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Σπάρτη Μ. Ασίας. Σχολικό Έτος 1919-1920.
Η πρώτη Γυμνασίου με τον καθηγητή Γαλλικών Χρήστο Χ. Πατσόγλου.
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Σπαρταλήδικα
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•ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ μας για το 2011, όπως 
τις διατυπώναμε απ’ αυτήν εδώ τη στήλη στο 
προηγούμενο φύλλο του περιοδικού μας δυστυχώς 
όχι μόνον επαληθεύθηκαν, αλλά ήσαν μάλλον 
επηρεασμένες από την προσδοκία μας πως τα 
πράγματα στην Οικονομία δεν θα πήγαιναν τόσο 
άσχημα. Πήγαν πολύ χειρότερα. 

Ως Ένωση Σπάρτης βέβαια δεν μείναμε απλά 
παρατηρητές και καταγραφείς των εξελίξεων. Πήραμε 
τα μέτρα μας και ενημερώσαμε γι αυτά έγκαιρα όλα τα 
μέλη και τους φίλους μας καλώντας τους σε εγρήγορση 
και κάθε ηθική, κυρίως, αλλά και υλική στήριξη, ώστε να 
μπορέσει η Ένωση ν’ αντιπαλαίψει την κρίση και να βγει 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Με το χέρι στην καρδιά οφείλουμε να πούμε ότι με 
την κάθετη μείωση των εισοδημάτων όλων μας ούτε 
προσδοκούσαμε, αλλά ούτε και είχαμε τις δωρεές εκείνες 
που θα ισοφάριζαν τις τεράστιες απώλειες των εσόδων 
μας εκ της εκμεταλλεύσεως της ακίνητης περιουσίας μας, 
τα οποία ουσιαστικά κτύπησαν κόκκινο.

Τα μέλη μας κι οι φίλοι μας είναι κοντά μας. 
Επιδεικνύουν ακόμα αλληλεγγύη και κατανόηση, όταν 
βλέπουν να περικόπτουμε με λύπη μας, δαπάνες από 
τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις ή από το κοινωνικό 
μας έργο, που μας έχουν καταξιώσει διαχρονικά.

Κι αυτό είναι για μας ενθαρρυντικό. Και τους 
ευχαριστούμε.

Λέγαμε σ’ ένα μήνυμά μας ότι η Ένωση σαν τον 
αρχαίο ήρωα Ανταίο ακουμπάει τη γη, όχι για να πέσει 
αλλά για να πάρει καινούρια δύναμη.

Eκείνο που ιδιαίτερα μας λυπεί, τούτες μάλιστα 
τις μέρες, είναι ότι αναγκαζόμαστε να περικόψουμε 
δραστικά τις κοινωνικές παροχές μας προς 
αναξιοπαθούντες, οι οποίοι άλλωστε στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία δεν είναι μέλη μας. Είναι όμως 
συνάνθρωποί μας που υποφέρουν από  μέτρα επώδυνα 
και άδικα.

Υποσχόμαστε με την πρώτη ευκαιρία, να 
επανέλθουμε στον τομέα αυτόν. Αυτό που ονομάσαμε 
«Ταμείο Αλληλοβοήθειας» να συνεχίσει τη λειτουργία 
του.

•• ΚΑΘΕ ΤΕΥΧΟΣ του περιοδικού μας είναι, 
όπως θα έχετε προσέξει, κάπου αφιερωμένο, με την 
έννοια ότι η χρονιά που πέρασε επικεντρώθηκε σε 
ορισμένες δράσεις.

Το 2011 θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί 
«Έτος των νέων», δεδομένου ότι πάρα πολλοί 
νέοι ήλθαν κοντά μας, γράφτηκαν μέλη, 

δραστηριοποιήθηκαν κι ακόμη τιμήθηκαν. Διαχρονικά 
βέβαια δεν λησμονούμε ότι με το τμήμα Σκακιού η 
Ένωση είχε πάντα ανοικτό διάλογο με τα παιδιά, τους 
μαθητές και τους σπουδαστές. Ωστόσο το 2011 είδαμε 
και εκείνους τους νέους- τους κάπως μεγαλύτερους- που 
διαπρέπουν στον τομέα τους και με αυτή την προίκα 
ως δεδομένη εμπλουτίζουν το συνολικό δυναμικό της 
Ένωσής μας.

••• Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ, 
ο πρώην Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, δεν είναι 
πια ανάμεσά μας. Έφυγε από τη ζωή μια μέρα του 
περασμένου Αυγούστου. Κηδεύθηκε με τις αρμόζουσες 
τιμές. Η Ένωσή μας φυσικά ήταν παρούσα, πως θα 
γινόταν άλλωστε αφού ο αείμνηστος Γιώργος είχε 
ονομαστεί Μέγας Ευεργέτης αλλά και επίτιμο μέλος της 
Ένωσης για τις σημαντικές προσφορές του στο Σύλλογο.

Ευγενική ψυχή, αλτρουιστής, με πολλά όνειρα 
για να προσφέρει στην πόλη και το συνάνθρωπο. Με 
έντιμους αγώνες και ασίγαστο πάθος προσπάθησε για 20 
και πλέον χρόνια, να προσφέρει κι από το αξίωμα του 
δημάρχου,. Όμως όταν κατέκτησε αυτή τη θέση ευθύνης 
η υγεία του δεν υπήρξε σύμμαχός του. Και δεν μπόρεσε 
να ολοκληρώσει αυτά που πίστευε ,όσα ήθελε.

Εμείς στην Ένωση θα τον θυμόμαστε πάντα με 
αγάπη…

•••• ΑΝ ΚΑΙ αναλυτικά μιλάμε γι’ αυτό, δεν 
παραλείπω κι από τη στήλη αυτή να σας συστήσω, 
αγαπητοί μου φίλοι, να προμηθευθείτε το βιβλίο της κ. 
Κατσίπη που εκδώσαμε, με τον τίτλο «Στο Οροπέδιο 
των Ρόδων». Πιστέψτε με αξίζει τον κόπο. Είναι ένα 
πολύ καλό δώρο για τούτες τις μέρες.

 Με όλες μου τις ευχές
Να είναι Δημιουργικό το 2012

Ο Πρόεδρος
Χάρης Σαπουντζάκης 
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Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβγαινε 
καθημαγμένη από έναν πόλεμο (π.χ. με τη Ρωσία) ή 
αναγκαζόταν να καταφύγει στη Δύση για δανεικά, 
τότε στρεφόταν προς τις χριστιανικές μειονότητες 
(Έλληνες και Αρμενίους) και διακήρυττε μεταρρυθμίσεις 
(tanzimat), με τις οποίες δήθεν θα προσέφερε ισονομία 
και ισοπολιτεία, ώστε να κερδίσει χρόνο και να μειώσει 
τις πιέσεις των ομοδόξων νικητών ή δανειστών.

Η μεγαλύτερη από τις μεταρρυθμίσεις αυτές έγινε 
το 1856 με το 
περίφημο  Χάττι 
Χουμαγιούν 
(αυτοκρατορικό 
διάταγμα), όταν 
η Υψηλή Πύλη 
καθιέρωνε 
ισονομία και 
ισοπολιτεία 
μεταξύ των 
υπηκόων της 
μουσουλμάνων 
και χριστιανών, 
στη λογική του 
«πατριωτισμού», 
αφού όλοι 
θεωρούνταν 
«συμπατριώτες», 
(ο σουλτάνος 
διεκήρυσσε ότι 
«πάντες είναι ίσοι 
προ των οφθαλμών μου, εξίσου αγαπητοί και συνδέονται 
μεταξύ τους δι’ αδελφικών δεσμών πατριωτισμού…»).

Έτσι και εξαπολύθηκαν οι τελάληδες στους δρόμους 
κάθε πολιτείας να διακηρύσσουν: «Καβουρά καβούρ 
ντέτμγετζεκ», δηλαδή: «στο μέλλον κανείς δε θα πει στον 
άπιστο, άπιστε…».

Μια βασική και ουσιώδης εξέλιξη στη διοίκηση 

ήταν τότε στο πλαίσιο ελευθεριών των μειονοτήτων, να 
θεσπιστεί ο θεσμός της Δημογεροντίας, σε αντικατάσταση 
ενός ατελούς και αδύνατου προϋπάρξαντος θεσμού των 
λεγομένων «μουχταροδημογερόντων» ( μουχτάρηδες ήσαν 
οι επικεφαλής των συνοικιών-μαχαλάδων).

Τώρα οριζόταν μια επίσημη πλέον αρχή. Στη Σπάρτη 
αυτή θα απαρτιζόταν από 8 μέλη, 2 από κάθε χριστιανική 
συνοικία, θα ονομαζόταν «Δημογεροντία» (ihtiyaz meclisi), 
θα είχε δική της σφραγίδα κ.λ.π.

Το 1861 - εκατόν πενήντα χρόνια πριν - υπογράφηκε 
στη Σπάρτη το πρώτο καταστατικό της Δημογεροντίας 
της, που αμέσως προχώρησε και στην εκλογή του πρώτου 
προέδρου της, του Γιαννακού Κιοκπάσογλου, ενός 
ανδρός με αυξημένο κύρος, ευρυμάθεια , διοικητικές 
ικανότητες αλλά και οικονομική επιφάνεια, η οποία του 
έδινε τη δυνατότητα να κάνει σημαντικές ευεργεσίες στην 
Κοινότητα, αλλά και να χειρίζεται με τόλμη τα προβλήματα 
με το σύνοικο στοιχείο των Τούρκων.

Το αξίωμα του δημογέροντα ήταν άμισθο και τιμητικό. 
Οι δημογέροντες εκλέγονταν, κάθε χρόνο, την Πρωτομαγιά, 
από τη λεγόμενη Γενική Συνέλευση, στην οποία μετείχαν 

διατελέσαντες 
και διατελούντες 
δημογέροντες, 
σχολικοί έφοροι, 
επίτροποι εκκλησιών 
και άλλοι εύποροι 
και μορφωμένοι 
κάτοικοι, ηλικ ίας 
άνω των 30 ετών. 
Μπορεί η διάρκεια 
της θητείας να ήταν 
ετήσια, συνήθως 
όμως εκλέγονταν 
για δεύτερη και 
τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά, εφόσον 
το επιθυμούσαν. Το 
έργο τους δεν ήταν 

καθόλου υποβαθμισμένο. 
Δεν περιοριζόταν 

μόνο στο να επιλύει εσωκοινοτικές διαφορές, ώστε να 
μη φθάνουν στα τουρκικά δικαστήρια, αλλά ουσιαστικά 
διοικούσαν την κοινότητά τους (ληξιαρχείο, κληρονομικά, 
συμβολαιογραφικές πράξεις, ασφάλεια κλπ.). Το 
σημαντικότερο όμως ήταν ότι μετείχαν με 2 αντιπροσώπους 
των στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης (belediye 
meclici), για να μπορούν να διεκδικούν βελτιώσεις για τη 
ζωή και το μέλλον των ομοθρήσκων και ομοεθνών τους 

Η ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 
ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 
150 χρόνων
από την ίδρυσή της

Οι Μορφές & Τα Κείμενα
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Ο Χαράλαμπος Χριστίδης την εποχή που
σπούδαζε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ελεήμων Δαμιανίδης
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(όντας βέβαια τούρκοι υπήκοοι, αλλά με την ιδιαιτερότητα 
ως ελληνορθόδοξοι ν’ αποκαλούνταν «ρωμιοί»).

