργικού Τμήματος του Ευαγγελισμού και το 1911 καθηγητής 
Χειρουργικής Παθολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο.  Το 1917, για 
πολιτικούς λόγους, απολύθηκε από το Πανεπιστήμιο και εκλέχθηκε 
βουλευτής Κεφαλονιάς αλλά παραιτήθηκε για να λάβει μέρος στη 
Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1922 επανήλθε ως καθηγητής Χειρουργικής 
και διευθυντής στις χειρουργικές κλινικές των νοσοκομείων «Ελπίς»  και 
«Λαϊκό». Το 1933 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας το 1940 
χρημάτισε πρόεδρος. Σημαντικό ήταν και το φιλανθρωπικό του έργο, αφού 
πραγματοποίησε πλήθος δωρεών και παραχώρησε δωρεάν γη για 
εγκατάσταση προσφύγων. Συμμετείχε εθελοντικά, ως γιατρός στρατιωτικών 
χειρουργείων, σε όλους τους πολέμους από το 1912 μέχρι το 1945 
οργανώνοντας  και διοικώντας πολλά στρατιωτικά νοσοκομεία. Απεβίωσε 
το 1960 στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο της εκκλησίας 
του κτήματός του στους Τράχωνες Αργυρούπολης.

Ζ) Εκπαίδευση.
Ιδρύονται και αναβαθμίζονται πολ-

λά σχολεία σε όλη τη χώρα. Τον Οκτώ-
βριο 1922 με Νομοθετικό Διατάγματα 
επιτρέπεται η εγγραφή προσφύγων στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθή-
νας και στο Πολυτεχνείο, για το έτος 
1922-23, χωρίς να προσκομίζουν απο-
λυτήρια ισότιμων, με τα Ελληνικά, εκ-
παιδευτηρίων της Μ. Ασίας. Στις 6 του 
ίδιου μήνα αποφασίζεται η εγγραφή 
των μικρασιατών μαθητών στα σχολεία 
χωρίς να πληρώσουν τα προβλεπόμενα 
τέλη εγγραφής και χωρίς εξετάσεις.

Οι πρόσφυγες εκπαιδευτικοί διορί-
ζονται σε θέσεις σαν αυτές που κατείχαν 
στη Μικρά Ασία και με την ορκωμοσία 
τους αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια. 

Οι άποροι πρόσφυγες φοιτητές εγγρά-
φονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να συμμετέχουν στις 
εξετάσεις, χωρίς να πληρώνουν δίδακτρα.

Με Νομοθετικό Διάταγμα της 14ης Μαρτίου 1923, πτυχι-
ούχοι διδασκαλείων θηλέων ανεγνωρισμένων ως ισότιμων 
των διδασκαλείων του κράτους, μπορούν να εγγράφονται 
ως φοιτήτριες στο Οδοντιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας. 

Πρόσφυγες δάσκαλοι Ελληνικής καταγωγής πτυχιούχοι 
ξένων Διδασκαλείων, ισότιμων με της Ελλάδας, εξομοιώνονται 
προς τους πτυχιούχους Ελληνικών Διδασκαλείων, μετά από 
προφορική και γραπτή δοκιμασία στην Ελληνική γλώσσα.

Επί σειρά ετών επιτρέπεται η δωρεάν εγγραφή και φοί-
τηση των άπορων προσφύγων φοιτητών σε ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα όπως τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης, η Ανωτάτη Γεωπονική η ΑΣΟΕΕ, το Ε. Μ. Πολυ-
τεχνείο και η Σχολή Καλών Τεχνών. Την 1η Ιουνίου 1938 
αποφασίζεται η ισοτιμία του τμήματος Νηπιαγωγών του 
Ομηρείου Διδασκαλείου Σμύρνης και του Διδασκαλείου 
Νηπιαγωγών του Ζιντζί Ντερέ (Φλαβιαν) της Καππαδοκίας 
με τα αντίστοιχα του Ελληνικού κράτους.  

Η) Πολιτικά δικαιώματα.
Με Νομοθετικό Διάταγμα στις 21 Οκτωβρίου 1922 πο-

λιτογραφούνται και αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια οι 
πρόσφυγες, που προσέφυγαν στην Ελλάδα από το 1913 και 
εφεξής. Πρέπει να είναι Ελληνικού γένους, 21 ετών, γραμμέ-
νοι στα μητρώα αρρένων του τόπου που κατοικούν και μαζί 
με τον αρχηγό της οικογένειας μπορούν να πολιτογραφηθούν 
η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του. Οι πολιτογραφημένοι 
εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους.

Οι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, από 
τον Οκτώβριο του 1912 και μετά και δεν έχουν αποκτήσει 
υπηκοότητα στον τόπο καταφυγής τους, μπορούν να απο-
κτούν την Ελληνική υπηκοότητα με το νόμο 3098 της 24ης 
Ιουλίου 1924. Το ίδιο ισχύει για τις χήρες και τα ορφανά τους.

Ο Μαρίνος Γερουλάνος
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο ξεριζωμός και η προσφυγιά των κατοίκων της θυμίζει σε μας έναν άλλο ξεριζωμό· 
τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις Μικρασιατικές, και τώρα πιά εδώ και εκατό χρόνια Χαμένες αλλά Αλησμό-
νητες Πατρίδες τους. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χρόνια ζουν οι Ουκρανοί στον τόπο απ’ τον οποίο τώρα 

ξεριζώνονται, αλλά οι Έλληνες ζούσαν για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια στα εδάφη απ’ τα οποία, πριν από 
εκατό χρόνια, ξεριζώθηκαν.  

Ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα είχαν ιδρύσει πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας ήταν πόλεις ανθηρές όπως η Σμύρ-
νη, η Έφεσος, η Μίλητος, η Κολοφώνα, η Αντιόχεια, η Πριήνη και άλλες λιγότερο γνωστές. Σ’ αυτές τις πόλεις γεννή-
θηκαν οι πρώτοι Έλληνες σοφοί, οι Προσωκρατικοί, και οι πρώϊμοι Έλληνες ποιητές, με πρώτον τον Όμηρο -αν και 
πολλές πόλεις και παρακείμενα νησιά ‘ερίζουν’ για την καταγωγή του. 

Στην Έφεσο γεννήθηκε ο ‘σκοτεινός’ (δυσνόητος) Ηράκλειτος, στην Κολοφώνα ο Ξενοφάνης, ο πρώτος ‘μονοθε-
ϊστής’ που επιτέθηκε στην πολυθεΐα-ειδωλολατρεία της εποχής του, στην Πριήνη γεννήθηκε ένας από τους επτά σοφούς 
ο Βίας, και στη Μίλητο ο Θαλής, ακόμα ένας από τους επτά σοφούς, και πάντως ο πρώτος φιλόσοφος του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού -ναι ήταν χώρος ευρωπαϊκός τα μικρασιατικά παράλια εφόσον κατοικούσαν εκεί Έλληνες. 

Βέβαια οι Πέρσες είχαν υποτάξει τις πόλεις αυτές, όπως ήθελαν να υποτάξουν και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν 
έδιωξαν τους Έλληνες που κατοικούσαν σ’ αυτές, απλώς τους υποχρέωσαν να πληρώνουν φόρο υποτέλειας -από μόνοι 
τους έφυγαν, αν έφυγαν κάποιοι.

Έκτοτε οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας ακολούθησαν τις τύχες της υπόλοιπης Ελλάδας. Γνώρισαν τις κατα-
κτήσεις του Μεγαλέξανδρου, υποτάχτηκαν στους Ρωμαίους, έγιναν πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έγιναν 
υποτελείς στους Οθωμανούς Τούρκους επί Τουρκοκρατίας, αλλά ποτέ δεν υποχρεώθηκαν οι κάτοικοί τους να τις 
εγκαταλείψουν. 

Μόνο οι λεγόμενοι Νεότουρκοι, οι Τούρκοι του 20ου αιώνα, υπέρβαλαν όλους τους κατακτητές, όλων των αιώνων, 
σε αγριότητα και σκληρότητα· μόνον αυτοί θέλησαν να εξολοθρεύσουν, να εξαφανίσουν  τους Έλληνες, αλλά και άλλους 
λαούς, από τα προγονικά τους εδάφη. Πολύ γνωστή η γενοκτονία των Αρμενίων, πολύ γνωστός ο ξεριζωμός των  Ελ-
λήνων το 1922, μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Έκτοτε, και για πρώτη φορά στην Ιστορία, ο ελληνισμός περιορίστηκε στη μία πλευρά του Αιγαίου, τη δυτική. Τέλος 
ζήσαμε τον πρώτο ξεριζωμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955 -ακολούθησαν κι άλλοι. Το πιο πρόσφατο 
κατόρθωμά τους βέβαια είναι η απόβαση το 1974 και η κατοχή έκτοτε της βόρειας Κύπρου. Παραμένει στην Κωνστα-
ντινούπολη -χωρίς να ξέρουμε για πόσο ακόμη- το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον χριστιανό ελληνορθόδοξο Πατρι-
άρχη.

Πολύς λόγος γίνεται αυτό τον καιρό, με αφορμή και τη θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό, για 
τυχόν λάθη της Ελλάδας και των ηγετών της, λάθη  που οδήγησαν στη Μικρασιατική Καταστροφή. Όποια λάθη που 
τυχόν έγιναν -αν έγιναν- δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τις βαρβαρότητες των Τούρκων έναντι των ηττημένων 
Ελλήνων, έναντι των Ελλήνων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου. 

 Ένας από αυτούς και ο πατέρας μου -έχω κι εγώ μικρασιατική ρίζα, και παρά τα χρόνια που πέρασαν δεν μπορώ να 
ξεχάσω τον γλυκό  και μειλίχιο Μικρασιάτη πατέρα μου. 

Ας μου επιτραπεί λοιπόν μια προσωπική αναφορά σ’ Εκείνον ως μνημόσυνο, όχι μόνο για κείνον αλλά για όλους 
όσοι είχαν ανάλογη μοίρα -είναι κείμενο που γράφτηκε σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν τη θλιβερή επέτειο των εκατό 
χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά παραμένει πάντοτε επίκαιρο:

Ά! ὁ πατέρας, ὁ γλυκός, μειλίχιος και λιγομίλητος Μικρασιάτης που δεν μίλαγε ποτέ για τα παθήματά του, τις εξο-
ντωτικές πορείες και τις μάχες στα βάθη της Mικρασίας, την αιχμαλωσία, την πείνα, τη δίψα… -‘απώθηση’ το λένε οι 
ψυχαναλυτές, νομίζω. Μια φορά μόνο του ξέφυγε και μας είπε ότι μερικοί συναιχμάλωτοί του, από την πολλή δίψα 
ήπιαν τα ούρα τους, και…πέθαναν φυσικά. Δεν μιλούσε ποτέ για όλ’ αυτά, είχε αγοράσει όμως όλα τα βιβλία των κο-
ντοχωριανών του, του Ηλία Bενέζη και του Φώτη Κόντογλου· όλα εκτός από Το Νούμερο 31328 του Βενέζη -ίσως του 
θύμιζε ‘οἰκεῖα κακά’ γι’ αυτό και δεν το αγόρασε. Γιατί Το Νούμερο περιγράφει περίπου και τη δική του ιστορία, μόνο 
που εκείνος δεν πήγε αναγκαστικά στα ‘Τάγματα Εργασίας’, τα περίφημα ‘Αμελέ Ταμπουρού’ όπως ο Βενέζης, αλλά 

Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
της Κικής (Γραμματική) Αλατζόγλου

τ. Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου Τμήμα Ιστορίας
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κατατάχτηκε στον ελληνικό στρατό όταν αυτός, τον Μάϊο του 1919, αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και το Αϊβαλί. Πολέ-
μησε στα βάθη της Μικράς Ασίας, μέχρι το Εσκί Σεχίρ, το Αφιόν  Καραχισάρ και τον Σαγγάριο. Με την κατάρρευση 
του ελληνικού μετώπου αιχμαλωτίστηκε· ήταν από τους λίγους που επέζησαν, και με την ανταλλαγή των αιχμαλώτων 
το 1923 αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Ξαναγυρίζοντας στον πατέρα και τις ελάχιστες διηγήσεις του, πρέπει να πω ότι καμιά φορά μας διηγούταν κάποιες 
γλυκές αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και τη Μοσχονησιώτισσα γιαγιά του, πού βοηθούσε τα εγγόνια της να 
φτάσουν το φυλαγμένο σέ ψηλό ράφι βάζο με το γλυκό -πατούσανε στους ώμους της, έλεγε, για να το φτάσουν! Κάποια 
καλοκαίρια που μας πήγαινε στη θάλασσα, μας διηγούταν, πώς έμαθε μικρός να κολυμπάει: του έδεναν κολοκύθες στις 
μασχάλες αντί για μπρατσάκια!

Αλλά για τα βάσανά του, για το τι απέγιναν οι γονείς του και η γλυκιά γιαγιά, τί απέγιναν τα δύο μικρότερα αδερ-
φάκια του, ο Κωσταντής και ο Βασίλης, η μοναχοκόρη αδερφή του Αγγελική, για όλους αυτούς τσιμουδιά! Όλοι ‘σφα-
γιάστηκαν’ έλεγε η μητέρα αφού οι αλλεπάλληλες αναζητήσεις στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό δεν έφεραν κανένα 
αποτέλεσμα –λέτε την Αγγελική να την βίασαν και να την έριξαν σέ κανένα χαρέμι, τρυφερό κορίτσι καθώς ήταν; συ-
μπλήρωνε μουρμουριστά η μητέρα.

Στις αναμνήσεις του Βενέζη (Μικρασία, Χαῖρε) διάβαζα ότι ‘στην παραλία του Αδραμυτινού κόλπου είχαν μαζευτεί 
30.000 γυναικόπαιδα περιμένοντας τα πλοία. Χάθηκαν όλοι· τα πλοία δεν έφτασαν ποτέ’. Λέτε να ήταν  ανάμεσά τους 
και η γιαγιά Γραμματική, η θεία Αγγελική και οι υπόλοιποι; Πολύ πιθανό, το πιθανότερο.

Το ΦΥΛΛΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ του πατέρα, ευλαβικά φυλαγμένο στα ελάχιστα οικογενειακά κειμήλια, έχει ως κεφαλίδα 
-γραμμένη με πένα και καλλιγραφικά γράμματα- την ένδειξη: ΙΙ Τάγμα Δημοκρατικῆς Φρουρᾶς 3ος λόχος. Αναφέρει 
ως ‘κλάσιν ἐπιστρατεύσεως’ το 1922, διαγράφει με μια μονοκοντυλιά τον τόπο καταγωγής ‘Κεμέρι Ἀδραμυτίου Προύσ-
σης’, και δηλώνει ότι εκδίδεται από το ‘Στρατολ. Γραφεῖον Προσφύγων Ἀθηνῶν’, ενώ αναφέρει τόπο και ημερομηνία 
εκδόσεως: ‘Ἐν Ἀθήναις τῇ 11η 7/βρίου 1926’ –αυτά για την ιστορία.

Είχαν σωθεί ακόμα δυο συντοπίτες του πατέρα, ο Τζανής Στυψιανός,  που ήταν και συνάδελφός του· είχε μια φιλά-
σθενη αδελφή, τη Δέσποινα, και μόνον όταν πέθανε η αδελφή του ο Τζανής παντρεύτηκε -άλλα ήθη! Ὁ άλλος ήταν ο 
Φάνης -δεν θυμάμαι το επώνυμό του- παντρεμένος με τη ναζιάρα Μυρσίνη –ο χαρακτηρισμός της μητέρας. Ὁ Τζανής 
ήταν ο πιο κοντινός του πατέρα, συναισθηματικά και κυριολεκτικά -έμενε στο Γαλάτσι, στο παλαιό τέρμα όπως λέγεται 
τώρα, σέ ένα χαμηλό σπίτι με αυλή και κότες. Πηγαίναμε συχνά με τα πόδια από την Κυψέλη στο Γαλάτσι επίσκεψη–εκ-
δρομή, παρόλο πού δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τη μητέρα -όχι πώς δεν τους συμπαθούσε αλλά έπληττε νομίζω. Ο Φάνης 
δεν ξέρω που έμενε, ούτε τον θυμάμαι φυσιογνωμικά –ο Τζανής ήταν χοντρούλης και γελαστός. Πάντως και από τους 
δυο είχαμε, και έχω ακόμα στο σπίτι του Αγίου Πέτρου Αρκαδίας -πατρίδα της μητέρας μου- σε περίοπτη θέση, ωραίες 
μπρούτζινες κατσαρόλες και ταψιά με χαραγμένο το όνομά των δωρητών -ήταν δώρα στο γάμο του πατέρα. 

Ακόμα ένας συντοπίτης του υπήρχε, κάποιος Ροδόλφος -όνομα εντυπωσιακό στα παιδικά αυτιά μου- που τον ανέ-
φερε συχνά ο πατέρας. Ήταν εγκατεστημένος στο Παλαιό Φάληρο, όπου και φιλοξενηθήκαμε κάποιες καλοκαιρινές 
ημέρες η μητέρα κι εγώ -ο πατέρας βέβαια δούλευε στην Αθήνα. 

Τέλος πρέπει να πω ότι εγώ δεν ευτύχησα να γνωρίσω παππούδες και γιαγιάδες Μικρασιάτες που να μου διηγούνται 
παλιές ιστορίες από τα μέρη τους, όπως άλλοι φίλοι που έχουν επίσης μικρασιατική ρίζα 

Ας τελειώσουμε όμως ποιητικά, με τον μεγάλο Καβάφη:

ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ ΕΛΛΗΝΙΣ

Καυχιέται ἡ Ἀντιόχεια  γιὰ τὰ λαμπρά της κτίρια
καὶ τοὺς ὡραίους της δρόμους καὶ γιὰ τὸ μέγα πλῆθος

τῶν ἐν αὐτῇ κατοίκων. Καυχιέται ποὺ εἶν’ ἡ ἕδρα
ἐνδόξων βασιλέων· καὶ γιὰ τοὺς καλλιτέχνας

καὶ τοὺς σοφούς ποὺ ἔχει, καὶ γιὰ τοὺς βαθυπλούτους
καὶ γνωστικούς ἐμπόρους. Μὰ πιὸ πολὺ ἀσυγκρίτως

ἀπ’ όλα, ἡ Ἀντιόχεια  καυχιέται ποὺ εἶναι πόλις
παλαιόθεν ἑλληνίς· (έμφαση δική μου)

Κι ακόμα κάτι:

ΙΩΝΙΚΟΝ

Γιατί τὰ σπάσαμε τ’ ἀγάλματά των,
γιατί τοὺς διώξαμεν ἀπ’ τοὺς ναούς των,

διόλου δὲν πέθαναν γι’ αὐτό οἱ θεοί.
Ὤ γῆ τῆς Ἰωνίας, σένα ἀγαποῦν ἀκόμη,
σένα ἡ ψυχές των ἐνθυμοῦνται ἀκόμη.
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Το χωριό μου, ο Κουκλουτζάς, απείχε γύρω στα πέντε 
χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Από τα χωριό φαινότανε 
ο κόλπος της Σμύρνης και το Κορδελιό. Το σπίτι μας 

ήταν λίγο έξω από το χωριό σε μια περιοχή που υπήρχαν 
διάσπαρτες παραθεριστικές βίλες Σμυρναίων. Τέτοια βίλα 
ήταν το σπίτι που μέναμε και εμείς. Το σπίτι αυτό το είχε 
παραχωρήσει στον πατέρα μου ένας πλούσιος Σμυρνιός με 
τον όρο να το φροντίζει και να καλλιεργεί το κτήμα που το 
περιέβαλε. Αυτός  δεν ερχόταν ποτέ. Εκεί μέναμε για χρόνια 
και εκεί γεννηθήκαμε και τα πέντε αδέλφια: Η Μαρία, που 
την εποχή της καταστροφής ήταν 20 χρονών, η Κωνσταντί-
να (15), ο Σταμάτης (18), ο Δημητρός (17) και εγώ (8). Μα-
ζί μας έμενε και ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Νικολάκης, που 
ήταν ανιψιός της μάνας μου. Τον πατέρα του τον είχαν σκο-
τώσει οι Τούρκοι και η μητέρα του άφησε τον Νικολάκη σε 
εμάς γιατί αναγκάστηκε, για λόγους επιβίωσης, να δουλέψει 
υπηρέτρια στη Σμύρνη. Συνολικά, μαζί με τον Νικολάκη, 
ήμασταν έξι παιδιά: τρία αγόρια και τρία κορίτσια. Μαζί με 
τον πατέρα μου τον Μιχάλη και τη μητέρα μου την Αιμιλία 
αποτελούσαμε μια οκταμελή οικογένεια. 

