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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Σας στέλνουμε, όπως κάνουμε συχνά, αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο, που προσ-
δοκά απλά και περιληπτικά να σας μεταφέρει τα νέα της Ένωσης, επισημαίνοντας, 
σε βασικούς τομείς δραστηριοτήτων, τα επιτεύγματά της. 

1) ΙΔΡΥΕΤΑΙ   ΜΙΧΤΗ  ΧΟΡΩΔΙΑ  

Αποφασίστηκε. Είναι γεγονός πολύ σημαντικό για τα πολιτιστικά πράγματα 
της  Ν.  Ιωνίας, αλλά και για την ιστορία του  Συλλόγου: Η Έ ν ω  σ  η Σ π ά ρ-
τ η ς  ι δ ρ ύ ε ι  Μ ι χ τ ή  Χ ο ρ ω δ ί α ! 

Το Δ.Σ. ανταποκρίθηκε με προθυμία στην πρόταση - προσφορά του γνωστού 
μουσικοσυνθέτη και δ)ντή χορωδιών, ΣΤΑΘΗ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ και του γνωστού, 
επίσης, μουσικού ΓΙΩΡΓΟΥ ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΥ, για την δημιουργία Μιχτής Χορω-
δίας στην Ένωση Σπάρτης. Ο Στάθης Ουλκέρογλου είναι συμπατριώτης μας και 
μέλος της Ένωσης, ο Γιώργος Εμβαλωμένος είναι συμπολίτης μας. Η συνεργασία 
και των δύο είναι βέβαιο ότι θα έχει να προσφέρει πάρα πολλά. 

Καλούνται λοιπόν όσοι αγαπούν τη μουσική και θέλουν να πάρουν μέρος στην 
οργάνωση του Χορωδιακού Τμήματος, είναι ηλικίας πάνω από 16 χρονών κι έχουν 
κάποια επίδοση στο τραγούδι, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ένωσης, 
για να τους δοθούν περισσότερες πληροφορίες. 

Να σημειώσουμε, με πραγματική μας συγκίνηση, ότι οι δυο εξαίρετοι μουσικοί, 
που είναι και εκλεκτοί φίλοι της Ένωσης, προσφέρθηκαν εντελώς δωρεάν ν' αφιε-
ρώσουν τον πολύτιμο χρόνο τους. 

Ευελπιστούμε ότι και η ανταπόκριση των συμπατριωτών μας, αλλά και κάθε 
Ιωνιώτη, που αγαπάει τη μουσική, θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε να εγκαρδιώσει και 
τους δημιουργούς του Χορωδιακού Τμήματος. 

2) Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΚΑΚΙΟΥ  

α) Η Λειτουργία της Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς και του Α. ν α γ ν ω σ τ η ρ ί ο υ 
της Ένωσης μπήκε στον 5ο χρόνο της. Να θυμηθούμε ότι άρχισε την 1η Οκτώβρη 
1980, με 2.500 τόμους βιβλίων και ήδη διαθέτει 5.000 περίπου, που καλύπτουν όλο 
το φάσμα των Επιστημών, της Λογοτεχνίας, της Τέχνης, του Πολιτισμού κλπ. Εί-
ναι γνωστό, ότι παράλληλα λειτουργεί και ξεχωριστό Τμήμα της 1Ιαιδικής Βιβλιο-
θήκης, που διαθέτει 1.000 περίπου τόμους Βιβλίων Παιδικής Λογοτεχνίας. 

Στην περσινή περίοδο (1983—1984) μετρήθηκαν 2.000 περίπου αναγνώστες 
κι εφέτος περιμένουμε σημαντική αύξηση του αριθμού. 

Η Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο υπήρξε έργο ζωής για τον αείμνηστο Γα-
βριήλ Τσακίρη, που, μαζί με τη σύζυγο του Χαρίκλεια, φρόντιζε πάντα ν' αντιμε-
τωπίζει τις δαπάνες, να προβαίνει στις αγορές καινούργιων βιβλίων κλπ. Γνωρίζου- 
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με ότι υπήρξαν κι άλλοι φιλοπρόοδοι και γενναιόδωροι πατριώτες, οι οποίοι και θα 
συνεχίσουν, με τη σειρά τους, τις χορηγίες αυτές, για να μπορεί το κόσμημα αυτό 
του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. 

β) Από εφέτος το ΣΚΑΚΙ μπήκε σε ξεχωριστό δρόμο. Το τμήμα, που από 
πέρσι είχε ιδρυθεί, απόκτησε και το Δάσκαλό του. Tοv άνθρωπο, δηλαδή, που θα 
μαθαίνει Σκάκι στους μαθητές, αλλά και θα βοηθήσει στη διοργάνωση αγώνων (να 
θυμηθούμε λίγο την επιτυχία του Μαθητικού τουρνουά της άνοιξης) και θα έχει 
γενικά την ευθύνη για την εκπροσώπηση της Ένωσης στο χώρο του Σκακιού. Πρό-
κειται για τον κ. IIαν. Αλεβιζάκη, τελειόφοιτο της Νομικής Σχολής και σπουδαίο 
σκακιστικό ταλέντο. 

