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•  Ω! ΘΕΕ ΜΟΥ!
Τι χρονιά ήταν 

αυτή, αλήθεια; Τι να 
πρωτοθυμηθεί κανείς 
από αυτά που έγιναν 
στον κόσμο, την Ευρώπη, 
την πατρίδα μας; Μέρες τρόμου και 
ζόφου με αεροπλάνα να καταρρίπτονται, με τρομοκράτες 
τζιχαντιστές να σκοτώνουν εκατοντάδες αθώους μέσα 
στις πόλεις, με χιλιάδες κατατρεγμένων προσφύγων να 
προσπαθούν να περάσουν στη χώρα μας και το Αιγαίο για 
πολλούς από αυτούς και ιδιαίτερα τα παιδιά να γίνεται ο 
υγρός τάφος τους!

Λόγια πικρά, λόγια σκληρά που δεν ταιριάζουν ίσως σ’ 
ένα πρώτο σχόλιο πρωτοχρονιάτικο!

Όμως δυστυχώς ούτε και στην πατρίδα μας τα πράγματα 
πήγαν καλά. Αλλεπάλληλες εκλογές, φόροι, μειώσεις 
μισθών και συντάξεων, ανεργία, capital control κ.λ.π. Η 
λεγόμενη οικονομική κρίση δεν λέει να τελειώσει. Από 
τη θέση αυτή όμως δικαιούμαι να εκφράζω κυρίως τις 
απόψεις του Συλλόγου μας και όχι τις προσωπικές μου.

Και δεν το κρύβω, ότι μέσα σε τόσες δυσκολίες και 
αντιξοότητες, μέσα σε τόσα βάσανα, όταν σύλλογοι 
με πανελλήνια δράση βάζουν λουκέτο, όταν ιστορικοί 
σύλλογοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που φέρουν σε 
πολύ δύσκολη θέση τα μέλη και τις διοικήσεις τους όταν 
άλλοι προσπαθούν να επιβιώσουν, η Ένωσή μας χάρη 
στην προσεκτική οικονομική διαχείριση και τις σωστά 
στοχευμένες δράσεις εξακολουθεί να στέκεται καλά και ν’ 
ατενίζει το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία. 

Μπορεί να πληρώνουμε απαράδεκτα πολλούς φόρους, 
έχουμε όμως και συμπατριώτες-μέλη μας οι οποίοι όχι 
μόνον δεν έπαψαν να μας στηρίζουν ηθικά και υλικά αλλά 
επαύξησαν σημαντικά αυτή τη στήριξή τους. Ιδιαίτερα την 
υλική, που σημαίνει την εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τη 
διοίκησή μας!

Σ’ αυτούς και το μεγάλο ευχαριστώ μας.
"Ευχαριστώ" νομίζω, ότι αρμόζει να ειπωθεί και για την 

όλη στήριξη που μας παρέχει η Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας 
& Φιλ/φείας και ο προκαθήμενός της σεβασμιότατος 
μητροπολίτης κ.κ. Γαβριήλ. Ο αναγνώστης θα το 
διαπιστώσει διαβάζοντας την τόσο σημαντική συνέντευξη 
που μας παραχώρησε.

bX
•  ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! Εδώ και ένα μήνα βγήκε στον 

αέρα, το εντελώς καινούργιο, σύγχρονο, λειτουργικό, 
δυναμικό site της Ενώσεως αποσπώντας κιόλας τα θετικά 
σχόλια όσων το επισκέφθηκαν στον ιστότοπο

www.enosispartis-mikrasasias.gr
Έχει γίνει σοβαρή δουλειά αρκετών μηνών, γιατί θα 

θέλαμε το καινούριο Site μας να είναι ένας πλήρης και 
σωστός καθρέφτης του Συλλόγου μας. Ευχαριστίες 
χρωστούνται σε πολλούς, ως προς τα κείμενα και στον Κ. 
Χατόγλου, ως προς την τελική οργάνωση.

Με την ευκαιρία αυτή θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

θερμά τους ιδιοκτήτες των 
ηλεκτρονικών εντύπων που καταχωρούν όλα 

τα Δελτία Τύπου που εκδίδουμε. Ιδιαίτερα δε 
τον κ. Βασ. Μαγκαναδέλλη του Ionia net και τον κ. Δημ. 
Παντέλα του «Mikrasiatis». Ξέρετε η Ένωση εκδίδει πολλά 
δελτία το χρόνο, με την ευκαιρία εκδηλώσεων, επετείων, 
γεγονότων. Αρκετά έχουν ιδιαιτέρως προσεχθεί από τους 
«αναγνώστες» του ηλεκτρονικού τύπου. Για παράδειγμα 
θα αναφέραμε το δελτίο τύπου που εκδώσαμε για την 
12 Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας 
δημοσιεύοντας μια σπάνια φωτογραφία του αειμνήστου 
μητροπολίτη Πατάρων Μελετίου, επικεφαλής Ιωνιωτών 
να κατεβαίνει πεζή στην Αθήνα για να εορτάσουν την 
Απελευθέρωση! bX
•  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ έχει 

πάρα πολλές φορές αναφερθεί τιμητικά από την Ένωση, 
αφενός μεν για την μεγάλη προσφορά της στα της 
διοίκησης της, αφετέρου δε για τις κατά καιρούς μεγάλες 
δωρεές της.

Σ’ αυτές τις τόσο δύσκολες μέρες η δωρεά ενός τόσο 
σημαντικού ποσού υπέρ των κοινωφελών σκοπών της 
Ενώσεως, σε συνέχεια κι άλλων προσφορών δεν μας 
ενισχύει μόνον οικονομικά, αλλά και μας τιμά για την 
εμπιστοσύνη που μας δείχνει.

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι βέβαια ν’ 
ανακηρύξουμε το τελευταίο μέλος της οικογένειας, 
την κ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑ 
της Ενώσεως. Να είναι πάντα καλά και να ναι πάντα κοντά 
μας. Η Ένωση ευχαριστεί.

Σας εύχομαι ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
και κάθε καλό για το 2016.

Ο Πρόεδρος 
Χάρης Σαπουντζάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχεται σε όλα τα μέλη και τους φίλους

Καλή Χρονιά,
Υγεία, Ευτυχία, Προκοπή.
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- Σεβασμιότατε, η Ένωσή μας από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής σας 
στη Νέα Ιωνία, την πόλη που ίδρυσαν οι συμπατριώτες μας Σπαρταλήδες το 
1923, στοιχήθηκε στο έργο σας σε επίπεδο τοπικών δράσεων πολιτισμού και 
κοινωνικής αρωγής. Ένα πρώτο σχόλιό σας για αυτό;

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητή-
σουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ιδιαιτέρως εκτιμώ και την Ένωση 
Σπάρτης αλλά και την πρωτοβουλία που έχετε πάρει εκδίδοντας αυτό 
το ετήσιο περιοδικό θεωρώντας ότι κάθε πρωτοβουλία που γίνεται 
προς αυτή την κατεύθυνση, να προβάλλεται ό,τι στοιχείο συνδέεται με 
τις ρίζες μας και την ταυτότητά μας είναι ιδαιτέρως σημαντικό και δεν 
θα μπορούσαμε να μην το επαινέσουμε. Για μένα θεωρώ τιμή που ήρθα 
στη Μητρόπολη αυτή που οι ρίζες της είναι η προσφυγιά. Αν κατέβει 
κάποιος στο σταθμό της Ν. Ιωνίας θα δει τον Παπαϊωακείμ Πεσματζό-
γλου να παρίσταται στη θεμελίωση της πόλης. Είναι λοιπόν συνυφα-
σμένη με την ταυτότητά μας ως τοπική Εκκλησία η προσφυγιά. Άρα λοι-
πόν όποιες δράσεις γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση δεν μπορούν 
να μας αφήνουν αδιάφορους αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο 
μπορούμε για να τις ενισχύουμε. Η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια 
και η Νέα Χαλκηδόνα έχουν πάρα πολλούς προσφυγικούς συλλόγους. 
Θεωρώ πολύ σημαντικό σύλλογο την Ένωση Σπάρτης γιατί υπάρχει μια 
μεγαλύτερη προσφορά στην ιστορία και έχει και πολύ καλή οργάνωση. 
Είναι πολλά τα σωματεία. Είναι από την πλευρά μου παραδοχή και το 
έκανα από τη στιγμή που ανέλαβα, να έρχομαι σε επικοινωνία με όλα τα 
σωματεία. Ξεκίνησα πέρυσι πηγαίνοντας σε όλες τις κοπές πίττας που 
έγιναν για το νέο έτος, σε όποιες δραστηριότητες έγιναν και κλήθηκα. 
Ήμουν παρών ακριβώς για να δείξουμε ότι η Μητρόπολη αγκαλιάζει, 
στηρίζει και παρακαλεί τους συλλόγους και εκείνοι να στηρίξουν τη 
Μητρόπολη στις δικές της δραστηριότητες.