Οι γονείς μου ήταν γύρω στα σαράντα. Τότε οι άνθρωποι 
παντρεύονταν μικροί και κάνανε πολλά παιδιά. Ο πατέρας 
μου καταγόταν από το Τσιρίγο και η μάνα μου από την Άνδρο. 
Το χωριό μου είχε αρκετούς κατοίκους. Σχεδόν όλοι ήταν 
Έλληνες. Κοντά μας έμενε η οικογένεια του Μουσταφά που 
ήταν Τούρκοι. Ο Μουσταφά συνεργαζότανε με τον πατέρα 
μου σε αγροτικές εργασίες. Ο Μουσταφά, που ήταν και 
πολύ φίλος με τον πατέρα μου, είχε και δύο κόρες που συχνά 
παίζαμε μαζί τους.   Δίπλα από το σπίτι που μέναμε ο πατέρας 
μου καλλιεργούσε ένα μεγάλο κτήμα με αμπέλια, μποστάνι 
και οπωροφόρα δένδρα. Θυμάμαι ακόμα ότι στο κτήμα εί-
χαμε και ζώα. Λίγα κατσίκια, αρκετές κότες και ένα γαϊδου-
ράκι. Ωραίο και ευρύχωρο σπίτι μέσα στο πράσινο. Ό,τι 
φρούτο θέλαμε το βρίσκαμε στο κτήμα μας. Τι άλλο θέλανε 
τα παιδιά για να μεγαλώνουν ξέγνοιαστα; 

Στο χωριό υπήρχε και δημοτικό σχολείο. Ήταν στην πε-
ρίβολο της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Εκεί συνηθι-
ζόταν τότε να κάνουν τα σχολεία. Όταν έγινε η καταστροφή 
είχα τελειώσει την πρώτη τάξη και θα πήγαινα στη δευτέρα.  
Όλα τα μαθήματα στο σχολείο ήταν στα ελληνικά. Οι κάτοι-
κοι του χωριού ήταν πολύ θρησκευόμενοι και τηρούσαν με 
ευλάβεια όλους τους θρησκευτικούς κανόνες. Θυμάμαι ότι 
στο σπίτι μας κάναμε αυστηρές νηστείες πριν το Πάσχα και 
το δεκαπενταύγουστο. 

Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δε θυμάμαι καθαρά τα 
πρόσωπα των γονιών μου και των αδελφών ότι ο πατέρας 
μου, όπως και οι περισσότεροι άνδρες του χωριού, δε ντυνό-
ταν φράγκικα. Την Κυριακή, που πήγαινε στην εκκλησία, 

φορούσε βράκα, γιλέκο, άσπρο πουκάμισο, ζωνάρι και κα-
μπανί στο κεφάλι. 

Πολύ κοντά στον Κουκλουτζά βρισκόταν άλλα δύο ελ-
ληνικά χωριά: το Μπουνάρμπασι και ο Βουτζάς.  Θυμάμαι 
και το τραγούδι που έλεγε: “Μπουρνόβα με τα κρύα νερά, 
Βουτζά με πρασινάδες και συ καημένε Κουκλουτζά με τσι 
όμορφες κυράδες“. Οι περισσότεροι στο χωριό ήταν αγρότες. 
Τα παιδιά από πολύ νωρίς βοηθούσαν και αυτά τους γονείς 
τους στις αγροτικές εργασίες. Λίγα ήταν εκείνα που συνέχι-
ζαν στο Γυμνάσιο. Τέτοιο σχολείο δεν υπήρχε στο χωριό και 
γι’ αυτό αναγκάζονταν να πηγαίνουν Γυμνάσιο στη Σμύρνη. 
Με τα πόδια να πάνε, με τα πόδια να γυρίσουν. Τα παιδιά 
φτιάχνανε μόνα τους τα παιχνίδια τους. Για παράδειγμα, το 
Φεβρουάριο τα αγόρια φτιάχνανε αετούς που τους λέγανε 
τσερκένια. Τα κορίτσια κατασκεύαζαν κούκλες με πανιά που 
τις έλεγαν κούτσες. Εγώ όμως είχα ακούσει ότι στη Σμύρνη 
πουλούσαν κούκλες που ήταν πιο ωραίες. Όταν λοιπόν στην 
καταστροφή αφήσαμε το χωριό και τραβήξαμε για τη Σμύρ-
νη, μία από τις σκέψεις που έκανα ήταν ότι επιτέλους θα 
μπορούσα να δω ωραίες κούκλες. Θυμάμαι ότι πολλοί νέοι 
απέφευγαν να πάνε στον τούρκικο στρατό. Κάνανε κρύπτες 
στα σπίτια τους και κρυβότανε όταν τους ψάχνανε οι τσα-
νταρμάδες.

 Όταν το 1919 ήλθε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη 
σχεδόν όλο το χωριό κατέβηκε στο λιμάνι για να τον καλω-
σορίσει. Το τι έγινε εκείνη την ημέρα δεν περιγράφεται. Όλο 
το χωριό έπηξε στην ελληνική σημαία. Είναι να απορεί κανείς 
που βρέθηκαν τόσες σημαίες. Εκτός από τις σημαίες οι κο-
πέλες κρέμασαν και τις προίκες τους στα παράθυρα για να 
υποδεχτούν το τμήμα του στρατού που ήλθε στο χωριό μας. 
Το τμήμα αυτό στρατοπέδευσε σε ένα μεγάλο σπίτι που ήταν 
κοντά στο δικό μας. Μάλιστα η μεγάλη μου αδελφή, η Μαρία, 
αγάπησε ένα στρατιώτη αυτού του τμήματος. Θυμάμαι ότι  
τραγούδαγε και έλεγε: “Γιαννάκη μου, Γιαννάκη μου πάρε με 
στη στρατώνα να σου γυαλίζω τα κουμπιά και τη χρυσή κο-
ρώνα“. Ο έρωτάς της όμως έμεινε κρυφός. Την εποχή εκείνη 
η Μαρία ήταν 17 χρονών. Μπορεί να μην θυμάμαι καθαρά 
το πρόσωπο της Μαρίας αλλά το τραγούδι αυτό χαράχτηκε 
στη μνήμη μου. 

Ο πατέρας μου καλούσε συχνά στρατιώτες στο σπίτι μας 
για να τους περιποιηθεί. Θυμάμαι όμως και ένα θλιβερό 
γεγονός. Κάποιοι στρατιώτες, του τμήματος που είχε στρα-
τοπεδεύσει στο χωριό, βίασαν τις δύο κόρες του  Μουσταφά 
που ήταν οικογενειακός μας φίλος. Το γεγονός αυτό συγκλό-
νισε την οικογένειά μας. Την ίδια εποχή έγινε  και μία αιμα-
τηρή ληστεία που έκανε ελληνική περίπολος σε μία βίλα 
κοντά στο σπίτι μας. Αφού πρώτα σκότωσαν το σκύλο, μετά 
λήστεψαν και σκότωσαν ένα ζευγάρι  Ελλήνων που ήταν οι 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Μαρτυρία της Αντωνίας Ρουσέα (το γένος Κονταρίνη) [1914-2005]1
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επιστάτες τις βίλας. Ύστερα από πολλά χρόνια έμαθα, από 
συμπατριώτες μου που συνάντησα στην Ελλάδα, ότι υπεύ-
θυνος για το έγκλημα αυτό ήταν ο αρχηγός της περιπόλου, 
κάποιος από το Λουτράκι Κορινθίας.

Κοντά στο χωριό μου ήταν και ένα τούρκικο χωριό, το 
Σικλάρι. Όταν έγινε η καταστροφή οι Σικλαριώτες μπήκαν 
στο έρημο πλέον Κουκλουτζά και τον λεηλάτησαν. Αυτό το 
έμαθα από Τούρκους κατοίκους του Κουκλουτζά το 1983. 
Την εποχή εκείνη επισκέφτηκα το χωριό μου με μία εκδρομή 
που οργάνωσε ο σύλλογος Κουκλουτζιωτών που έχει έδρα 
την Καισαριανή. 

Στο τέλος του Αυγούστου του 1922 ο τούρκικος στρατός 
πλησίασε στο χωριό. Έγινε μεγάλη ταραχή. Ακούσαμε  πυ-
ροβολισμούς που έπεφταν σε μακρινή απόσταση. Μάθαμε 
ότι μερικά παλληκάρια του χωριού έπιασαν τα υψώματα και 
πρόβαλαν αντίσταση για να εμποδίσουν να μπει ο εχθρός 
μέχρι να προλάβουμε να φύγουμε. Εκείνη την ημέρα η μη-
τέρα μου έβραζε μούστο για να κάνει μουσταλευριά και 
σουτζούκο. Τη θυμάμαι λοιπόν ταραγμένη να αναποδογυ-
ρίζει το τσουκάλι και να χύνει κάτω το μούστο, να αρπάζει 
δύο μεγάλα καρβέλια ψωμί και να με σέρνει έξω από το 
σπίτι, αφού πρώτα μου έβαλε βιαστικά τα ολοκαίνουργια 
λουστρίνια παπούτσια που μου είχε φέρει ο πατέρας μου από 
τη Σμύρνη. Στην εξώπορτα περίμενε ο πατέρας μου, έχοντας 
στους ώμους του τον τρίχρονο Νικολάκη, και ο αδελφός μου 
ο Σταμάτης. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές μου, η Μαρία και 
η Κωνσταντίνα δεν ήταν στο σπίτι. Ο πατέρας μου, υποψι-
ασμένος για τη συμφορά που ερχότανε, τις είχε στείλει με-
ρικές μέρες νωρίτερα σε φιλικές οικογένειες στη Σμύρνη. 
Τελικά οι αδελφές μου μετά από περιπέτειες (τη Μαρία τη 
βίασαν οι Τούρκοι) κατόρθωσαν  και έφτασαν στην Ελλάδα 
όπου συναντηθήκαμε μετά από χρόνια. Ούτε ο αδελφός μου 
ο Δημητρός ήταν στο σπίτι. Μία μέρα πριν είχε πάει στη 
Σμύρνη, για δουλειές του πατέρα μου, και δεν είχε επιστρέ-
ψει. Ήμασταν από τους τελευταίους που έφυγαν από το 
χωριό περιμένοντας μάταια την επιστροφή του Δημητρού. 

Τελικά ξεκινήσαμε για τη Σμύρνη πέντε άτομα: οι γονείς 
μου, ο Σταμάτης, ο Νικολάκης και εγώ. Το μόνο που πήρα 
μαζί μου φεύγοντας ήταν ένα γατάκι που αγαπούσα πολύ. 
Όμως λίγο μετά το ξεκίνημα το γατάκι άρχισε να διαμαρτύ-
ρεται και  έφυγε από την αγκαλιά μου και εγώ έβαλα τα 
κλάματα. Μετά από μια μικρή πορεία φτάσαμε σε μια περιοχή 
που λεγόταν Χαλκά Μπουνάρ από όπου περνούσε η δημοσιά 
που οδηγούσε στη Σμύρνη. Εκεί συναντήσαμε πολλούς αν-
θρώπους σε μεγάλη ταραχή που κινούνταν βιαστικά. Κάποια 
στιγμή από το βάθος του δρόμου ακούστηκε μια κραυγή : 
«Γυρίστε πίσω, σκοτώνουν».  Τότε ο πατέρας μου μας οδήγησε 
σε μια  μεγάλη κλειστή διώροφη βίλα που ήταν δίπλα από το 
δρόμο και είχε μποστάνι, οπωροφόρα δένδρα και μια δεξαμε-
νή με νερό. Κρυφτήκαμε στο πίσω μέρος της βίλας μέσα σε 
πυκνή βλάστηση. Στο σημείο αυτό κρύβονταν και άλλοι 
Έλληνες. Εκεί κάναμε δύο διανυκτερεύσεις. Όταν σκοτείνια-
ζε ο πατέρας μου πήγαινε στο μποστάνι της βίλας για να μας 
φέρει νερό και ότι φαγώσιμο έβρισκε. Κουρνιάζαμε συνέχεια 
μέσα στις φυλλωσιές κάνοντας ησυχία. Μόνο ο Νικολάκης 

δεν συμμορφώνονταν. Μερικές φορές έκλαιγε γοερά. Μάλι-
στα κάποιος, από τις άλλες οικογένειες που κρύβονταν μαζί 
μας, πρότεινε να βρεθεί κάποιος να τον σκοτώσει. Κανένας 
όμως δεν αναλάμβανε αυτό το τρομερό έργο. 

Την τρίτη ημέρα, νωρίς το πρωί, μας εντόπισε μια τούρ-
κικη στρατιωτική περίπολος και μας φυλάκισε μέσα σε μια 
αποθήκη της βίλας. Εκεί ο πατέρας μου έβαλε σε ένα κού-
φωμα του τοίχου της αποθήκης τα χρυσαφικά και τα χρήμα-
τα που είχε πάρει φεύγοντας από το χωριό. Προς το μεση-
μέρι ήλθαν πάλι οι Τούρκοι στρατιώτες και ο πατέρας μου 
μίλησε μαζί τους στα τούρκικα. Όπως μας είπε μετά οι στρα-
τιώτες του είπαν ότι θα μας πάνε στον Κεμάλ για να αποφα-
σίσει για την τύχη μας. Μας συνόδευσαν σπρώχνοντας μέχρι 
τη δημοσιά και εκεί μας παρέδωσαν στους τσέτες. Αυτοί ήταν 
κάτι γενειοφόροι καβαλάρηδες με τρομερή όψη, ζωσμένοι 
με μαχαίρια και φυσεκλίκια. Οι τσέτες ξεπέζεψαν από τα 
άλογα και μας οδήγησαν σε ένα μεγάλο οικόπεδο εκεί κοντά. 
Εκεί υπήρχαν στοίβες – στοίβες πτώματα οικογενειών που 
είχαν εκτελεστεί πρωτύτερα. Μας διέταξαν να κάτσουμε στο 
έδαφος και αυτοί πήγαν πίσω μας. Ο πατέρας μου πήρε στην 
αγκαλιά του τον Νικολάκη. Εμένα η μητέρα μου με πήρε 
στην αγκαλιά της μπρούμυτα. O Σταμάτης δεν υπάκουσε και 
παρέμεινε όρθιος. Μας πυροβόλησαν. Πρέπει να ήταν μεση-
μέρι. Το κορμί της μάνας μου δίπλωσε και με σκέπασε. Μό-
νο τα πόδια μου εξείχαν και λίγο το κεφάλι μου. Το ζεστό 
αίμα από τα τραύματα της μάνας μου άρχισε να κυλάει πάνω 
μου. Από την τρομάρα που πήρα μαρμάρωσα. Ούτε που 
κουνήθηκα, ούτε που λάλησα. Μετά οι τσέτες άρχισαν να 
μετράνε τα πτώματα: μπιρ, ικί, ουτς. Αυτές οι λέξεις γράφτη-
καν ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Παρέμεινα πετρωμένη ακόμα 
και όταν ένας από τους εκτελεστές έβγαλε και πήρε τα 
ολοκαίνουργια παπουτσάκια μου. Στη συνέχεια άκουγα για 
αρκετή ώρα πυροβολισμούς από άλλες εκτελέσεις που γί-
νονταν στο ίδιο οικόπεδο. Οι πυροβολισμοί κόπασαν το 
σούρουπο. Τότε άκουσα τον πατέρα μου να βογκά σιγανά. 
Ήταν ακόμα ζωντανός. Όλο το βράδυ έμεινα ακίνητη κάτω 
από το κορμί της μάνας μου ακούγοντας τον πατέρα μου να 
ξεψυχάει. Ξημέρωσε. Είχα μεγάλο φόβο αλλά κάτι μέσα μου 
μού έλεγε να απομακρυνθώ από αυτό το σημείο. Σηκώθηκα. 
Έριξα μια ματιά γύρω μου. Το οικόπεδο ήταν γεμάτο νεκρούς. 
Δεν φαίνονταν πουθενά Τούρκοι. Ήμουν ξυπόλητη και γε-
μάτη από τα αίματα και τα μυαλά της μητέρας μου. Το γα-
λάζιο φορεματάκι μου είχε γίνει κατακόκκινο. Είδα για τε-
λευταία φορά τους δολοφονημένους συγγενείς μου. Η εικό-
να που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου είναι του 
αδελφού μου του Σταμάτη. Ήταν πεσμένος ανάσκελα και τα 
χέρια ανοικτά, σαν τον Εσταυρωμένο. 

Προχώρησα κλαίγοντας και βγήκα στη δημοσιά. Εκεί 
έπεσα επάνω σε τούρκικη στρατιωτική περίπολο. Οι στρα-
τιώτες  γύρισαν και με είδαν, κάτι σχολιάσανε μεταξύ τους 
και δεν μου έδωσαν καμία άλλη σημασία. Άρχισα να περπα-
τώ στα κουτουρού. Μετά από λίγο με πλησίασε ένας Τούρκος 
πολίτης, με άρπαξε από το χέρι και με έσυρε σε ένα μποστά-
νι που ήταν δίπλα από το δρόμο. Τον είδαν όμως κάτι Τούρ-
κοι στρατιώτες. Του έβαλαν τις φωνές και τον ανάγκασαν 
να με αφήσει. Ταραγμένη συνέχισα να περπατώ κλαίγοντας. 

13



Κάποια στιγμή είδα στο δεξί μου χέρι μια ανοικτή αυλόπορ-
τα. Μπήκα μέσα και προχώρησα στο σπίτι που ήταν στο 
βάθος. Εκεί συνάντησα μια οικογένεια Αρμένιων που βρι-
σκόταν σε μεγάλη ταραχή. Μου είπαν ότι αυτούς τους κυ-
νηγούσαν οι Τούρκοι περισσότερο από εμάς, για αυτό καλύ-
τερα να έφευγα από κοντά τους. Μου έδειξαν μάλιστα και 
την κατεύθυνση της δημοσιάς που έπρεπε να ακολουθήσω 
για να πάω στη Σμύρνη. Μου είπαν ακόμα ότι, μόλις φτάσω 
εκεί, να φροντίσω να πάω στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής 
όπου θα συναντούσα Έλληνες. 

Ξεκίνησα, ξυπόλητη όπως ήμουν, την πορεία μου προς 
τη Σμύρνη κρατώντας στο χέρι μια γαλέτα που μου έδωσαν 
οι Αρμένιοι. Συχνά έβλεπα πτώματα στις άκρες του δρόμου. 
Μετά από αυτή την εφιαλτική διαδρομή έφτασα στη Σμύρνη. 
Κρατούσα ακόμα τη γαλέτα στα χέρια μου. Πού να βρεθεί 
όρεξη; Εκεί υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Ρώτησα κάποιους 
και μου είπαν που είναι η Αγία Φωτεινή. Φτάνοντας εκεί 
είδα τον αυλόγυρο της εκκλησίας γεμάτο κόσμο. Βλέποντάς 
με μέσα στα αίματα με πλησίασε πολύς κόσμος και εγώ τους 
είπα κλαίγοντας τι συνέβη. Κάποιες γυναίκες για να με πα-
ρηγορήσουν μου είπαν «Όχι δεν τους σκότωσαν. Τους είδαμε 
ζωντανούς». Εγώ όμως ήξερα. Μετά η καντηλανάφτισσα της 
εκκλησίας με πήγε σε ένα μικρό οίκημα δίπλα από την εκ-
κλησία και αφού πρώτα μου έκοψε σύριζα τα μαλλιά στη 
συνέχεια με έβαλε σε μια σκάφη με νερό και με καθάρισε από 
τα αίματα και τα μυαλά. Τέλος μου φόρεσε και ένα φόρεμα 
της κόρης της. Επειδή η κόρη της ήταν μεγαλύτερη από 
εμένα το φόρεμα μου ερχόταν μακρύ. Γι’ αυτό μου το σήκω-
σε με μια ζώνη. Και παπούτσια μου βρήκε. Τέλος μου είπε να 
μην απομακρύνομαι από κοντά της. 

Συνεχώς έρχονταν κόσμος στην εκκλησία. Ο συνωστισμός 
είχε γίνει ανυπόφορος. Από φαγητό σχεδόν τίποτα. Μόνο 
κανένα μικρό κομμάτι ψωμί. Στην Αγιά Φωτεινή έμεινα δύο 
περίπου ημέρες. Από εκεί φύγαμε όλοι μαζί για να πάμε στην 
προκυμαία της Σμύρνης. Η καντηλανάφτισσα, μαζί με την 
κόρη της και το γιό της, πήρε και εμένα,  κρατώντας με μά-
λιστα από το χέρι. Δε θυμάμαι το όνομά της. Μόνο το όνομα 
της κόρης της θυμάμαι. Τη λέγανε Μελπομένη. Βαδίζαμε σε 
δρόμους σπαρμένους με σκοτωμένους και ανάμεσα σε φλε-
γόμενα κτίρια. Στην προκυμαία ήταν χιλιάδες κόσμος πατείς 
με πατώ σε. Κυρίως γυναικόπαιδα.  Εμπρός θάλασσα, πίσω 
φωτιά και περιμετρικά Τούρκοι στρατιώτες. Στη θάλασσα 
επέπλεαν φουσκωμένα πτώματα. Κόλαση. Κοντά στη προ-
κυμαία ήταν ένα γαλλικό πλοίο. Οι ναύτες του φορούσαν 
άσπρο στρογγυλό καπέλο με μια κόκκινη φούντα στη κορυ-
φή. Το πλοίο αυτό το βράδυ έριχνε τους προβολείς στο 
πλήθος. Πιο μακριά υπήρχαν και άλλα πλοία με ξένες ση-
μαίες. Τα περισσότερα ήταν πολεμικά. Στην προκυμαία συ-
νέβη και ένα γεγονός που παραλίγο να μου κοστίσει τη ζωή. 
Μου έδωσαν ένα κουμάρι και μου είπαν να πάω να το γεμί-
σω με νερό, που έτρεχε από σπασμένους σωλήνες ύδρευσης 
σε ένα μισοκαμένο κτίριο στο πίσω μέρος της προκυμαίας. 
Όπως γέμιζα το κουμάρι με νερό, βγήκαν μέσα από τα χα-
λάσματα και μου επιτέθηκαν μερικά τουρκάκια, λίγο μεγα-
λύτερα από εμένα, κραδαίνοντας μεγάλα μαχαίρια. Το κου-
μάρι έφυγε από τα χέρια μου και έσπασε. Λίγο πριν με πιάσουν 

κατόρθωσα να απομακρυνθώ τρέχοντας και να χωθώ πάλι 
μέσα στο πλήθος της προκυμαίας. 