Aν αναλογιστεί κανείς ότι όλοι - όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι ήταν 12 και ορισμένοι εξ αυτών δεν ήσαν 
αιρετοί, αλλά διορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι (γιατρός, 
μηχανικός, κτηνίατρος) που ex officio μετείχαν, τότε 
ασφαλώς ο ρόλος των 2 ελλήνων δημογερόντων, όταν 
βέβαια τα πράγματα πήγαιναν καλά, ήταν και ουσιώδης και 
σημαντικός.

Θα πρέπει εδώ να ειπωθεί ότι στη Σπάρτη, εκτός 
του Δημάρχου, έδρευε και διοικητής του σαντζακιού, ο 
λεγόμενος μουτασαρίφης, που ήταν πάντα διορισμένος. Τον 
περιστοίχιζε διοικητικό συμβούλιο, κι εδώ με διορισμένα 
και αιρετά μέλη. Ως τακτικό μέλος μετείχε ο αρχιερατικός 
επίτροπος. Στα κρίσιμα δέκα τελευταία χρόνια των Ελλήνων 
στη Σπάρτη, τα καθήκοντα αυτά του «βεκήλ» ασκούσε ο 
Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου.

Ως το 1922, ως την Καταστροφή και τον ξεριζωμό τη 
Δημογεροντία και τις συγγενικές αρχές (Σχολική Εφορεία, 
Φιλόπτωχο ταμείο κλπ.) υπηρέτησαν αξιόλογοι άνδρες, 
όπως οι Νάθαν και Μηνάς Κεχαγιόγλου, ο Παναγιώτης 
Σεραφετίνογλου, ο Δαμιανός Καχραμάνογλου, ο 
Ευστάθιος Τσενόγλου, ο Δαμιανός Στυλόγλου, ο 
Χαράλαμπος Αθανάσογλου, ο Κοσμάς Γεωργιάδης, ο Κων. 
Χατζηδουρμούσογλου, ο Χαράλαμπος Σινανίδης κ.ά.

Θα ξεχωρίζαμε δυο προσωπικότητες, που ήσαν και 
συγγενείς μεταξύ τους (συγγαμβροί) τους: Χαράλαμπο 
Χρηστίδη και Ελεήμονα Δαμιανίδη, για διαφορετικούς 
λόγους τον καθένα.

Ο πρώτος εκ των δύο ήταν και ο τελευταίος πρόεδρος 
της Δημογεροντίας της Σπάρτης. Βρισκόταν συνεχώς 
μπροστά μαζί με τον Παπαϊωακείμ στον αγώνα για 
την αντιμετώπιση των διωγμών, που είχαν εξαπολυθεί 
κατά την τόσο κρίσιμη 3/ετία:1919-1922. Διωκόμενος, 
συλλαμβανόμενος, κρυπτόμενος, εξοριζόμενος στα βάθη 
της Ανατολίας με τα «Αμελέ Ταμπουρού».

Ο δεύτερος ήταν ο μεγάλος, επί σειρά ετών, πρόεδρος 
και της Σχολικής Εφορείας, την οποία υπηρετώντας επί 10/
ετία κατάφερε ν’ ανυψώσει σε περίοπτη θέση δίνοντας 
λύσεις στη λειτουργία των τόσο φημισμένων σχολείων της 
Σπάρτης.

Κοινό τους στοιχείο: οι σημαντικές τους σπουδές.
Του πρώτου στα Νομικά και στο Πανεπιστήμιο της 

Κων/λης, του δεύτερου στην Ιατρική και στα Πανεπιστήμια 
Αθηνών και Παρισιού.

Έφτασαν και οι δυο, σε αρκετά μεγάλη ηλικία, στην 
Ελλάδα.

Τα πράγματα όμως δεν πήγαν εξίσου καλά και για τους 
δυο. Ο Χρηστίδης, ο καλύτερος δικηγόρος της Σπάρτης, 
δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στην απότομη αλλαγή και 
στις τρομερές δυσκολίες της προσφυγιάς στη Νέα Ιωνία, 
όπου είχε εγκατασταθεί μαζί με την πολυμελή οικογένειά 

του. Δεν άντεξε, λύγισε κι έφυγε από τη ζωή (το 1933), 
αποστερημένος πια από την αίγλη του παρελθόντος.

Ο δεύτερος, αντίθετα, δε λύγισε. Από την αρχή 
ασκώντας το λειτούργημά του βρέθηκε πάλι σε ηγετική 
θέση της Σπαρταλήδικης Κοινότητας, μέσα κυρίως, από την 
ίδρυση του Συλλόγου των Σπαρταλήδων. Έφυγε από τη ζωή 
το 1950 αφού είχε προλάβει ως αντιπρόεδρος, με πρόεδρο 
τον Πατάρων Μελέτιο, να βοηθήσει σημαντικά στο έργο 
μιας μεγάλης Επιτροπής για την πρόσκτηση του χώρου 
και την ανέγερση του «Οίκου Σπάρτης» του κτιρίου που 
στεγάζει σήμερα, ύστερα από προσθήκες, το Πνευματικό 
Κέντρο της Ενώσεως. 

Φωτογραφία εξορίστων λίγο πριν την απέλασή τους από τη Σπάρτη 
(1922). Καθιστοί: πρώτος από δεξιά ο Χαράλαμπος Χρηστίδης και τρίτος 
ο σύγγαμπρός του Ελεήμονας Δαμιανίδης. Όρθιος αριστερά ο Δαμιανός 

Δαμιανίδης, τον οποίο έστειλαν μαθητή 14 ετών στην εξορία.

Η σφραγίδα της Δημογεροντίας
(ημερομηνία 1861)
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Ο Αντώνης Καζαντζόγλου είναι ένας αξιόλογος ερευνητής, ένας ιστοριοδίφης. Το αντικείμενό του εστιάζεται στην αναζήτηση και 
προβολή στοιχείων από την Ιστορία και τον Πολιτισμό των αξέχαστων πατρίδων της Ανατολής, που συνήθως δεν επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον των πολλών. Γι’ αυτό και κάθε πόνημά του έχει ξεχωριστή αξία.

Στις 50 σελίδες της εργασίας του αυτής παρουσιάζει με επιμέλεια και στέρεη γνώση, που βασίζεται άλλωστε και στην κατοχή της 
τουρκικής γλώσσας, το Οθωμανο-Τουρκικό σύστημα διοίκησης μέσα από την ανάλυση των όρων.

Είναι πολλοί οι μελετητές του τρόπου διοίκησης του Οθωμανικού κράτους, ιδιαίτερα μετά τα ανοίγματα προς τη Δύση και την 
εισαγωγή προτύπων διοίκησης από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Βέβαια δεν μένει στην ανάλυση των γενικότερα γνωστών όρων βιλαέτι, 
σαντζάκι, καζάς, βαλής, μουτασερίφης, καϊμακάμης κλπ, προχωρεί ακόμη και σε ορολογίες που αφορούν στην υπαλληλία, το εμπόριο, 
τη φορολογία, τα νομίσματα, τα επαγγέλματα, τις συντεχνίες, τη δικαιοσύνη κλπ. Πολύ χρήσιμη εργασία και πρωτότυπη.

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας έχει εκδώσει στα τελευταία 30 χρόνια δέκα βιβλία κι ένα λεύκωμα, 
με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού και λαογραφίας που αναφέρονται στη Σπάρτη, ειδικότερα και 
γενικότερα στην ευρεία περιοχή της Πισιδίας, εκεί στις υπώρειες του Ταύρου.

Εδώ όμως πρόκειται για ένα μυθιστόρημα. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα που αναφέρεται στα 
τελευταία χρόνια της ζωής των Ελλήνων (1919- 1922) στο Οροπέδιο του Ταύρου, εκεί όπου εκτός 
από την ενασχόληση με το χαλί οι Σπαρταλήδες και κυρίως οι Σπαρταλιές ασχολούνταν με την 
καλλιέργεια των ρόδων και την παραγωγή του ροδελαίου, όπου η Σπάρτη συγκαταλεγόταν μεταξύ 
των μεγαλυτέρων παραγωγών του κόσμου.

Ως ιστορικό μυθιστόρημα βέβαια έχει τους ήρωές του : ένα όμορφο ζευγάρι που παντρεύεται 
μέσα στη θύελλα των γεγονότων στη Σπάρτη και τους συγγενείς του. Ένα όμορφο παλληκαρόπουλο 
της Σπάρτης νυμφεύεται μιαν άξια νέα γυναίκα από καλή οικογένεια της Σμύρνης. Ζούνε λοιπόν τους 
πρώτους μήνες της έγγαμης ζωή τους μέσα σε καθημερινά γεγονότα που την ανατρέπουν. Ο άνδρας, 
μαζί με εκατοντάδες άλλους Σπαρταλήδες θα εξοριστεί με τα «Τάγματα Εργασίας». Η γυναίκα του 
όμως θα παραμείνει στη Σπάρτη και θ’ αγωνιστεί στο πλευρό των άλλων γυναικών, που σηκώνουν το 
βάρος της επιβίωσης των οικογενειών, ωσότου έρθει η ώρα του ξεριζωμού.

Η συγγραφέας στη μυθοπλασία της έχει φροντίσει να εντάξει σκηνές από την καθημερινή  κοινωνική ζωή των χριστιανών της 
Σπάρτης, τη σχέση τους με τους Τούρκους, το πήγαινε – έλα των νέων της πόλης, που ζουν κυνηγημένοι. Αναπλάθει ήθη και έθιμα και 
δίνει λαμπρές περιγραφές των χαρακτήρων των Σπαρταλήδων, μέσα από τις συμπεριφορές τους, ενώ αναδεικνύει με προσοχή και 
γνώση στέρεη ήρωες και προσωπικότητες ιστορικές, όχι μόνο της πόλης, αλλά και της Σμύρνης, την οποία «επισκέπτεται» συχνά και 
του ελληνικού στρατού και των πολιτικών της εποχής. Βέβαια κάθε μέρα «μπαίνει» και στα ταπητουργεία και περιγράφει την πάλη των 
γυναικών με την τέχνη του χαλιού.

Πραγματικά κάτι πρωτότυπο και πειστικό. Έχει γραφτεί με μεράκι και μπορεί να κρατεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη ως το τέλος.