- Πώς θα ορίζατε αναλυτικότερα ένα τέτοιο πεδίο συνεργασιών;
Νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή που ήρθα 

στη Ν. Ιωνία, με την Ένωση Σπάρτης και με τον πρόεδρό της έχου-
με έρθει σε επικοινωνία, σε αγαστή συνεργασία, πολλές δράσεις και 
δραστηριότητες μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί και πάνω απ' όλα 
πιστεύω ότι μας ενώνει φιλία, που νομίζω η φιλία είναι κάτι πολύ ιερό. 
Ό,τι μπορώ να προσφέρω από την δική μου την πλευρά θα το κάνω 
για να μπορούν να προωθούνται οι στόχοι και οι σκοποί της Ενώσεως 
ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

- Σεβασμιότατε, σας ακολουθεί μεγάλη δημοφιλία και σε αυτό έχει συμβά-
λει το νεαρό της ηλικίας σας αλλά και η εκπαιδευτική σας εμπειρία με απο-
τέλεσμα μια ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία με τη νεότερη γενιά. 
Από τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους νέους ποιά είναι η άποψή σας για 
την παιδεία και το σχολείο;

Θεωρώ ότι για την Εκκλησία πρωταρχικός της ρόλος είναι η διάδοση 
του λόγου του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει ποτέ. Αλλάζουν 
οι συγκυρίες και οι εποχές. Ζούμε σε μία εποχή όπου έχουμε χρέος 
εμείς οι κληρικοί να μεταδώσουμε στους νέους το μεγαλείο το οποίο 
κρύβεται πίσω από το λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ένας λό-
γος αγάπης, παρηγορίας, αλληλεγγύης, ένας λόγος ο οποίος μπορεί 
πραγματικά να κρατήσει τους ανθρώπους ενωμένους και να εγγυη-
θεί και την πρόοδο και την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οποια-
δήποτε δραστηριότητα γίνεται πρέπει να έχει στόχο τα νιάτα μας που 
νομίζω αρκετά έχουν ακούσει ίσως και να έχουν παραπληροφορηθεί 
και καλό θα ήταν να αρχίσει η Εκκλησία να λέει στα νέα αυτά παιδιά 
ποιές είναι οι αρχές και οι αξίες που οδήγησαν την πατρίδα μας στο 
πέρασμα των αιώνων να φτάσει ως εδώ. Πολλές φορές έχω πει ότι 
η καλύτερη μορφή επικοινωνίας είναι η διαπροσωπική. Γι' αυτό και ο 
ίδιος έχω επιλέξει κάθε Πέμπτη, όλη την ημέρα μέχρι το μεσημέρι, 
να επισκέπτομαι σχολεία της Μητροπόλεώς μου και σε συνεργασία 
με δασκάλους και καθηγητές να έχω επικοινωνία με τα παιδιά. Αυτό 
ξεκίνησε τον περασμένο χρόνο, συνεχίζεται και ελπίζω να συνεχιστεί 
στο μέλλον με τη βοήθεια των θεολόγων καθηγητών. Έχει συσταθεί 
μια ομάδα με τους συναδέλφους θεολόγους και κάθε Πέμπτη μου επι-
τρέπουν να γίνεται το μάθημα των Θρησκευτικών από εμένα με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται με τα παιδιά κάτι 
πολύ ουσιαστικό. Μπορούμε να σπάμε τον 
πάγο. Να μπορούμε να πλησιάσουμε ο ένας 
τον άλλον διότι πολλές φορές η Εκκλησία 
φαίνεται απόμακρη από την καθημερινότη-
τά μας με αποτέλεσμα να μας φοβίζει. Και 
τα νέα παιδιά πολύ περισσότερο. Τα παιδιά 
πρέπει να αντιληφθούν επίσης κάτι πολύ 
σημαντικό, ότι ο Χριστός στον άνθρωπο 
προσφέρει κάτι που οι Έλληνες έχουμε 
πολεμήσει γι' αυτό. Προσφέρει ελευθερία. 

«...η 
πραγματική 
ελευθερία 
έρχεται 
μέσα από τη 
γνώση»

Εδώ και έναν χρόνο, στην έδρα μας τη Νέα Ιωνία, την 
πόλη που ιδρύθηκε από Μικρασιάτες και αγαπήθηκε από 
καλλιτέχνες, συγγραφείς, επιστήμονες αλλά και όλους 

εμάς τους κατοίκους της, έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε έναν 
φωτισμένο, νέο, δραστήριο, ιεράρχη. Πρωτοπορούμε λοιπόν και 
σε αυτό τον τομέα και καλωσορίζουμε στις σελίδες μας

συνέντευξη του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας 

και Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ
Συνέντευξη στην Ιωάννα Σαπουντζάκη
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Και η πραγματική ελευθερία έρχεται μέσα από τη γνώση. Η γνώση είναι 
ένα αγαθό που οφείλει το σχολείο να προσφέρει και η εκκλησία πρέπει 
να συμβάλει σε αυτό.

- Ένα σχόλιό σας για το φαινόμενο της άρνησης θρησκεύματος στις μέρες 
μας και κυρίως στους νέους που υποστηρίζουν πλέον σθεναρά αυτή τους την 
επιλογή. Πιστεύετε ότι φέρει μερίδιο ευθύνης και η Εκκλησία αλλά και ο θρη-
σκευτικός φανατισμός σε αυτό;

Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτοκριτική και καλό είναι 
ιδιαίτερα όταν διανύουμε μια περίοδο κρίσης όλοι μας να έχουμε τη 
διάθεση να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Η θρησκεία μας έχει έναν 
πολύ σημαντικό και χρήσιμο όρο για αυτή την φάση της ζωής μας. Τη 
λέξη "μετάνοια". Η μετάνοια σημαίνει "αλλάζω τρόπο ζωής". Όλοι πρέ-
πει να μετανοήσουμε για τα λάθη και τις αδυναμίες μας είτε είμαστε 
εκκλησιαστικοί παράγοντες, είτε πολιτικοί είτε επιχειρηματίες είτε 
ασκούμε οποιασδήποτε μορφής εξουσία ή κατέχουμε θεσμική παρου-

σία, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να 
αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Σίγουρα 
λοιπόν και η Εκκλησία έχει το μερίδιο 
ευθύνης που της αναλογεί σε αυτό το 
ζήτημα. Ο φανατισμός απ' όπου κι αν 
προέρχεται εκφράζεται με βία. Βασική 
μας θεώρηση και βαθύ μας πιστεύω εί-
ναι ότι σε καμία περίπτωση οποιοσδή-
ποτε θεός δεν μπορεί να αποτελεί το 
μέσο με το οποίο θα προωθείται η βία. 
Καταδικάζουμε τη βία. Η βία δεν έχει 
θέση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, 
δεν έχει θέση μέσα στις θρησκείες και 

σε καμία περίπτωση η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο επίλυσης των 
προβλημάτων.

Σεβασμιότατε, με αφορμή την επίσκεψή σας στο χώρο του αναγνωστηρίου 
της Ενώσεώς μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα ράφια της βιβλι-
οθήκης μας φιλοξενούνται 8.500 τόμοι βιβλίων απ' όλους τους χώρους της 
Επιστήμης, των Τεχνών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Εσείς, διαβάζετε;

Οφείλω να ομολογήσω ότι όσες φορές έχω επισκεφθεί τους χώρους 
της Ενώσεως πάντα εντυπωσιάζομαι από τη σοβαρότητα αλλά και την 
οργάνωση της καθημερινότητας του συλλόγου. Οφείλω να επαινέσω 
την προσπάθεια που γίνεται στο θέμα της Βιβλιοθήκης και σας ενημε-
ρώνω ότι είναι και στα μελλοντικά μας σχέδια η δημιουργία Βιβλιοθή-
κης στη Μητρόπολη. Σημαντικότατο επίσης θεωρώ το έργο σας στον 

Σκακιστικό τομέα με τον οποίο δημιουργείτε προϋποθέσεις στα νέα 
παιδιά να αυξήσουν τις νοητικές τους δυνατότητες και ταυτόχρονα να 
απασχολούνται σε έναν ιστορικό και σημαντικό χώρο του δήμου μας. 
Θεωρώ λοιπόν ότι η Βιβλιοθήκη, όπου κι αν αυτή βρίσκεται είναι μια 
τράπεζα πληροφοριών, είναι επίσης το μέσο που θα ανοίξει ορίζοντες 
και θα ελευθερώσει από τη σκλαβιά που προσφέρει η αμάθεια. Όσον 
αφορά το πόσο διαβάζω, η αλήθεια είναι ότι κυνηγάω τον εαυτό μου 
να διαβάσει. Δυστυχώς ο χρόνος μου πλέον είναι περιορισμένος και 
γι' αυτό οι ώρες ανάγνωσης είναι λιγοστές σε σχέση με την εποχή 
που ήμουν φοιτητής. Βέβαια, καλό είναι το διαδίκτυο και οι εφημερίδες 
αλλά όσο πλούτο σου προσφέρει η επαφή με ένα βιβλίο κανένα άλλο 
μέσο δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει

- Διαδίκτυο και Εκκλησία. Η Εκκλησία χρησιμοποιεί πλέον το πολύτιμο 
εργαλείο που λέγεται internet. Η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας 
ακολουθεί το ρεύμα της εποχής;

Έχουμε εδώ και ενάμιση χρόνο ιστοσελίδα www.nif.gr η οποία 
ανανεώνεται συχνά καθώς και πλήρη παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media) όπως facebook και twitter, από τα οποία 
μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες της 
Μητρόπολης και όχι μόνο. Στο πολύ άμεσο μέλλον υπάρχει πρόβλεψη 
για τη δημιουργία υπηρεσίας i-message μέσω της οποίας στα 
καταχωρημένα κινητά τηλέφωνα θα αποστέλλεται καθημερινά ένα 
μήνυμα από τον μητροπολίτη, ένα σχόλιο της ημέρας, ένα καθημερινό 
απόσπασμα από το Ευαγγέλιο.