Στην προκυμαία  μείναμε πολλές ώρες μέχρι να έλθουν 
ελληνικά πλοία να μας πάρουν. Το πλοίο με το οποίο έφυγα 
ήταν ένα μεγάλο ατμόπλοιο, το «Πατρίς». Το πλοίο αυτό 
είχε ρίξει άγκυρα μακριά από την προκυμαία και έστελνε 
βάρκες για να μαζέψουν τους πρόσφυγες. Οι βάρκες ξεχεί-
λιζαν από ανθρώπους. Ο κόσμος έδινε μάχη για να βρει μια 
θέση σε αυτές. Μερικοί έπεφταν στη θάλασσα. Θυμάμαι ότι 
η καντηλανάφτισσα έδωσε και μπαξίσι σε ένα βαρκάρη για 
να εξασφαλίσει το φευγιό μας. Στο πλοίο ούτε όρθιος δεν 
μπορούσες να σταθείς. Τέλος κουρνιάσαμε πάνω σε ένα 
βουναλάκι από κάρβουνα. Εκεί βρισκόταν και ένα ασυνό-
δευτο αγοράκι, που είχε παρόμοια με τη δική μου περιπέτεια. 

Το πλοίο έφυγε και εγώ έβλεπα κλαίγοντας τη Σμύρνη 
να απομακρύνεται βυθισμένη σε σύννεφα καπνού. Μετά 
από λίγο φτάσαμε σε ένα ελληνικό νησί. Δε θυμάμαι σε 
ποιό. Ο καπετάνιος έκανε προσπάθεια να μας κατεβάσει 
αλλά οι κάτοικοι του νησιού μαζεύτηκαν στην προκυμαία 
και αντέδρασαν με φωνές και χειρονομίες. Όπως έμαθα 
από τους μεγάλους, οι νησιώτες του είπαν ότι μέσα στη 
φτώχια τους δεν θα μπορούσαν να  συνδράμουν και εμάς. 
Ο καπετάνιος τους είπε τότε: «Και εγώ τι να τους κάνω; Nα 
τους ρίξω στη θάλασσα;».

 To πλοίο έφυγε πάλι. Κάποια στιγμή με εντόπισε στο 
πλοίο μια αδελφή της μάνας μου, η Αγγελικώ, και έμαθε 
από εμένα για τη δολοφονία της οικογένειάς μου. Η θεία 
μου αυτή είχε επτά κορίτσια και ένα αγόρι. Μου είπε ότι, 
για να μη χαθούν στο συνωστισμό της προκυμαίας, είχε 
δέσει με μια τριχιά το ένα με το άλλο. Αλλαγή προστάτιδας 
λοιπόν! Από το φύλακα-άγγελό μου, την καντηλανάφτισ-
σα, στη θεία την Αγγελικώ. 

Τελικά φτάσαμε στο Βόλο. Η θεία μου μού είπε ότι δεν 
μπορούσε να με πάρει μαζί της γιατί είχε πολλά παιδιά να 
φροντίσει. Μου είπε όμως ότι κανόνισε να με πάρει ο μάγει-
ρας του πλοίου, που έμενε στην Κρήτη,  για να βοηθώ στις 
δουλειές του σπιτιού του. Το πλοίο άρχισε να αδειάζει. Μεί-
ναμε στα κάρβουνα εγώ και το ασυνόδευτο αγοράκι. Κάποια 
στιγμή παρουσιάστηκε ένας άνδρας και το πήρε μαζί του. 
Αποχωριστήκαμε κλαίγοντας. Όταν μεγάλωσα πολλές φορές 
σκεφτόμουν τι καλά θα ήταν να είχα κοινή ζωή με το αγορά-
κι αυτό. Θα μπορούσε σίγουρα να καταλάβει το τραύμα που 
είχα μέσα μου σε όλη μου τη ζωή. Όταν έφυγε και το αγορά-
κι έμεινα μόνη πάνω στα κάρβουνα. Το πλοίο είχε αδειάσει 
εντελώς. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ένας λιμενικός και 
ζήτησε να με πάρει μαζί του. Είπε ότι ο τελώνης του Βόλου 
ζητούσε ένα κοριτσάκι για τις δουλειές του σπιτιού. Κάποιοι 
από το πλήρωμα τον ενημέρωσαν ότι το κοριτσάκι αυτό θα 
το έπαιρνε ο μάγειρας. Ο λιμενικός έφυγε άπραγος. Σε λίγο 
ήρθε ο τελώνης. Ένας μεσήλικας που φορούσε στολή και είχε 
μεγάλα μουστάκια. Με πήρε από το χέρι και φύγαμε παρά τις 
αντιρρήσεις του μάγειρα. Μια νέα περιπέτεια άρχιζε. 

(Endnotes)
1.   Η μαρτυρία βιντεοσκοπήθηκε το 1994.
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Ο Μικρασιάτης γιατρός Πασχάλης Θεοδώρου στην Ελληνική Επανάσταση

Την 1η Αυγούστου 1824 ιδρύθηκε στο 
Ναύπλιο η «Φιλανθρωπική Εταιρεία 
Ναυπλίου», με σκοπούς την περίθαλψη 

πτωχών, ασθενών, χηρών και ορφανών, καθώς 
επίσης και την εκπαίδευση ορφανών και απόρων 
παιδιών. Η Εταιρεία οργάνωσε αλληλοδιδακτικό 
σχολείο με δάσκαλο τον Γεώργιο Κωνσταντίνου, 
καθώς και ένα μικρό νοσοκομείο για τους 
πρόσφυγες και τους φτωχούς που λειτούργησε έως το 1826, 
οπόταν η συντήρηση του νοσοκομείου περιήλθε στην κυβέρνηση.1 
Ανάμεσα στα έργα της Εταιρείας είναι και η ιστορική συγκέντρωση 
στον πλάτανο του Ναυπλίου στις 8 Ιουνίου 1826, όπου έπειτα 
από μια συγκινητική δημηγορία του δραστήριου μέλους της 
Εταιρείας, του δάσκαλου Γεωργίου Γενναδίου, διενεργήθηκε ο 
ιστορικός έρανος για την ενίσχυση του στρατού μετά από την 
πτώση του Μεσολογγίου. Πρόκειται για τον έρανο που η 
πάμπτωχη Πανωραία Χατζηκώστα από τις Κυδωνίες, η γνωστή 
Ψωροκώσταινα, πρόσφερε ό,τι διέθετε, ένα ασημένιο δαχτυλίδι 
και ένα γρόσι, παραδειγματίζοντας έτσι τους παρευρισκόμενους 
να προσφέρουν μεγάλα ποσά. 

Τα χρήματα της εταιρείας προέρχονταν από εράνους και 
εισφορές των πολιτών. Σε έγγραφο του 1824, το οποίο παρουσιάζει 
κατάλογο ονομάτων διαφόρων πολιτών με χρηματικές εισφορές 
προς τη Φιλανθρωπική Εταιρεία Ναυπλίου, αναφέρεται και ο 
«ιατρός Πασχάλης Θεοδώρου».2 

Ο Πασχάλης Θεοδώρου καταγόταν από τη Σπάρτη της 
Μικράς Ασίας και σπούδασε Ιατρική στην Πάδοβα. Το 1823 ο 
Θεοδώρου ίδρυσε φαρμακείο στο Ναύπλιο Η ταυτόχρονη άσκηση 
της ιατρικής με λειτουργία και φαρμακείου από τον γιατρό, ήταν 
συνηθισμένη πρακτική στις αρχές του 19ου αιώνα.  

Μια μέρα, ένας ορεσίβιος Ρουμελιώτης του ζήτησε φάρμακο 
για να ανακουφιστεί από κάποιο ενόχλημα. Ο γιατρός και 
φαρμακοποιός Θεοδώρου του παρασκεύασε ένα κατάλληλο για 
την περίπτωση φάρμακο, σε μορφή χαπιού, αλλά ήταν τόσο πικρό, 
που ο Ρουμελιώτης νόμισε ότι ο γιατρός το έδωσε για να τον 
δηλητηριάσει. Ο Θεοδώρου κινδύνεψε στα χέρια του πελάτη του. 
Έτσι από τότε, για να αποφύγει ανάλογες προστριβές και 
παρεξηγήσεις με τους πελάτες του, άρχισε να παρασκευάζει τα 
χάπια που έδινε στους ασθενείς του, με επικάλυψη ζάχαρης για να 
λαμβάνονται εύκολα και χωρίς να προκαλούν  δυσάρεστη γεύση.

Τα χάπια από το φαρμακείο του Θεοδώρου έγιναν διάσημα 
σε ολόκληρη την πόλη, οι πελάτες τα έπαιρναν με μεγάλη ευκολία 

1.  Γ.Α.Κ. Αρχείο Βλαχογιάννη. Εκτελεστικόν, Φ. 18.

2.  Δαυίδ Αντωνίου (Επιμέλεια-έρευνα-παρουσίαση), Η Εκπαίδευση 
κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1827. Έκδοση Βουλής των 
Ελλήνων Αθήνα 2002 τόμος 1ος σ. 281, έγγραφο 238.

λόγω της επικάλυψης με ζάχαρη, έτσι, γρήγορα 
κατά τους χρόνους της επανάστασης έμεινε 
παροιμιώδης η φράση: «Του Πασχάλη τα χάπια και 
του Κωλέττη τα λόγια», δηλαδή τα δύο που δίδονταν 
τότε με μεγάλη ευκολία!  Όπως τα χάπια του 
Σπάρταλη γιατρού και φαρμακοποιού τα έπαιρνε 
κάποιος με μεγάλη ευκολία και άνεση, έτσι και οι 
υποσχέσεις του δαιμόνιου Ηπειρώτη γιατρού και 

πολιτικού δίδονταν προς όλους αφειδώς και συνεχώς.3

Η ειδική παρασκευή και μετατροπή μιας φαρμακευτικής ουσίας 
σε μορφή χαπιού και μάλιστα με επικάλυψη ζάχαρης, προϋποθέτει 
επαρκή εξοπλισμό του φαρμακείου με μηχανήματα και συσκευές 
μετατροπής φαρμακευτικών ουσιών σε χάπια, διαλύματα ή αλοιφές. 
Δηλαδή, το φαρμακείο του Θεοδώρου δεν ήταν ένα απλό 
κατάστημα πώλησης φαρμακευτικών ουσιών, ένα φαρμακοπωλείο, 
αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια σπετσαρία, όπως ονόμαζαν 
τότε τα φαρμακεία που ήταν εφοδιασμένα με συσκευές κατάλληλες 
να παρασκευάζουν φάρμακα έτοιμα προς χρήση. 

Φαίνεται όμως ότι ο Πασχάλης Θεοδώρου ήταν πρωτοπόρος 
και σε θέματα προβολής, διαφήμισης και προώθησης των 
προϊόντων του. Αναφέρεται ότι συνήθιζε να πουλά τα 
φαρμακευτικά του σκευάσματα μέσα σε όμορφες χάρτινες, 
χαρτονένιες ή ξύλινες συσκευασίες, οι οποίες έγιναν περιζήτητες 
σε όλο τον Μοριά. Ο Θεοδώρου πιθανότατα θα φρόντιζε ώστε 
το περιτύλιγμα ή το κουτί των φαρμάκων του να είχε κάποια 
διακόσμηση.  Δεν ήταν λίγοι αυτοί που αγόραζαν χάπια ή άλλα 
φαρμακευτικά προϊόντα, χωρίς να τα έχουν ανάγκη, προκειμένου 
να κρατήσουν τα όμορφα κουτιά, με τα οποία στόλιζαν τα σπίτια 
τους. Ενέργειες προβολής και έμμεσης διαφήμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων του φαρμακείου που 
αποτελούν πραγματικά μια πρωτοποριακή πρακτική που 
εντυπωσιάζει τον σημερινό αναγνώστη, λόγω της εποχής που 
πραγματοποιήθηκε. Ο γιατρός και φαρμακοποιός Πασχάλης 
Θεοδώρου υπήρξε πρωτοπόρος σε θέματα διαφημιστικής 
προβολής του επαγγέλματός του.4  

Το διάσημο φαρμακείο του Μικρασιάτη γιατρού λειτούργησε 
στο Ναύπλιο για μια εικοσαετία και μετά, με την πάροδο του 
χρόνου μετατράπηκε σε καπνοπωλείο. Ασφαλώς μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα από τα ιστορικά φαρμακεία του τόπου μας.5

3.  Λ. Βλαδίμηρος, Οι ιατροί στην Παλιγγενεσία. Με το κορμί των και την 
επιστήμην των. Αθήνα 2021, σ. 185, σ. 326.

4.  Λ. Βλαδίμηρος, Ανδρέας Ριζόπουλος, Ιατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα. 
Από την αρχαιότητα ως το 1940. Εκδόσεις Επτάλοφος Αθήνα 1992, σ. 181.

5.  Ανώνυμος, «Τα πρώτα φαρμακεία». Βιβλιοφιλία, τεύχος 2-3, 1976, 
σ. 6. Για το ιστορικό φαρμακείο του Πασχάλη Θεοδώρου στο Ναύπλιο, 
βλ. Φαρμακεία της Ελλάδος… από το χθες στο σήμερα. Έκδοση 
Ομίλου Εταιρειών Γερολυμάτου, Αθήνα 2002, σ. 17. 

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος
Ιατρός - Συγγραφέας

Η υπογραφή του γιατρού 
Πασχάλη Θεοδώρου.
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Το 1720 είναι μια χρονολογία πολύ σημαντική 
για την ιστορία του Νέβσεχιρ, της Καππαδο-
κικής Νεάπολης των Ρωμιών. Τη χρονιά αυτή 

ο Μεγάλος Βεζίρης Ιμπραχήμ Πασάς, γαμπρός του 
Σουλτάνου Αχμέτ Γ΄, πέτυχε να εκδοθεί ένα φιρμά-
νι που όριζε ότι στη θέση του χωριού Μούσχαρα, 
από το οποίο καταγόταν o ίδιος, θα ιδρυόταν μια 
νέα πόλη ( nev şehir ). Για να υπάρξει μεγάλο ενδια-
φέρον, ο Ιμπραχήμ πρόσφερε σε όσους θα εγκαθί-
σταντο εκεί οικόπεδα και χωράφια σε εξευτελιστική 
τιμή και υποσχόταν απαλλαγή από αγροτικούς φό-
ρους1. Φτωχοί Τούρκοι και Ρωμιοί από τα γύρω 
χωριά της Καππαδοκίας αλλά και από πιο μακρινές 
περιοχές έσπευσαν να επωφεληθούν και μεταξύ 
αυτών κατέφθασε και μια χήρα από τη Δίλα2, η Βα-
ϊανή. Τα 24 χιλιόμετρα που χώριζαν την πατρίδα της 
από την καινούργια πόλη τα διέσχισε μόνη με τα 
μικρά παιδιά της κι ένα γαϊδουράκι, όπου είχε φορ-
τώσει τα ελάχιστα υπάρχοντά της, από τα οποία ίσως 
το πιο πολύτιμο ήταν… μια μεταλλική λυχνία που 
έκαιγε μπεζίρι, δηλαδή λινέλαιο.

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Βαϊανή με το 
δυναμισμό που τη διέκρινε κατάφερε να προκόψει 
και έγινε η γενάρχης της οικογένειας των Βαγιάνη-
δων, όπως ονομάστηκαν οι απόγονοί της. Τα παιδιά, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονά της ασχολήθηκαν κυ-
ρίως με το εμπόριο και ταξίδευαν για τις δουλειές 
τους ως τα πιο μακρινά μέρη της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας. Ο πατέρας του Κωνσταντίνου Βαγιάνη 
Γεώργιος, για κάποιο διάστημα δραστηριοποιήθηκε 
στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και μετά τον βρίσκουμε 
στην Κωνσταντινούπολη πλούσιο έμπορο, αργυρα-
μοιβό και διερμηνέα στο Πατριαρχείο3.

1.	 Κοντογιάννης,	Παντ.	(1921).	Γεωγραφία	της	Μικράς	Ασίας.	
Αθήνα,	σ.	153.	Κουκίδης,	Γεώ.	(1975).	Η	Νεάπολις	της	Καππαδο-
κίας,	Το	Νεβ-Σεχίρ.	Αθήνα,	Εκδόσεις	Ενώσεως	Σμυρναίων,	σ.	26.	
Κοιμήσογλου,	Συμ.	(2005).	Καππαδοκία.	Θεσσαλονίκη,	ILP	
Productions,	σ.	354,	Νίγδελης,	Κων.	(2006).	Η	Νεάπολη	της	Καπ-
παδοκίας.	Θεσσαλονίκη,	Ιερός	Μητροπολιτικός	Ναός	Αγ.	Γεωρ-
γίου	Νεαπόλεως,	σ.	19	κ.ε.

2.	 Η	τουρκική	ονομασία	της	Δίλας	ήτανε	Til	ή	Tilköy.	Βρισκόταν	24	
χλμ.	ΝΑ	του	Νεβσεχίρ.

3.	 Ο	Γεωργάκης	Βαγιάνογλου	(Βαγιάνης)	επιστρέφοντας	τελικά	
στην	πατρίδα	του,	διετέλεσε	και	πρόεδρος	της	Δημογεροντίας	
Νεαπόλεως	(Ρίζος,	Σερ.,	2007.	Σινασός.	Αθήνα,	Κέντρο	Μικρα-
σιατικών	Σπουδών,	τ.	Β΄,	σ.	281).	Η	μεγάλη	οικονομική	του	άνεση	

Ο Κωστάκης Βαγιάνης γεννήθηκε στις 9 Φεβρου-
αρίου 1846 στο πατρικό του σπίτι, πολύ κοντά στο 
ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέβσεχιρ, όπου ήταν 
μόνιμα εγκατεστημένη η μητέρα του Αναστασία. 
Εκείνη την εποχή στην Καππαδοκία οι περισσότεροι 
άντρες παντρεύονταν στην πατρίδα και κατόπιν 
μετανάστευαν στην Πόλη, στη Σμύρνη και σε άλλες 
μεγάλες πολιτείες. Επιστρέφανε πού και πού στο 
σπίτι τους για λίγο και μετά ξανάφευγαν, αφήνοντας 
πίσω τη γυναίκα τους μόνη να γεννά και να μεγαλώ-
νει τα παιδιά τους4. Ο Κωστάκης τα πρώτα γράμμα-
τα τα έμαθε στην ελληνόφωνη Σινασό, στην οποία 
τον έστειλαν οι γονείς του πολύ μικρό, σε ηλικία 
μόλις έξι χρονών, γιατί το Νέβσεχιρ ήταν τουρκό-
φωνο5. Στη συνέχεια πήγε στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου και φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. 
Εκεί είναι που φάνηκε ξεκάθαρα η μεγάλη του ευ-
φυΐα, η εργατικότητα και συστηματικότητά του. Οι 
ικανότητές του αυτές παρακίνησαν τον πατέρα του 
να τον στείλει στην Αθήνα, για να σπουδάσει νομικά6, 
ξεχωρίζοντάς τον έτσι από τα άλλα τρία αδέρφια 
του, τον πρωτότοκο Ευθύμη που έγινε όπως οι πρό-
γονοί του έμπορος και σαράφης, το δευτερότοκο 
Γιάννη (Γιουβανάκη) που εξελίχθηκε σε υψηλόβαθ-
μο στέλεχος του Οργανισμού του Δημόσιου Οθω-
μανικού Χρέους και τη μικρότερη από όλους Ευγε-
νία που έμεινε στο Νέβσεχιρ κι εκεί παντρεύτηκε7.

αποδεικνύεται	από	τις	δωρεές	του	στα	σχολεία	και	στη	βιβλιοθή-
κη	της	ελληνικής	κοινότητας	του	Νέβσεχιρ	(Σολδάτος,	Χρ.,	
1989,1991.	Η	Εκπαιδευτική	και	Πνευματική	Κίνηση	του	Ελληνισμού	
της	Μικράς	Ασίας.	Αθήνα,	τ.	Α΄,	σ.	160,	τ.	Β΄,	σ.σ.	199,	234	). 