Ειρήνης Κατσίπη- Σπυριδάκη: «Στο Οροπέδιο των Ρόδων» 
Έκδοση : Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, 2011 Σελίδες: 250

Αντώνη Καζαντζόγλου:
«Σταχυολογήματα Οθωμανο-Τουρκικής Διοικητικής ορολογίας» 
Ανάτυπο από τον 24ο τόμο των «Μικρασιατικών Χρονικών».

Οι Μορφές & Τα Κείμενα Βιβλία και Εκδόσεις

5

Στο 5ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ που έγινε στη Νέα Ιωνία μεταξύ 
25-27 Νοεμβρίου 2011, με θέμα:  «Η συμβολή των προσφύγων 
στην πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας» 
τιμήθηκε από το δήμαρχο κ. Ηρακλή Γκότση και πρόεδρο πλέον του  
Κέντρου, ο επί οκτώμιση συνεχή χρόνια πρόεδρός του (και πρόεδρος 
της Ενώσεώς μας) κ. Χάρης Σαπουντζάκης.

Ειδικότερα του απονεμήθηκε ο τίτλος του «επίτιμου προέδρου» 
για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον οργανισμό αυτό του Δήμου 
Ν. Ιωνίας, από της ιδρύσεώς του, το 2003, έως σήμερα.

Τις εργασίες του Συμποσίου παρακολούθησαν πολλά μέλη της 
Ενώσεώς μας και κατά τις τρεις ημέρες. Μεταξύ των 14 εισηγητών 
ήταν και ο συμπατριώτης μας πρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος 
Ελληνισμού κ. Λάζαρος Εφραίμογλου.

ΣΤΟ 5ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
                                                                τιμήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης

Η συγγραφέας στη μυθοπλασία της έχει φροντίσει να εντάξει σκηνές από την καθημερινή  κοινωνική ζωή των χριστιανών της 
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Στις 14 Ιανουαρίου 2011 έγινε στη Γερμανία η δεύτερη παρουσίαση του 
βιβλίου της Αφρώς Βουδούρογλου «αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω όσα 
θυμάμαι…» (έκδ. Ασίνη 2009).

Η εκδήλωση έγινε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ του Μονάχου – εκπαιδευτικό και 
πολιτιστικό κέντρο για μετανάστες και Γερμανούς -μετά από πρόσκληση του 
διευθυντή Κώστα Γιαννακάκου.  

Ένα χρόνο πριν, είχε γίνει  η πρώτη παρουσίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Δήμου Νέας Ιωνίας. Ήρθαν  άνθρωποι  που  γνώριζαν την Αφρώ Βουδούρογλου και 
την οικογένειά της,  Ιωνιώτες με ενδιαφέρον για την ιστορία των προσφύγων στην  
πόλη τους και πολλοί άλλοι. Πώς να κεντρίσεις το ενδιαφέρον του κόσμου στο Μόναχο; Ποιος είχε γνωρίσει την Αφρώ 
Βουδούρογλου, είχε ακούσει  για την Πισιδία ή για τη τη Νέα Ιωνία; Σανίδα σωτηρίας ήταν η κατατοπιστική ανακοίνωση – 
πρόσκληση.

Ξεκινούσε με λίγα λόγια για την αυτοβιογραφική αφήγηση (αναμνήσεις από τη Σπάρτη της Πισιδίας, η  ζωή στον 
προσφυγικό συνοικισμό στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου). Συνέχιζε με απόσπασμα από την κριτική της Άννας 
Δαμιανίδη στο Books Journal του Νοεμβρίου 2010 (απολαυστικό, συγκινητικό ανάγνωσμα αλλά και πολύτιμη συμβολή στην 
έρευνα της ζωής των προσφύγων και των εργατριών στο Μεσοπόλεμo). Ενημέρωνε επίσης πως το  βιβλίο είχε προταθεί 
για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας του 2009 στον τομέα χρονικό-μαρτυρία. Οπωσδήποτε γνωστό στους  Έλληνες του 
Μονάχου ήταν  το όνομα της εισηγήτριας Μαριλίζας Μητσού, καθηγήτριας Νεοελληνικών Σπουδών στο εδώ Πανεπιστήμιο.   

Στις 14 Ιανουαρίου η αίθουσα  εκδηλώσεων στο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ήταν κατάμεστη, χρειάστηκε 
να επιστρατευτούν κι  άλλες καρέκλες, μερικοί 
παρακολούθησαν όρθιοι. Το κοινό ήταν κυρίως 
Έλληνες μετανάστες, βορειοελλαδίτες οι περισσότεροι, 
που ζουν χρόνια στη Γερμανία. Ήρθαν επίσης μερικοί 
Έλληνες φοιτητές καθώς και  Γερμανοί με γνώσεις της 
γλώσσας μας, αφού η  παρουσίαση έγινε στα Ελληνικά.

Η κα Μ. Μητσού μίλησε διεξοδικά για «την 
χρονικογράφο των απανωτών δραμάτων της 
οικογενειακής εστίας…την έμπειρη και χαμηλόφωνη 
αγωνίστρια».

Η επιμελήτρια της έκδοσης, Φραντζέσκα 
Βουδούρογλου – Λάνγκενφας, παρουσίασε αναλυτικά 

το ιστορικό πλαίσιο της αφήγησης (Μικρασιατική εκστρατεία – προσφυγιά). Η Λία Κουτσουράκη διάβασε χαρακτηριστικά 
αποσπάσματα από τις «Αναμνήσεις». 

 Παρατεταμένο ήταν το χειροκρότημα, μετά το τέλος της εκδήλωσης και κανείς δε σηκωνόταν να φύγει. Φοιτητές 
ρωτούσαν και σχολίαζαν, πολλοί από τους Έλληνες μίλησαν για τις μικρασιατικές ρίζες τους και για τα βάσανα που 
τράβηξαν οι δικοί τους συγγενείς. Μία από αυτούς, η Σούλα Ζαμάνη, που ήρθε από την Ξάνθη πριν 42 χρόνια μετανάστρια 
στη Γερμανία, οργάνωσε μία διαφορετική  παρουσίαση του βιβλίου. Έγινε μετά τρεις εβδομάδες σε αίθουσα της 
Ευαγγελικής Εκκλησίας και μίλησε η επιμελήτρια της έκδοσης, αυτή τη φορά στα γερμανικά, αφού στο κοινό ήταν και 
Ρώσοι πρόσφυγες. Στη συζήτηση πολλοί αφηγήθηκαν δικές τους εμπειρίες από την προσφυγιά. Θέμα επίκαιρο που συγκινεί 
και σήμερα στη Γερμανία.      

                                                                                                            Φρ. Βουδούρογλου-Λάνγκενφας

Φωτογραφία: Από την παρουσίαση στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

                                                               Αφρώς Βουδούρογλου
                        Ένα βιβλίο ταξιδεύει...
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ήταν κατάμεστη, χρειάστηκε 
να επιστρατευτούν κι  άλλες καρέκλες, μερικοί 
παρακολούθησαν όρθιοι. Το κοινό ήταν κυρίως 
Έλληνες μετανάστες, βορειοελλαδίτες οι περισσότεροι, 
που ζουν χρόνια στη Γερμανία. Ήρθαν επίσης μερικοί 
Έλληνες φοιτητές καθώς και  Γερμανοί με γνώσεις της 
γλώσσας μας, αφού η  παρουσίαση έγινε στα Ελληνικά.

χρονικογράφο των απανωτών δραμάτων της 
οικογενειακής εστίας…την έμπειρη και χαμηλόφωνη 
αγωνίστρια»

Βουδούρογλου – Λάνγκενφας, παρουσίασε αναλυτικά 
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Εκδρομή στη Νάουσα
28η Οκτωβρίου 2011.
Μέρα εθνικής εορτής και ευκαιρία για εξόρμηση 50 τόσων μελών του 

συλλόγου μας που γρήγορα έγιναν μια όμορφη, μεγάλη παρέα. Μια καλή 
ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούργια μέρη της όμορφης πατρίδας μας και να 
ζήσουμε την ιστορία της Μακεδονίας σε όλο της το μεγαλείο!

Η πρώτη στάση της διαδρομής μας ήταν το χωριό Αμπελάκια στο νομό 
Λαρίσης. Ένα γραφικό χωριό που τα κτίσματά του φανέρωναν τον πλούτο των κατοίκων του τον περασμένο αιώνα. Είναι το 
χωριό που εμφανίστηκε ο πρώτος συνεταιρισμός στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και με τη βοήθεια άξιων και 
φωτισμένων ανθρώπων αναπτύχθηκε οικονομικά.

Ο τελικός προορισμός ήταν η Νάουσα, μια γραφική πόλη στις πλαγιές του Βερμίου. Όμως την προσπεράσαμε και 
καταλήξαμε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο εναρμονισμένο με το περιβάλλον, που την επόμενη μέρα θα μας αποκάλυπτε τα μυστικά 
του. Ήταν νύχτα, δεν βλέπαμε γύρω μας τη μαγεία του τοπίου, όμως ακούγαμε ένα ποτάμι να τρέχει, μυρίζαμε τη δροσιά από τα 
πλατάνια και η αποκάλυψη ήρθε το πρωί.

Βρισκόμασταν σε ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον, με αιωνόβια πλατάνια και κρυστάλινο νερό να αναβλύζει από τις πηγές 
της Αραπίτσας, στη περιοχή του Αγ. Νικολάου Ναούσης. Το τοπίο ήταν μαγευτικό, τα χρώματα του φθινοπώρου σε όλο τους το 
μεγαλείο.

Η πρώτη μας επίσκεψη στη σχολή του Αριστοτέλη ήταν εκπαιδευτική. 
Η τοποθεσία που επέλεξε ο Αριστοτέλης, με εντολή του Φιλίππου, για την 
εκπαίδευση του Αλέξανδρου ήταν το Νυμφαίο της Μίεζας. Στο πολιτιστικό 
κέντρο της σχολής ενημερωθήκαμε από την ξεναγό για τα ευρήματα στον 
αρχαιολογικό χώρο του Νυμφαίου της Μίεζας, για την επιλογή και την εκπαίδευση 
του Αλέξανδρου. Κατόπιν παρακολουθήσαμε ένα video αφιερωμένο στη σχολή. 
Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στον αρχαιολογικό χώρο της ακολουθώντας ένα 
μονοπάτι που σου έδινε την αίσθηση ότι θα ξεπροβάλουν νύμφες και αρχαίοι Θεοί. 
Πραγματικά αισθάνεσαι δέος αν σκεφτείς πως στον ίδιο χώρο είχε περπατήσει πριν 
από 2300 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φιλόσοφος Αριστοτέλης.