- Θα θέλαμε την προσωπική σας γνώμη για το τραγικό φαινόμενο των προ-
σφυγικών ροών στην Ευρώπη από τη Συρία.

Μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί τόσα κύματα αλλόθρησκων προσφύγων; Μπορεί 
η Εκκλησία να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος ή ο ρόλος της περιο-
ρίζεται στην υποδοχή και προσωρινή ανακούφιση τους;

Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στη Γαλλία. Είναι τραγικό επίσης αυτό 
που συμβαίνει στη Συρία, στο Ιράκ και σε άλλες περιοχές που βλέπα-
με αρχαίους ναούς να γκρεμίζονται εν ονόματι κάποιας θρησκείας και 
κάποιου θεού. Αυτό που συνέβη στο Παρίσι δυστυχώς είναι απόρροια 
γεγονότων και ζυμώσεων μιας ολόκληρης εικοσαετίας πριν. Λάθη τα 
οποία έγιναν αναφορικά με την ερμηνεία της έννοιας της πολυπολιτι-
σμικότητας, με την άποψη του πως πρέπει να ερμηνεύεται μέσα στη 
σύγχρονη εποχή η έννοια των διαφορετικών ρόλων Εκκλησίας - Πολι-
τείας, διότι όλη η Ευρώπη έχει μια μακραίωνη σχέση με τον Χριστιανι-
σμό, κάθε όμως κράτος-μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης έχει το δικό της τρόπο με τον 
οποίο βλέπει την έννοια της θρησκείας στη 
ζωή του. Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία 
επέλεξε πάνω από 100 χρόνια να έχει έναν 
πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας - Πολιτείας. 
Με αναφορά στη Γαλλική Επανάσταση αυτό 
που διαμόρφωσε τη γαλλική κουλτούρα έχει 
δημιουργήσει έναν νέο πολιτισμό ο οποίος 
δανείζεται τις αρχές του Ευαγγελίου χωρίς 
όμως να αναφέρει ότι προέρχονται από 
αυτό. Διότι η Γαλλία πορεύεται μέσα στο 
τρίπτυχο "Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφοσύνη" 
πράγματα για τα οποία πρώτος μίλησε ο Ιη-
σούς Χριστός. Θεωρώ λοιπόν ότι το κομμάτι 
που αυτή τη στιγμή ξεκίνησε με αφορμή τον 
πόλεμο στη Συρία και ονομάστηκε "προσφυ-
γικό" δεν έχει καμία σχέση με το "μεταναστευτικό". Ο πρόσφυγας πιέ-
ζεται για να φύγει. Ο δικός μας ο λαός φαίνεται να το έχει ξεχάσει αυτό 
αν και δεν συμπληρώθηκαν ούτε 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή. Οι μνήμες ακόμα είναι ζωντανές και αλίμονο αν ξεχάσουμε κι 
εμείς ότι κάποτε ήμασταν πρόσφυγες. Και ότι φύγαμε διωκόμενοι διότι 

«Οι μνήμες 
ακόμα είναι 
ζωντανές και 
αλίμονο αν 
ξεχάσουμε 
κι εμείς 
ότι κάποτε 
ήμασταν 
πρόσφυγες.»

«Η βία δεν 
έχει θέση μέσα 
στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, 
δεν έχει θέση 
μέσα στις 
θρησκείες...»
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κάποιοι παίξανε στην πλάτη του λαού μας τα πολιτικά τους συμφέρο-
ντα και την "πλήρωσε" ο απλός ελληνικός αλλά και τουρκικός λαός 
γιατί κι εκείνοι διώχθηκαν από τις περιοχές που ζούσαν. Ο λαός τρα-
γούδησε την προσφυγιά, εμπνεύστηκε από αυτήν, δημιούργησε τέχνη 
από αυτήν. Οπότε τώρα δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν αναγνωρίζουμε 
την έννοια "πρόσφυγας". Δεν μπορούμε να στρέφουμε το βλέμμα μας 
απέναντι από αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό κάνει και η Εκκλησία σήμε-
ρα, προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Όμως, το 
"προσφυγικό" είναι ένα πολιτικό ζήτημα με τεράστιες πολιτικές προ-
εκτάσεις και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από την Ελληνική πολιτεία 
αλλά και την Ευρωπαϊκή "οικογένεια" δεν θα μπορέσουμε σίγουρα να 
έχουμε την απάντηση που θέλουμε σε αυτό το πρόβλημα. Θα συσσω-
ρεύονται ψυχές -γιατί περί ψυχών πρόκειται και όχι αριθμοί και νούμε-
ρα- θα γίνουμε απέραντο νεκροταφείο και αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα να ζήσουμε κάποια στιγμή κι εμείς αυτό το τραγικό γεγονός που 
έζησε το Παρίσι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέξει πάρα πολύ 
η ελληνική Πολιτεία, να δεχθεί να έρθει σε διάλογο με όλες τις θρη-
σκευτικές κοινότητες που έχουμε στην Ελλάδα και με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, διότι έχουμε κι εμείς να προτείνουμε λύσεις καθώς δεν είναι 
λύση να δίνουμε μόνο ένα πιάτο φαγητό. Λύση είναι να μπορείς να δεις 
πως θα ενσωματώσεις ένα αριθμό ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία 
και πως θα μπορέσεις να πείσεις τα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα να 
αντιληφθούν ότι δεν μπορεί πλέον η Ελλάδα να δεχθεί άλλα πρόσω-
πα διότι όσο αφήνουμε τον αριθμό να μεγαλώνει τότε θα διογκώνεται 
και η δυσαρέσκεια του κόσμου, η φτώχεια των ανθρώπων, και αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα εσωτερικές συγκρούσεις και διενέξεις που πολύ 
πιθανό να οδηγήσουν και σε αιματηρές συρράξεις. Όλα αυτά πρέπει 
να τα προβλέψουμε, έχουμε χρέος να τα αναφέρουμε στην ελληνική 
Πολιτεία να πράξει άμεσα το καθήκον της με τη βοή-
θεια όλων μας, φυσικά και της εκκλησίας. Την βασική 
ευθύνη όμως την έχει άλλος και πρέπει να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους.

- Είναι σχεδόν σε όλους τους Ιωνιώτες γνωστό το επι-
σιτιστικό πρόγραμμα της Μητρόπολης "η Προσφορά" μέσω 
του οποίου έχετε καταφέρει να φτάνουν καθημερινά, γεύ-
ματα σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας με οικονομικά 
προβλήματα. Θα ήθελα την άποψή σας για την "πνευματική 
τροφή", την οποία σε καιρούς ανέχειας τείνουμε να απο-
δυναμώνουμε. Μπορεί η Εκκλησία να συνεισφέρει στην 
πνευματική αναβάθμιση του ανθρώπου ή οδεύουμε προς 
μια κοινωνία που θα επιζεί μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών της;

1η Νοεμβρίου 2014 με την ευλογία του Θεού έρχομαι στη Μητρόπολη 
της Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας. Όταν εισπράττω αυτή τη θερμή υπο-
δοχή από τον κόσμο της Ν. Ιωνίας η ψυχή μου συγκλονίζεται. Το είπα 
λοιπόν τότε, το λέω και σήμερα, ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΜΑΣ. Δεν μπορώ να δεχτώ άνθρωποι να υποφέρουν και εμείς να μην 
κάνουμε τίποτα. Πρώτο μέλημα ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές 
και να κάνω ότι μπορώ να μην υπάρχει φτώχεια στη Ν. Ιωνία, ούτε στη 
Ν. Φιλαδέλφεια, ούτε στη Ν. Χαλκηδόνα, ούτε στο Ν. Ηράκλειο. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί η Μητρόπολη να λύσει τα προβλήμα-
τα της ανεργίας. Δεν είμαστε κράτος για να μπορέσουμε να πραγ-
ματοποιήσουμε μια τόσο μεγάλη προνοιακή δράση. Μπορούμε όμως 
να εξασφαλίσουμε όσο αυτό είναι δυνατό το να μην πεινάσει κανείς. 
Να μην έχει ο Άνθρωπος την έλλειψη του καθημερινού γεύματος. Σε 
συνεργασία με τους κληρικούς και τους εθελοντές, τους οποίους ευ-
γνωμονώ γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη το έργο 
της "ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" καλύπτουμε πολλές καθημερινές ανάγκες συναν-
θρώπων μας και έτσι συμβάλλουμε και στο έργο των δήμων αλλά και 
άλλων φιλανθρωπικών οργανισμών. Έτσι όλοι μαζί συμβάλλουμε στο να 
μην υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι και κυρίως άνθρωποι που στερούνται 
το καθημερινό φαγητό. Όμως η Εκκλησία δεν είναι μόνο η κάλυψη των 