Τα μαθήματα δίνονται δωρεάν κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 6—8 μ.μ. στην 
ειδική αίθουσα του Εντευκτηρίου του Πνευματικού μας Κέντρου. Ήδη έχουν γρα-
φτεί και παρακολουθούν τα μαθήματα πολλά παιδιά, κυρίως ηλικίας 10 -15  ετών. 

3) ΠΕΡΙΗΛΘΕ  ΣΤΗΝ   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΟ  ΤΟ  
ΑΚΙΝΗΤΟ  ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ  ΧΑΡΑΛ.   ΕΛΛΕΖΟΓΛΟΥ 

Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και προσπάθειες το Δ.Σ. της Ένωσης εκτε-
λώντας αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων επέτυχε να αγοράσει από το Φιλανθρωπικό 
Σωματείο «Καλός Σαμαρείτης» το τμήμα του κληροδοτήματος του αειμνήστου Μ. 
Ευεργέτη μας ΧΑΡΛΛ. ΕΛΛΕΖΟΓΛΟΥ, που του ανήκε μετά από κληρονομιά της 
Μαριάνθης Ελλέζογλου, συζύγου του Χαραλάμπους. 

Τα σχετικά συμβόλαια υπογράφτηκαν και έτσι ολόκληρο το ακίνητο, το επί 
της οδού Γρηγορίου Ε' 24, στη Νέα Ιωνία, περιήλθε πια στην κυριότητα του Συλ-
λόγου μας. 

Είναι το δεύτερο ακίνητο, που μέσα στο 1984, οριστικά περιέρχεται στην Έ-
νωση από κληροδοσία, μετά την ευτυχή κατάληξη της δικαστικής διαφοράς επάνω 
στη διαθήκη της αείμνηστης ΜΑΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΔΗ (πρόκειται, ως γνωστόν, για 
καταστήματα της οδού Καραγεώργη της Σερβίας 3, στην Αθήνα). 

Το Δ.Σ, θα μεθοδεύσει τρόπους αξιοποίησης των ακινήτων αυτών. 

4) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ 

α) Στο διάστημα 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - 13 ΟΚΤΩΒΡΗ έγιναν στη Νέα Ιωνία μια 
σειρά από εκδηλώσεις, που οργάνωσαν, μαζί με το Δήμο Ν. Ιωνίας ορισμένα 
σωματεία, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από τότε που η Νέα Ιωνία 
ονομάστηκε Δήμος, 

Η Ένωση μας είχε, φυσικά, ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή. 

β) Οι εκδηλώσεις άρχισαν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24.9.1984, με τα εγκαίνια της ΕΚ-
ΘΕΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ από τις αξέχαστες Μικρασιατικές πατρίδες, που λειτούργησε 
στην αίθουσα Εκθέσεων της Ένωσης μας ίσαμε τη 10.10.1984. II Έκθεση σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία, αφού την επισκέφτηκαν 1.000 περίπου άτομα από την πόλη μας, 
αλλά κι από την Αθήνα ή άλλους γειτονικούς δήμους. 

Στα εκθέματα περιλαμβάνονταν: υφαντά, πλεχτά, στολές, κουβέρτες, κιλίμια, 
μπρούτζινα, σκεύη, εικόνες, φωτογραφίες, βιβλία, χάρτες, αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, χειροτεχνήματα, μουσικά όργανα κλπ. από τη Σμύρνη, την Πόλη, την 
Αλάϊα, την Καισαρεία, το Ικόνιο, τον Πόντο, την Ινέπολη, και φυσικά τη Σπάρ-
τη ΙΙισιδίας. 
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Στα εγκαίνια μίλησε ο γεν. γραμματέας της Ένωσης κ. Χάρης Σαπουντζάκης 
με θέμα: «Η ί δ ρ υ σ η  τ η ς  Ν. Ι ω ν ί α ς  κ α ι  η π ρ ώ τ η  δ ε -
κ α ε τ ί α  της ζ ω ή ς  τ η ς » ,  

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές του ξεριζωμού των Πισιδών 
και της εγκατάστασή τους εδώ στα 1923, υπό τον Παπαϊωακείμ IIεσματζόγλου, 
που θεωρείται ο ιδρυτής της Ν. Ιωνίας. Ακόμη μίλησε για την, στη συνέχεια, εγκα-
τάσταση των προσφύγων από άλλες περιοχές της Μικρασίας και την οργάνωση της 
ζωής τους, ίσαμε το 1934. 

Για την Έκθεση έγραψε επαινετικά σχόλια ο Αθηναϊκός Τύπος, ενώ στιγμιό-
τυπα της παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση. 