Μετά τη επιμορφωτική επίσκεψη 
ακολούθησε ένα ταξίδι στον κόσμο της γεύσης για τους μερακλήδες που εκτιμούν 
το καλό κρασί. Επισκεφθήκαμε το 
οινοποιείο «Χρυσοχόου» ξεναγηθήκαμε 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
παραγωγής κρασιών και γευτήκαμε τα 
υπέροχα κρασιά του αμπελώνα.

Ακολούθησε επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ξεκούραση στο φιλόξενο περιβάλλον 
του. Ξημέρωσε Κυριακή, η μέρα που θα 
σήμαινε και το τέλος του ταξιδιού μας. 
Στην αρχή της μέρας επισκεφθήκαμε 

ένα παμπάλαιο μοναστήρι στις όχθες του Αλιάκμονα, το μοναστήρι του Τιμίου 
Προδρόμου Μοναστήρι με πλούσια ιστορία μέσα από το πέρασμα των αιώνων.

Aμέσως μετά πήραμε το δρόμο για τη Βεργίνα, εκεί που ζωντανεύει η ιστορία, εκεί που αισθάνεσαι δέος για τους σπουδαίους 
ανθρώπους που πάτησαν σ’ αυτά τα χώματα. Μπήκαμε στο μουσείο της Βεργίνας. Με τη βοήθεια ενός αξιόλογου ξεναγού, 

γνώστη της ιστορίας και της ιδιαίτερης σημασίας που είχαν τα εκθέματα, ταξιδέψαμε χιλιάδες 
χρόνια πίσω. Θαυμάσαμε επιτύμβιες στήλες- οι επιγραφές ήταν γραμμένες με ελληνικά 
γράμματα- και εύκολα μπορέσαμε να καταλάβουμε σε ποιους ήταν αφιερωμένοι οι τάφοι. 
Μπορούν άραγε να καταλάβουν κάποιοι άλλοι που έχουν υιοθετήσει το όνομα «Μακεδόνες» 
και να διαβάσουν αυτές τις επιγραφές;

Προχωρώντας είδαμε πολλά εντυπωσιακά εκθέματα και ένα από αυτά ήταν η πανοπλία 
του Φιλίππου του Β΄. Όμως όταν έφτασε η κορυφαία στιγμή που βρεθήκαμε μπροστά στο 
Μακεδονικό τάφο του Φιλίππου, τα λόγια δεν φτάνουν να περιγράψουν τα συναισθήματα. 
Ένα επιβλητικό κτήριο σχεδόν ανέπαφο από το πέρασμα των αιώνων στεκόταν μπροστά μας. 
Πόσες μνήμες, πόσες διηγήσεις πέρασαν στιγμιαία από το μυαλό μου γι αυτό το βασιλιά που 
είχε ταφεί εκεί. Για τον γεννήτορα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που κατέκτησε τον κόσμο και 

έφτασε η φήμη του σε όλη την οικουμένη. Βγαίνοντας απ’ το μουσείο της Βεργίνας ένιωσα δυο φορές περήφανη που είμαι 
Ελληνίδα και απόγονος αυτών των σπουδαίων ανθρώπων.

Στη συνέχεια πήραμε το δρόμο του γυρισμού που ήταν δύσκολος όμως στο μυαλό μας είχαν μείνει εικόνες από τα τοπία της 
όμορφης Μακεδονίας και στην καρδιά μας μια γλυκιά ανάμνηση για όλα όσα ζήσαμε αυτές τις μέρες του ταξιδιού μας!

                                                                                                             Τζένη Χατζηαποστόλου 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το 2011 ασφαλώς δεν προοιώνιζε τα καλύτερα για την πατρίδα μας, το σύλλογό μας και τον 

καθένα μας ξεχωριστά. Όμως η Ένωση όφειλε να τιμήσει 
την παράδοση. 

Και η πλέον παραδοσιακή εορτή της είναι 
η Κοπή της Βασιλόπιττας (αυτή τη φορά 
το βράδυ της Κυριακής, 16 Ιανουαρίου) όπου κατ’ 
έθιμο συγκεντρώνονται όλα τα μέλη και οι φίλοι για ν’ 
ανταλλάξουν ευχές για τον καινούργιο χρόνο.

Πράγματι, πολύς ο κόσμος. Ασφυκτικά γεμάτες όλες 
οι αίθουσες. Ατμόσφαιρα γιορτινή.

Την πίττα ευλόγησε εκ μέρους του 
σεβασμιοτάτου μητροπολίτη μας ο πανοσολογιότατος 

αρχιμανδρίτης Παντελεήμων, ενώ παρούσα ήταν ολόκληρη η νέα δημοτική αρχή της Ν. Ιωνίας, 
υπό το δήμαρχο κ. Ηρακλή Γκότση.

Το πρόγραμμα άρχισε με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη μικρή χορωδία των παιδιών 
του Χωριού SOS .

Συνεχίστηκε με τις προσφωνήσεις των επισήμων, καθώς έκοβαν ένα κομμάτι βασιλόπιττας: του 
δημάρχου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Μπουρδούκου, του εκπροσώπου 
της δημοτ. Παράταξης «Νέα Ιωνία-Νέα Άποψη» κ. Παν. Βλασσά, του εκπροσώπου της παράταξης 

«Νέα Πνοή» κ. Αθ. Αποστολόπουλου, του επικεφαλής 
του Π.Α.Κ. κ. Άρη Χατζησαββίδη, των αντιδημάρχων: 
κ. Όλγας Κατημερτζή, Γιάννη Κολμανιώτη, Φώτη 
Τσομπάνογλου, του προέδρου του Ο.Π.Α.Ν κ. Ξεν. 
Κυριακόπουλου, των εκπροσώπων του Ιωνικού 
Συνδέσμου κ. Δημ. Κωστιδάκη, της Εστίας Ν. Ιωνίας 
κ. Ορθοδοξίας Αραμπατζή, του Συλλόγου Μικρασιατών «Η Καππαδοκία» κ. Όλγας Φτούλη, του 
συλλόγου «Ανατολή» κ. Κ. Τσαγκαράκη.

Ακολούθησε η βράβευση 10 
μαθητών του Τμήματος Σκακιού. Μετά 
προβλήθηκε video από τη Σπάρτη της 

Μικρασίας του κ. Στράτου Ευθυμίου.
Πριν κλείσει η γιορτή η Ένωση τίμησε τον τροβαδούρο της Νέας Ιωνίας κ. Γιώργο 

Λουκά, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα με παλιά ελαφρά τραγούδια, που ο ίδιος 
είχε τραγουδήσει.

Λίγο πριν τη λήξη της βραδιάς έφθασε και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων κ. Απ. Κακλαμάνης, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό κι ευχές. Εκτός όσων 
αναφέρθηκαν πιο πάνω την εκδήλωση ετίμησαν: οι αντιδήμαρχοι Μάκης Τσαούσης 
και Παναγιώτης Κωστάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι: Ιωάννης Γλυνός, Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, Χρήστος Αναμουρλόγλου, Γιάννης Λαζαρίδης, Ρεγγίνα Ουσταμπασίδου, Παναγιώτης Μανούρης, Χρήστος Χατζηιωάννου 
καθώς και οι πρώην Δημ. Σύμβουλοι Σάββας Καλαμάρης, Βασίλης Καραογλάνογλου, Λουκάς Χριστοδούλου, οι εκπρόσωποι των συλλόγων: 
Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Σμυρναίων Ν. Ιωνίας, Αλαγιωτών, Φυσιολατρικού Ομίλου Ν. Ιωνίας, Παλαιών Προσκόπων, Ρουμελιώτικης Εστίας, 
Κρητών Ν. Ιωνίας, Συνταξιούχων Ν. Ιωνίας, Γυναικών Ελλάδας, Κωνσταντινοπολιτών, Λυκείου Ελληνίδων Ραφήνας κ.ά.

Οι παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ιωνίας, που κλείνονται 
αποκλειστικά για τα μέλη μας, έχουν γίνει πλέον θεσμός για την  Ένωση. Εφέτος τα 
μέλη μας και οι φίλοι πλημμύρισαν το θέατρο την Τετάρτη, 2 Μαρτίου για να 
παρακολουθήσουν την παράσταση: «Κοίτα τους» του Μάριου 
Ποντίκα

Παρών και ο ίδιος ο συγγραφέας, που δέχθηκε τα συγχαρητήρια όλων μας και 
συγκινημένος ευχαρίστησε και το Θεατρικό Εργαστήρι με τον Σήφη Πολυκάρπου και 
την ομάδα του και την Ένωση.

Εισαγωγή στο έργο έκανε, όπως κάθε φορά, με το δικό του αναλυτικό και 
ουσιαστικό τρόπο, ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου.

Μετά το τέλος της πραγματικά πολύ όμορφης παράστασης ακολούθησε δεξίωση 

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
κ. Π. Μπουρδούκος

Ο δήμαρχος κ. Η. Γκότσης δίνει τα λουλούδια
στον Γ. Λουκά.

Ο θίασος χαιρετά τον κόσμο

Τα παιδιά του χωριού SOS
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Τα παιδιά του Σκακιού που βραβεύτηκαν
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο φουαγιέ του θεάτρου, που προσέφερε η Ένωση προς τιμήν των συντελεστών της 
παράστασης, αλλά και των παρόντων θεατών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρώην 
δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάμπους με τη σύζυγό του και εκπρόσωποι φορέων 
της πόλης μας.

Η Ετήσια Εορτή της Ενώσεώς μας τελέστηκε εφέτος την 
Κυριακή, 8 Μαΐου, το πρωί.

Μετά την θεία λειτουργία με 
αρτοκλασία και το ιερό μνημόσυνο 
στο ναό των Αγίων Αναργύρων, η 

εκδήλωση που οργανώθηκε στο Πνευματικό μας Κέντρο, είχε ως επίκεντρο την απονομή 
τιμής σε νέους Σπαρταλήδες που διαπρέπουν στις επιστήμες, τις τέχνες, τη διπλωματία, τη 
δημιουργία.

Έτσι τιμήθηκαν οι κ.κ. Στέφανος Σπάρταλης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, 
Ευστράτιος Ευθυμίου, γραμματέας Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, Κήρυκος-Κων/νος 
Βασιλειάδης, συντηρητής αρχαιοτήτων, Σταύρος Πάρλαλης, καθηγητής Παν/μίου Κύπρου.

Τον «πανηγυρικό λόγο» εκφώνησε ο Πρόεδρος κ. Χάρης Σαπουντζάκης, με θέμα: «Η 
συμμετοχή των μικρασιατών Ελλήνων στην Εθνεγερσία του 1821».