αναγκών σε τρόφιμα για έναν άνθρωπο. Αυτό που επιθυμεί είναι να 
καταφέρει να διατηρεί στον άνθρωπο άσβεστη μέσα του την ελπίδα. Να 
του δίνει εφόδια να συνεχίσει να μάχεται για την καθημερινότητα και 
την πρόοδο. Πολλοί άνθρωποι έρχονται σε μένα και είναι απελπισμέ-
νοι. Καθυβρίζουν καθημερινά τον οποιονδήποτε θεωρούν υπεύθυνο για 
αυτό που περνούν. Τράπεζες, Κράτος, Εκκλησία, τους πάντες. Εγώ και 
όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας λοιπόν έχουμε χρέος να πούμε στον 
κόσμο να κρατά το κεφάλι ψηλά, να αντιληφθούμε ότι όπως κι εμείς 
εδώ οι πρόσφυγες, ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και αυτονόητο 
στη ζωή μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα μας, να αντλήσουν θάρρος από την 
κατάσταση αυτή και από τον Κύριό Μας, και με γνώμονα το καλό, να 
συνεχίσουν να πορεύονται. Να μην περιμένουμε από κανέναν τη λύση. 
Μόνοι μας, δήμος, Μητρόπολη, τοπικοί φορείς, σύλλογοι, νεότητα, 
οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή στη Ν. Ιωνία εκφράζει και εκπροσωπεί 
την τοπική κοινωνία να έρθει να συνεργαστούμε και έτσι θα μπορέσου-
με να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν είμαστε ενωμένοι 
έχουμε μεγάλη δύναμη, σε αντίθετη περίπτωση έχουμε αδυναμία να 
εκτελέσουμε ο καθένας το έργο του. Η ενότητα λοιπόν είναι αυτή η 
οποία θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση, γι' αυτό λοιπόν 
το έχω τονίσει ότι μόνο ενωμένοι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα 
ξεπεράσουμε την κρίση. 

- Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και ως τελευταία ερώτηση θα σας 
ζητούσαμε να σκεφτείτε ποιά θα μπορούσε να είναι για τον Ελληνισμό σήμερα 
η καινούργια Μεγάλη Ιδέα;

Η Μεγάλη Ιδέα σήμερα και το στοίχημα είναι η Παιδεία. Πρέπει στην 
Ελλάδα η Πολιτεία να συνεργαστεί με την Εκκλησία και να αντιληφθούν 
ότι αυτό που μπορεί να εγγυηθεί στον Έλληνα ένα δυνατό μέλλον είναι 

η παιδεία, η μόρφωση, η γνώση. Νέα παιδιά φεύγουν 
από την Ελλάδα, μεταναστεύουν για ένα καλύτερο 
μέλλον. Εδώ λοιπόν βάζω ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ; και λέω, 
γιατί να αφήνουμε αυτά τα παιδιά μας να φεύγουν; Εί-
ναι χρέος μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
αυτές που θα μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά αυτά 
στην πατρίδα μας και να δώσουν ξανά σε όλους μας τη 
δυνατότητα να μιλήσουμε για μια Μεγάλη Ιδέα. Αυτή 
είναι η Μεγάλη Ιδέα. Μέσα από την Παιδεία να έρθει η 
Ανάπτυξη. Να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελ-
θόντος. Να έχουμε ένα σύγχρονο σχολείο παντρεμένο 
με την τεχνολογία και τα νέα μέσα και οτιδήποτε σύγ-
χρονο "τρέχει" αυτή τη στιγμή στον κόσμο παράλληλα 

όμως να πατάει σε αρχές και αξίες που είναι συνυφασμένες με την 
πατρίδα και τον πολιτισμό μας. Και αυτές είναι η θρησκεία μας, η αρ-
χαία αλλά και η νεότερη ελληνική ιστορία. Για μένα το μεγάλο στοίχημα 
και η Μεγάλη Ιδέα, τελικά, είναι η Οικουμενική Ελλάδα, ο Οικουμενικός 
Έλληνας.

Σεβασμιότατε, θα θέλαμε με την ευκαιρία του ερχομού του νέου έτους να 
μας δώσετε τις ευχές σας και την ευλογία σας.

Με όλη μου την καρδιά χαιρετίζω τον πρόεδρο και τα μέλη της Ενώ-
σεως, και εύχομαι υγεία, δύναμη, μακροημέρευση και επιτυχία στο 
έργο το οποίο έχετε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να έχουμε έναν τόσο σπουδαίο σύλλογο στη Μητρόπολή μας 
και για όλους μας αποτελεί φάρο φωτεινό, παιδείας και έμπνευσης. Να 
είστε βέβαιοι ότι η Μητρόπολή μας και εγώ προσωπικώς θα είμαστε 
αρωγοί στις προσπάθειές σας. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί και να 
σας έχει καλά.

Σεβασμιότατε σας ευχαριστούμε θερμά για την συνέντευξη.

«...αυτό που 
μπορεί να 
εγγυηθεί στον 
Έλληνα ένα 
δυνατό μέλλον 
είναι η παιδεία, 
η μόρφωση...»
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Από τις αρχές του 1921 η Ελλάδα αντιμετώπιζε 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ενώ η 
οικονομική αιμορραγία χρηματοδότησης της 

Μικρασιατικής Εκστρατείας ενέτεινε και διαιώνιζε τα προ-
βλήματα της Ελληνικής Οικονομίας. Οι προσπάθειες των 
μεταβενιζελικών κυβερνήσεων του 1920, να λάβουν δάνειο 
από το εξωτερικό από τους λεγόμενους «συμμάχους μας» 
Άγγλους και Γάλλους προσέκρουαν στο κοινωνικό πρό-
βλημα του εθνικού διχασμού βενιζελικών και αντιβενιζελι-
κών (Βασιλικών - Λαϊκών).

Οι τράπεζες του εξωτερικού, προκειμένου να δώσουν 
δάνειο στην Ελλάδα, ήθελαν την κοινή δέσμευση των δύο 
μεγάλων κομμάτων (Λαϊκών και Φιλελευθέρων) ότι θα 
προσυπογράψουν από κοινού την λήψη και αναγνώριση 
των όρων του δανείου. ΄Ηταν αδύνατο όμως,  μετά  την 
εκλογική ήττα του Ελ. Βενιζέλου (Νοέμβριος 1920), να 
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν μία κοινή 
οικονομική πολιτική, οι Λαϊκοί (νικητές των εκλογών) και 
οι Φιλελεύθεροι (ηττημένοι).

Η Ελλάδα μη έχοντας καμία εκτίμηση στις τότε διεθνείς 
χρηματαγορές και έχοντας λάβει προηγουμένως δάνεια 
κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και με την Διεθνή Οικονομική Επι-
τροπή (Δ.Ο.Ε.) να έχει τον πρώτο 
λόγο στους φόρους και δασμούς, 
δεν περίσσευαν άλλα έσοδα για 
νέα δάνεια.

Ήρθε το Σεπτέμβρη του 1922 και 
η Μικρασιατική Καταστροφή και το 
πρόβλημα διογκώθηκε. Η ελληνική 
οικονομία ευρισκόμενη στα πρό-
θυρα της κατάρρευσής της έπρεπε 
μεταξύ άλλων, τουλάχιστον να 
σιτίσει και 1.200.000 πρόσφυγες 
άγνωστο για πόσο καιρό. Και 
βέβαια η φιλοτιμία ανάγκη γίνεται 
και τον πρώτο καιρό -μέχρι το 
τέλος του 1922- η κατάσταση κύ-
λισε ομαλά και με τη βοήθεια των 
εράνων και των φιλανθρωπικών 
οργανώσεων του εξωτερικού, οι 
πρόσφυγες μπόρεσαν να φάνε ένα 
κομμάτι ψωμί, να πιούνε λίγο γάλα 
τα μικρά παιδιά.

Βέβαια, η Επαναστατική Κυβέρνηση του 1922 με την 
εκτέλεση των Έξη (Γούναρη, Πρωτοπαπαδάκη, Στράτου 
Μπαλτατζή, Θεοτόκη και Χατζηανέστη) στο Γουδί, κα-
τόρθωσε να εκτονώσει την αγανάκτηση και τη λαϊκή 
δυσφορία. Αλλά όταν αυτά πέρασαν, η πραγματικότητα 
ήταν σκληρή. Η καθημερινή πραγματικότητα με τις ουρές 
στα συσσίτια και την περιπλάνηση των προσφύγων για 
ανεύρεση στέγης ή εργασίας, 
ήταν θέμα καθημερινό αλλά και 
άλυτο.  

Για να αντιμετωπίσει το προ-
σφυγικό πρόβλημα ο Αρχηγός 
της Επανάστασης Νικ. Πλαστή-
ρας, ίδρυσε το Ταμείο Περί-
θαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) 
με σκοπό να συντονίσει όλο το 
φιλανθρωπικό και επισιτιστικό 
έργο που μέχρι εκείνη την στιγ-
μή εκτελούσαν ιδιώτες, κοινω-
νικοί σύλλογοι, ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί. 