4.	 Αναγνωστοπούλου,	Σία	(1998).	Μικρά	Ασία,	19ος	αι.,	Οι	ελληνορ-
θόδοξες	Κοινότητες,	Από	το	μιλλέτ	των	Ρωμιών	στο	Ελληνικό	
Έθνος.	Αθήνα,	Ελληνικά	Γράμματα,	σ.σ.	237,	262,	σημ.	236	.	Ρίζος,	
Σερ.,	ό.π.,	τ.	Α΄,	σ.	337,	τ.	Β΄,	σ.	66	κ.ε.	Γαβριήλ,	Αρχάγγελος	(2010).	
Καππαδοκικές	Κοινότητες	και	Μετανάστες:	Διοικητικοί	Θεσμοί,	
Λειτουργίες	και	Οργανώσεις	(1850-1922).	Νέα	Ιωνία,	Πρακτικά	
4ου	Συμποσίου	ΚΕΜΙΠΟ,	σ.	171	κ.ε.	

5.	 Ρίζος,	Σερ.,	ό.π.,	τ.	Β΄,	σ.	274	κ.ε	.,	σημ.	1.	Για	τη	διαμονή	του	στη	
Σινασό	έχει	γράψει	κι	ο	ίδιος	ο	Βαγιάνης	στο	Μικρασιατικό	Ημε-
ρολόγιο	του	1910	της	Σαμιώτισας	ποιήτριας	Ελ.	Σ.	Σβορώνου.	

6.	 Πτίνης,	Κώστας,	Ηγεμόνες	της	Σάμου.	Σάμος,	σ.	129	κ.ε.	Εφημ.	
ΠΑΤΡΙΣ,	αρ.	φύλλου	30,	6-3-1899.

7.	 Η	Ευγενία	Βαγιάνη	παντρεύτηκε	το	γιατρό	Αρχάγγελο	Γαβριήλ,	
από	τους	πρωτεργάτες	του	Μικρασιατικού	Διαφωτισμού	(Γαβριήλ,	
Αρχ.,	2007.	Ένας	πρωτεργάτης	του	Μικρασιατικού	Διαφωτισμού:	

Ένας Καππαδόκης Ηγεμόνας της Σάμου
Ο επιφανής Νεαπολίτης Κωνσταντίνος  Βαγιάνης

Αρχάγγελος Γαβριήλ
Συγγραφέας – τ. Σχολικός Σύμβουλος
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Αφού τέλειωσε τις πανεπιστη-
μιακές του σπουδές στην Αθήνα 
και γύρισε στην Πόλη, ο Κωνστα-
ντίνος μπήκε στο δικαστικό κλάδο. 
Σύντομα ανέβηκε όλες τις βαθμίδες 
της ιεραρχίας, φτάνοντας ως και 
στην πιο υψηλή, δηλαδή εκείνη του 
μέλους του Ανώτατου Ακυρωτικού 
Δικαστηρίου, κάτι που ελάχιστοι 
Ρωμιοί κατάφεραν ποτέ. Παράλ-
ληλα δίδαξε ως τακτικός καθηγη-
τής του Ναυτικού Δικαίου και άλ-
λων μαθημάτων στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου της Κωνστα-
ντινούπολης. 

Από πολύ νωρίς το Πατριαρχείο 
και οι Ρωμιοί της Πόλης αντιλή-
φθηκαν την αξία του Βαγιάνη και έτσι το 1878 τον 
βλέπουμε να συμμετέχει στην Εκλογική Συνέλευση 
που στις 4 Οκτωβρίου εξέλεξε Πατριάρχη τον Ιωα-
κείμ τον Γ΄ για πρώτη φορά8. Αργότερα, μετά την 
παραίτηση του Ιωακείμ, κατά την εκλογή του νέου 
Πατριάρχη Ιωακείμ του Δ΄ την 1η Οκτωβρίου 1884, 
ο Βαγιάνης ήταν εκπρόσωπος της Θεσσαλονίκης 
και στις 27 Οκτωβρίου 1891 στην εκλογή του Νεο-
φύτου του Η΄ ήταν εκπρόσωπος της Καισαρείας9. 
Μετά την παραίτηση και του Νεοφύτου τον Οκτώ-
βριο του 1894, κατά τον προεκλογικό αγώνα για την 
επιλογή του νέου Πατριάρχη αναδείχθηκε σε ηγε-
τικό στέλεχος του Ιωακειμικού κόμματος, το 1895 
όμως μαζί με τους υπόλοιπους Ιωακειμικούς παραι-
τήθηκε από το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο 
(Δ.Ε.Μ.Σ.) μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα να 
ανατρέψουν τον Άνθιμο Ζ΄ και να επαναφέρουν 
τον Ιωακείμ Γ΄. Τελικά οι προσπάθειες του Βαγιάνη 
και των συντρόφων του κατέληξαν το 1901 στην 
πανηγυρική επάνοδο του Ιωακείμ στον Πατριαρχι-
κό θρόνο. Πολύ σημαντικότεροι πάντως για το 
Πατριαρχείο και το Έθνος γενικότερα ήταν οι αγώ-
νες του Βαγιάνη κατά των ενεργειών και ανθελλη-
νικών σχεδίων των Πανσλαβιστών στη Μακεδονία, 
στο Άγιον Όρος, στην Πάτμο αλλά και στην Κιλικία 
και στα Ιεροσόλυμα10. 

Ο	Γιατρός	Αρχάγγελος	Γαβριήλ.	Εφ.	Μικρασιατική	Ηχώ,	Αθήνα,	
αρ.	φύλλων	387,	388.	Ρίζος,	Σερ.,	ό.π.,	τ.	Β΄,	σ.	274	κ.ε	.,	σημ.	1).

8.	 Ο	Ιωακείμ	ο	Γ΄	εκλέχτηκε	και	δεύτερη	φορά	Πατριάρχης	το	1901.
9.	 Σπανούδης,	Κ.	(1902).	Ιστορικαί	Σελίδες.	Ιωακείμ	ο	Γ΄.	Κων/λις,	

Αφοί	Γεράρδοι,	σ.	76.
10.	 Σάτηρ,	Δημ.	(1913).	Το	Πατριαρχείον	Αντιοχείας	και	αι	Ελληνικαί	

Μητροπόλεις	του.	Αυτοέκδοση.	Βαγιάνης,	Κ.	(1913),	Δακτυλoγρα-
φημένη	επιστολή	προς	Δ.	Σάτηρ,	Κωνσταντινούπολις,	16	Ιουνίου	
(Αρχείο	Αρχ.	Γαβριήλ).	Στην	αραβοποίηση	του	Πατριαρχείου	
Αντιοχείας	και	των	Ελληνικών	Μητροπόλεών	του	(ιδίως	της	μη-
τροπόλεως	Ταρσού	και	Αδάνων	στην	Κιλικία)	συνέργησαν	παν-
σλαβιστικοί	κύκλοι	που	δραστηριοποιούνταν	στις	περιοχές	της	

Η Υψηλή Πύλη γνωρίζοντας 
πολύ καλά την επιρροή που ο Κ.Β. 
ασκούσε στα δύο σώματα της Με-
γάλης Εκκλησίας, δηλαδή στην 
Ιερά Σύνοδο και στο Δ.Ε.Μ.Σ., ζή-
τησε αρκετές φορές τη μεσολάβησή 
του για την αποσόβηση μεγάλων 
κρίσεων στις σχέσεις μεταξύ του 
Πατριαρχείου και του Σουλτάνου 
Αβδούλ Χαμίτ. Η μετριοπάθεια και 
διπλωματικότητα του Βαγιάνη, η 
άριστη γνώση της νομοθεσίας και 
οι πολύ καλές προσωπικές σχέσεις 
που διατηρούσε με τα περισσότερα 
υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Αυ-
τοκρατορίας, του επέτρεψαν σε 
όλες τις περιπτώσεις να προσφέρει 

πολύ σημαντικές υπηρεσίες στο Έθνος του και στο 
Πατριαρχείο, χωρίς όμως και να παραβαίνει τα 
καθήκοντά του ως ανώτατου κρατικού λειτουργού. 
Η γνωστή σε όλους πίστη του Κ.Β. στα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα μερικές φορές του δημιούργησε 
προβλήματα, γιατί αρκετοί που δεν τον γνώριζαν 
καλά, τον θεωρούσαν φιλότουρκο. ΄Ετσι κάποια 
φορά έγινε στόχος ανδρών του αρμενικού επανα-
στατικού κινήματος, οι οποίοι, τη μέρα που εκείνος 
γιόρταζε με επισημότητα στην Πρίγκηπο τους αρ-
γυρούς του γάμους, διέρρηξαν το σπίτι του στο Κα-
ντίκιοϊ και του « απαλλοτρίωσαν » σχεδόν ολόκληρη 
την οικοσκευή αδειάζοντάς το.

Αποτέλεσμα των εξισορροπητικών του ικανοτήτων 
ήταν η επιβράβευσή του από όλες τις πλευρές. Η 
Μητέρα Εκκλησία για σαράντα χρόνια συνεχώς και 
έως το θάνατό του τον ανέδειξε και τον διατήρησε 
ως το βασικό νομικό της σύμβουλο. Το Πατριαρχείο 
Ιεροσολύμων τον τίμησε με το παράσημο των Ιπποτών 
του Παναγίου Τάφου και η Ελλάδα και η Σερβία με 
τα παράσημα του Ανώτερου Ταξιάρχη και του τάγ-
ματος «Γιούκοβο» αντίστοιχα. Οι Τούρκοι τον επι-
βράβευσαν με διάφορους τίτλους και βαθμούς, όπως 
του Paşa και του Bâlâ, του απένειμαν τα ανώτατα 
παράσημα Οσμανιέ και Μετζητιέ Α΄ τάξης11, και τον 
διόρισαν ως γερουσιαστή και ως υπουργό. Οι Νεό-
τουρκοι τοποθέτησαν το Βαγιάνη υπουργό Δικαιο-
σύνης και Θρησκευμάτων το 1909, μετά την κατάπνι-
ξη της Παλαιοτουρκικής αντεπανάστασης, για να 
δείξουν την καλή τους διάθεση απέναντι στους Ρω-
μιούς. Ύστερα από την ανακωχή του Μούδρου (31-

Συρίας	και	της	Παλαιστίνης	(Γαβριήλ,	Γ.,	Αρχ.,	2011.	Η	Αραβο-
ποίηση	του	Πατριαρχείου	Αντιοχείας	και	οι	Περιπέτειες	των	
Ελληνορθοδόξων	Μητροπόλεών	του.	Μικρασιατικά	Χρονικά,	τ.	
24ος,	Αθήνα,	Εκδόσεις	Ενώσεως	Σμυρναίων)	.	

11.	 Πτίνης,	Κ.,	ό.π.,	σ.	129.	Περιοδικό	Εκκλησιαστική	Αλήθεια,	1900,	
Κωνσταντινούπολις,	Έτος	Κ΄,	αρ.	21,	σ.	226	.	
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10-1918)12, του ανατέθηκαν καθήκοντα υπουργού 
Εμπορίου και Γεωργίας στην Κυβέρνηση του υπερ-
κομματικού Αχμέτ Τεβφίκ πασά. Μετά τις 19 Μαρ-
τίου 1919, οπότε το Πατριαρχείο διέκοψε κάθε σχέση 
με την Υψηλή Πύλη, ο Βαγιάνης παραιτήθηκε από 
Υπουργός, με υπόδειξη του τοποτηρητή του Πατρι-
αρχικού Θρόνου Μητροπολίτη Προύσσης Δωροθέου 
και του Διαρκούς Εθνικού Μικτού Συμβουλίου. 

Το υψηλότερο όμως αξίωμα που ανέλαβε ο Καπ-
παδόκης Ανώτατος δικαστικός λειτουργός ήταν εκεί-
νο του πρίγκιπα-ηγεμόνα της Σάμου το Φεβρουάριο 
του 1899. Η διάκριση αυτή τον έκανε να νιώσει πε-
ρισσότερο περήφανος από ό,τι όλες οι άλλες, γιατί 
ικανοποίησε απόλυτα τις ηγετικές του φιλοδοξίες, οι 
οποίες τον καθοδηγούσαν σε όλες τις σημαντικές 
ενέργειες και επιλογές της ζωής του. Βέβαια η σχετι-
κά σύντομη ηγεμονική θητεία του στο αυτόνομο ελ-
ληνικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου δε θα μπορού-
σε να θεωρηθεί ως απολύτως επιτυχημένη, γιατί στη 
Σαμιώτικη κοινωνία επικρατούσε ανέκαθεν μεγάλος 
κομματικός φανατισμός. Οι δυναμικές προσπάθειες 
του Βαγιάνη να περιορίσει τις αυθαιρεσίες του ισχυ-
ρού Χατζηγιαννικού κόμματος, έκανε πολλούς να 
πιστέψουν πως ο Ηγεμόνας υποστήριζε και ευνοούσε 
το Θεμιστοκλή Σοφούλη και την Προοδευτική του 
Παράταξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία 
των οπαδών του Χατζηγιάννη αλλά και όλοι εκείνοι 
που αντιπαθούσαν προσωπικά το Σοφούλη να στρα-
φούν εναντίον του Βαγιάνη, ο οποίος ήταν φυσικά 
και ένας εύκολος πατριωτικός στόχος ως ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της μισητής Τουρκικής εξουσίας. Ο 
Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ, για να ηρεμήσουν τα πνεύ-
ματα, αναγκάστηκε τελικά να τον ανακαλέσει.

Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε ότι τo Δεκέμ-
βριο του 1907 ο Βαγιάνης ήταν και πάλι υποψήφιος 
για τη θέση του ηγεμόνα της Σάμου, ο Σουλτάνος 
όμως έδωσε τελικά το χρίσμα στον Ανδρέα Κoπάση13. 
Μετά τη δολοφονία του Κοπάση στις 9 Μαρτίου 1912, 
έγινε πρόταση ξανά στο Βαγιάνη να επανέλθει στην 
Ηγεμονία14, αλλά αυτός προκειμένου να δεχτεί, έθεσε 
ως όρο την αποχώρηση από το νησί του τουρκικού 
στρατού που παρέμενε εκεί μετά το κίνημα του Μα-

12.	 Η	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	στο	Μούδρο	υπέγραψε	τη	συνθη-
κολόγηση	με	τις	νικήτριες	δυνάμεις	της	ΑΝΤΑΝΤ	στο	τέλος	του	
Παγκοσμίου	Πολέμου.	Μετά	από	αυτήν,	ο	αγγλογαλλικός	στρα-
τός	κατέλαβε	την	Κωνσταντινούπολη	και	μαζί	του	εγκαταστάθη-
κε	στην	Πόλη	και	ένα	ελληνικό	στρατιωτικό	άγημα.	Ο	Σουλτάνος	
και	η	Κυβέρνησή	του	παρέμειναν	στην	υπό	κατοχή	Βασιλεύουσα.

13.	 Ιερώνυμος,	Μητροπολίτης	Ροδοπόλεως	(2002).	Φαναριώται. 
Αθήνα,	Εκδόσεις	Σαββάλα,	σ.	197.

14.	 Βαρβούνης,	Εμμ.	(2012).	Οι	Φαναριώτες	στην	Ηγεμονία	της	Σάμου	
(1834-1912).	Αθήνα,	Οικουμενική	Ομοσπονδία	Κωνσταντινουπο-
λιτών,	Ημερίδα:	Οι	Φαναριώτες	και	η	συμβολή	τους	στη	δι-
άσωση	του	Γένους.

ΐου του 1908. Η Υψηλή Πύλη τότε επιχείρησε να 
ορίσει ως προσωρινό Ηγεμόνα τον Οθωμανό διοικη-
τικό υπάλληλο Αλή Ριζά μπέη που υπηρετούσε στη 
Σάμο αλλά η σφοδρή αντίδραση του Πατριαρχείου 
υποχρέωσε την Τουρκική Κυβέρνηση να δώσει το 
χρίσμα στο Γρηγόριο Βεγλερή, μουτεσαρίφη Μερσί-
νας και γαμπρό του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή15.

Αν και ο Βαγιάνης φαινομενικά έμοιαζε με άν-
θρωπο αυταρχικό16, αφοσιωμένο ολοκληρωτικά στην 
προώθηση της σταδιοδρομίας του και των επιδιώξε-
ών του για απόκτηση δύναμης και εξουσίας, υπάρχει 
όμως και η άλλη, λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής 
και δράσης του. Πίσω από τη μεγαλόπρεπη εμφάνιση 
και την πολλές φορές θεατρική του συμπεριφορά17 
κρυβόταν ο στοργικός και πονεμένος πατέρας δυο 
παιδιών με επισφαλή υγεία18, ο συχνά αφανής ευερ-
γέτης της γενέτειράς του, ο ευαίσθητος και στοχαστι-
κός άνθρωπος του πνεύματος που τα κείμενά του 
υπέγραφε με το ψευδώνυμο Ησύχιος19 και που κάτω 
από το μονόγραμμά του , με το οποίο σφράγιζε την 
αλληλογραφία και τα έγγραφά του, είχε αναγράψει 
το ρητό «Μηδέν Άγαν». Για τη συγγραφική του δρά-
ση και τις προσπάθειές του να ιδρυθούν και λειτουρ-
γήσουν στην Καππαδοκία Σχολεία και Βιβλιοθήκες, 
θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε στους εκπρο-
σώπους του κινήματος του Μικρασιατικού Διαφωτι-
σμού, το οποίο από τα μέσα του 19ου αιώνα αποσκο-
πούσε στη μόρφωση και στην αναγέννηση της εθνικής 
συνείδησης των Ελλήνων της Ανατολής20.

Ο θάνατος τον βρήκε το 1919, όταν ήταν 73 ετών, 
σε μια εποχή που οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις φαί-
νονταν να είναι ακόμα ευνοϊκές για τον Ελληνισμό 
της Πόλης και της Μικρασίας21.

15.	 Βακιρτζής	,	Ιω.	(2005).	Ιστορία	της	Ηγεμονίας	της	Σάμου.	Αθήνα,	
Γενικά	Αρχεία	του	Κράτους-Αρχεία	Νομού	Σάμου	σ.	539).

16.	 Βακιρτζής,	Ιωά.,	ό.π.,	σ.	441.
17.	 Πτίνης,	Κ.,	ό.π.,	σ.	130.
18.	 Ο	γιος	του	Γιώργος	από	παιδί	βασανιζόταν	από	τη	φυματίωση	

και	η	κόρη	του	Ασία	είχε	ψυχολογικά	προβλήματα	.
19.	 Με	το	ψευδώνυμο	αυτό	αρθρογραφούσε	στις	εφημερίδες	

Κωνσταντινούπολις	και	Νεολόγος	και	στην	Εκκλησιαστική	
Αλήθεια	του	Πατριαρχείου.	Δημοσίευσε	Παιδικάς	Αναμνήσεις	
του	στο	Μικρασιατικόν	Ημερολόγιον	(1910)	της	Σαμιώτισσας	
ποιήτριας	Ελ.	Σ.	Σβορώνου	(Ρίζος,	Σερ.,	ό.π.,	τ.	Α΄,	σ.	372,	τ.	
Β΄,	σ.	274	κ.ε.	Βακιρτζής,	Ιωά.	ό.π.,	σ.σ.15,	601.	Βαρβούνης,	
Εμμ.,	2008,	σ.	162).	Άρθρα	του	δημοσίευσε	και	με	τα	αρχικά	
του	Κ.Β.,	ιδίως	όταν	τα	έγραφε	στα	καραμανλίδικα,	όπως	π.χ.	
στο	Μικρασιατικόν	Ημερολόγιον	ο	«Αστήρ»	του	1913	και	του	
1914.	Με	το	ψευδώνυμο	Σ.	Αρμόδιος	υπέγραψε	μάλλον	τη	
μελέτη	«Επί	των	αιτίων	της	εν	Σάμω	πολιτικής	καχεξίας»,	Τερ-
γέστη	1905,	την	οποία	αναφέρει	ο	Μητροπολίτης	Ροδοπόλεως	
Ιερώνυμος	(ό.π.,	σ.	43,	σημ.	23).	