Στο δεύτερο μέρος η ορχήστρα «Smyrna» με τις : Ελευθερία Κουρλιά, Γεωργία Λόλη, Πένυ 
Παπακωνσταντίνου και Κλαούντια Ροσσίνι εξετέλεσε πρόγραμμα με μικρασιάτικα τραγούδια. 
Παρέστησαν: ο δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απ.Κακλαμάνης, 
ο βουλευτής κ. Χρ. Πρωτόπαππας, ο κ. Κων.Φιλιππακόπουλος, εκπρόσωπος της Δημοκρατικής 
Συμμαχίας, ο πρόεδρος του Δημ Συμβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, οι αντιδήμαρχοι: Γιάννης 
Κολμανιώτης, Φώτης Τσομπάνογλου, Παναγ. Κωστάκης, η κ. Δέσποινα Θωμαϊδου, ο κ. Χρ. 
Χατζηιωάννου, πρόεδρος του ΚΕΒΡΕΦΟ, ο κ. Τάκης Κωστιδάκης, δημ. Σύμβουλος, καθώς και 
εκπρόσωποι των φορέων: Εστία Ν. Ιωνίας, Σύλλογος Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Σύνδεσμος 
Αλαγιωτών, Σύλλογος Νησίου Πισιδίας, ΔΙΑΠΕ, Ιωνικός Σύνδεσος, «Ανατολή», Ρουμελιώτικη 
Εστία, Σύλλογος Ηπειρωτών, Σύλλογος Φίλων Στ. Καζαντζίδη, Ε.Γ.Ε, Πανελλήνια Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών κ.ά. Τον σεβασμιότατο μητροπολίτη μας, ο οποίος ιερούργησε στο ναό, εκπροσώπησε ο 
πανοσολογιότατος πατήρ Κων/νος Ψαλτάκης.

Για την απόλυτα επιτυχημένη 3/ήμερη εκδρομή μας στη Νάουσα- Βεργίνα, το τριήμερο 28-30 
Οκτωβρίου αναφερόμαστε αναλυτικά σε άλλη στήλη. Επρόκειτο για μια ακόμη σωστά οργανωμένη και με μεγάλη συμμετοχή εκδρομή μας, 
που ικανοποίησε όλους όσοι συμμετείχαν. Ο περιορισμένος αριθμός των θέσεών μας 
έφερε σε πολύ δύσκολη θέση, ώστε ν’ αναγκασθούμε να μη δεχθούμε άλλες προτάσεις 
συμμετοχής. Ζητούμε την κατανόηση των μελών και φίλων.

Με την εγκύκλιό μας που είχαμε στείλει τον Οκτώβριο προϊδεάζαμε τα μέλη και 
τους φίλους μας για τη μεγάλη σημασία που είχε για την Ένωση η συμμετοχή τους 
στην παρουσίαση του βιβλίου «Στο οροπέδιο των ρόδων» της κ. 
Ειρήνης Κατσίπη-Σπυριδάκη, που έγινε τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου.

Ο συμβολισμός ήταν ολοφάνερος συσχετιζόμενος με τις τόσο δύσκολες ώρες που 
περνάμε ως έθνος και ως λαός σήμερα, με το περιεχόμενο του ιστορικού μυθιστορήματος 
που είχαμε εκδώσει και είχε ως θέμα του τις τραγικές ώρες που πέρασε η ελληνορθόδοξη 
κοινότητα της Σπάρτης μας, την τριετία 1919-1922.

Υπήρχε ένα σπουδαίο καστ ομιλητών από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χάρη Μπαμπούνη, την πρόεδρο της 
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς κ. Νανίνα Σακκά, τη δ/ρα του Π.Τ.Δ.Ε κ 
Ζαχαρούλα Καραβά, με μία άριστη απαγγελέα ηθοποιό την κ. Εύα Λιγνού, μια σύντομη 
όσο και απαραίτητη εισαγωγή του προέδρου, που ικανοποίησαν απόλυτα το πυκνό 
ακροατήριο μελών και φίλων. Αλλά δεν έφτανε αυτό υπήρχε και μουσικό μέρος με τον 
κ. Στάθη Ουλκέρογλου στο πιάνο και τον γνωστό τραγουδιστή Ζαχαρία Καρούνη σε 
γνωστά μικρασιάτικα τραγούδια.

Στο τέλος κλήθηκε και μίλησε ιδιαίτερα συγκινημένη η συγγραφέας ενώ απηύθυνε 
χαιρετισμό ο συμπατριώτης μας πρόεδρος του Ι.Μ.Ε. κ. Λάζαρος Εφραίμογλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι φορέων και βέβαια μέλη και φίλοι 
της Ενώσεως, με επικεφαλής το δήμαρχο κ. Ηρακλή Γκότση.

Για το βιβλίο ειδικά αναφερόμαστε σε άλλη στήλη.

Από την Ετήσια Εορτή

9

Από αριστερά: Ν. Σακκά, Χ. Μπαμπούνης, Ζ. Καραβά,
Εύα Λιγνού

Ο Ζαχαρίας Καρούνης τραγουδά. ο Στ. Ουλκέρογλου 
συνοδεύει

Η Ορχήστρα “Smyrna”
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Τη χρονιά που πέρασε (2011) η εγγραφή νέων μελών για μια ακόμη 
φορά μας εξέπληξε και μας ευχαρίστησε. Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη 
και ευχόμαστε να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην Ένωσή μας.
Ως τακτικά μέλη γράφτηκαν οι εξής:
1. ΠΟΥΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΠΡΙΦΤΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΜΑΡΙΑ
4. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5. ΚΙΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
6. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΤΖΟΓΙΑ ΚΛΗΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΚΟΥΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
11. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ως αρωγά μέλη γράφτηκαν οι παρακάτω:
1. ΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

η Ένωση συμμετέχει σε επιτροπές του δήμου

Τη χρονιά που πέρασε (2011) η εγγραφή νέων μελών για μια ακόμη 

εγγραφή νέων μελών

η Ένωση ήταν παρούσα...
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το φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης

13. ΣΙΝΕΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
15. ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
16. ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
17. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΖΑΣΙΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΧΑΡΑ
18. ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΜΑΡΙΝΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
20. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
21. ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
22. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
23. ΦΩΣΚΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
24. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
25. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα Νέα Μας
•  Σύμφωνα με το νόμο του «Καλλικράτη», για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

ορίζεται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία γνωμοδοτεί 
σε σοβαρά θέματα προγραμματισμού του Δήμου. Η Επιτροπή αυτή 
εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από εκπροσώπους 
συλλόγων της Ν. Ιωνίας.

Μεταξύ των 32 συλλόγων, που τελικά πέρασαν το όριο των 2/3 των 
ψήφων ήταν και η Ένωσή μας, η οποία μάλιστα ήρθε 2η σε ψήφους. 
Τακτικό μέρος έχει ορισθεί ο Πρόεδρος κ. Χάρης Σαπουντζάκης και 
αναπληρωματικό ο Αντ/δρος Α΄κ. Ηλίας Μωραλόγλου.
•  Από πολλών ετών η Ένωση συμμετέχει στον Οργανισμό του Δήμου 

για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών, με την ονομασία «Ίριδα». 
Μέχρι πρότινος την εκπροσωπούσαν ως τακτικό μέλος η κ. Κυριακή 
Σαπουντζάκη και ως αναπληρωματικό ο κ. Κοσμάς Χατόγλου.

Πρόσφατα η κ. Σαπουντζάκη λόγω της εκτός Αθηνών μετακίνησής της, 
παραιτήθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη σε αντικατάστασή 
της ως τακτικό μέλος  η κ. Βασιλεία Ζαχαράκη. Αναπληρωματικό 
παρέμεινε ο κ. Κοσμάς Χατόγλου.

Η Ένωση Σπάρτης προσκλήθηκε και παρευρέθηκε με εκπροσώπους της σε πολλές εκδηλώσεις σωματείων και φορέων εντός και εκτός Νέας Ιωνίας. 
Συγκεκριμένα ήταν παρούσα: 
• Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 στον Παρνασσό, όπου η Ένωση Σμυρναίων εόρτασε τα 75/χρονά της τιμώντας επ’ ευκαιρία και τον επί σειρά ετών 
πρόεδρό της κ. Τάκη Βεζυργιάννη. 
• Στις 23 Μαρτίου στη «Θόλο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, όπου έγινε παρουσίαση προγράμματος για τις νεότερες εξελίξεις στην 
εικονική πραγματικότητα. Μετείχαν πολλά μέλη του Συλλόγου.
• Στις 24 Ιουνίου σε εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου παρουσιάστηκε η «Μεγάλη Ορθόδοξη Εγκυκλοπαίδεια» παρουσία 
του Παναγιότατου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Στο διάλειμμα δόθηκε η ευκαιρία στον Πρόεδρο κ. Χ. Σαπουντζάκη και στον κ. 
Βλαδίμηρο Καϊσερλόγλου να συνομιλήσουν με τον Παναγιότατο.
• Στις 10 Σεπτεμβρίου όταν οργανώθηκε στο Χαλάνδρι από το σύλλογο «Ρίζες» αντάμωμα μικρασιατικών συλλόγων απ’ όλην την Ελλάδα. Μας 
εκπροσώπησε ο κ. Βλ. Καϊσερλόγλου.
• Στις 18 Σεπτεμβρίου όταν η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με την Ο.Π.Σ.Ε ετέλεσαν Μνημόσυνο για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης. Παρόντες 
ήσαν οι κ.κ. Λ. Χριστοδούλου και Βλ. Καϊσερλόγλου, ο οποίος και κατέθεσε το στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη.
• Την ίδια μέρα, το βράδυ, στις αίθουσες της Εταιρείας «Φίλοι του Λαού» στην Αθήνα, όπου ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Πισιδίας κ. κ. 
Σωτήριος παρουσίασε το ιστορικό της τελετής των θυρανοιξίων του ναού του Αγίου Αλυπίου στην Αττάλεια.
Το Δ.Σ. εκπροσώπησαν ο πρόεδρος και η κ. Βασιλεία Ζαχαράκη.