Παράλληλα για την αποκατάσταση των προσφύγων, 
το Τ.Π.Π. αγοράζει στην περιοχή Ποδαράδες έκταση 1.230 
στρεμμάτων από το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου 
για να εγκαταστήσει πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. Και οι 

πρόσφυγες που συμφωνήθηκε με 
την κυβέρνηση να εγκατασταθούν 
στη Ν. Ιωνία, ήταν οι Σπαρταλήδες 
ταπητουργοί όχι επειδή το λέει στα 
“Απομνημονεύματά του” ο Παπαϊωα-
κείμ Πεσματζόγλου, αλλά γιατί αυτό 
προκύπτει από την αλληλογραφία 
που βρέθηκε στο Αρχείο του Πολιτι-
κού Γραφείου του Πρωθυπουργού (F. 
630000001 Γενικά Αρχεία Κράτους). 

Και βέβαια ναι μεν τους υποσχέ-
θηκαν ότι θα τους εγκαταστήσουν 
στους Ποδαράδες, αλλά όταν έφτασε 
η ώρα της εγκατάστασης υπανα-
χώρησαν. Αυτό προκύπτει από το 
έγγραφο απάντηση με αρ. πρωτ. 
112502 της 28/11/1923 προς τον Δ/ντή 
του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού Στ. Γονατά, του Υπουργού 
Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως, 
Απ. Δοξιάδη, που αναφέρει:

Η Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π.) 
και η (Νέα) Ιωνία (Ποδαράδες)

Μελέτη του Λουκά Χριστοδούλου

 Το έγγραφο της 23/11/1923 από τα Γ.Α.Κ.
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“Έχομεν την τιμήν να επαναφέρωμεν την δια του υπ΄ 
αριθ. 764 ε.ε. υμετέρου εγγράφου διαβιβασθείσαν ημίν 
αίτησιν του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου «Σπάρ-
τη της Πισιδίας» και να γνωρίσωμεν ότι πράγματι το 
Υπουργείον είχεν υποσχεθεί εις τους περί ων πρόκει-
ται πρόσφυγας ταπητουργούς ότι θα εγκαθίσταντο 
εις τον συνοικισμόν Ποδαράδων. Το Υπουργικόν όμως 
Συμβούλιον, πιεζόμενον υπό των πραγμάτων, απεφά-
σισεν όπως εν τω συνοικισμώ τούτω εγκατασταθώσι 
κατά προτίμησιν οι πρόσφυγες οι στεγαζόμενοι νυν εις 
διάφορα σχολεία, των οποίων εθεωρήθη επείγουσα η 
εκκένωσις, αναβαλλομένης δια τινα χρόνον της εγκατα-
στάσεως των ταπητουργών”.
Φαίνεται όμως ότι βρέθηκε μια μέση λύση και έτσι στη 

Ν. Ιωνία εγκαθίστανται συγχρόνως με τους Σπαρταλήδες 
και πρόσφυγες από άλλες περιοχές της Μ. Ασίας κυρίως 
όμως από τα παράλια της Ιωνίας.

 
Η Κυβέρνηση βλέποντας το αδιέξοδο που υπήρχε, γενι-

κότερα με το πρόβλημα της εγκατάστασης των προσφύ-
γων και την ανεπάρκεια χρηματοδότησης του Τ.Π.Π., για 
την αστική και  αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, 
έστρεψε το βλέμμα της, στην νεοϊδρυθείσα τότε Κοινωνία 
των Εθνών (Κ.τ.Ε.), που έστειλε αρχές του 1923, μία επι-
τροπή να εξετάσει το πρόβλημα των προσφύγων και στη 
συνέχεια κατέληξε στις προτάσεις της.  

Να δοθεί ένα δάνειο για την αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού προβλήματος, αλλά η διαχείριση να γίνει από εγνω-
σμένου κύρους οργανισμό στον οποίο θα συμμετάσχουν 
και εκπρόσωποι των δανειστών.  Αποφασίστηκε τότε να 
ιδρυθεί ένας διεθνής Οργανισμός που θα διαχειριζόταν τα 
χρήματα του δανείου, που θα αποπλήρωνε το Ελληνικό 
Κράτος, ώστε απολογισμό και αναφορές θα έδινε μόνο 
στην Κοινωνία των Εθνών και πληροφόρηση στην Ελληνι-
κή Κυβέρνηση για το συντελούμενο έργο.

Η  Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) η 
οποία ιδρύθηκε με τη δημοσίευση στην Ελλάδα του Ν.Δ. 
«Περί κυρώσεως του εν Γενεύη υπογραφέντος Πρωτο-
κόλλου περί αποκαταστάσεως των εν Ελλάδι προσφύγων 
και ιδρύσεως Επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων» 
(Φ.Ε.Κ. 289/13.10.1923) διοικείτο από 4μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελούμενο από 2 ξένους (που ορίζονταν 
από την Κοινωνία των Εθνών) και 2 ΄Ελληνες (που ορίζο-
νταν από την Ελληνική Κυβέρνηση).

Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους εξής:
- Πρόεδρος: Χένρυ Μοργκεντάου,
πρώην Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κων/πολη
- Αντιπρόεδρος: Σέρ Τζων Κάμπελ,
πρώην αρμοστής της Μ. Βρετανίας στην Ινδίες
- Ταμίας: Στέφανος Δέλτας1

επιχειρηματίας και τραπεζίτης
- Γενικός Γραμματέας: Περικλής Αργυρόπουλος,
στρατιωτικός και διπλωμάτης

 
Την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου παρακολουθούσε και εκτελούσε η Κεντρική 
Υπηρεσία που είχε 2 τομείς: Το τμήμα αγροτικής αποκατά-

στασης και το τμήμα αστικής αποκατάστασης. 
Το προσωπικό της Ε.Α.Π. είχε προσληφθεί είτε απ΄ 

ευθείας από την Ε.Α.Π., είτε από αποσπασμένους υπαλ-
λήλους διαφόρων Υπουργείων και της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδας. Η Εθνική Τράπεζα είχε καθοριστικό λόγο στη 
χρηματοδότηση των έργων μέσω των δανείων που δια-
χειριζόταν, αλλά και λόγω της ρευστοποίησης των μου-
σουλμανικών περιουσιών, δικαίωμα που της είχε δώσει η 
Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να εισπράξει χρήματα 
για να καταβάλει αποζημιώσεις στους πρόσφυγες για τις 
εγκαταληφθείσες τους περιουσίες στη Μικρασία.

Το κάθε τμήμα της Ε.Α.Π., διέθετε εισηγητές και Γραμ-
ματεία, Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Οικονομικών 
και Προμηθειών, κλητήρες και καθαρίστριες. (΄Εγγραφο 
του Γεν. Γραμματέα της Ε.Α.Π. Α. Αδοσίδη, στο Πολιτικό 
Γραφείο του Πρωθυπουργού – Γ.Α.Κ.).

Ειδικότερα για τους μεγάλους συνοικισμούς και την 
παρακολούθηση των εργασιών ανοικοδόμησής τους, κατά 
το έτος 1925, είχαν δημιουργηθεί τα εξής γραφεία: 

• 2ον Γραφείον Συνοικισμού Ιωνίας (η Ν. Ιωνία)
• 3ον Γραφείον Επιθεωρήσεως Ελευσίνος
• 4ον Γραφείον Επιθεωρήσεως Εδέσσης
• 5ον Γραφείον Επιθεωρήσεως Κοκκινιάς
• 6ον Γραφείον Επιθεωρήσεως Συγγρού (Καισαριανής)
Ο συνοικισμός της τότε Ιωνίας, ανήκε στην αρμοδιότητα 

του τμήματος Αστικής Αποκατάστασης που είχε Διευθυ-
ντή τον Σ. Καραθεοδωρή μαζί με τα επί πλέον τμήματα  
Τεχνικό, Ειδικό Λογιστήριο, Επιθεώρηση Συνοικισμών κλπ.

Στο 2ον Γραφείον Συνοικισμού Ιωνίας που είχε τα 
γραφεία του στη Λεωφ. Ηρακλείου, απασχολούνταν οι 
παρακάτω υπάλληλοι με τον αντίστοιχο βαθμό:

- Στ. Κυρίσογλου: Γραφεύς Α΄ 
- Δ. Ορφανίδης και Α. Μενεμένογλου: Γραφείς Β΄ 
- Κ. Καραγιώργης, Α. Χρυσοχόος, Α. Οικονόμου,
Γ. Κηλισμανής, Ι. Κεχαγιάς: Γραφείς Β΄ 
- και η Μ. Καρτσάλη ως καθαρίστρια.
Το Τεχνικό Προσωπικό του Συνοικισμού Ιωνίας απο-

τελούνταν από τον επιβλέποντα μηχανικό Δημήτριο 

Αθ.  Αγνίδης2 , Νικ. Πολίτης , Κ. Σγούτας3, Στ . Δέλτας
και Ν. Χωραφάς στελέχη της Ε.Α.Π. στη Ν. Ιωνία                          
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Γεωργόπουλο4, τους μηχανικούς Π. 
Βελισσάριο (φωτό) και Στ. Γεωργόπου-
λο, τον Λογιστή Ηλία Χατζηανδρέου 
και τους υπαλλήλους Β. Μιττώφ και Α. 
Σαβάγλιο.