20.	 Γαβριήλ,	Αρχ.	(2007),	αρ.	φύλου	387,	σ.	10.
21.	 Η	συνθήκη	των	Σεβρών	υπογράφηκε	στις	10	Αυγούστου	του	1920.
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Προς τας Α.Α.Ε. Εξοχότητας
κ.κ. ΡΑΫΜΟΝΔΟΝ ΠΟΥΑΓΚΑΡΕ, ΛΟΡΔΟΝ ΚΩΡΖΟΝ, ΣΑΝΤΣΕΡ

Υπουργούς των Εξωτερικών Γαλλίας, Μ. Βρετανίας και Ιταλίας
και κ. Πρεσβευτήν Ηνωμένων Πολιτειών 

Εις Παρισίους1

Αι Ελληνικαί κοινότητες της Δυτικής Μικράς Ασίας νομίμως εκπροσωπούμεναι υπό της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής 
Μικρασιατικής Αμύνης, κατά την ιστορικήν αυτής στιγμήν καθ’ ην μέλετε να αποφασίσητε περί της τύχης αυτώς έχουσι την 
τιμήν να επιστήσωσι την προσοχήν υμών επί των ακολούθων σημείων.
Μακρά και τραγική πείρα κατέστησεν εις τους χριστιανικούς πληθυσμούς αφόρητον το οθωμανικόν καθεστώς. Θα προτιμή-
σωσιν δε ούτοι να εκπατρισθώσι ή να επαχθώσιν εκ νέου υπ’  αυτό.
Ευρέα και επίσημα προνόμια ανάλογα προς τας εγγυήσεις των μειονοτήτων τας καθοριζομένας εις τας τελευταίας μεταπολε-
μικάς συμβάσεις τοις εχορηγήθησαν πλειστάκις ιδία δε δια των αυτοκρατορικών φιρμανίων του  1839 και 1856. Η ηθική εγ-
γύησις των Δυνάμεων αίτινες τα απεδέχθησαν και επεκύρωσαν εις τας Συνθήκας των Παρισίων και Βερολίνου εφαίνετο ότι 
θα καθίστα αυτά απολύτως αποτελεσματικά – Πικρά Ειρωνία.
Οι Σύμμαχοι εδέησε να ομολογήσωσι τόσον εις την Διακοίνωσιν αυτών της 16 Ιουλίου 1920 προς την οθωμανικήν αποστολήν 
εν Σπα, ως και εις την Συνθήκην των Σεβρών, τας σφαγάς και τους εκτοπισμούς πλέον του εκατομμυρίου χριστιανών, τας 
βιαίας εξισλαμίσεις, την δήμευσιν των περιουσιών, την επικρατούσαν τρομοκρατίαν και όπως υπομνήσωμεν τας λέξεις των 
Διακοινώσεων. «Τα κακουργήματα άτινα εκλόνισαν και ετάραξαν την ανθρωπίνην συνείδησιν».
Εντός βραχυτέρου διαστήματος των δύο ετών δεν είνε δυνατόν οι Σύμμαχοι να ήλλαξαν γνώμην ούτε οι Τούρκοι να έγιναν 
καλύτεροι.
Τουναντίον η Κεμαλική Τουρκία εξακολουθεί την εξόντωσιν των Χριστιανικών πληθυσμών υπό το πρόσχημα της νομιμότη-
τος δια των κατά Γερμανικήν απομίμησιν συντόμων και αθρόων εκτελέσεων.
Και ο φόβος νέων εκατομβών έφερεν εις Κιλικίαν τον πανικόν και την έξοδον.
Οι χριστιανικοί πληθυσμοί εννοούν να διατηρήσουν ελευθερίαν με τον πρωτεύοντα αυτής Ελληνικόν χαρακτήρα την δια του 
άρθρου 66 της Συνθήκης των Σεβρών καθορισθείσαν περιοχήν όπου ως και το αναγνωρίζει η διακοίνωσις του Σπα οι Τούρκοι 
μειοψηφούσιν.  
Τριάκοντα πέντε χιλιάδες αυτόχθονες Έλληνες υπηρετούσιν νυν εν τω Ελληνικώ Στρατώ τω αποβιβασθέντα εις Σμύρνην  υπό 
την αιγίδα των συμμάχων και θα αγωνισθώσιν ακόμα αν δεήση δια να προασπίση τα δίκαιά των.
Αψηφούντες μυρίους κινδύνους και διαφεύγοντες την προσοχήν των Τούρκων, οι Έλληνες ούτοι της Ιωνίας έφευγον διαρ-
κούντος του πολέμου προς την Μακεδονίαν όπως πολεμήσωσιν ομού μετά των Συμμάχων τον κοινόν εχθρόν.
Οι Ελληνικοί πληθυσμοί όντες ιδίως πεπεισμένοι ότι αι ελευθερίαι των δεν δύνανται να διαφυλαχθώσιν αποτελεσματικώς ή 
δι’  ενόπλου δυνάμεως εν τη περιστάσει υπό του Ελληνικού Στρατού, όστις επί τρία έτη ενεπέδωσεν την δημοσίαν τάξιν και 
εξασφάλισεν τα συμφέροντα πάντων μετ’ επαινετής αμεροληψίας, η αποχώρησίς του θα συνεπέγετο την αταξίαν, την αναρ-
χίαν και θα ήτο δια την χώραν συμφορά.
Οι Μικρασιατικοί Ελληνικοί πληθυσμοί υπήρξαν αείποτε άμεμπτοι έναντι των συμμάχων και αναλλοιώτως αφοσιωμένοι εις 
την Συμμαχικήν υπόθεσιν.
Δεν θα ήτο δε δίκαιον να θεωρηθώσιν υπόλογοι καταστάσεως ην δεν εδημιούργησαν ούτε να αφεθώσιν εις εαυτούς όπως προ-
ασπίσωσι τα κεκτηθέντα δίκαια των δυνάμει συνθηκών και υποσχέσεων επισήμως δοθεισών και την εθνικήν των υπόστασιν.
Η χώρα υμών εκηρύχθη πάντοτε ο ηθικός και εγκάρδιος σύμμαχος των λαών οίτινες επιθυμούσι να παραμείνωσιν ελεύθεροι. 
Αι παραδόσεις υμών και αι ευγενείς αρχαί υπέρ ων η χώρα υμών ηγωνίσατο μας είνε ικανά εχέγγυα ότι θα εύρωμεν εν υμίν 
κύριε Υπουργέ τον κράτιστον υπερασπιστήν των ελευθεριών μας.
Βέβαιοι περί της δικαιοσύνης υμών αναμένομεν την απόφασίν σας.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

1.  Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (Φακ. Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης). [Ραδιοτηλεγράφημα εκ Σμύρνης στις 9 Μαρτίου 
1922 και ώρα 13 Υπουργείον Εξωτερικών (δια Γραφείον Τύπου), με την ένδειξη: «Η Παμμικρασιατική Επιτροπή Εθνικής Αμύνης απέστειλε χθες 
εσπέρας εις Παρισίους εξής τηλεγράφημα»].

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Έρευνα – επιμέλεια Λουκά Π. Χριστοδούλου

Παραθέτουμε 2 έγγραφες επιστολές της «Μικρασιατικής Άμυνας» προς τους «Συμμάχους» μας
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ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ1

Προς τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας των Ηνωμ. Πολιτειών κ. HARDING
Προς την Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η Ν   ΓΕ Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ν

Προς τον πρώην Πρόεδρον της Αμερικανικής Δημοκρατίας κ. WODROW WILSON

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Η Ελληνική Μικρασιατική Άμυνα εκπροσωπούσα τους Ελληνικούς πληθυσμούς της Δυτικής Μικρασίας 
απευθύνει προς την ελευθέραν Αμερικήν επ’ ονόματι του Δικαίου και της Αδελφωσύνης των λαών, την επομένην 
διαμαρτυρίαν και έκκλησιν.
Μέγα εθνικόν αδίκημα παρασκευάζεται και βαρεία συμφορά επικρέμαται εφ’ ημών.
Το Συνέδριον των Συμμάχων Υπουργών εν Παρισίοις απεφάσισεν όπως επαναφέρη υπό τον ζυγόν του βαρβάρου 
την Μικρασιατικήν μας χώραν, εν η ήκμασεν αι αρχαίαι πόλεις της Ιωνίας και της Αιολίδος και αι επτά Εκκλησίαι 
της Αποκαλύψεως, και ήτις από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των μαύρων ημερών της τουρκικής δουλείας 
δεν έπαυσεν ούσα τελείως Ελληνική την φυλήν, την γλώσσαν, το αίσθημα και την εσκεμμένην εθνικήν συνείδησιν.
Της χώρας αυτής, ήτις ελυτρώθη προ τριών ετών τη συγκαταθέσει των Συμμάχων υπό του Ελληνικού Στρατού 
και τη αρωγή των αυτοχθόνων Ελλήνων των καταταχθέντων εν αυτώ, διασκληράς ασυνεπείας, ζητούσιν εκ 
νέου την υποδούλωσιν.
Και ζητούσι την αποχώρησιν σήμερον του Στρατού αυτού, όπερ θα είχεν ως συνέπειαν την ανυπεράσπιστον 
εγκατάλειψιν πλέον του εκατομμυρίου χριστιανών εις τον κατακτητήν, ον αυτοί οι Σύμμαχοι απεκάλεσαν 
ανθρώπινον όλεθρον και όστις εκδιωχθείς εκ της Ελληνικής Ανατολής θα ενεφανίζετο εκ νέου απ’ αυτής έτι 
μάλλον σκληρός και αιμοχαρής.
Αποτροπιαζόμεθα να πιστεύωμεν ότι παρόμοιον γεγονός είνε ποτέ δυνατόν να πραγματοποιηθή. Είμεθα άλλως 
αποφασισμένοι να αποθάνωμεν αγωνιζόμενοι μάλλον παρά να αντιμετωπίσωμεν την φοβεράν αυτήν πιθανότητα. 
Αφού όμως το σχέδιον αυτό ελήφθη, έχομεν το δικαίωμα και το καθήκον να καταγγείλωμεν το προς τον 
πολιτισμόν και την ανθρωπότητα έγκλημα τούτο.
Εγκαταλειφθέντες υπό της χριστιανικής Ευρώπης προστρέχομεν εις την ελευθέραν Αμερικήν, ήτις ενέγραψεν 
εν τω αθανάτω Δηλώσει της Ανεξαρτησίας της ότι αι Κυβερνήσεις νομιμοποιούνται μόνον δια της συγκαταθέσεως 
των κυβερνωμένων και ότι το πρώτιστον αυτών καθήκον είνε να εξασφαλίζωσι την ζωήν, την ελευθερίαν και 
την ευτυχίαν των λαών των, εις την Αμερικήν ήτις επολέμησεν  αποκλειστικώς όπως επιβάλη το πολιτικόν 
αυτό ιδεώδες. Η απολύτρωσις των υπό τον Τούρκον πεσόντων χριστιανών
ήτο μία εκ των κυριωτέρων υπό του Προέδρου Ουϊλσωνος διατυπωθεισών αρχών ως σκοπών του πολέμου. Οι 
υπόδουλοι ημών λαοί εσκίρτησαν εξ ελπίδος την στιγμήν εκείνην και είχον την αυγήν της αναγεννωμένης 
ελευθερίας των.
Η ευγενής και ελευθέρα Αμερική θα κωφεύση εις την έντονον και απέλπιδα έκκλησίν μας; Την εξορκίζομεν εις 
τον τάφον του Ουασιγκτώνος, επί των λειψάνων του Αγνώστου αυτής Στρατιώτου, όστις συμβολίζει την νωπήν 
και ιπποτικήν αυτής προσπάθειαν προς διαφύλαξιν των ελευθεριών και της ευτυχίας του κόσμου.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

(Endnotes)
1.  Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών (Φακ. Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης). Ημερομηνία Ιούλιος 1922.
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Το πρωί της  Κυριακής 19ης Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Ν. Ιωνίας, Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία και Μνημόσυνο για τα θύματα της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας, 
Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας κ.κ. Γαβριήλ.

Στη σύντομη ομιλία του μετά τη λειτουργία, ο Σεβασμιότατος ανα-
φέρθηκε «στην ανάγκη να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη των αειμνήστων, 
κατά σάρκα και κατά πνεύμα, Μικρασιατών προγόνων μας, ενώ εγκω-
μίασε την ιδιαίτερα σημαντική και συστηματική ιστορική έρευνα που έχει 
καταβάλει το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου Νέας Ιωνίας σχετικά με τον Μικρα-
σιατικό Ελληνισμό, η οποία μελλοντικά θα συμβάλει καθοριστικά στην 
δικαίωση της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου, μιλώντας 
για το ιστορικό της ημέρας,  ολοκλήρωσε την ομιλία του για τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή, τονίζοντας, ότι εκτός των άλλων «….οι πρόσφυ-
γες έδωσαν στην Ελλάδα μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες που έθεσαν 
τα θεμέλια της Ελληνικής Ταπητουργίας και Υφαντουργίας και συνέβα-
λαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας και Οικονο-
μίας αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή».

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο προαύλιο της εκκλησίας, στη 
προτομή του Μητροπολίτη Πατάρων Μελετίου και κατάθεση στεφάνων 
από τη Δήμαρχο κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, τις δημοτικές παρατάξεις και 
τα προσφυγικά, πολιτιστικά σωματεία της πόλης.

Λίγο αργότερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, πραγ-
ματοποιήθηκε ομιλία του Ιστορικού και Συγγραφέα κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου 
με θέμα: «Η συμβολή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821». 

Εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα οι παρευρεθέντες είχαν 
την ευκαιρία να ακούσουν από τον εξαίρετο ομιλητή, «..άγνωστα γεγονό-
τα και καταστάσεις που συνέβησαν την περίοδο της Επανάστασης του 1821 
και ανέδειξε την συμμετοχή των Μικρασιατών στον απελευθερωτικό αγώνα».

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν: η Δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου, 
ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων. Κουλούρης, οι Αντιδή-
μαρχοι κ.κ. Γκέλυ Σακκαλόγλου, Ελένη Χατζή, Βασ. Σπηλιωτόπουλος, 
Αντ. Καρβουνιάρης και η πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. κ. Ελένη Γρίβα, ο 
επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Αλληλεγγύη» κ. Παναγ. Μα-
νούρης και η δημοτική σύμβουλος Αναστασία Κλάρα, ο επικεφαλής της 
παράταξης «Ενότητα για τη Ν. Ιωνία» κ. Χρήστος Κανλής, ο εκπρόσω-
πος της παράταξης «ΙΩΝΙΑ-21ος ΑΙΩΝΑΣ» δημοτικός σύμβουλος 
Αθανάσιος Αποστολόπουλος και η δημοτική σύμβουλος κ. Χριστίνα 
Παπαηλιοπούλου. Επίσης Πρόεδροι και μέλη συλλόγων της Ν. Ιωνίας.

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ
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Στην κατάμεστη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου 
Νέας Ιωνίας, παρουσιάστηκε την Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις 7.30 το 
βράδυ, ο συλλογικός τόμος:
«Ο Ξεριζωμός των Χριστιανικών Πληθυσμών της Ανατολής»,

μια προσπάθεια 47 προσωπικοτήτων 2ης και 3ης γενιάς προσφύγων 
που έγραψαν για 50 πόλεις των αλησμόνητων πατρίδων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και τον χαιρετισμό του 
Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χριστοδούλου και ακολούθως 
την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν:
• ο αναπληρωτής καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας του ΕΚΠΑ κ. 

Σπυρίδων Πλουμίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνθήκες που 
επικρατούσαν στις κοινότητες της Μ. Ασίας πριν την καταστρο-
φή τον Σεπτέμβριο του 1922. Με τα στοιχεία που παρέθεσε, 
ανέδειξε την πολλή μεγάλη δράση της κοινωνικής τους ζωής.

• ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν.Ι.Φ.Χ.Η. κ. Γαβριήλ αναφέρ-
θηκε στις συνθήκες του τραγικού ξεριζωμού μετά τον Αύγουστο 
του 1922 και στις διαδρομές που ακολούθησαν οι πρόσφυγες 
προς τη σωτηρία τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου, 
και ακολούθως ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου 

παρουσίασε με διαφάνειες τους 47 συμμετέχοντες συγγραφείς του συλλογικού τόμου και τις αντίστοιχες πόλεις. 
Στους παρευρισκόμενους συγγραφείς δόθηκαν αναμνηστικά.

Μουσικά την εκδήλωση «έντυσε» η Παραδοσιακή Χορωδία του ΟΠΑΝ, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Βαγ-
γέλη Σαραντίδη, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Εκτός των προαναφερθέντων, την εκδήλωση τίμησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων. Κουλούρης, 
οι Αντιδήμαρχοι Γκέλυ Σακκαλόγλου, Αριστείδης Χατζησαββίδης, Αντώνης Καρβουνιάρης και η Πρόεδρος του 
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. Ελένη Γρίβα. 

Από την παράταξη «Δημιουργία-Αλληλεγγύη» οι δημοτικοί σύμβουλοι Μιλτιάδης Καναβός, Σωτήρης Σκευο-
φύλακας και Γιώργος Τσιακαλάκης, από την παράταξη «Ενότητα για τη Ν. Ιωνία» ο επικεφαλής Χρήστος Κανλής 
και ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Χατζηϊωάννου, οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Αθαν. Αποστολόπουλος 
και Χριστίνα Παπαηλιοπούλου και από την Περιφέρεια Αττικής ο Ιωάννης Κατσαγκόλης.

Πολλές και θερμές ευχαριστίες στους δεκάδες προέδρους Μικρασιατικών Σωματείων και στους φίλους του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., από τη Ν. Ιωνία και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Ο Ξεριζωμός των Χριστιανικών Πληθυσμών της Ανατολής.
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Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε ο 
6ος αγώνας δρόμου (10.000 μ. ενηλίκων και 1.000 μ. 
παίδων) που ήταν αφιερωμένος στη μνήμη των πρώτων 
προσφύγων που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 
Μικρασιατική Καταστροφή, στη Ν. Ιωνία, Ν. Φιλαδέλφεια 
και Ν. Χαλκηδόνα, και διοργανώθηκε από τον δήμο Ν. 
Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και Ν. Ιωνίας και από τον 
Ο.Π.Α.Ν., το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ δήμου Ν. Ιωνίας και τον αθλη-
τικό Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ.

Πέρυσι ο εν λόγω αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε 
λόγω των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊού, αλλά 
φέτος το τολμήσαμε. Πάνω από 340 άτομα αθλητές 
(άνδρες και γυναίκες) δήλωσαν συμμετοχή για τον αγώ-
να δρόμου των 10.000 μ. και πάνω από 130 αγόρια και 
κορίτσια για τον αγώνα δρόμου των 1.000 μ. και βρέθη-
καν στην αφετηρία το ηλιόλουστο πρωϊνό της Κυριακής. 

Δημοτικοί υπάλληλοι, εθελοντές, ερυθροσταυρίτες, 
αστυνομικοί, τροχονόμοι δημοτικοί αστυνομικοί, έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε να πραγματοποιηθεί ο 
αγώνας με ασφάλεια τηρώντας όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Και τα κατάφεραν.

Το Διοικ. Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. θέλει να ευχα-
ριστήσει όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ανεπανά-
ληπτη εκδήλωση αθλητισμού και μνήμης: 
- Τους Δημάρχους Γιάννη Βούρο και Δέσποινα Θωμα-

ΐδου, την Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία για 
την ουσιαστική τους συμβολή στη υλοποίηση αυτής 
της πολύπλοκης εκδήλωσης.

- Τους συνδιοργανωτές: Το Τμήμα Αθλητισμού του 
δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας με επικεφα-
λής τον Δημήτρη Ζέτο, τους υπαλλήλους και γυμνα-
στές του Ο.Π.Α.Ν. με επικεφαλής τον Πέτρο Αθανα-
σίου, τον Πρόεδρο του Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Βαγγέλη 
Βασιλείου και τον Κώστα Τσαγκαράκη.

- Tη Δημοτική Αστυνομία, τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, (με-
ταξύ αυτών διακρίναμε στην περιοχή του δήμου Ν. 
Ιωνίας: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. 
Ιωνίας Κώστα Κουλούρη, τους Αντιδημάρχους Γκέλυ 
Σακκαλόγλου, Αντώνη Καρβουνιάρη, Ελένη Αλατσίδου, 
τους δημοτικούς συμβούλους Ελένη Γρίβα, Αναστασία 
Κλάρα και Χρήστο Κανλή), τους συλλόγους αλλά και 

τους απλούς εθελοντές που με την προθυμία και προ-
σφορά τους βοήθησαν ώστε να ξεκινήσει και να ολο-
κληρωθεί με ασφάλεια αυτός ο αγώνας δρόμου.

Ένας αγώνας που άρχισε ως μία εκδήλωση μνήμης το 2015 
και έγινε ΘΕΣΜΟΣ!
Να είμαστε ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ και καλή αντάμωση του χρόνου!

6ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΤΟΥΣ ΤΙΜΑΜΕ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ
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Στη κατάμεστη αίθουσα του Παναιτωλίου στην Αλσού-
πολη της Ν. Ιωνίας Αττικής, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 
2022, στις 7 το βράδυ, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
της έκθεσης φωτογραφίας «ΜΙΚΡΑΣΙΑ – ΑΛΗΣΜΟ-
ΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ», επ’ ευκαιρία των 100 χρόνων από 
τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η εν λόγω δράση του Κέντρου Σπουδής και Ανάδει-
ξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, Νομικού Προσώπου του 
δήμου Ν. Ιωνίας, εντάσσεται στο πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων που συνδιοργανώνουν: η Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, 
Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος και οι δήμοι 

Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και Ηρα-
κλείου Αττικής για το έτος 2022 που ονομάσαμε «ΕΤΟΣ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΚΕ.
ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου, καλωσόρισε και ευ-
χαρίστησε τους παραβρισκόμενους και ανέφερε ότι μέσα 
από το συγκινητικό φωτογραφικό υλικό ο επισκέπτης 
της έκθεσης αναβιώνει την πιο σκοτεινή σελίδα του 
Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, 100 χρόνια μετά την 
καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης, τον Σε-
πτέμβριο του 1922

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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Η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου

Ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας κ. Γιάν. Βούρος

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

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ στον σύντομο 
χαιρετισμό του ευχαρίστησε τους τρεις Δημάρχους 
για την αγαστή συνεργασία και συνεχάρη τους συ-
ντελεστές, για την άρτια επιμέλεια της έκθεσης. Επι-
πλέον,  αναφέρθηκε στη σημασία και στην υπέροχη 
ευκαιρία που δίνεται σε κάθε επισκέπτη να γνωρίσει 
εικόνες και στιγμές από την Μικρασιατική ιστορία.