γ) Την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ έγινε στο μητροπολιτικό ναό των Αγ. 
Αναργύρων Ε π ι μ ν η μ ο σ ύ ν η  δ έ η σ η  για τα θύματα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής. Την Ένωση εκπροσώπησαν ο αντ)δρος κ.. Λ. Ουλκέρογλου και οι 
κ.κ. Ν. Αθανασίου και Π. Ασλάνης. Στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων Μικρασια-
τών κατάθεσε εξ ονόματος της Ένωσης ο κ.. Ουλκέρογλου. 

δ) Στην αίθουσα διαλέξεων της Ένωσης έγιναν ακόμα 2 εκδηλώσεις στα πλαί-
σια του γιορτασμού: «50 χρόνια Δήμος Ν, Ιωνίας», τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΗ 
μίλησε ο γνωστός λογοτέχνης κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ με θέμα: «Μ ι κ ρ α σ ι α-      
τ ι κ ή  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή »  και την άλλη ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΟΚΤΏΒΡΗ έγινε α-
νοιχτή συζήτηση με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, 150 χρόνια Δήμου Αθήνας, 50 
χρόνια Δήμου Ν. Ιωνίας». Κύριοι ομιλητές οι δήμαρχοι Ν. Ιωνίας, Γαλατσίου και 
Κερατσινίου. Συντονιστής ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Μελεμενής. 

ε) Η Ένωση,  ως  γνωστόν,  μετέχει και στις εκδηλώσεις  της  Σ υ ν τ ο ν ι -
σ τ ι κ ή ς E π ι τ ρ ο π ή ς  τ ω ν  Π ρ ο σ φ υ γ ι κ ώ ν  Σ ω μ α τ ε ί ω ν 
Α τ τ ι κ ή ς . Εκπρόσωπος της έχει οριστεί ο γ. γραμματέας της κ. Χάρης 
Σαπουντζάκης. 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 62 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, στις 30 Σεπτέμβρη, έγινε Μνημόσυνο των θυμάτων στο Μητροπολιτικό Ναό 
της Αθήνας, με την παρουσία κλιμακίου της Κυβέρνησης και άλλων επισήμων. Α-
κολούθησε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Για την 
Ένωση κατάθεσαν οι κ.κ. Ελμαλόγλου και Σαπουντζάκης, 

Η Ένωση, όμως, εκπροσωπήθηκε και στη γιορτή των αποκαλυπτηρίων του 
μνημείου της Μικρασιάτισσας Μάνας, που έγινε στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης την 
Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Ο γ. γραμματέας της Ένωσης κατάθεσε στεφάνι. 

 
στ) Στις 30 Νοέμβρη, 1 και 2 Δεκέμβρη 1984 οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη 

το Πανελλήνιο Προσφυγικό Συνέδριο. Φυσικά δεν θα απουσιάσει η Ένωση Σπάρ-
της. Ήδη, έχει συγκροτηθεί πολυμελής αντιπροσωπεία και γίνεται επεξεργασία 
θεμάτων. 

5) ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

α) Στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και στις 5 μ.μ, θα εγκαινιαστεί η 
Έκθεση Ζωγραφικής της γνωστής ζωγράφου κ. Καίτης Λύτρα, στο χώρο των Εκ-
θέσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης. Η Έκθεση θα διαρκέσει 15 ημέρες 
και θα είναι ανοιχτή, καθημερινά, 6-9 μ.μ. Η κ. Λύτρα θα παρουσιάσει, με την 
ευκαιρία αυτή, και το καινούργιο της βιβλίο. 

β) Στον ίδιο χώρο και λίγο μετά τη λήξη της Έκθεσης αυτής, θα λειτουργή-
σει το «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι», έκθεση, δηλαδή, χειροτεχνημάτων διαφόρων 
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Ιωνιωτών καλλιτεχνών, που ομαδικά έχουν εκθέσει κι άλλες φορές, με μεγάλη ε-
πιτυχία. 

6) ΤΟ   ΜΟΥΣΕΙΟ  ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 

Μετά τις τελευταίες εκθέσεις κειμηλίων, που οργανώθηκαν στη Νέα Ιωνία και στις 
οποίες η Ένωση είχε δυναμική παρουσία, παρουσιάστηκε αθρόα προσφορά κειμηλίων από 
την αξέχαστη πατρίδα Σπάρτη Πισιδίας. Μετά απ' αυτά ετοιμάζεται μελέτη από την 
αρχιτέκτονα κ. Ιουλία Τριανταφυλλίδη και το· μηχανικό κ. Ηλία Μωραλόγλου για την 
κατασκευή ειδικού Εκθετηρίου, που θα περιλάβει όλα τα κειμήλια τα φερμένα από τη 
Σπάρτη Πισιδίας και τη γύρω περιοχή (στολές, κεντήματα, ρούχα, υποδήματα, 
χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες, νομίσματα, πιστοποιητικά, τίτλους σπουδών, οικιακά 
σκεύη κλπ.) . Ευχαριστούμε όλους όσους δωρίζουν αντικείμενα. Ειδική αναφορά σε όλους 
(δωρητές, ευεργέτες κλπ.) θα γίνει στην εορτή της Κοπής της Πίττας και σε ξεχωριστή 
έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς  

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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