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Εισαγωγικό σημείωμα
Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας έχει εκδόσει, μέσα στα τελευταία 25
χρόνια, περισσότερα από 10 βιβλία για την ιστορία, τη λαογραφία, τον
πολιτισμό των Ελλήνων της Πισιδίας και ειδικότερα της Σπάρτης.
Παράλληλα έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά και
εφημερίδες δεκάδες μελέτες, περιγραφές, άρθρα. Δεν έλειψαν
ανακοινώσεις σε επίσημα συνέδρια και ομιλίες σε πολλά μέρη της
Ελλάδας.
Οι συγγραφείς και οι εισηγητές σε όλα αυτά μιλούν με στοιχεία
και ντοκουμέντα, αλλού αναλυτικά και
εξαντλητικά, αλλού
συνοπτικότερα για την αγαπημένη τους Σπάρτη.
Πρόσφατα η Ένωση απέκτησε και ιστοσελίδα στο internet και
μέσω αυτής, έχει περάσει άφθονο υλικό για όποιον θα ήθελε να
εμβαθύνει ή θα ήθελε απλά να πάρει μια γενική πληροφόρηση για τη
Σπάρτη, τους Σπαρταλήδες, τη ζωή τους στην αξέχαστη πατρίδα τους, τη
ζωή τους στη νέα πατρίδα.
Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι για την κοινότητα των
Σπαρταλήδων, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, έγιναν και γράφτηκαν
σ΄αυτά τα 25 χρόνια πάρα πολλά, ώστε να καταστεί αυτή ευρύτερα
γνωστή και να καταξιωθεί στο Πανελλήνιο αλλά και στο εξωτερικό.
Και δεν μιλούμε βέβαια για τη Σμύρνη, την Πόλη, τον Πόντο, την
Καππαδοκία, που έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ γνωστές.

Προς τι λοιπόν αυτή η έκδοση; Και μάλιστα με τη μορφή
λευκώματος;
Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Έχουμε περάσει πια στην τέταρτη
γενιά των ξεριζωμένων. Προσλαμβάνουσες παραστάσεις δεν υπάρχουν.
Οι νέοι θα πρέπει να μάθουν για τους προγόνους τους και τις ρίζες
τους, νομίζω απαραίτητα, με τρόπο εποπτικό. Με λίγα λόγια και πολλές
εικόνες, αλλά φυσικά με και με τη δέουσα προσοχή να μη χαθεί η ουσία
και να μην περάσουν λάθος μηνύματα.
Όμως το λεύκωμα αυτό δεν απευθύνεται μόνο στους νέους ή αν
θέλετε στους νεότερους Σπαρταλήδες και Πισίδες.
Απευθύνεται και στους παλιότρους για να τους δώσει καινούργια
ερεθίσματα. Απευθύνεται όμως και στους φίλους από τις άλλες περιοχές
της Μικρασίας και βέβαια στους μη Μικρασιάτες. Για να προσεγγίσουν,
ελπίζω με τρόπο πιο ελκυστικό, το θέμα: την ιστορία και τον πολιτισμό
της Κοινότητας των Σπαρταλήδων !
Φυσικά θεωρώ απαραίτητο να πω ότι η μελέτη όλων των
εκδόσεων της Ένωσης ήταν και θα είναι πάντα πρώτο ζητούμενο, αφού
ουσιαστικά υπήρξαν ο τροφοδότης αυτής της προσπάθειας.
Τελειώνοντας επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά όλους τους
συμπατριώτες που επί χρόνια τώρα στηρίζουν αυτή τη μεγάλη εκδοτική
προσπάθεια της Ένωσης. Τα μέλη των διοικήσεων όλων των τελευταίων
περιόδων για τη συμπαράστασή τους στο πολύ δύσκολο αυτό εγχείρημα,
γιατί δεν είναι τόσο τα κείμενα, όσο είναι η μεγάλη προσπάθεια που
απαιτείται στην ανθολόγηση των φωτογραφιών, αφού από 2000 σχεδόν
φωτογραφίες, θα έπρεπε να επιλεγούν, ως αντιπροσωπευτικές, 300-350.
Ευχαριστώ βεβαίως και τους χορηγούς.
Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θα αναζητήσουν προγόνους, συγγενείς ,
τους εαυτούς τους. Πολλοί θα εκπλαγούν που θα δουν οικεία τους
πρόσωπα. Άλλοι ίσως δυσαρεστηθούν, γιατί δε θα δουν. Καμιά βέβαια
πρόθεση. Ίσως- ίσως αφορμή για συγκέντρωση και άλλου υλικού που θα
μπορούσαν πια οι νεότεροι να αξιολογήσουν και να προβάλλουν στο
μέλλον.
Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν ευχαριστούσα τις θυγατέρες μου
Κυριακή και Ιωάννα, το φίλο μου Μάκη Λυκούδη και βέβαια τη
δυναμική ομάδα της Παραγωγής που βοήθησαν σημαντικά στο να γίνει
αυτή η έκδοση καλαίσθητη.
Xάρης Σαπουντζάκης