Την επίβλεψη του Τεχνικού Τμήματος 
Αστικής Ευθύνης είχε ο Διευθύνων 
Μηχανικός Κ. Σγούτας3 ενώ Τεχνικός 
Επιθεωρήσεων ήταν ο Β. Λύτης. Επίσης 
απασχολούνταν οι Ε. Καλογερόπου-
λος, Βογιατζόγλου, Π. Παπαδόπουλος 
ως μηχανικοί ελέγχου και παραλαβής 
έργων και οι Χ. Τερζούδης, Μηχ. Κεντρ. 
Π. Νεστορίδης. Μηχανολόγος και Σ. 
Γράφας σχεδιαστής Τοπογράφος.

Το Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωνίας, όπως αποκα-
λείτο το εν λόγω Τμήμα, ήταν υπεύθυνο για την τήρηση 
του εγκριθέντος υπό της Ε.Α.Π. «Οικοδομικού Κανονι-
σμού» αλλά και τις ειδικότερες διατάξεις «περί σχεδίων 
πόλεων» και χορηγούσε άδεια όχι μόνον κατασκευής 
οικιών αλλά ακόμη και άδεια περιτοιχίσεως οικοπέδου και 
κατασκευής πλακός εκ μπετόν αρμέ. (Βλ. έγγραφο Μάρθας 
Κώττη).

Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (E.A.Π.) 
κλείνοντας τον κύκλο της το 1930, είχε ολοκληρώσει και 
παραδώσει στους πρόσφυγες του συνοικισμού «ΙΩΝΙΑ» 
εκατοντάδες δωμάτια και σπίτια και είχε διαμορφώσει το 
πολεοδομικό χάρτη του «Ιστορικού Κέντρου», της Ελευ-
θερούπολης, της Σαφράμπολης, και ένα τμήμα της Καλο-
γρέζας και του Περισσού. Επίσης μερίμνησε και για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των αστών προσφύγων 
του Συνοικισμού “ΙΩΝΙΑ” θέτοντας τις προϋποθέσεις για 
την κατασκευή εργοστασίων (ταπητουργείων, υφαντουρ-
γείων, βαμβακουργείων κλπ.) που με την ολοκλήρωσή 
τους απασχολούσαν τους έμπειρους πρόσφυγες εργάτες, 

σε εργασίες που γνώριζαν καλά οι Μικρα-
σιάτες.  

(1). Ο Στέφανος Δέλτας γεννήθηκε στην Κων-
σταντινούπολη το 1863 και καταγόταν από Φανα-
ριώτικη οικογένεια. Ήταν γιος του Γεωργίου Δέλτα 
και της Σοφίας Καραθεοδωρή, μέλος της οικογένει-
ας Καραθεοδωρή. Φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους 
Σχολή και στο Παρίσι. Ασχολήθηκε με τις εμπορικές 
επιχειρήσεις αλλά και με μεταφράσεις της αρχαίας 
γραμματείας και δη των Στωϊκών φιλοσόφων. 
Μαζί με τον Εμμανουήλ Μπενάκη θεωρούνται 
οι πατέρες του Κολλεγίου Αθηνών, στο πρώτο 
διοικητικό συμβούλιο του οποίου διετέλεσε ταμίας. 
Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της 
Αγροτικής Τράπεζας, της οποίας διετέλεσε πρώτος 
διοικητής. Επίσης ήταν μέλος του συμβουλίου της 
Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), 

ενός αυτόνομου οργανισμού με τεράστια περιουσιακά στοιχεία, αντι-
πρόεδρος και ευεργέτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πρόεδρος 
και ευεργέτης του Π.Ι.Κ.Π.Α., μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Ελ-
ληνοαιγυπτιακού Συνδέσμου καθώς και σύμβουλος της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Το 1895 παντρεύτηκε την λογοτέχνιδα Πηνελόπη Μπενάκη. 
Απεβίωσε το 1947 στην Αθήνα. Το φέρετρό του ήταν σκεπασμένο με 
την σημαία του Κολλεγίου Αθηνών. Δίπλα από το Κολλέγιο Αθηνών 
(στο Ψυχικό) υπάρχει δρόμος που φέρει το όνομά του.

(2). Ο Αθαν. Αγνίδης γεννήθηκε στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας το 
1889 και προερχόταν από εύπορη οικογένεια γαιοκτημόνων. Έκανε 
λαμπρές σπουδές φοιτώντας στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, στο 
Γαλλικό κολλέγιο "St Joseph", στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντι-
νούπολης και στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Εξειδικεύτηκε στα 
νομικά στην Σορβόννη. Λόγω των σπουδών του και της ευρυμάθει-
ας του συνδέθηκε με την Κοινωνία των Εθνών της οποίας υπήρξε 
διακεκριμμένος εμπειρογνώμων και από τους στενότερους συνερ-
γάτες του γενικού γραμματέα του οργανισμού Eric Drummond. Από 
την θέση αυτή ο Αγνίδης προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην 
Ελλάδα κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. Βοήθησε αποφασι-
στικά στην Διεθνή οικονομική αρωγή για την αποκατάσταση των 
προσφύγων, ενώ άλλη μεγάλη του υπηρεσία ήταν οι ενέργειες του 
για την ακύρωση του πρωτοκόλλου Πολίτη-Calfoff που υπεγράφει 
τον Σεπτέμβριο του 1924 και προς στιγμήν αποτέλεσε απειλή για 
την Ελληνική κυριαρχία στην Μακεδονία.

(3). Ο K. Σγούτας ήταν αρχιτέκτονας, από τους σημαντικότερους 
αρχιτέκτονες του Μεσοπόλεμου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη και ήταν ανιψιός του επιφανούς, κατά τον 19ο αιώνα, αρχιτέ-
κτονα πολεοδόμου Λουκά Σγούτα. Η κοινωνική του δράση υπήρξε 
ιδιαίτερα έντονη. Διατέλεσε σύμβουλος του Ερυθρού Σταυρού, της 
Aερολέσχης και άλλων ενώσεων. 

Σημαντικός σταθμός στο έργο του είναι η πενταετία (1923-1928), 
κατά την οποία τελεί διευθυντής της Tεχνικής Yπηρεσίας της 
Eπιτροπής Aποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και επιδίδεται σε 
πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες για τη N. Φιλαδέλφεια και 
την Kαισαριανή, τη βιομηχανική ζώνη της N. Iωνίας, την Aγορά του 
Bύρωνα και πολλών ακόμη έργων. Συντείνει έτσι στην κοινωνική 
αναδιάρθρωση της Αθήνας του Μεσοπολέμου, προσεγγίζοντας το 
κοινωνικό του όραμα. 

(4). Ο Δημ. Γεωργόπουλος, ήταν υπασπιστής του Νικ. Πλαστήρα, 
στη Μ. Ασία και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ακολούθησε 
τον Νικ. Πλαστήρα στη πορεία του με την Επανάσταση του 1922. 
΄Εφτιαξε το πρώτο τοπογραφικό σχέδιο του Ιστορικού Κέντρου της 
Ν. Ιωνίας και πρότεινε στον Ν. Πλαστήρα να δοθούν βιομηχανικά 
οικόπεδα για την ανέγερση οικοπέδων στη Αττική και ιδίως στην 
Ν. Ιωνία. Η πρότασή του υιοθετήθηκε και έτσι δημιουργήθηκε η 
Βιομηχανική ζώνη της Ελευθερούπολης.
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Στις 24 του περασμένου Απρίλη η διεθνής κοι-
νή γνώμη «θυμήθηκε» ότι συμπληρώθηκαν 100 
ακριβώς χρόνια από την έναρξη των εκτεταμένων 

σφαγών και διώξεων των Αρμενίων στην τότε Οθω-
μανική Αυτοκρατορία των Νεοτούρκων, που αργότερα 
οδήγησαν στην διεθνή αναγνώρισή τους ως γενοκτονία 
των Αρμενίων.

Συνέπεσε την ίδια μέρα 
να είμαι ένας εκ των 
παρουσιαστών βιβλίου1, 
το οποίο αναφερόμε-
νο, εκτός των άλλων, 
σ’ αυτήν τη θλιβερή 
επέτειο για τους Αρμενί-
ους, παρουσίαζε πτυχές 
της ζωής των Ρωμιών 
της Καππαδοκίας και 
της Κιλικίας αυτήν την 
περίοδο, την ώρα που 
οι διωγμοί των Αρμενί-
ων, των αριθμούντων 
πολλές δεκάδες χιλιάδων 
στην περιοχή, είχαν ήδη 
αρχίσει.

Μ’ αυτήν την αφορμή λοιπόν γράφεται αυτή η μελέτη- 
έρευνα, ως μια μικρή συνεισφορά σ' ένα μεγάλο έλλειμ-
μα πληροφόρησης στην ιστορία της πατρίδας μας, την 
αξέχαστη Σπάρτη Πισιδίας, όπου άλλωστε συνοικούσαν 
Τούρκοι, Έλληνες και Αρμένιοι].

Όλοι βέβαια νομίζω γνωρίζουμε τους Αρμενίους, έναν 
αρχαίο λαό, υπερήφανο, στα όρια του εγωισμού, ηρωικό, 
ευγενή, φιλικό, στα ανατολικά της Μικρασίας προς την 
Περσία και βόρεια προς την Ρωσία, ο οποίος συμπορεύ-
θηκε μαζί μας σε πολύ δύσκολες εποχές, υφιστάμενος τις 
ίδιες σκληρές διώξεις από το Οθωμανικό καθεστώς.