4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
5. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
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η Ένωση συμμετέχει σε επιτροπές του δήμου
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 Την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011 έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, καθώς συμπληρώθηκε 2/
ετία από την εκλογή της προηγούμενης διοίκησης της Ένωσης. Επρόκειτο για μια πραγματικά ενδιαφέρουσα, ζωηρή και με 

πολλά νέα μέλη παρόντα Γενική Συνέλευση. Ίσως η καλύτερη των τελευταίων ετών, παρήγορο κι ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον του 
Συλλόγου.
 Κατ’ αρχήν εξελέγη Προεδρείο-Εφορευτική Επιτροπή εκ των : Γρηγορίου Δημητρίου, ως προέδρου και Νίκου Απέργη και Ευθυμίου Σταμπούλογλου, ως 
μελών. Ακολούθως κλήθηκε ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης να παρουσιάσει αναλυτικά αφενός μεν τα πεπραγμένα και τις εν γένει 
δράσεις της διετίας 2009-2010 και ακολούθως τα οικονομικά πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στο σύνολο των δράσεων 2009-2011 τονίζοντας ιδιαιτέρως ορισμένες εξ αυτών, που είχαν γενικότερο αντίκτυπο, πέραν των 
παραδοσιακά τελουμένων (Βασιλόπιτα, Ετήσια Εορτή, Σκακιστικοί αγώνες, εκδρομές, παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις) όπως ήταν η εκδήλωση 
για τους αγίους της Πισιδίας -Ιούλιος 2009-, η συμμετοχή στις Ιωνικές Ημέρες του Δήμου Ν. Ιωνίας-2009 και 2010-, η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης-
Οκτώβριος 2009, η μεγάλη 1η Εικαστική Έκθεση Μικρασιατών  καλλιτεχνών στην οποία πήραν μέρος 27 καλλιτέχνες- τον Δεκ/ριο του 2009, η βράβευση των 
αδελφών μικρασιατικών συλλόγων Νησίου και Πάρλας, αλλά και των συλλόγων της Ν. Ιωνίας (Ινεπολιτών-Κασταμονιτών, Σμυρναίων, Αλαγιωτών, Καππαδοκών) 
τον Απρίλιο του 2010, η μεγάλη εκδρομή μας στη Μικρασία και την πατρίδα των προγόνων μας Σπάρτη- τον Αύγουστο του 2010, που είχαν πάρει μέρος 90 μέλη 
και φίλοι κλπ.
 Ο Πρόεδρος θεώρησε ότι από τα στοιχεία, που διαθέτει η περίοδος αυτή ήταν η λαμπρότερη από πλευράς εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς, που είχε να 
επιδείξει στα τελευταία χρόνια η Ένωση.
 Περαιτέρω αναφέρθηκε στη μεγάλη αύξηση των εγγραφών νέων μελών (τακτικών και αρωγών) παρουσιάζοντας τον κατάλογο των εγγραφέντων μελών, 
κατά το 2010 έως τις αρχές του 2011.
Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στη σημαντική ανάπτυξη του Τμήματος Σκακιού, στην Κοινωνική δράση, την παρουσία της Ενώσεως στις εκδηλώσεις φορέων κλπ.
 Εν συνεχεία παρουσίασε πίνακα Εσόδων- Εξόδων του οικ. Έτους 2010 που είχε:

Έσοδα συνυπολογιζομένου του υπολοίπου παρελθούσης χρήσης:154.838,78€ Έξοδα: 60.211,74€
και υπόλοιπο σε νέα χρήση: 94.627,04€ εκ των οποίων:
Α) στην EUROBANK ......................92.903,83€
Β) στην Αγροτική ...................................631,04€
Γ) στα χέρια ταμία...............................1092,17€

 Μεταξύ Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2010, χωρίς τη μεταφορά του υπολοίπου, υπήρχε πρωτογενές πλεόνασμα 8.188,88€.
 Ο Πρόεδρος θεωρεί την εικόνα αυτή ως την καλυτέρα που είχε ποτέ να επιδείξει η Ένωση, αλλά πολύ φοβάται ότι θα υπάρξει κατακόρυφη πτώση 
των Εσόδων άμεσα λόγω της οικονομικής κρίσης και θα πρέπει το νέο διοικητικό συμβούλιο να λάβει τα επειγόντως μέτρα.
Ακολούθως ο εκπρόσωπος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Όμηρος Ακιανίδης διαβάσε την έκθεσή της, όπου επίσης διαπιστώνεται η κάθετη πτώση των Εσόδων εκ 
των μισθωμάτων λόγω αποχωρήσεως των ενοικιαστών.
 Τελικά ενεκρίθησαν ομόφωνα τα πεπραγμένα διοικητικά και οικονομικά και το Δ.Σ. απηλλάγη της ευθύνης.
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε τον Προϋπολογισμό του 2011, όπου υπάρχει εμφανής κάμψη. Ακολούθησε συζήτηση. Από ορισμένα μέλη 
(Ν. Ακιανίδης, Γρ Δημητρίου κ.α.) προτείνεται να τεμαχιστούν, ύστερα από έρευνα αγοράς τα διαθέσιμα της Ενώσεως, ώστε να μην είναι σε μια Τράπεζα. Η 
πρόταση γίνεται ομοφώνως αποδεκτή! Επίσης υπάρχουν προτάσεις για περαιτέρω κινητοποίηση των νέω συμπατριωτών. Επ’ αυτών τοποθετούνται οι κ.κ. Στάθης 
Ουλκέρογλου, Χ. Σαπουντζάκης, Η. Μωραλόγλου κ.α.
Ακολουθούν οι Αρχαιρεσίες. Εψήφησαν 66 Ταμειακώς εντάξει μέλη. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
Εξελέγησαν κατά σειρά:

Για το Δ.Σ. Για την Εξ. Επιτροπή
Χάρης Σαπουντζάκης Αθανάσιος  Γουναρίδης
Στάθης Ουλκέρογλου Σταύρος Παπαγερασίμου
Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου Ελένη Ελμαλόγλου
Όμηρος Ακιανίδης                                                         
Κοσμάς Χατόγλου  Αναπλ. Μέλος
Νίκος Χατόγλου Κωνσταντίνος Χατζηαποστόλου
Βασιλεία Ζαχαράκη 
Δημήτρης Μωραλόγλου 
Ξένια Παλλιόγλου
Λουκάς Χριστοδούλου
Ηλίας Μωραλόγλου

Αναπλ. Μέλη: Σίμος Ιντζόγλου, Ιωσήφ Πολυκάρπου

Την 18η Μαΐου 2011 κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου εκλεγέντος
συνήλθε το Δ.Σ. και καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Χάρης Σαπουντζάκης
Α΄Αντ/δρος: Ηλίας Μωραλόγλου
Β΄Αντ/δρος: Νίκος Χατόγλου
Γ. Γραμματέας: Λουκάς Χριστοδούλου
Ειδ. Γραμματέας: Δημήτρης Μωραλόγλου
Ταμίας: Ξένια Παλλιόγλου
Υπ. Δημ. Σχέσεων: Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου
Έφορος: Κοσμάς Χατόγλου
Μέλη: Όμηρος Ακιανίδης, Στάθης Ουλκέρογλου,
Βασιλεία Ζαχαράκη (αν/τική ταμίας).

Τα μέλη της Εξ. Επιτροπής εξέλεξαν μεταξύ των ως προεδρεύοντα
τον κ. Αθανάσιο Γουναρίδη.
Η θητεία των παρακάτω είναι 2/ετής: 2011-2013.

Σύμφωνα με το Καταστατικό ορίστηκαν και οι εξής Επιτροπές δράσης:
α) Πολιτιστικών εκδηλώσεων, Βιβλιοθήκης, Μουσείου:
Ιωσήφ Πολυκάρπου, Χάρης Σαπουντζάκης, Όμηρος Ακιανίδης,
Βασιλεία Ζαχαράκη, Κοσμάς Χατόγλου.
β) Σκακιού:
Νίκος Χατόγλου, Κοσμάς Χατόγλου, Ανδρέας Λυκερίδης.
γ) Εκδρομών- Επισκέψεων:
Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου, Κοσμάς Χατόγλου, Σίμος Ιντζόγλου.
δ) Παρακολούθησης ακινήτων, μισθώσεων:
Ηλίας Μωραλόγλου, Δημήτρης Μωραλόγλου, Βλαδίμηρος Καϊσερλόγλου.
ε) Εκδόσεων:
Χάρης Σαπουντζάκης, Όμηρος Ακιανίδης, Ιωάννα Σαπουντζάκη.
στ) Υπεύθυνος νεολαίας: Στάθης Ουλκέρογλου
ζ) Κοινωνικών Δράσεων: Ξένια Παλλιόγλου, Βασιλική Ζαχαράκη.

Τα Νέα Μας
Την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011 έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, καθώς συμπληρώθηκε 2/

ετία από την εκλογή της προηγούμενης διοίκησης 
πολλά νέα μέλη παρόντα Γενική Συνέλευση. Ίσως η καλύτερη των τελευταίων ετών, παρήγορο κι ελπιδοφόρο σημάδι για το μέλλον του 

Την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011 έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, καθώς συμπληρώθηκε 2/
ετία από την εκλογή της προηγούμενης διοίκησης 

γενική συνέλευση

4� ������.indd   11 22/12/2011   3:01:58 µµ



 νήπια                                  

β’ τάξη δημοτικού

α’ τάξη δημοτικού

γ’ τάξη δημοτικού

12

μας γράφουν...
Τα Νέα Μας

1922-2012: 90 ΧΡΟΝΙΑ
μετά την καταστροφή και τον ξεριζωμό

Εφέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη μεγάλη τραγωδία του Ελληνισμού, τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και τον ξεριζωμό 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων από τις αξέχαστες πατρίδες της Ανατολής του 
έβαλαν ένα οδυνηρό για το Έθνος μας τέλος στην τρισχιλιόχρονη παρουσία του εκεί.
Η ανάμνηση τέτοιων επετείων με περιεχόμενο συντριβής και οδύνης δεν νοείται βέβαια να έχει χαρακτήρα  του 
τύπου «εορτασμός». Αλίμονο! Μόνον «εορτασμός» δεν μπορεί να είναι, ειδικότερα μάλιστα στη συγκυρία της 
βαθιάς οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε, η οποία όσο πάει και πιο πολύ μας οδηγεί στην εξουθένωση και 
την καταστροφή την οποία μερικοί, καθ’ υπερβολήν, ίσως προσομοιάζουν με τη μικρασιατική.
Σε εκδηλώσεις διαφόρων μικρασιατικών οργανώσεων και συλλόγων, αλλά και δημοτικών αρχών, ιδιαίτερα 
προσφυγογενών δήμων, ολοένα και περισσότερο γίνεται λόγος για δυνάμεις που κρύβει ο Ελληνισμός και εν 