Η Δήμαρχος κα Δέσποινα Θωμαΐδου στον χαι-
ρετισμό της ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Ο ξεριζω-
μός των Ελλήνων από τις προγονικές εστίες, δεν 
προσεγγίζεται μόνο ως τραύμα αλλά και ως ευκαι-
ρία περισυλλογής και άντλησης συμπερασμάτων, 
σήμερα. Η τέχνη της φωτογραφίας που θα απολαύ-
σουμε μας καλεί όμως να επιλέξουμε πού να στα-
θούμε. Γιατί  αυτό που κάνει τη φωτογραφία μια 
παράξενη εφεύρεση είναι οι πρώτες ύλες της, το φως 
και ο χρόνος.  Αυτό το φως της Ιωνίας δεν μπόρεσε, 
ούτε και πρόκειται κανείς να μπορέσει να το σβήσει!».

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος 
Ν. Φιλαδέλφειας κ. Ιωάν. Βούρος και ο πρ. Υπουργός 
κ. Γεώργ. Κουμουτσάκος.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιά-
σθηκε απόσπασμα ομιλίας της καθηγήτριας κ. Ελέ-
νης Γλύκατζη-Αρβελέρ, το οποίο και συγκίνησε 
βαθιά το κοινό.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ,  η Δήμαρχος Ν. 
Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, ο Δήμαρχος Ν. Φι-
λαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Βούρος, ο 
πρ. Υπουργός κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος,  εκπρό-
σωποι της Περιφέρειας Αττικής, οι επικεφαλής Δη-
μοτικών Παρατάξεων του Δ.Ν.Ι. κ. Παναγιώτης 
Μανούρης και κ. Χρήστος Κανλής, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι των τριών Δήμων, πρόεδροι και εκπρόσωποι 
τοπικών Μικρασιατικών σωματείων.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Φεβρου-
αρίου, φιλοξενεί 160 μοναδικές φωτογραφίες και χά-
αρτες που φέρνουν στο φως σπάνια στιγμιότυπα από 
την Μικρασιατική εκστρατεία, την καταστροφή, τον 
ξεριζωμό, την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων, 
καθώς και φωτογραφίες των Αλησμόνητων Πατρίδων.

Κάθε φωτογραφία αποτελεί ένα μοναδικό ντο-
κουμέντο που αποτυπώνει πολύπλευρα τη θυσία του 
Ελληνισμού στην πατρογονική γη της Μικράς Ασίας.
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Φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον ξεριζω-
μό των Χριστιανικών  πληθυσμών από την Ανατολία, από 
την πυρπόληση της Σμύρνης και από την άφιξη των 
προσφύγων στη μητέρα πατρίδα, η επέτειος της 25ης 
Μαρτίου είχε ιδιαίτερη σημασία για την πόλη μας.

Ξεκινήσαμε το πρωί με την Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία και το Μνημόσυνο των πεσόντων κατά την 
Μικρασιατική Εκστρατεία και την επακολουθήσασα 
καταστροφή, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, 
προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ παρουσία της Δημάρχου κ. Δέσποι-
νας Θωμαΐδου, των επικεφαλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, εκπροσώπων προσφυγικών και πολιτιστικών σω-
ματείων και αντιπροσωπειών από τα σχολεία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της 
Μάνας και η επιμνημόσυνη δέηση. Και έφτασε η ώρα της 
παρέλασης.

Φέτος η παρέλασή μας είχε χρώμα ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ 
και ήταν η καλύτερη που έχει γίνει ποτέ στη πόλη μας!. 
Και από άποψη εμφάνισης και από πλευράς κόσμου.

Η παρέλαση ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό πανό που 
έγραφε 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
που κρατούσαν 4 άτομα με παραδοσιακές ενδυμασίες:

Προπορεύεται το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για πρώτη φορά με την 
ιστορική σημαία του Μουσείου του που κρατούσαν 
ντυμένα με παραδοσιακές ενδυμασίες τα μέλη του Διοικ. 
Συμβουλίου: Λουκάς Χριστοδούλου, Γκέλυ Σακκαλόγλου, 
Μάκης Λυκούδης, Ξένια Παλιόγλου και ακολουθούσε 
το λάβαρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Στη συνέχεια έρχονται η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας 
με το λάβαρό της, ο Σύνδεσμος Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας 
με τη σημαία, το λάβαρό του και την εικόνα της Πανα-
γίας της Πισιδιώτισσας, η Πολιτιστική Ένωση Μικρα-
σιατών «Η Καππαδοκία» με το λάβαρό της, το Λύκειο 
Ελληνίδων (παράρτημα Ν. Ιωνίας) με τη σημαία τους, ο 
Σύλλογος  Ποντίων Ν. Ιωνίας «Η Σινώπη» με το λάβα-
ρό τους, ο Σύλλογος «Μνήμες Παράδοσης» με το λά-
βαρό τους και το Χορευτικό Εργαστήρι με το λάβαρό 
του. Όλοι ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες!

Στη συνέχεια ακολουθούσαν 100 άτομα με παραδο-
σιακές ενδυμασίες από τις περισσότερες περιφέρειες 

25η Μαρτίου 2022 – Μια ξεχωριστή ημέρα Τιμής

Η ιστορική σημαία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.  
Λουκά Χριστοδούλου
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της Ανατολής που έφεραν το όνομα μιας πόλης! 
Εκπληκτικό θέαμα και μεγάλη συγκίνηση! Ο κό-
σμος δεν σταματά να χειροκροτεί.

Στη συνέχεια της παρέλασης ακολουθούσαν 
πρόσκοποι, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, 
δημοτικά και γυμνάσια ενώ την παρέλαση έκλεισε 
η Χορωδία του ΟΠΑΝ ψάλλοντας τον Εθνικό ύμνο.

Θερμές ευχαριστίες ΣΕ ΟΛΟΥΣ όσοι βοή-
θησαν στην εν λόγω άρτια από πάσης εμφάνισης 
παρέλαση, που ήταν τιμή και δόξα στον Μικρα-
σιατικό Πολιτισμό.
ΤΟΥΣ ΤΙΜΑΜΕ – ΔΕΝ ΤΟΥ΅ΞΕΧΝΑΜΕ – 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Μετά από χρόνια θα λέμε…
ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ!!!!

Από την παρέλαση

Στην εκκλησία των Αγ. Αναργύρων
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Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, με ενέργειες του Σεβασμιότατου 

Μητροπολίτη Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ, η πόλη μας, η Νέα Ιωνία, 
απέκτησε ένα τεράστιο και εκπληκτικό γκράφιτι, στον τοίχο 
μιας πολυκατοικίας στην οδό Αλ. Παναγούλη και πλησίον της 
Λεωφ. Ηρακλείου.

Είναι μια σύνθετη απεικόνιση που δείχνει την πυρπόληση της 
Σμύρνης και την αγωνία των προσφύγων στην προκυμαία, 
αφενός να σώσουν τα παιδιά τους, αφετέρου να απεγκλωβιστούν 
ψάχνοντας τα πλοία σωτηρίας που άργησαν να έρθουν.

Έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Δημουλά (Simple g).
Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω! Πολλά Συγχαρητήρια!

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Το «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» στις 30 Μαΐου 
2022 πραγματοποίησε τα εγκαίνια της Έκθεσης «Σήκω ψυχή μου!..» με Εικόνες και Μουσικές των 

προσφύγων του ΄22, στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος Βασ. Σοφίας 11.
Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κων/νος Τασούλας.
Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ήταν εκεί με το Λάβαρό του και τα εκθέματα που προσέφερε!

ΕΚΘΕΣΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ!...
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Γεννήθηκε στην Άρτα το 1929, όπου 
έλαβε την εγκύκλιο και μέση εκ-
παίδευση. Φοίτησε στην Θεολογι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
από όπου αποφοίτησε το 1951. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος το 1956. Υπηρέτησε 
ως ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως 
Μηθύμνης. Το 1960 χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος και έλαβε και το οφίκκιο του 
Αρχιμανδρίτη. Κατά τα έτη 1965- 1968 υπηρέτησε ως στρα-
τιωτικός ιεροκήρυκας. Στην συνέχεια διορίστηκε Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μέχρι τον Δεκέμβριο 
1973. Τα επόμενα δύο χρόνια υπηρέτησε ως προϊστάμενος 
στον Ι. Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου. 
Τον Νοέμβριο του 1975 μετέβη οικειοθελώς στην Ν. Κορέα 
όπου διορίσθηκε (με απόσπαση) προϊστάμενος του Ι. Ναού 
Αγίου Νικολάου, Σεούλ, και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
Άπω Ανατολής. Εργάστηκε για την αναδιοργάνωση της εκεί 
Ορθόδοξης Ιεραποστολής και της Ορθόδοξης Κοινότητας και 
μερίμνησε για την επέκταση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής 
και σε άλλες περιοχές της Ν. Κορέας. Το 1982 διορίστηκε 
Διευθυντής του Θεολογικού Σεμιναρίου «Άγιος Νικόλαος» 
Σεούλ και το 1986 Πρόεδρος του υπό του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου συσταθέντος ιεραποστολικού Οργανισμού 
«Orthodox Eastern Mission», ο οποίος δραστηριοποιήθηκε 
εκτός της Κορέας και σε άλλες χώρες της Ν.Α Ασίας, Χονγκ 
Κονγκ, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη, Ινδονησία και Ινδία…. 

Το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Σωτηρίου 
Τράμπα στην Μικρασιατική Πισιδία και Παμφυλία

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σωτήριος ακολούθως εξελέγη 
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτης Πισιδίας, 
Έξαρχος Σίδης και Ατταλείας. Μετά την εκλογή του το 2008 
με μία ομάδα Μικρασιατών πραγματοποίησε περιοδεία στην 
Μητρόπολη του, ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου 
Παύλου από την Παμφυλική Αττάλεια και την Πέργη μέχρι 
την Πισιδική Αντιόχεια, το Νησίον της λίμνης Εγίρντιρ και 
την Σπάρτη. Τέλεσε θείες λειτουργίας στους εγκαταλειμμένους, 
ή ερειπωμένους ρωμέικους ναούς και ανέπεμψε δεήσεις υπέρ 
των αδίκως τελειωθέντων Μικρασιατών. Η συνάντηση όμως 
με πολλούς από τους χιλιάδες αποίμαντους και αλειτούργητους 
Ρωσόφωνους οικονομικούς μετανάστες ήταν η αρχή του νέου 
ιεραποστολικού έργου. Στην Αττάλεια αγοράστηκε παλαιός 
ιδιωτικός ρωμέικος ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Παύ-
λο και τον Αγιο Αλύπιο, επισκευάστηκε, εξοπλίστηκε και από 
το 2011 που τελέστηκαν τα θυρανοίξια, λειτούργησε ως 
ενορία με μόνιμο ιερέα. 

Στην Αλάγια από το 2012 άρχισε να λειτουργείται περιο-
δικά ο παλαιός ρωμέικος ναός του Αγίου Γεωργίου του Βουνού 
για τους εκεί εγκατεστημένους ορθοδόξους. Με τις άοκνες 
προσπάθειες του μακαριστού μητροπολίτου αποκτήθηκε οι-
κόπεδο στην ευρύτερη περιοχή, όπου ανεγέρθηκε Ορθόδοξο 
Πολιτιστικό Κέντρο, με ιερό ναό αφιερωμένο στην Παναγία 
την Πισιδιώτισσα, χώρο εκδηλώσεων και ξενώνες. Ο ναός 

εξοπλίστηκε πλήρως και από το 2015 
που τελέστηκαν τα θυρανοίξια από τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο, λειτουργεί σαν ενορία με μόνιμο 
ιερέα. Την ίδια χρονιά ανακαινίστηκε 
από το Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού 
και ο Άγιος Γεώργιος του Βουνού για 
περιοδικές θείες λειτουργίες. Το 2016 
αγοράστηκε ένα ανακαινισμένο σπίτι 

στην παλιά πόλη της Αττάλειας κοντά στον Άγιο Αλύπιο και 
χρησιμοποιείται ως Επισκοπείο και πνευματικό κέντρο του Ι. 
Ν. Αγίου Αλυπίου. 

Το 2021 στην Αρχαία Σίδη (Μάναβκγατ) αποκτήθηκε 
οικόπεδο για την ανέγερση και εκεί Ορθόδοξου Πολιτιστικού 
Κέντρου για τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των 
Ορθοδόξων της περιοχής με ιερό ναό αφιερωμένο στον Από-
στολο Παύλο, αρχονταρίκι και ξενώνες. Τα θυρανοίξια του 
ναού προβλέπονται να γίνουν τον Ιούλιο του 2022. Όλο αυτό 
το έργο έγινε με την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού 
Πατριάρχου,με δωρεές Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας και 
την εθελοντική διακονία ιερέων από την Ελλάδα, καθώς ο 
μακαριστός μητροπολίτης δεν έπαυσε όλα αυτά τα χρόνια να 
στήνει επίγεια θυσιαστήρια και να τελεί θείες λειτουργίες 
στους ερειπωμένους ρωμέικους ναούς σε πόλεις της μητρο-
πόλεως του όπου είχαν αναπτυχθεί ρωμέικες κοινότητες. 
Λόγω της προχωρημένης ηλικίας του πολιού μητροπολίτου 
και για την συνέχιση του ιεραποστολικού, πνευματικού και 
ποιμαντικού του έργου στην αναβιωθείσα και οργανωμένη 
πλέον μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου, χειροτονήθηκε 
ως βοηθός επίσκοπος με τον τίτλο της Επισκοπής Ευδοκιάδος, 
ο Μέγας Σύγκελος αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Χοροζίδης, ο 
οποίος μαζί με ρωσόφωνους κληρικούς που διαμένουν μόνι-
μα στην περιοχή διακονούν το ορθόδοξο ποίμνιο. 

Ο μακαριστός μητροπολίτης δεν έπαυσε μέχρι τέλους της 
ζωής του να μεριμνά για την διαποίμανση των πιστών με την 
έκδοση βιβλίων και αποστολή ομιλιών και κηρυγμάτων μετα-
φρασμένα στις επικρατούσες γλώσσες τους. Ο έμφορτος 
αγαθών έργων, ο προσηνής, καταδεκτικός, προσφιλής, αλλά 
και αφοσιωμένος και ταπεινός εργάτης του αμπελώνος του 
Χριστού, ο μέγας ιεραπόστολος Ιεράρχης, που για μισό περί-
που αιώνα ταξίδευε μεταξύ ηπείρων και θαλασσών για να 
λειτουργεί τα επίγεια θυσιαστήρια, να αγιάζονται οι άνθρωποι 
και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στην οικουμένη, ανα-
χώρησε για το αιώνιο ταξίδι, όπου θα συναντήσει τον Κύριο 
της Δόξης στο άγιο και υπερουράνιο και νοερό θυσιαστήριο 
και θα απολαύσει τους κόπους της θυσιαστικής αγάπης του 
υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού, Ο Κύριος ας τον αναπαύσει 
εν Χώρα Ζώντων και εν σκηναίς Δικαίων και Αγίων. 

Η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός πραγματοποιή-
θηκαν στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Gapyeong Ν. Κορέας.

Αιωνία του η μνήμη.

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας (1929-10/6/2022)
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Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, το Κέντρο 
Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας και η Ιερά Μητρόπολη 
Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 προπα-
σχάλια επετειακή εκδήλωση με θέμα: 

«Πορεία προς το Πάσχα – Οι πρώτες Εκκλησιές των προσφύγων 
και ο Φώτης Κόντογλου».

Μετά από ένα σύντομο καλωσόρισμα του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκά Χριστοδούλου χαιρετισμό απηύ-
θυνε η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, οποία μεταξύ άλλων είπε: 

«Η Νέα Ιωνία μας, τιμά τον χαρισματικό Φώτη Κόντογλου που εκτός από τις εμπνεύσεις στα έργα του, στόλι-
σε με τις αγιογραφίες του Ιερούς Ναούς της πόλης μας γι’ αυτό και οφείλαμε το Έτος Μικρασιατικού Ελληνισμού 
να φωτίσει το έργο του σπουδαίου Μικρασιάτη καλλιτέχνη, αλλά και την σπουδαία παρακαταθήκη που άφησαν 
οι πρόγονοί μας στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή του τόπου μας».

Στη συνέχεια ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελλος 
της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Αρχιμ. Επιφάνιος 
Αρβανίτης, ανέπτυξε το θέμα: «Σταυρική πορεία προς το 
Πάσχα». Στην ομιλία του ανέλυσε «το πνευματικό οδοι-
πορικό στα κοσμοσωτήρια δρώμενα της Αγίας και Μεγά-
λης Εβδομάδος και αναφέρθηκε στο βαθύτερο θεολογικό 
νόημα των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου».

Το θρησκευτικό μέρος της εκδήλωσης, έκλεισε η Νεα-
νική Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως, υπό τη 
διεύθυνση του κ. Θεόδωρου Καλλίμαχου, η οποία απέδω-
σε ύμνους και τροπάρια της Μ. Εβδομάδος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του Δήμου 
Νέας Ιωνίας κ. Λουκάς Χριστοδούλου και η Αντιπρόεδρος 
κ. Ξένια Παλλιόγλου αντίστοιχα, προέβησαν σε μια εμβρι-
θή παρουσίαση τόσο της πολυτάλαντης προσωπικότητας 
του μεγάλου Μικρασιάτη αγιογράφου, ζωγράφου και λο-
γοτέχνη Φώτη Κόντογλου, όσο και της σπουδαίας πνευ-
ματικής και εθνικής παρακαταθήκης του έργου του, μιας 
εργασίας που είχε ετοιμάσει ο Γεράσιμος Λυκούδης, μέλος 
του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, ο οποίος απουσίασε λόγω έκτακτων 
αναγκών εκτός Αθηνών.

Οι δύο ομιλητές παρουσίασαν στο κοινό πολύτιμο 
ιστορικό αρχείο από τη ζωή και το έργο του μεγάλου βυ-
ζαντινού καλλιτέχνη Φώτη Κόντογλου, όπως προσωπικές 
φωτογραφίες, επιφυλλίδες στον ημερήσιο τύπο της εποχής, 
χειρόγραφα αδημοσίευτων κειμένων του, σημαντικά τεκ-
μήρια από την προσωπική του αλληλογραφία, σημειώσεις 
και προσωπικές μελέτες σχετικές με θεολογικά και καλλι-
τεχνικά θέματα, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα.

Στο τέλος της παρουσίασης  ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.
ΠΟ. αναφέρθηκε στην ιστορία οικοδόμησης των Ιερών 
Ναών της Νέας Ιωνίας από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες, 
παρουσιάζοντας σπάνιες και μοναδικές φωτογραφίες από 
το αρχείο του αλλά και άγνωστο υλικό από τη ζωή και τα 
έργα του Φ. Κόντογλου στη Ν. Ιωνία.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ, ο οποίος «αφού αρχικά ευχαρίστη-

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ 
ΠΡΟΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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σε θερμά τόσο τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπό-
λεως π. Επιφάνιο, όσο και τον κ. Λουκά Χριστοδούλου, 
οι οποίοι έχουν επωμιστεί το βάρος της διοργάνωσης 
των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης, στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στη σημασία των ορθοδόξων ενοριακών 
ναών, οι οποίοι αποτελούν όχι μόνο το πνευματικό κέντρο 
κάθε κοινότητας, αλλά μια αληθινή Θεοφάνεια και το 
πραγματικό κέντρο της ζωής, που μεταλαμπαδεύει 
ιστορία, κουλτούρα, πίστη και βιώματα».