Δεν θα ήθελα, ως μη ειδικός, να εισχωρήσω και ν’ 
αναλύσω τις διαφορές μας με τους Αρμενίους στο θεολο-
γικό-θρησκευτικό τομέα. Δυο λόγια μόνον: οι Αρμένηδες 
θεωρούνται για την Ορθόδοξη εκκλησία αιρετικοί ως 
μονοφυσίτες. Έχουν μάλιστα δικούς τους Πατριάρχες. 
Ειδικά οι Αρμένηδες της Σπάρτης ανήκαν στην πτέρυγα 
των λεγόμενων «Γρηγοριανών» (από τον αρχηγό τους 
Άγιο Γρηγόριο).

 Σήμερα βέβαια οι αποστάσεις έχουν μικρύνει, αλλά για 
την εποχή που εξετάζουμε, αυτές ήσαν μεγάλες. Παρό-
τι ουσιαστικά χριστιανοί οι Έλληνες και οι Αρμένιοι δεν 
1. Στη σελίδα των εκδόσεων γίνεται μνεία για το βιβλίο του Α. Γαβριήλ. 

είχαν τότε στα θεολογικά και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ 
τους. Πέραν τούτου όπου συνοικούσαν: στην Κιλικία, την 
Καππαδοκία, τον Πόντο αλλά και την Κεντρική Μικρασία 
διεκδικούσαν στον οικονομικό τομέα, θα έλεγε κανείς την 
ίδια πελατεία, καθώς ήταν το ίδιο καλοί έμποροι, επιχει-
ρηματίες, καταστηματάρχες, βιοτέχνες. Ήταν θα λέγαμε 
ανταγωνιστικοί μεταξύ τους αφού οι Τούρκοι, οι οποίοι 
δεν διακρίνονταν ιδιαίτερα σ’ αυτούς τους τομείς δεν 
αποτελούσαν πρόβλημα. Σμύρνη και Κωνσταντινούπολη 
με τις εκατοντάδες πλέον χιλιάδες Ελλήνων και Αρμενίων 
και την πολιτισμικότητα που τις διέκρινε δεν άφηναν να 
φαίνονται αυτές οι διαφορές.

Στην Σπάρτη οι Αρμένιοι εμφανίζονται, σ’ ένα δεύτερο 
αλλά ουσιαστικό κύμα, στις αρχές του 18ου αιώνα. (1700-
1720 μ.Χ.) από τα Ανατολικά (Περσία).

Όπως περίπου είχε συμβεί λίγο πριν και με τους Ρω-
μιούς, που τους επετράπη να έρθουν στην πόλη της Σπάρ-

της από τα περίχωρα και 
τα δυσπρόσιτα μέρη, όπου 
είχαν καταφύγει για να 
γλιτώσουν τους διωγμούς 
των σκοτεινών αιώνων, 
χάρη στις ενέργειες του 
λεγόμενου Χατζή Χουρμούς 
(Χουρμούζιος) και τους είχε 
υποδειχθεί να εγκαταστα-
θούν στην ακρινή συνοικία 
του Εμριέ, έτσι συνέβη και με 
τους Αρμενίους, χάρη στις 
ενέργειες ενός Τούρκου αξι-
ωματούχου, αυτή τη φορά, 
του λεγόμενου Mustasarrif 

Gelik Mehmet Paw. Οι Αρμέ-
νιοι λοιπόν εγκαθίστανται 
ακόμη νοτιότερα από το 

Εμριέ, πέραν δηλαδή του άκρου των Ελληνικών συνοικι-
ών, οι οποίες πάλιν ήσαν στο νότιο άκρο των Τουρκικών 
μαχαλάδων, ώστε να μην υπάρχει «συγκατοίκηση»2.

Στην αρχή ήταν λίγες οικογένειες: 40-50.
Οι συμπατριώτες μας Σπαρταλήδες ελάχιστα γράφουν 

για τους Αρμένηδες3. Και στις μεμονωμένες αναφορές 
2. Ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσ/κης Ιω. Χασιώτης 
προσπαθεί να εξηγήσει μιλώντας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, το 
γιατί οι ελληνικοί πληθυσμοί όπου υπήρχε συνοίκηση, δεν αντέδρασαν 
καθώς οι Αρμένιοι έχαναν τα σπίτια τους τις περιουσίες τους και στο 
τέλος απελαύνονταν κι εξοντώνονταν. Θεωρεί ότι αναγκάσθηκαν ν’ 
ακολουθήσουν το νόμο της σιωπής γιατί προέβλεπαν ότι και οι ίδιοι 
θα είχαν στη συνέχεια την τύχη τους. Οι Σπαρταλήδες, άλλωστε το 
έζησαν, με τα περιβόητα «Τάγματα Εργασίας» όπου κατά κύματα 
απελαύνονταν όλοι οι άνδρες από 15 ετών έως 50 ακόμη και 60 ετών). 

3. Στη Σπάρτη δεν αναφέρονται περιπτώσεις ν’ αγοράστηκαν 
σπίτια Αρμενίων από Έλληνες. Έλληνες και Αρμένιοι συμμάχησαν 
σε ανταρτικές ομάδες καταφεύγοντας στα βουνά και πολεμώντας 
τους Τούρκους μόνον σ’ έναν μικρό αριθμό στον Πόντο. Θα πρέπει 
να σημειωθεί κι αυτό λέγεται για πρώτη φορά ότι ακόμη και στους 
λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες των διωγμών και των εξισλαμισμών 
(15ος -16ος αιώνας) ελληνορθόδοξοι καταγράφονται στους 
φορολογικούς καταλόγους σε αρκετές εκατοντάδες. Κι επειδή στους 
καταλόγους περιλαμβάνονταν μόνον οι εύποροι, θα μπορούσε να 
εικάσει κανείς για έναν αριθμό έως 500 ατόμων. Για το 1568 αναφέρεται 
ότι από τις 23 συνοικίες της Σπάρτης η μία ήταν Ελληνική, η λεγόμενη 
των «γκιαούρηδων» (gebran). 
Από τη στιγμή που η περιοχή της Πισιδίας πέρασε στους Οθωμανούς, 

Μελέτη του Χάρη Σαπουντζάκη

Σκαρίφημα του Nuri Ercetin που δείχνει συνοικίες της Σπάρτης,
όπου διέμεναν Έλληνες και Αρμένιοι
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γίνονται μόνο για τον κάπως «αφ’ υψηλού» χαρακτήρα 
τους. Γιατί άραγε; Δεν είχαν γνώσεις και στοιχεία αρκετά ή 
μήπως θα ήθελαν να προσπεράσουν το θέμα αισθανόμε-
νοι άβολα πώς ξαφνικά χάθηκαν μια μέρα από δίπλα τους 
(το 1915) και δεν αντέδρασαν!

Δυναμικοί έμποροι, εφευρετικοί και δημιουργικοί, μπαί-
νουν αμέσως στον ανταγωνισμό για την κατασκευή και 
την εμπορία χαλιών, πέρα από την απασχόλησή τους: στη 
νηματοβαφή. Μάλιστα θα επιτύχουν να εφεύρουν νέα 
εξαρτήματα στους αργαλειούς για την καλύτερη κατα-
σκευή των χειροποίητων χαλιών (π.χ. ψαλίδι ειδικό για 
την κοπή των νημάτων).

Αρχικά μέσα στον περίκλειστο σχεδόν μαχαλά τους θα 
οικοδομήσουν εκκλησία (1850) και θα φιλοδοξήσουν να 
υψώσουν μεγάλο καμπαναριό και να τοποθετήσουν τερά-
στια καμπάνα από τη Μόσχα (1908).

Δίπλα στην εκκλησία τους έκτισαν και σχολείο (δημοτι-
κό, θα το λέγαμε ή ίσως αλληλοδιδακτικό) με 4 δασκάλους 
και 30-40 μαθητές. Ακολούθησε η ανέγερση κοινοτικού 
καφενείου για την ψυχαγωγία των κατοίκων και τέλος νε-
κροταφείο, που σημαίνει 
ότι δεν έθαβαν τους νε-
κρούς των στον περίβολο 
της εκκλησίας, συνήθεια 
που είχαν οι Ορθόδοξοι.

Η μεγάλη άνθιση της 
Αρμένικης συνοικίας 
οφείλεται κυρίως στη 
στήριξη που παρείχαν 
στους συμπατριώτες τους 
αυτοί που είχαν πάει στη 
Σμύρνη κι εκεί έφτιαξαν 
σπουδαίους εμπορι-
κούς οίκους, εργοστάσια 
χαλιών κ.λ.π. και καθώς 
πλούτιζαν δεν ξεχνούσαν 
τους Σπαρταλήδες Αρμενί-
ους και με τις χορηγίες και τις δωρεές τους στήριζαν.