προκειμένου ο μικρασιατικής καταγωγής Ελληνισμός, για να μπορέσει να αντιπαλαίψει τη λαίλαπα που μαίνεται τριγύρω μας, και πολύ περισσότερο 
στον ίδιο τον τόπο μας, όπως ακριβώς έπραξε αμέσως μετά την Καταστροφή και τον ξεριζωμό ξαναπαίρνοντας δυνάμεις κι οδηγώντας ουσιαστικά 
την πατρίδα σε μια πορεία αναδημιουργίας και προόδου.
 Επί ενενήντα χρόνια, τέσσερις γενιές μικρασιατών Ελλήνων, μόχθησαν σκληρά 
και μοχθούν, όπως οι αρχές, οι παραδόσεις και τα βιώματά τους, τους δίδασκαν 
για την ατομική και συλλογική προκοπή. Για το φιλότιμο και την περηφάνια. 
Ήξεραν καλύτερα από τον καθένα ζώντας κάτω από τον ζυγό τι σημαίνει να είναι 
κανείς Έλληνας: «είμεθα Έλληνες, μη φοβηθώμεν έχομεν ήρωας τον Λεωνίδαν» 
τραγουδούσαν τα παιδιά στα κοινοτικά σχολειά! Ενενήντα χρόνια από την αποφράδα 
χρονιά του 1922!
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας απευθύνεται στην 
Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλ/φείας, στο Δήμαρχο Νέας Ιωνίας και το 
Δημοτικό Συμβούλιο, στο Κέντρο Σπουδής Και Ανάδειξης  Μικρασιατικού 
Πολιτισμού, στην Ο.Π.Σ.Ε, τα προσφυγικά σωματεία, σε κάθε φορέα, ή προσωπικότητα ή συμπολίτη που μπορεί και πρέπει να έχει λόγο.
 Να προβληματιστεί και να καταθέσει προτάσεις για την οργάνωση πολλών και ποικίλων δράσεων, μέσα στο 2012, ώστε αφενός μεν να 
αναδειχθεί ο ρόλος  κι η προσφορά των προσφύγων στην Ελλαδική κοινωνία αφετέρου δε να τονωθεί το φρόνημα και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα 
για το μέλλον του Ελληνισμού, μέσα από την στήριξη των νέων γενεών στην παρούσα ζοφερά περίοδο που περνάει η πατρίδα μας.
 Η Ένωσή μας με την ενενηντάχρονη παρουσία της στην ιστορία της Νέας Ιωνίας, θα μετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις ενώ φυσικά θα καταθέσει 
και δικό της προγραμματισμό, που θα κορυφώνεται το Σεπτέμβριο του 2012 τον οποίο έγκαιρα θα κοινολογήσει στα μέλη και τους πολυάριθμους 
φίλους της.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

Στη Γραμματεία της Ένωσης 
καταφθάνουν κάθε μέρα 

επιστολές, μπροσούρες, έντυπα, 
προσκλήσεις κλπ. Θα χρειαζόταν 

πολύς χώρος που δυστυχώς 
δεν διαθέτουμε, εάν έπρεπε 
να τις δημοσιεύσουμε όλες. 

Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να 
κάνουμε επιλογές, με βάση τα 

μηνύματα που εκπέμπουν και το 
γεγονός ότι δεν επικαλύπτονται 

από την υπάρχουσα ύλη.
Με την αναδιάρθρωση του 

site της Ενώσεως ελπίζουμε να 
μπορέσουμε να «αναρτήσουμε» 

πολύ περισσότερες επιστολές, 
ιδιαίτερα αυτές που σχολιάζουν 

και προτείνουν.
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 νήπια                                  δ’ τάξη δημοτικού
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α’ τάξη δημοτικού

ε’ τάξη δημοτικού

στ’ τάξη δημοτικού

γ’ τάξη δημοτικού

γυμνάσιο

Πρωταθλητής: Γιώργος Κιουλμπαλόγλου
Δευτεραθλητής: Στράτος Αβραμίδης

Πρωταθλητής: Μιχάλης Κουνουβέλης
Δευτεραθλητής: Θωμάς Γιαβασόπουλος
Τριταθλητής: Κοσμάς Κανελάκης
4oς: Στυλιανός Σκευοφύλαξ
Α΄Κορίτσι: Σοφία Παπαζάνη

Πρωταθλητής: Βασίλης Κουνουβέλης
Δευτεραθλητής: Γεώργιος Λυκερίδης
Τριταθλητής: Αντώνης Ξυλόκοτας
4ος: Γιώργος Λαμπράκης
Α΄Κορίτσι: Σταυρούλα Σαγιά

Πρωταθλητής: Χρηστάκος Μανεσιώτης
Δευτεραθλητής: Στέργιος Μοσχούδης
Τριταθλητής: Χαράλαμπος Τσιατσούλης

Πρωταθλητής: Κων/νος Μπούντρας
Δευτεραθλητής: Σοφία Σταυράκογλου
Τριταθλητής: Κύριλος Σέντχομ
4η: Μαρίσα Βλάχου
Α΄Κορίτσι: Ειρήνη Βαγενά

Πρωταθλητής: Κων/νος Κόττας
Δευτεραθλητής: Σπύρος Κανελάκης
Τριταθλητής: Γεωργία- Μαρία Σαγιά
4η: Κων/να Λάλλου
Α΄Κορίτσι: Κατερίνα Γιαννούλη

Πρωταθλητής: Αγγελική Ίσαρη
Δευτεραθλητής: Δημήτρης Πενέσης
Τριταθλητής: Aγγελος Λογοθέτης
4ος: Σωκράτης Βλαχόπουλος
Α΄Κορίτσι: Κοτρώτσου Σοφία

Πρωταθλητής: Ιωάννης Λάλλος
Δευτεραθλητής: Θεόδωρος Αφουξενίδης
Τριταθλητής: Κων/νος Σταυράκογλου

νήπια δδ’ τάξη δημο
Αποτελέσματα - Βραβεύσεις
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Ετήσιο Σκακιστικό
Τουρνουά

στη Μνήμη
Γαβριήλ Τσακίρη

Την Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011, στους χώρους της Ένωσης 
διεξήχθη ένα ακόμη Ετήσιο τουρνουά στη μνήμη του αξέχαστου 
ευεργέτη της Ένωσης Γαβριήλ Τσακίρη.

Πήραν μέρος περισσότερα από 50 παιδιά, από το 
Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο.Διευθυντής ήταν ο κ. Γρυπαίος και διαιτητής ο κ. 
Μαναγκάτζε ενώ η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείτο από τους Γ. Βλάχο, Α. Λυκερίδη, 
Κ. Ίσαρη.

Οι νικητές, κατά τάξη, ήσαν οι εξής:

Μετά το τέλος των αγώνων έγιναν οι 
απονομές των μεταλλίων και των κυπέλων 
στους νικητές με την παρουσίασή τους από 
τον υπεύθυνο του Τμήματος Σκακιού, Ν. 
Χατόγλου.

Τα Νέα Μας
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3ο Σκακιστικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα

Η Ένωση σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Ιωνίας,
το Πνευματικό του Κέντρου και τη ΣΑΝΙ συνδιοργάνωσαν

το 3ο Σκακιστικό Σχολικό-Ατομικό Πρωτάθλημα
Ν. Ιωνίας, την Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011.

Οι αγώνες έγιναν στο 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, με τη συμμετοχή 
200 μαθητών (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου) από τους 
δήμους Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης-

Πεύκης, Φιλοθέης-Ψυχικού.
Πέραν των μαθητών που αγωνίστηκαν με πρώτο ζητούμενο 

πάντα την ευγενή άμιλλα,
παρίσταντο και δεκάδες γονείς και φίλοι του Σκακιού,

οι οποίοι συνεχάρησαν τους διοργανωτές για την άψογη 
διεξαγωγή των αγώνων.

Υπήρξαν και παράλληλες εκδηλώσεις στον εξωτερικό χώρο με 
την ψυχολόγο κ. Χρ. Πουλοπούλου και τον ειδικό ορθοδοντικό 

κ. Γιάννη Αλεξιάδη. 

Στις Ιωνικές Ημέρες, που οργάνωσε εφέτος, ειδικά για τα παιδιά 
ο Δήμος Νέας Ιωνίας, η Ένωσή μας μετέσχε αφενός μεν με τον 
κ Κυριάκο Γρυπαίο, 
πρώην στέλεχος της 

Εθνικής Ελλάδος 
Σκακιού, για τον αγώνα 
σιμουλτανέ απέναντι σε 
40 παιδιά από σχολεία 

της Νέας Ιωνίας, 
αφετέρου δε με μαθητές 

του τμήματός της.
Ο αγώνας έγινε την 

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2011 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου, 
παρουσία πολλών γονέων και φίλων του Σκακιού.

• Από το Σεπτέμβρη η Ένωσή μας έχει ως δάσκαλο του 
Σκακιού τον κ. Κυριάκο Γρυπαίο, ο οποίος με ιδιαίτερο ζήλο και 
εργατικότητα, από κοινού με τον κ. Νίκο Χατόγλου, εργάζεται για 

την πρόοδο του Τμήματος.
Η Ένωση ευχαριστεί τον κ. Νικολόζ Μαναγκάτζε, που δούλεψε 
επί τόσα χρόνια με αγάπη και μεράκι κοντά μας και του εύχεται 

κάθε επιτυχία στην καινούργια του θέση.

NEA ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ

Το Τμήμα Σκακιού της Ένωσής μας συνεχώς ανανεώνει 
το δυναμικό της με νέα σημαντικά αποκτήματα.

Ένας εξ αυτών είναι και ο κ. Γεώργιος Καλδής, ο οποίος 
εκτός της ενίσχυσης που παρέχει, βάσει της εξαιρετικής 
κατάρτισής του, μας εδώρισε και 35 βιβλία σκακιστικού 

περιεχομένου.
Επίσης νέοι σκακιστές που προοιωνίζουν για την 

Ένωση επιτυχίες είναι οι: Γεώργιος Καραογλάνογλου, 
Λάμπρος Μερκούρης, Κων. Πανταζής.

Συμμετοχή σε Πρωταθλήματα
Το Σκάκι μας μέσα στο 2011 πήρε μέρος

στα παρακάτω πρωταθλήματα:
• Διασυλλογικό πρωτάθλημα Α΄ τοπικής, με 8/μελείς ομάδες.
• Ομαδικό κύπελο Αττικής, με 4/μελή ομάδα.
• Κύπελο Παμπαίδων(-10), με 2 4/μελείς ομάδες.
• Κύπελο Παίδων (-14), με 1 4/μελή ομάδα.
• Κύπελο Παίδων (-16), με 1 4/μελή ομάδα.
• Ομαδικό Παίδων-Κορασίδων, με 6/μελείς ομάδες.
• Ομαδικό juniors (-8), με 3/μελείς ομάδες.
• Ομαδικό Αττικής (-12), με 6/μελείς ομάδες.
• Κύπελο Σπύρος Μπίκος, με 8/μελείς ομάδες.

Σκακιστικές «Ιωνικές Ημέρες»

Tελικά ομαδικά Αττικής Παίδων
και Παμπαίδων

Από 9-11 Δεκεμβρίου 2011 έγιναν στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Δήμου οι τελικοί αγώνες ομαδικών πρωταθλημάτων Παίδων 

(Κ-16) και Παμπαίδων (Κ-12).
Συνδιοργανωτές: ο Δήμος Ν. Ιωνίας, η ΕΣΣΝΑ

και βέβαια η Ένωσή μας.
Στην κατηγορία (Κ-16) πρωταθλήτρια ήταν η Πνευματική Στέγη 

Περιστερίου,
ενώ στην κατηγορία (Κ-12) η Σκακιστική Επικοινωνία.