Εκτός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ 
και της Δημάρχου κ. Δέσποινας Θωμαΐδου, το παρών 
έδωσαν η Δήμαρχος Λευκονοίκου Κύπρου κ. Ζήνα Λυ-
σάνδρου-Παναγίδη, οι επικεφαλής των Δημοτικών Πα-
ρατάξεων κύριοι Παν. Μανούρης και Χρήστος Κανλής, 
Αντιδήμαρχοι, μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των 
Δήμων Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκη-
δόνας και Ηρακλείου Αττικής, Πρόεδροι Νομικών Προ-
σώπων, ο επίτιμος και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης 
Σπάρτης Μ. Ασίας κ. Χάρης Σαπουντζάκης, η κ. Ιωάννα 
Αλεξανδρή, Ιστορικός Τέχνης, Υπεύθυνη Αρχείου Φ. 
Κόντογλου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, 
η κ. Ιωάννα Στεφανή, Υπεύθυνη Τμήματος Συντήρησης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, πρόεδροι και 
εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων και Μικρασιατικών σωματείων από την ευρύτερη περιοχή.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021. Εθνική Επέτειος.  
Λουκάς Χριστοδούλου

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. Μνήμη Ινεπολιτών-
Κασταμονιτών. Χρήστος Χατζηϊωάννου

Καταθέσεις Στεφάνων
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Ν. Ιωνίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή πραγματοποίησε εκδήλωση στις 25 Μαΐου 2022, στις 7.30 
μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, με θέμα «Οι αθλητικές ομάδες και τα γήπεδα των προσφύγων 
στη Ν. Ιωνία και Ν. Φιλαδέλφεια την περίοδο του Μεσοπολέμου».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χριστοδούλου που αναφέρθη-
κε στο νόημα της εκδήλωσης και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Μέντη (ΕΚΠΡΌΣΩ-
ΠΟ ΤΟΥ Μητροπολίτη Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ) και τη Δήμαρχο Ν. Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου.

Οι εξαίρετοι ομιλητές Ανδρέας Μπαλτάς, ιστορικός και Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος παρουσίασαν ένα 
πρωτογενές υλικό από φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και αποκόμματα εφημερίδων της περιόδου του Μεσοπολέμου 
παρουσιάζοντας τις ομάδες και τα γήπεδα στη Ν. Ιωνία, Ν. Φιλαδέλφεια και Ηράκλειο Αττικής, ενώ αναφέρθηκαν 
και στη συγκρότηση των Διοικ. Συμβου-
λίων και τις ιδιότητες των μελών τους.

Η εκδήλωση έκλεισε με την Χορωδία 
του Συνδέσμου Αλαγιωτών με μικρασιά-
τικα τραγούδια υπό την διεύθυνση της 
μαέστρου Καίτης Τσεκούρα, ενώ στο πιά-
νο συνόδευσε η Δέσποινα Στεφανίδου.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων 
ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Θε-
όκλητος Μέντης, η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας 
Δέσποινα Θωμαΐδου, ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «Δημιουργία-Αλ-
ληλεγγύη» Παναγ. Μανούρης, η Αντιδή-
μαρχος Γκέλυ Σακκαλόγλου, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Ελένη Γρίβα και Γεώργ. Στέφας, 
ο Πρόεδρος του Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ Παναγ. Καταβέλος, ο Γεν. Γραμ. 
του Ο.Φ.Ν.Ι. Παντ. Χατζηϊωάννου, η Πρόεδρος της Λέσχης Ιστορίας 
και Πολιτισμού ΑΕΚ Χριστίνα Σούκερη-Παπασταμάτη και εκπρό-
σωποι συλλόγων και φορέων της Ν. Ιωνίας.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

7ο Γυμνάσιο

6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας

4ο Δημοτικό Ν. Ιωνίας

3ο Γενικό Λύκειο Δάφνης

Παλλάδιο Εκπαιδευτήρια

4ο Λύκειο Ν. Ηρακλείου
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1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

5ο Λύκειο Ν. Ιωνίας Καλλιτεχνικό Λύκειο Δραπετσώνας

40ο Λύκειο Αθηνών Γκράβα

Β1 και Β3 1ου Λυκείου Ν. Ιωνίας Λύκειο Άνω Λιοσίων

1ο Λύκειο Ασπρόπυργου

1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

4ο Λύκειο Ν. Ηρακλείου
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Σχολή Μωραΐτη

7ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Α τάξη

Γυμνάσιο Ραφήνας

Τμήμα Χαροκόπειου ΠανεπιστημίουΠολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΗΡΟΚΟΜΗΤΙΣΣΑ» του 
προσφυγικού Γηροκομείου Πάτρας

4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

Σύλλογος Εκπαίδευσης Νεανίδων

Δημοτικό Σχολείο Πεντέλης
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Βιβλιοκριτικές

Η Πηνελόπη επιστρέφει στη Χαμένη Πατρίδα!
Το μυθιστόρημα της Νοέλ Μπάξερ θα σας σεργιανίσει στη Σμύρνη του χτες και του σήμερα!

Έναν αιώνα μετά την Καταστροφή, μια γυναίκα επιστρέφει στη Σμύρνη αναζη-
τώντας το παρελθόν και τον εαυτό της. Μεταφέρει στις αποσκευές, και στη ψυχή 
της, οικογενειακές ιστορίες κι ενθύμια από τη ζωή των προγόνων της στη χαμένη 
πολιτεία: τα τρομακτικά γεγονότα του 1922 αλλά και τις αναμνήσεις από τα προη-
γούμενα σμυρναίικα χρόνια της ακμής και της ξεγνοιασιάς. Μαζί, φέρνει μαρτυρίες 
προσφύγων, ιστορικές γνώσεις …και έναν σωρό παλιούς χάρτες!

Στο ταξίδι επιστροφής της αναζητεί παλιές πατημασιές, τα βλέμματα που ακού-
μπησαν σε τοίχους σμυρναίικων σπιτιών που ακόμα στέκουν, τους ήχους που φέρνει 
η αύρα της θάλασσας! Θα αναδυθούν καινούργια συναισθήματα, θα έρθουν πολλές 
σκέψεις, θα συμβούν απρόσμενες αποκαλύψεις. Στη Σμύρνη θα γνωρίσει ανθρώπους 
που θα τη βοηθήσουν να πλησιάσει κι άλλο την ιστορική Αλήθεια.

Θα αναχωρήσει οκτώ μέρες μετά, με τη γοητευτική διαπίστωση πως το ταξίδι αυτό, μαγικά, έβαλε σε 
τάξη τις ιστορίες και τα αισθήματα που της κληροδοτήθηκαν.

Στο «Η επιστροφή της Πηνελόπης – 8 μέρες στη Σμύρνη», που κυκλοφορεί από το Μεταίχμιο,  η Νοέλ 
Μπάξερ με την πένα της έπλεξε μαζί ιστορία, μυθιστορία και βιωματική εμπειρία από τα ταξίδια επιστροφής 
της στη Σμύρνη από όπου κατάγεται, προσφέροντας στους αναγνώστες, πρόσφυγες και μη, ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον κι υπέροχα ανθρώπινο μυθιστόρημα. Αποτελεί την συνέχεια του κλασικού της μυθιστορήματος 
«Από δρυ παλιά κι από πέτρα», που επανακυκλοφόρησε από το Μεταίχμιο ως διλογία.

Η Ράφτρα

Ένα ταξίδι στα καπνοχώραφα της Θράκης, στον αγώνα της για ελευθερία την 
περίοδο 1900-1913, στις στάχτες της Ιστορίας και των θρύλων. 

Σ’ ένα φαράγγι της Ροδόπης, του  βουνού που ζουν θρύλοι και παραμύθια, εκεί 
που καλπάζουν τα σιδερένια άλογα του βασιλιά Διομήδη, εκεί λοιπόν, σε ένα παρά-
ξενο, μισογκρεμισμένο μοναστήρι, μεγαλώνει η Κεραστώ. Ατίθασο παιδί, χορταίνει 
αγάπη και τρυφερότητα από ένα μπουλούκι γυναικών που αυτοαποκαλούνται μο-
ναχές. Θέλει να μάθει να ράβει ώστε να διασώσει την κεντημένη της ταυτότητα. 
Εκείνη την εποχή, στα μικρά χωριά της Θράκης, οι μανάδες φοβούμενες μη χαθούν 
από το λεπίδι των κομιτατζήδων κεντούν ονόματα και χρονολογίες και τις ράβουν 
στο κατασάρκι των παιδιών τους ώστε αυτά να μη χάσουν τις ρίζες τους. Η ράφτρα 
που διδάσκει στο κορίτσι τα μυστικά του ραψίματος είναι η Μελπομένη, μια αρχο-

ντοπούλα που κρύβεται για να καλύψει την αμαρτωλή της εγκυμοσύνη και σ’ αυτόν τον μυσταγωγικό 
χώρο μυείται η Κεραστώ στο μυστήριο που συντελείται από μια κλωστή περασμένη σε βελόνι.

Και ο ματωμένος πόλεμος για τη λευτεριά της Θράκης, οι κομιτατζήδες που έκαιγαν και σκότωναν, οι 
αντάρτες που με πενιχρά μέσα πάλευαν για την πατρίδα τους.

 Ο χώρος που επέλεξε η συγγραφέας για να στήσει η όμορφη Κεραστώ το ραφτάδικο είναι πόλεις της 
Θράκης, η Ξάνθη, η Καβάλα, το Γενί Κιοϊ, η Γκιουμουλτζίνα, το Ντεντέαγατς, και εποχή η ταραγμένη περί-
οδος του 1900 -1913.  Μπαίνουμε στα ραφτάδικα,  στον μαγικό κόσμο όπου σπουδαίες μοδίστρες έντυναν 
τις Θράσσες με καλοδουλεμένα ρούχα. Βρισκόμαστε στα καπνοχώραφα και ζαλιζόμαστε από τον πανάκρι-
βο και μοναδικό στον κόσμο μπασμά, τον καπνό της Θράκης. Ακούμε θρύλους και παραμύθια, γευόμαστε 
τοπικά εδέσματα άλλων καιρών, μπερδευόμαστε στα γλωσσικά ιδιώματα, λουζόμαστε στα ζεστά νερά και 
στους παγωμένους ντερέδες της Ροδόπης.

Ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή, με κάρα, άμαξες, το πολυτελές Όριαν Εξπρές, με συνεπιβάτες μια Θράσ-
σα που φορά ασημένια δαχτυλήθρα  και τον αντάρτη καπνέμπορο που καταφέρνει να πολεμά με θεριά 
αλλά λαβώνεται από τις βελονιές αυτής της ατίθασης ράφτρας.
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Δωρεές στο Μουσείο μας

Η κ. Χιωνία Χαραλαμπίδου και ο κ. Γιώργος Χαραλαμπίδης, δώρησαν στο Μουσείο μας: Μία ποδιά 
Καππαδοκικής ενδυμασίας, Ατλάζ κρεββατόστρωσης και ένα τσεβρέ Καππαδοκικό (μέγεθος 45Χ200cm). 

Τους ευχαριστούμε πολύ!

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  
(Διαστάσεις 115 Χ 70 cm)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΙΜΠΑΛΗΣ καταγό-
μενος από την Ικαρία.

ΠΙΠΙΝΑ ΚΑΡΙΜΠΑΛΗ το γένος Νι-
κολαΐδη καταγόμενη από την Τήνο, συγ-
γενής του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Το 
φόρεμα που φοράει είναι από πράσινο βε-
λούδο και τα κεντήματα με χρυσοκλωστή.

Οι φωτογραφίες είναι από το σπίτι τους 
στη συνοικία της Αγ. Αικατερίνης στη Σμύρ-
νη πριν από το 1922.

Δωρεά: Μαντώ Μακαρωνά. Την ευχα-
ριστούμε πολύ!

ΞΙΦΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
Ο Κωνσταντίνος Βασιλάτος γεννήθηκε στη Μ. Ασία και ζούσε στη Νικομήδεια. Ήταν από τους προύχοντες της 

πόλης και του απονεμήθηκε το εν λόγω ξίφος πριν το 1922, με επίσημο έγγραφο (Συνημμένο Βεράτιο).
Το εν λόγω ξίφος ήρθε στην κατοχή του καπνέμπορα Δημ. Σοφιανίδη, ανηψιού του Κων/νου Βασιλάτου και στη 

συνέχεια στην οικογένεια Δημ. Καλαϊτζή, ως νονού του Δημ. Καλαϊτζή, δώρο στο γάμο του.
Στις 26 Μαΐου 2022, παραδόθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. το εν λόγω ξίφος, βεράτιο και 3 

φωτογραφίες από τον υιό του Δημ. Καλαϊτζή, κ. Χρήστο Καλαϊτζή τον οποίο και ευχαριστούμε.
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Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στην Ελευσίνα και σε 
συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας,  στο 
Ξενοδοχείο «ΕΛΕΥΣΙΝΑ» στις 7 μ.μ., έγινε η παρουσίαση του 
βιβλίου που εξέδωσε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. «Η συμμετοχή των Μι-
κρασιατών στην Επανάσταση του 1821» επ’ ευκαιρία των 
200 ετών από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 
Επανάστασης του 1821.

Στην αρχή της εκδήλωσης η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Μικρασιατών Ελευσίνας κ. Γεωργία Γιαγτζόγλου-Αντωνιάδη 
αφού καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους, ευχαρίστησε το 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για την συνεισφορά 
του στον Μικρασιατικό Πολιτισμό 
και απένειμε  Τιμητική πλακέτα 
«για την πολύτιμη προσφορά του 
στη μνήμη και διάδοση της Μικρα-
σιατικής Μνήμης».

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. 
Λουκάς Χριστοδούλου, που παρέ-
λαβε την πλακέτα, ευχαρίστησε την 
Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συλλόγου 
για την διοργάνωση της εν λόγω 
εκδήλωσης. Αναφέρθηκε δε στο 

έργο και τους σκοπούς που επιτελεί το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. από την 
ίδρυσή του το 2003 μέχρι σήμερα με την διοργάνωση εκδη-
λώσεων, συμποσίων και έκδοση βιβλίων που συντελούν στην 
ανάδειξη του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Στη συνέχεια ο Αρχάγγελος Γαβριήλ (Ιστορικός, Αρχαιο-
λόγος, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.
ΠΟ.) παρουσίασε το βιβλίο και αναφέρθηκε   και στις 10 ειση-
γήσεις των συγγραφέων που συμμετείχαν στον εν λόγω τόμο: 

Μαρία Βεϊνόγλου, Ειρήνη Βεκρή, Αρχάγγελος Γαβριήλ, 
Βασιλεία Γιασιράνη-Κυρίτση, Μιχάλης Παν. Δελησάββας, 

Θεοφάνης Μαλκίδης, Φωτεινή Μα-
νιά, Βασίλης Μούτσογλου, Ειρήνη 
Χαρδαλή και Ιορδάνα Χατζηισαάκ.

Η εκδήλωση  έκλεισε με τρα-
γούδια από την Χορωδία του Συλ-
λόγου Μικρασιατών Ελευσίνας.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ 
άλλων ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Δήμαρ-
χος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονό-
μου και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. 
Αττικής κ. Ελευθ. Κοσμόπουλος.

Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021  σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Σύλλογο Μικρασιατών 
Καλαμάτας,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στις 7.30΄ 
μ.μ., έγινε η παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε το ΚΕ.
ΜΙ.ΠΟ. «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάστα-
ση του 1821» επ’ ευκαιρία των 200 ετών από την έναρξη της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας της Επανάστασης του 1821.

Στην αρχή της εκδήλωσης η παιδική ορχήστρα και η 
Χορωδία του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας τραγού-
δησαν μικρασιάτικα τραγούδια και η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Μικρασιατών Καλαμάτας κ. Ρούλα Μητράκου άνοιξε 
την εκδήλωση εξαίροντας τον ρόλο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και τη 
συμβολή του με την επετειακή έκδοση για τα 200 χρόνια από 
την έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θανάσης Βασιλόπουλος 
αφού αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτι-
σε η Καλαμάτα στην Επανάστα-
ση του 1821, επέδωσε στον Πρό-
εδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκά 
Χριστοδούλου, αναμνηστικό 
μετάλλιο της πόλης της Καλαμά-
τας για τα 200 χρόνια (1821-
2021) από την Επανάσταση.

Τις προσφωνήσεις έκλεισε ο 
Αντιπεριφερειάρχης κ. Στάθης 
Αναστασόπουλος, ο οποίος ευχα-
ρίστησε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για την 
πρωτοβουλία του και ζήτησε να 

συνεχιστεί η συνεργασία και για τις εκδηλώσεις Μνήμης για 
τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου, 
στην ομιλία του αναφέρθηκε   στους σκοπούς και το έργο 
που επιτελεί το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. από την ίδρυσή του το 2003  και 
στη συνέχεια παρουσίασε το βιβλίο κάνοντας μια γενική 
τοποθέτηση  για τη συμβολή των Μικρασιατών στην Επα-
νάσταση του 1821 ενώ αναφέρθηκε   και στις 10 εισηγήσεις 
των συγγραφέων που συμμετείχαν στον εν λόγω επετειακό 
τόμο των κ.κ.: Μαρίας Βεϊνόγλου, Ειρήνης Βεκρή, Αρχάγγε-
λου Γαβριήλ, Βασιλείας Γιασιράνη-Κυρίτση, Μιχάλη Παν. 
Δελησάββα, Θεοφάνη Μαλκίδη, Φωτεινής Μανιά, Βασίλη 
Μούτσογλου, Ειρήνης Χαρδαλή και Ιορδάνας Χατζηισαάκ.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων: ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Στάθης Αναστασόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μητροπολί-
τη Μεσσηνίας αιδεσιμότατος  Προκόπιος Καρούτζος,  ο Δή-

μαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασι-
λόπουλος, ο Συνταγματάρχης Ηλί-
ας Δημητρακόπουλος, ο αντιδήμαρ-
χος Γιώργος Φάβας, ο επικεφαλής 
της Δημοτικής Παράταξης Βασίλης 
Τζαμουράνης, ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Καλαμάτας Παναγιώτης 
Λύρας, η Πρόεδρος του Οδοντια-
τρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Τζίνα 
Θεοδωροπούλου, ενώ την εκδήλω-
ση παρουσίασε η Τασούλα Φοίφα.

ΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ!

ΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ!
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Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 σε κάλεσμα της Ιεράς 
Μητρόπολης Φθιώτιδος και της Ένωσης Μικρασιατών 
Λαμίας «Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης» ταξιδέψαμε στην 
ιστορική πόλη της Λαμίας, όπου παρουσιάσαμε το βιβλίο 
που εξέδωσε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. «Η συμμετοχή των Μικρασια-
τών στην Επανάσταση του 1821» επ’ ευκαιρία των 200 ετών 
από την έναρξη της Εθνικής Παλιγγενεσίας της Επανάστα-
σης του 1821.

Στην αρχή της εκδήλωσης  η Πρόεδρος της Ένωσης 
Μικρασιατών Λαμίας κα Ελένη Κούντζου καλωσόρισε τους 
παρισταμένους και ευχαρίστησε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. για την 
πρωτοβουλία του στην έκδοση του συλλογικού τόμου που 
αφορά τους Μικρασιάτες και την συμμετοχή τους στην 
Επανάσταση του 1821.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευ-
θύμιος Καραΐσκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος κ. 
Γεώργιος Δελμούζος,

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Λουκάς Χριστοδούλου 
στη συνέχεια παρουσίασε τις δράσεις των Μικρασιατών 
στη Μ. Ασία κατά το 1821, 
ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά 
στις εργασίες των 10 συμμε-
τεχόντων συγγραφέων στο 
συλλογικό τόμο. Ολοκλήρω-
σε δε την ομιλία του τονίζο-
ντας ότι:  «Οι Μικρασιάτες 
όχι μόνο στη διάρκεια της 
Επανάστασης προσφέρανε 
εθελοντικά και με αυτοθυσία 
τα πάντα, αλλά και στη με-
τεπαναστατική, νεότερη και 

σύγχρονη Ελλάδα φέρανε ένα καινούργιο πνεύμα, μια 
ασύγκριτη δημιουργικότητα που αποτέλεσαν τη βάση της 
ανάπτυξης και της προόδου της πατρίδας μας».

Η μουσική δεν έλειψε από την εκδήλωση αφού ακού-
στηκαν 4 πολύ όμορφα τραγούδια από το Πρότυπο Εκκλη-
σιαστικό Σχολείο Λαμίας και τον Δ/ντή του κ. Ιωάννη 
Ζαχαράκη.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. 
Συμεών, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι «…η εν λόγω 
εκδήλωση αποτελεί γέφυρα για τις εκδηλώσεις που έχουν 
προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2022, 
εν όψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Μικρασια-
τική Καταστροφή».

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων και: ο Αντιπερι-
φερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νος Αποστολόπου-
λος, ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδος Γεώργιος Δελμούζος, 
η Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Σοφία - Αγγε-
λοπούλου Παπανικολάου ο Δήμαρχος Λαμιέων Ευθύμιος 
Καραΐσκος ο τέως Δήμαρχος Λαμιέων Νικόλαος Σταυρο-

γιάννης, η Δημοτική Σύμ-
βουλος Λαμιέων Βίβιαν Αρ-
γύρη ο Δ/ντής Προτύπου 
Εκκλησιαστικού Σχολείου 
Λαμίας Ιωάννης Ζαχαράκης, 
η πρώην Βουλευτής Φθιώτι-
δος Ελένη Μακρή, ο Φρού-
ραρχος Λαμίας Δ/ντής 
Κ.Ε.Υ.Π. ταξίαρχος Μιχαήλ 
Κριτσωτάκης, εκπρόσωποι 
του Γεν. Αστυνομικού Δ/ντή 
Κεντρικής Ελλάδος κ.α.

ΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ταξίδεψε και στη ΛΑΜΙΑ!