Απονομές εκτός του Δημάρχου κ. Γκότση έκαναν
ο κ. Μ. Καλοσκάμπης από την Ε.Σ.Ο,

ο αντ/δρος της ΕΣΣΝΑ και της Ένωσής μας κ. Ν. Χατόγλου,
ο πρόεδρος της ΕΣΣΝΑ κ. Χρ. Γκορίτσας,

ο κ. Π. Σκλαβούνος και άλλοι.
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Κάνοντας με τη λήξη του 2011 τον Απολογισμό ζώντων και 
τεθνεώτων διαπιστώσαμε ότι είχαμε δυστυχώς αρκετές απώλειες.

Αναφερόμαστε πρώτα στην αγαπημένη μας  Έλλη, την Έλλη 
Γαβριήλογλου, που έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του 
Φλεβάρη. Η Έλλη ήταν από τις ελάχιστες Σπαρταλιές, που ζούσε και 
βρισκόταν ανάμεσά μας, αεικίνητη και δυναμική, όντας γεννημένη στην 
αξέχαστη πατρίδα πριν την Καταστροφή. Καλό σου ταξίδι , Έλλη….

Την ίδια μέρα χάσαμε και μιαν ακόμη Σπαρταλιά, από τα παλαιότερα 
μέλη της Ενώσεως, την Ελισσάβετ Χριστοδούλου, μητέρα 
του γεν. Γραμματέα μας Λουκά Χριστοδούλου, που ακολούθησε στο 
ταξίδι προς την αιωνιότητα το σύζυγό της Παναγιώτη, μέσα σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα.

Πρωτομαγιά έφυγε μια ακόμη Σπαρταλιά. Η Χριστίνα 
Καζαντζόγλου, μητέρα του διατελέσαντος μέλους του Διοικ. 
Συμβουλίου, του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Αντώνη Καζαντζόγλου.

Η Ένωσή μας κατευόδωσε τις τρεις συμπατριώτισσες καταθέτοντας και 
λίγα λουλούδια στις σορούς τους.

Ο Δαμιανός Κιρμίζογλου, Βουρδουρλής την καταγωγή, 
άνθρωπος του πνεύματος και της δημιουργίας, σεμνός και «αφανής», μας 
αποχαιρέτησε στις 28 του Μάρτη.

 Εκ μέρους της Ενώσεως, κατά την κηδεία του, μίλησε ο πρόεδρός μας, 
που σε περίληψη είπε τα εξής: «Αγαπητέ φίλε, υπήρξες ένας αυστηρά 
προσηλωμένος στο καθήκον, ευγενής, απολύτως επαρκής, τυπικός  και 
πολύ αποτελεσματικός ανώτερος διοικητικός υπάλληλος, υπόδειγμα 
αρετής, εργατικότητας και τιμιότητας….

Κυκλοφορούσες έμφορτος προοδευτικών ιδεών και οραμάτων στο 
χώρο των πνευματικών αναζητήσεων προσφέροντας την πολύτιμη 
συνδρομή σου σε κάθε πολιτιστική προσπάθεια στη Νέα Ιωνία… 
Αποστρεφόσουν την προβολή. Κι όταν ακόμη είχες καταξιωθεί ως ένας 
εκ των σημαντικών πνευματικών ανθρώπων αυτής της πολιτείας δεν 
έστερξες στην αναζήτηση επαίνων και τιμών…Φίλε, φεύγεις, όπως πάντα 
ήσουν, όρθιος, αγέρωχος και μόνος. Καλό σου ταξίδι..»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΤΕΡΑ

Ανήμερα του Πάσχα, 24/4/2011 
την ημέρα της Αγάπης για όλη την 
Χριστιανοσύνη και με την μοναδική 
λέξη που είχε πάντα στα χείλη του-
ΑΓΑΠΗ- που είχε στερηθεί από μικρό 
παιδί από τα ίδια του τα αδέλφια για 
τα οποία μόχθησε πάρα πολύ για 
αυτά, ένας από τους τελευταίους 
Σπαρταλήδες 90 ετών, γεννημένος 
στην πατρίδα μας τη Σπάρτη Μ. 
Ασίας έφυγε από κοντά μας. Έφυγε 
ήρεμος δίπλα στα παιδιά του, σαν 
να κοιμόταν. Η μεγάλη του αγάπη 

και επιθυμία ήταν να πάει στην πατρίδα του, να προσκυνήσει τα χώματα 
που γεννήθηκε. Δεν μπόρεσε. Τώρα το σώμα του αναπαύεται εδώ, αλλά 
η ψυχή του στη Μικρασία, σκεπασμένος από μια χούφτα ΑΓΙΟ ΧΩΜΑ 
από τη γλυκιά του πατρίδα μαζεμένο από τον περίβολο της Εκκλησιάς 
των Εισοδίων της Θεοτόκου και νερό από την πηγή του Αγίου Μηνά 
«ΑΓΙΑΣΜΕΝΑ» να τον δροσίζει στο μακρινό του ταξίδι, που ευτυχώς 
εγώ ο πρωτότοκος γιος του πρόλαβα να φέρω από την πατρίδα για το 
τελευταίο αντίο. Αυτός ήταν ο γεμάτος Αγάπη άνθρωπος και Πατέρας 
Νίκος Συμ. Ιντζόγλου.

Καλό ταξίδι Πατέρα από μας και την αγαπημένη σου «Ένωση 
Σπάρτης Μικράς Ασίας» που τόσο αγάπησες και έκανες και εμάς 
να ακολουθήσουμε τα πιστεύω σου και τα βήματα σου και ειδικά 
εμένα να ρέει μέσα μου μόνο ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΙΚΟ αίμα.

Σίμος-Τάσος-Νικόλας

Εκείνοι
που φεύγουν...

Δωρεές
στην Ένωση

15

Κατά το 2011 έγιναν οι παρακάτω δωρεές προς
την Ένωση για την επίτευξη των πολιτιστικών
και κοινωφελών σκοπών της :
Μιχαηλίδου Ρίκα 1070,00€ 
για τους κοινωφελείς σκοπούς της Ένωσης 
Μωραλόγλου Ηλίας 500,00€ 
για τους κοινωφελείς σκοπούς της Ένωσης 
Γαβριήλογλου Γεώργιος 200,00€
στη μνήμη της μητρός του Έλλης Γαβριήλογλου
Χριστοδούλου Λουκάς 300,00€ 
για τους κοινωφελείς σκοπούς της Ένωσης 
Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης 120,00€
για τους κοινωφελείς σκοπούς της Ένωσης 

Από 100€ προσέφεραν οι κάτωθι:
Οικ. Ευθυμίου Αθανάσιου στη μνήμη Στάσας Σταματιάδου
Γιώτα & Νίκος Φιλιππίδης στη μνήμη Έλλης Γαβριήλογλου
Σταυράκογλου Νικόλαος, Λάλλος Χρήστος, Λογοθέτης 
Δημήτριος, Κουνουβέλης Κωνσταντίνος, Γεώργιος 
Πορτοζούδης, Αβραμίδης Γεώργιος.

Από 50€ προσέφεραν οι κάτωθι:
Σκευοφύλακας Μάρκος, Καλοζύμη Μακρίνα, Πατινιώτης 
Αθανάσιος, Ίσαρης Κων/νος, Αναστασόπουλος Ιωάννης, 
Σαγιάς Νικόλαος, Πενέσης Πέτρος, Φαρμάκη Πηνελόπη, 
Λυκερίδης Ανδρέας, Μανεσιώτης Βασίλης, Παναγιώτου 
Νικόλαος, Κρούστης Γεώργιος, Καλμπούρος Τρύφων, 
Δαφέρμος Στυλιανός, Μερκουράκη-Καψάλη Δημ., 
Σπεράνσκαγια Ναταλία, Κανελάκης Ανδρέας, Βλαχόπουλος 
Γεώργιος, Σώτου Κων/να, Μαστρογιάννης Παναγιώτης, 
Κοτριώτσιος Αποστόλης.

Για κοινωφελείς σκοπούς προσέφεραν οι κάτωθι:
Σαράφογλου Στέλιος 60,00€
στη μνήμη Κυριακής Σαράφογλου & Αθανασίου Κυριαζή
Σαράφογλου Στέλιος 60,00€
στη μνήμη Αναστάσιου, Θεογνωσίας, Μηνά, Ραχήλ,
Σταύρου, Αριστέας, Κυριακής Σαράφογλου
Ελμαλόγλου Καίτη 50,00€
στη μνήμη του πατρός της Ιορδάνη Ελμαλόγλου
Ελμαλόγλου Καίτη 50,00€
στη μνήμη του νονού της Κίμωνα Ελμαλόγλου
Εμβαλωμένου Ευαγγελία, Ροκκάς Γιάννης 40,00€

Από 30€ προσέφεραν οι κάτωθι:
Ανώνυμος, Δανιηλίδου Αναστασία

Από 20€ προσέφεραν οι κάτωθι:
Ραντελίδης Δημήτριος (για το σκάκι), Γιαννούλης 
Κωνσταντίνος, Σαράφογλου Στέλιος (εις μνήμην Κυριακής) 
Αναστασιάδου Ιουλία (εις μνήμην μητρός της Ευλαμπίας 
Αναστασιάδου)

Από 10€: Κοφινά Άννα (στη μνήμη συζ. Νικολάου)

Βιβλία στην Ένωση δώρισαν οι εξής:
Καλδής Γιώργος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
Κουβέλης Μπάμπης, Μπαλόγλου Χρήστος, Σαριντζιώτου-
Σπύρου Μαρίτσα, Προμπονά Ιλιάδα, Φιλόπτωχος Αδελφότης 
Ανδρών Θε/κης, Καμαλάκης Σπυρίδων, Πολυκράτης Δ. 
Γεώργιος, Εθνική Τράπεζα Αττικής, Καζαντζόγλου Αντώνιος, 
Ιωακειμόπουλος Μηνάς, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Δωρεά Φωτογραφιών: Μητρογιαννόπουλος Νίκος

Το Δ.Σ. της Ένωσης τους ευχαριστεί θερμά.
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Από τις Εκδηλώσεις μας
1
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1. Στο φουαγιέ του θεάτρου:
Μ. Ποντίκας, Π. Πολυκάρπου, Σ. Πολυκάρπου, Γ. Χαραλάμπους,
Λ. Χριστοδούλου, Χ. Σαπουντζάκης, Όμ. Ακιανίδης.

2. Η συγγραφέας κα Κατσίπη και η κα Ν. Σακκά.

3. Ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου.

4. Ο κ. Λάζαρος Εφραίμογλου

5. Ο κ. Γιώργος Λουκάς

6. Ο δήμαρχος κ. Γκότσης, ενώ κόβει ένα κομμάτι βασιλόπιτα.
Δίπλα του η κα Ξένια Παλλιόγλου.

7. Η Αραπίτσα με τα πλατάνια της.

8. Από τη βασιλόπιτά μας.
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