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 1.00΄μ.μ. στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας 
(Αλατσάτων 27, Νέα Ιωνία), δόθηκε κοινή Συνέντευξη 
Τύπου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας 
κ. Γαβριήλ και τους Δημάρχους Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα 
Θωμαΐδου, Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας κ. Ιωάννη 
Βούρο και Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαο Μπάμπαλο 
με θέμα την παρουσίαση των εκδηλώσεων τιμής και 
μνήμης για τα 100 έτη από την Μικρασιατική 
καταστροφή (1922-2022).
Την συνέντευξη συντόνισε ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
κ. Λουκάς Χριστοδούλου.
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Μετά από πρόσκληση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης, ο 
Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου, μετέβην το τριήμερο 
19-20-21 Μαρτίου 2022 στην  Κοζάνη που διαθέτει ένα πολύ δραστήριο 
Σύλλογο Μικρασιατών με Πρόεδρο την εκλεκτή δικηγόρο κα Φωτεινή 
Καμίτα και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργοποιούνται 
και να προσφέρουν τα πάντα για την ανάδειξη του Μικρασιατικού Πολι-
τισμού Αν και ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια έχει να παρουσιάσει ένα πολύ 
αξιόλογο έργο, με κορυφαίο γεγονός την κατασκευή Μνημείου Μικρα-
σιατών, στην Πλατεία της Μ. Ασίας.

Στην έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης που το 2022, ονομάστηκε ΕΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ στο δήμο Κοζάνης, πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 7 το βράδυ στην «Εύξεινο Λέσχη», εκ-
δήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χρι-
στοδούλου που αναφέρθηκε :

Α. «…για την άγνωστη ως σήμερα για πολλούς, συμβολή των Μικρα-
σιατών στην Εθνεγερσία του 1821, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 
χρόνων από την Επανάσταση του 1821…» και

Β. «…τους λόγους που οδηγηθήκαμε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, 
αναφορά στην κοινωνική ζωή στη Σμύρνη και την Μικρασιατική Κατα-
στροφή, με τη συμπλήρωση  100 χρόνων από τον ξεριζωμό των Ελλήνων 
από τις πατρογονικές τους εστίες στην Ανατολή…».

Ενδιάμεσα των ομιλιών/παρουσιάσεών του, υπήρξαν οι πολύ 
ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις/ομιλίες των εκπαιδευτικών Κοζάνης: 
Πέττυς Σολακίδου και Δέσποινας Ιωαννίδου για τις άγνωστες 
ηρωίδες Μικρασιάτισσες που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην 
Ελληνική Επανάσταση, καθώς και για τα λογοτεχνικά έργα που 
αφιερώθηκαν στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο π. Μιχαήλ Κρα-
νιώτης, εκ μέρους του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κοζάνης κ. 
Παύλου, ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, κ. Μιχάλης 
Παπαδόπουλος, ο βουλευτής, κ. Στάθης Κωνσταντινίδης και ο 
Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Λάζαρος Μαλούτας, 

Εκτός των προαναφερθέντων παρέστησαν και ο πρ. Αντιπε-
ριφερειάρχης Οικονομικών, κ. Ηλίας Κάτανας, ο Πρόεδρος της 
δημοτικής παράταξης «Τόπος να ζεις», κ. Χάρης Κουζιάκης, ο πρ. 
Βουλευτής, κ. Χάρης Κάτανας, εκπρόσωποι Μικρασιατικών 
Συλλόγων, από την Πτολεμαϊδα, τα Κουβούκλια και τον Βαθύ-
λακκο Κοζάνης και πλήθος κόσμου.

Η εν λόγω δράση  ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 
και από ώρες 9.30΄π.μ. έως 1 μ.μ. με την επίσκεψη 4 τμημάτων 
των Λυκείων Κοζάνης που επισκέφθηκαν την έκθεση Φωτογρα-
φιών που είχε στηθεί σε ταμπλό στο φουαγιέ της Ευξείνου Λέσχης.  
Μέσα από 150 φωτογραφίες της περιόδου 1919-1922 που είδαν, 
άκουσαν αντίστοιχες ομιλίες που πραγματοποίησε ο πρόεδρος 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στους μαθητές και μαθήτριες, με θέμα την άφιξη 
του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου 1919 και το 
τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας τον Αύγουστο του 1922.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ταξίδεψε στη ΚΟΖΑΝΗ!
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αγρινίου και ο Σύλλογος Μικρασια-
τών Προσφύγων Αιτωλοακαρνανίας, εγκαινίασαν την Τετάρτη 13 Απριλίου στις 
7 το απόγευμα την Φωτογραφική Έκθεση «Τεκμήρια Μνήμης» με αυθεντικό 
αρχειακό υλικό και Έκθεση Κειμηλίων,  στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου. 

Ήταν μία εκδήλωση  στο πλαίσιο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική 
Καταστροφή  και όπως τόνισε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγρινίου 
Γιώργος Παπαναστασίου φανερά συγκινημένος «στους προγόνους των Μι-
κρασιατών που εγκατέλειψαν τη γενέθλια γη και εγκαταστάθηκαν στην περι-
οχή μας, οφείλουμε διαρκώς να αναδεικνύουμε την ιστορική αλήθεια και να 
αποδίδουμε τιμή στους Μικρασιάτες που διασώζουν ακέραια τη  μνήμη  και 
μεταλαμπαδεύουν την παράδοση ενός αξιοθαύμαστου πολιτισμού».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Δημητρογιάννης στον σύντομο χαιρετι-
σμό του ανέφερε  ότι «δεν εγκαινιάζουμε απλά μια έκθεση αλλά γνωρίζουμε 
όλο τον πολιτισμό που κουβαλούν αυτοί οι άνθρωποι».

Η Πρόεδρος του Συλλόγου  Μικρασιατών προσφύγων Ανδριάννα Γκούρ-
λια τόνισε ότι: «έχουμε συγκεντρώσει ένα θησαυρό φωτογραφιών και κειμη-
λίων και μέσα από αυτή την έκθεση ο κόσμος θα γνωρίσει τους προγόνους μας 
και τον πολιτισμό που έφεραν από τη Μικρά Ασία».

Στη συνέχεια  με καλεσμένο τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά Χριστοδούλου 
ακολούθησε ομιλία με θέμα «ΣΜΥΡΝΗ – Η Πρω-
τοπολιτεία της Ανατολής», όπου παρατέθηκε φω-
τογραφικό υλικό για την περιοχή της Σμύρνη πριν 
την καταστροφή, στατιστικοί πίνακες και χάρτες 
αναδεικνύοντας τους λόγους γιατί η Σμύρνη ήταν 
κατ’ εξοχή η πρωτεύουσα της Ανατολίας.

Ακολούθησε το μουσικό δρώμενο «Πορ-
φύρα και  Ανατολή..» σε σκηνοθεσία, κείμενα, 
διδασκαλία χορωδίας Ευσταθίας Γρέντζελου 
και μουσικής Γιώργου Αθανασόπουλου.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην Πρόεδρο 
του Συλλόγου Μικρασιατών Προσφύγων Αιτω-
λοακαρνανίας κ. Ανδριάννα Γκούρλια, τα μέλη 
του Διοικ. Συμβουλίου, αλλά και σε όλα τα μέλη 
του συλλόγου για την καταπληκτική εκδήλωση 
που παρουσίασαν στο κοινό του Αγρινίου. 

Την εκδήλωση τίμησαν εκτός των προανα-
φερθέντων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου  Νικόλαος Καζαντζής,  η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού και Πρόεδρος της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου Μαρία Παπαγε-
ωργίου, οι Αντιδήμαρχοι, Βασίλειος Φωτάκης,  
Παναγιώτης Μαρνέζος, Κων/νος Ζώης, Πρό-
εδροι συλλόγων και φορέων του Αγρινίου και 
πλήθος κόσμου.

2022. Έτος ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣ-
ΜΟΥ! Συνεχίζουμε!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. δίπλα στους Μικρασιατικούς Προσφυγικούς Συλλόγους 
της Περιφέρειας. Πήγαμε και στο ΑΓΡΙΝΙΟ.
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Στο κατάμεστο από κόσμο δημοτικό στάδιο της Νέας Ιωνίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου η 
έναρξη των τριήμερων εκδηλώσεων Μικρασιατικού πολιτισμού, που τελούνται υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου 

της Εκκλησίας της Ελλάδος και με την ευγενική χορηγία της Περιφέρειας Αττικής.
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, σε συνεργασία με τους Δήμους της 

Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και Ηρακλείου Αττικής παρουσίασαν μία μουσικοχορευτική εκδήλωση, 
φόρος τιμής στην Αγιοτόκο γη της Μικράς Ασίας και στον πλούσιο μουσικό πολιτισμό των αλησμόνητων πατρίδων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πραγματική πανδαισία ηχοχρωμάτων από τραγούδια, ερμηνείες, ήχους και χορούς 
από τη Σμύρνη, την Καππαδοκία, τον Πόντο και την Κωνσταντινούπολη υπό την καλλιτεχνική και σκηνοθετική 
επιμέλεια του Ζαχαρία Καρούνη. Τραγούδια και χορούς που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, τα 
οποία με την πολυμορφία τους και την δύναμή τους έκαναν ακόμη πιο πλούσιο τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό.

Η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη, οι ερμηνευτές Ζαχαρίας Καρούνης, Σοφία Παπάζογλου, Χαριτίνη Πανοπούλου, 
υπό τους ήχους μίας εξαιρετικής ορχήστρας υπό την επιμέλεια του Θωμά Κωνσταντίνου, καθώς και ένα πλήθος 
χορευτών, μέλη των χορευτικών ομάδων των πολιτιστικών και προσφυγικών σωματείων της περιοχής, παρουσίασαν 
ένα εξαιρετικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα, ταξιδεύοντας το ενθουσιώδες κοινό σε ένα όμορφο νοσταλγικό ταξίδι 
στις αλησμόνητες πατρίδες.

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, υπήρχε αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου ενώ οι εκδηλώσεις έκλεισαν με την παρουσίαση 
του έργου του Αντ. Παπαδόπουλου «ΕΞΟΔΟΣ» που παρουσίασαν τα τμήματα των κατηχητικών σχολείων της 
Μητρόπολης Ν.Ι.Φ.Η.Χ. και ακολούθησε λαϊκή συναυλία με την Μαρία Σουλτάτου.

Τις εκδηλώσεις έκλεισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σημασία της μνήμης που υπερασπίζεται δυναμικά το πλούσιο ιστορικό παρελθόν των Ελλήνων Μικρασιατών. Στη 
συνέχεια συνεχάρη και ευχαρίστησε τους καταξιωμένους ερμηνευτές και μουσικούς, καθώς και όλους συνέβαλαν 
στην οργάνωση των τριήμερων εκδηλώσεων.

3ήμερες εκδηλώσεις Μικρασιατικού Πολιτισμού (24-26 Ιουνίου 2022)
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100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
Συναυλία Μνήμης

Την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022, στις 9 το βράδυ στον προαύλιο 
χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης-Ν. 

Ιωνίας, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. δήμου Ν. Ιωνίας, πραγματοποίησε Συ-
ναυλία Μνήμης, επ’ ευκαιρία των 100 χρόνων από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Η Εστουντιαδίνα Ν. Ιωνίας Βόλου με 
τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τους τραγουδιστές Δημήτρη 
Μπάση και Ασπασία Στρατηγού παρουσίασαν ένα 2ωρο πρό-
γραμμα με σκοπούς και τραγούδια των Αλησμόνητων πατρίδων.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
Λουκάς Χριστοδούλου καλωσόρισε τους παρευρεθέντες, ενώ 
σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Δέ-
σποινα Θωμαΐδου.

Την εκδήλωση τίμησαν: ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ, Πρωτοσύγκελος Επιφάνιος Αρ-
βανίτης, o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων. Κουλούρης, ο επικεφαλής της παράταξης «Δημιουργία-Αλλη-
λεγγύη Παν. Μανούρης, οι Αντιδήμαρχοι Γκέλυ Σακκαλόγλου, Αριστείδης Χατζησαββίδης, Αντώνης Καρβουνιάρης, 
Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, Ελένη Χατζή, Ελένη Αλατσίδου, η Πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. Ελένη Γρίβα, ο δημοτικός 
σύμβουλος Χρήστος Χατζηϊωάννου από την παράταξη «Ενότητα για τη Ν. Ιωνία», ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβου-
λος Βασ. Χριστοδούλου και από την Περιφέρεια Αττικής ο Ιωάννης Κατσαγκόλης. Επίσης παρέστησαν πρόεδροι και 
εκπρόσωποι Μικρασιατικών Σωματείων.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και δίνουμε ραντεβού αρχές Σεπτεμβρίου!
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Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στην Κεφαλονιά
για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., μετά από αίτημα του Δήμου Αργοστολίου, συμμετείχε σε δύο εκδηλώσεις:  
A. Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Κουρκουμελάτων, η εξαιρετική 

εναρκτήρια εκδήλωση της εβδομάδας για τα «100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή» με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφιών 
από τη Μικρασιατική εκστρατεία. Ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας κ. Γεράσιμος Λυκούδης, με θέμα: «Η Μικρασιατική καταστροφή και η πρώτη εγκατάσταση 
των προσφύγων», με σχετική προβολή διαφανειών.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν, ως οικοδεσπότης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή κ. Γεράσιμος Βεργωτής, ο 
αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Μοσχονάς, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ριφόρτσο» κ. Διονύσης Φωκάς και εκ μέρους της 
«Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων» ο κ. Κώστας Αναγνωστάκης.

Παρόντες ήταν η Πρόξενος επί τιμή της Γαλλίας κ. Εμμανουέλα Σιναγκρά, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεταξάτων κ. 
Αντώνης Αυγουστάτος, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Κεφαλληνίας η κ. Δώρα Ζαφειράτου, ο  αντιπρόεδρος της 
Αδελφότητας Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά κ. Ορέστης Καππάτος και ο ιστορικός κ. Πέτρος Πετράτος. 

Ακολούθησε μουσική βραδιά με την υπέροχη Χορωδία Λειβαθούς, υπό την διεύθυνση του κ. Βασίλη Καλογηρά.

 Β. Η εβδομάδα των εκδηλώσεων έκλεισε το Σάββατο 6 Αυγούστου επίσης με συμμετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρο Κουρκουμελάτων, με οικοδεσπότη τον πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Γεράσιμο Βεργωτή. Προλόγισε ο σύμβουλος 
του δημάρχου Αργοστολίου σε θέματα πολιτισμού και πρόεδρος του Συλλόγου «Το Ριφόρτσο» κ. Διονύσης Φωκάς.

Ομιλητής ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, ο οποίος αναφέρθηκε με τεκμηριωμένα στοιχεία στην 
προσπάθεια της δημιουργίας Τουρκο-ορθόδοξης εκκλησίας από τον Μουσταφά Κεμάλ, με όργανό του τον επονομαζόμενο Παπά-
Ευθύμ, που εναντιώθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και χρίστηκε «Ψευδο-πατριάρχης». Μεταξύ των ιεραρχών που αντέδρασαν 
ενεργά στα σκοτεινά αυτά σχέδια ήταν και ο Μακαριστός Πατάρων Μελέτιος, για τον οποίο ο Σεβασμιότατος έκανε ιδιαίτερη μνεία. 

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Γεράσιμος Λυκούδης, παρουσίασε με σχετική προβολή, τα ιερά εκκλησιαστικά 
κειμήλια από την Μικρά Ασία που βρίσκονται σε 7 εκκλησιές της Νέας Ιωνίας.

Στη συνέχεια το χορευτικό συγκρότημα του Δήμου Κιλκίς, το οποίο ήλθε στην Κεφαλονιά για να συμμετάσχει στην εβδομάδα 
Μικρασιατικής μνήμης και πολιτισμού, παρουσίασε Ποντιακούς χορούς.

Εκτός των προαναφερθέντων παρέστησαν, ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Παναγής Καππάτος, ο Δήμαρχος Αργοστολίου 
κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος ο αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Μοσχονάς και εκπρόσωποι φορέων.

Στους επίσημους προσκεκλημένους δόθηκαν, ως αναμνηστικό δώρο, εκδόσεις του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε στην βεράντα του Πνευματικού Κέντρου ο κ. Γεράσιμος Βεργωτής.
Τις εκδηλώσεις κάλυψαν τα τοπικά ΜΜΕ.

Επίσης την Κυριακή 7 Αυγούστου κληθήκαμε και 
απευθύναμε χαιρετισμό σε εκδήλωση του Κοριαλένειου 
Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου, 
για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. 
Ομιλητές ήσαν ο ιστορικός κ. Πέτρος Πετράτος και ο 
αξιωματικός της αεροπορίας κ. Ορέστης Καππάτος, ο 
οποίος αναφέρθηκε στη δράση της Ελληνικής πολεμικής 
αεροπορίας κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία και στο 

ιστορικό της διάσωσης και μεταφοράς στην Ελλάδα μισής έλικας αεροπλάνου, από τον Κεφαλονίτη μηχανικό αεροσκαφών Γεράσιμο 
Μενάγια, η οποία σήμερα φυλάσσεται στο εν λόγω Μουσείο. 

45



Η ΣΜΥΡΝΗ ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
του Γιώργου Πουλημένου

Banque d'Athenes

Harbour hotels

Sporting Club

Smyrna Palace & Messageries Maritimes

Zirinis & Psaltoff houses Club des Chasseurs
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ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 70 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Ιωνίας, τοποθετήθηκε το νέο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που 
χθες 24 Μαΐου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος, Συγγραφέας, Ερευνητής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεράσιμος Λυκούδης, Ζωγράφος, Αγιογράφος
ΜΕΛΗ: Αγγελική (Γκέλυ) Σακκαλόγλου, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και
 Δημοτικής Συγκοινωνίας
 Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήμαρχος  Παιδείας και Πολιτισμού
 Πολυξένη (Ξένια) Παλλιόγλου, Μέλος Δ.Σ. “Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας”
 Καλλιόπη Στεριάδου, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας
 Αθανάσιος Αποστολόπουλος, Καρδιολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος
 Γιάννης Ηλιού, Πρόεδρος “Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών-Η Κοίμηση της Θεοτόκου” 
 Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος, Μέλος Δ.Σ. “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας”
 Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, συγγραφέας
 Δήμητρα Φίλιππα, Αντιπρόεδρος “Συλλόγου Ποντίων Ν. Ιωνίας- Η Σινώπη” 
 Γιώργος Νουβέλογλου, Πρόεδρος “Συνδέσμου Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας-Ο Άγιος Γεώργιος”
 Σταύρος Παπαγερασίμου, Γεωπόνος, Γεν. Γραμματέας “Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας”
 Δημήτριος (Τάκης) Κωστιδάκης, Καραγκιοζοπαίχτης, Επίτιμος Πρόεδρος “Ιωνικού Συνδέσμου”
 Χρήστος Χατζηϊωάννου, πρώην Αντιδήμαρχος. 

Αναπληρωματικά μέλη 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Γεώργιος Σαββόπουλος, Συνταξιούχος Τραπεζικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ουρανία Κουτούλα, Συνταξιούχος ΔΕΗ, Απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας
ΜΕΛΗ: Ελένη Χατζή, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
 Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
 Φωτούλα Καραβία, Γεν. Γραμματέας “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας”
 Έλσα Ανθρακίδου, Αντιπρόεδρος “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας”
 Σωτήρης Βάρβογλης, Αγιογράφος, Ψηφιδογράφος
 Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γεν. Γραμματέας “Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών-Η Κοίμηση της Θεοτόκου”
 Αναστασία Κουδούνα, Ταμίας “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας”
 Κούλα Μπρόλιου, Πρόεδρος “Πολιτιστικής Ένωσης Μικρασιατών Ν. Ιωνίας-Η Καππαδοκία”
 Δημήτριος Ανθόπουλος, Πρόεδρος “Συλλόγου Ποντίων Ν. Ιωνίας-Η Σινώπη” 
 Ευγενία Χατζόγλου, Ταμίας Δ.Σ. “Συνδέσμου Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας- Ο Άγιος Γεώργιος”
 Νικόλαος Παντελίδης, Μέλος Δ.Σ. “Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας”
 Γιάννης Κοντίτσης, Πρόεδρος “Ιωνικού Συνδέσμου”
 Φιλίππα (Λίλιαν) Αθυμαρίτου, Πανεπιστημιακός-Αρχιτέκτων, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Ιωνίας
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ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 210 27 95 012 Fax: 210 27 90 775
kemipo@otenet.gr  / https://kemipo –neaionia.gr
Επιμέλεια κειμένων και διορθώσεις: Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Εκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Κ. Πλέτσας – Ζ. Κάρδαρη Ο.Ε. Γραφικές Τέχνες – Εκτυπώσεις Offset
Χαριλάου Τρικούπη 107, 11473 Αθήνα Τηλ.: 210 38 20 148

Η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτογραφιών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και μετά από έγ-
γραφη άδεια από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν απόψεις και θέσεις των συγγραφέων τους. Η αρμόδια για την 
έκδοση του περιοδικού επιτροπή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. φέρει την ευθύνη για την επιμέλεια και την άρτια παρουσίασή τους μόνον.