Στις αρχές του 20ου αιώνα πόσοι ήσαν άραγε οι Αρμέ-
νιοι στη Σπάρτη; Οι συμπατριώτες μας στα κείμενά τους 
δίνουν τελείως διαφορετικούς αριθμούς από 1000-2000 
(Αρτεμιάδης, Φιλ. Νικολαΐδης-Τσενέογλου, Παπαϊωακείμ 
Πεσματζόγλου κ.λ.π.) Νομίζω ότι πέφτουν πολύ έξω. Τα 
πραγματικά δεδομένα δίνουν κατά τι περισσότερους από 
600 (τόσους περίπου δίνει η στατιστική του περιοδικού 
«Ξενοφάνης» το 1905).

Η Αρμένικη Κοινότητα της Σπάρτης, όπως αναφέρει ο 
φίλος μας Nuri Ercetin στο βιβλίο που κυκλοφόρησε στην 
Τουρκία με τον τίτλο «Βit Ζamanlar Isparta (2014)» είχε ανα-
γνωριστεί από την Τουρκική διοίκηση της Σπάρτης μετέ-
μετά την εποχή των Σελτζούκων και του Χαμίντ, δηλαδή από τον 16ο 
και 17ο αιώνα η αύξηση του πληθυσμού των Ελληνορθοδόξων στη 
Σπάρτη υπήρξε ραγδαία. Ως γνωστόν η πρώτη χριστιανική εκκλησία 
που ανεγείρεται είναι αυτή του Αγίου Νικολάου (γύρω στα 1700 ή και 
νωρίτερα).
Για τους Ελληνορθόδοξους Σπαρταλήδες των σκοτεινών αιώνων 
χρειάζεται να επανέλθουμε με ειδικό άρθρο, γιατί η άποψη ότι όλοι οι 
Σπαρταλήδες είχαν καταφύγει στα γύρω ορεινά για να γλιτώσουν τους 
διωγμούς είναι μερικώς μόνον αποδεκτή. 

χοντας με έναν εκπρόσωπό της στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της πόλης. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι Έλληνες μετείχαν 
με 2 αντιπροσώπους και το Συμβούλιο ήταν 12μελές, αντι-
λαμβάνεται ότι αναλογικά οι Αρμένιοι είχαν ευνοηθεί!

Όλα αυτά ως το 1915, όταν και οι Αρμένιοι της Σπάρ-
της απελάθηκαν. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τον όρο 
deportation (απέλαση), για μια υποχρεωτική μετακίνηση, 
η οποία συνήθως κατέληγε σε εξόντωση. Οι Αρμένιοι, 
όλοι μικροί και μεγάλοι, οδηγήθηκαν ανατολικά, προς το 
Ικόνιο. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για την παραπέρα 
τύχη τους.

Οι κατοικίες τους αμέσως δόθηκαν σε Τούρκους, κυρίως 
προερχόμενους από τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Και δεν 
θα έλεγε κανείς ότι οι Αρμένιοι κατοικούσαν σε χαμόσπι-
τα, το αντίθετο μάλιστα. Θα είχε μεγάλη αξία ο καλοπρο-
αίρετος Nuri να καταγράψει αργότερα, όπως έκανε για το 
σύνολο σχεδόν των σωζομένων Ελληνικών κατοικιών και 
κατοικίες των Αρμενίων. Τα στοιχεία που μας δίνει είναι 
λίγα. Μιλάει μόνο για την εκκλησία, το σχολείο, για μια με-
γάλη κρήνη, το καφενείο, ένα ωραίο σπίτι του λεγόμενου 

Καραμπέτ αγά. 
Οι Αρμένιοι, όπως και 

οι Έλληνες υπηρετούσαν 
στον τουρκικό στρατό, 
ως Οθωμανοί υπήκοοι, 
σε πολέμους βέβαια εκτός 
Τουρκίας, όπως στο Χαλέπι 
τη Δαμασκό, την Ιερουσα-
λήμ, το Σουέζ,κ.λ.π. Έχουν 
να λένε για τον Karabet 
Katgici ο οποίος αφού υπη-
ρέτησε μαζί με τον πατέρα 
του και πολέμησε σε πολλά 
μέρη, φυλακίστηκε από 
τους αντιπάλους, όμως 
δραπέτευσε και γύρισε στη 

Σπάρτη, όπου του αποδόθη-
καν μεγάλες τιμές.

Οι τομείς που ξεχωριστά επιδόθηκαν οι Αρμένιοι ήταν 
βέβαια, όπως ειπώθηκε, η Ταπητουργία και το Εμπόριο. 
Η συνεχής επαφή με τη Σμύρνη και η προώθηση προς 
αυτήν των χαλιών και τους μεγάλους Αρμένικους οίκους 
προσπόρισε μεγάλα κέρδη στην Σπαρταλίδικη Αρμένικη 
Κοινότητα.

Αρμένιοι που ξεχώρισαν πολύ στον τομέα αυτόν 
ήταν ο Αgop Efendi, μαζί με τα’ αδέλφια του, o Χασίκ 
εφέντης, ο Tacvor Spartali, ο Diktan Ispartali, μεγαλοεπιχει-
ρηματίας σπουδαγμένος στο Παρίσι και πολλοί άλλοι.

Ειδικά για τον Agop Efendi ο Nuri Ercetin αναφέρει ότι 
τη 10ετία του 1870 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στη 
Σμύρνη.

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή είναι μια 
πρώτη προσπάθεια καταγραφής στοιχείων για τους Αρμέ-
νηδες της Σπάρτης. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει αναλυ-
τικότερη παρουσίαση.

Διαφήμιση της εταιρείας του Αρμένιου Tacvor Spartali.
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Πρόκειται για ένα καταπληκτικό έργο. Πρωτότυπο τεκμηριωμένο. Αληθινά υπέροχο!
Η συγγραφέας έχει περιηγηθεί ολόκληρη τη Μικρασία και έχει βγάλει εξαιρετικής 

ποιότητας φωτογραφίες, σωζομένων σπιτιών Ελλήνων οι οποίες και με λιτά αλλά προ-
σεκτικά διαμορφωμένα κείμενα. Πολύ όμορφος και ο πρόλογος της συγγραφέως. Οι 
σελίδες 280-288 είναι αφιερωμένες στη Σπάρτη μας, ενώ έχει περιληφθεί κείμενο της κ. 
Ειρήνης Κατσίπη – Σπυριδάκη από το βιβλίο που έχει εκδοθεί από την Ένωσή μας με τον 
τίτλο «Στο Οροπέδιο των ρόδων».

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είναι βέβαια ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος, ένας στοχαστής, 
ένας σπουδαίος μικρασιάτης που με το έργο του τιμά τον τόπο της καταγωγής του, την Καπ-
παδοκία!

Ειλικρινά δεν πρόκειται για επαίνους που εκφέρονται στο πλαίσιο φιλοφρόνησης, σ’ έναν 
αγαπημένο φίλο. Το βιβλίο του «Στο Βασίλειο του Αργαίου» είναι μια προσφορά στη μικρασια-
τική βιβλιογραφία. Αλλά τι ακριβώς είναι το τόσο περιποιημένο και κομψό βιβλίο; Θα μπορού-
σε θαυμάσια να ήταν ένα εξαιρετικά πρωτότυπο ιστορικό μυθιστόρημα. Τα έχει όλα: ιστορία, 
μυθοπλασία, ήρωες γερά δομημένους ως χαρακτήρες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις καθώς εν-
σωματώνονται βιοθεωρίες, κοσμοθεωρίες και κοινωνικές αντιλήψεις, για τους Έλληνες, Τούρ-
κους, Αρμενίους, Ευρωπαίους που ζουν και κινούνται στην Κιλικία και την Καππαδοκία στην 
κρίσιμη εκείνη περίοδο της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Στις σελίδες του βιβλίου του χωρούν 

όλοι: η τριανδρία των Νεότουρκων, ο Πατριάρχης, ο Βενιζέλος, ο Γούναρης, οι επιχειρηματίες της Πόλης, οι δάσκαλοι και οι μαθη-
τές της Καππαδοκίας ως τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και τους ακτιβιστές. Έχει πολλά να μάθει ο υποψιασμένος, 
έστω και λίγο αναγνώστης.

Για τη Μικρά Ασία έχουν, κατά καιρούς, γραφτεί πολλά. Από πολλούς. Έλληνες και ξένους. 
Ίσως θα 'λεγε κανείς ότι έχουν γραφτεί τα πάντα. Τί ακριβώς λοιπόν επιχειρεί ο γνωστός ιστορι-
κός Βλάσης Αγτζίδης, ώστε να μπορεί κανείς κλείνοντας το κομψό αυτό βιβλίο να πει ότι βγήκε 
σοφότερος, πιο ασφαλής στις γνώσεις του, πιο εξοπλισμένος στην προσέγγιση της αλήθειας;

Ο Βλάσης Αγτζίδης κατ' αρχήν ιστορεί. Και το πεδίο είναι πολύ γνωστό γι' αυτόν. Δεύτε-
ρον, μελετά σε βάθος και αναλύει χωρίς φόβο και πάθος. Τρίτον, εικονογραφεί με σωστή μείξη 
χρωμάτων: ηγέτες, κινήσεις και κινήματα, θεωρίες, αποφάσεις, ρεύματα, σχέδια, συμφέροντα, 
συγκρούσεις σε μια τόσο τρικυμισμένη αλλά και ιδιαίτερα καθοριστική περίοδο λίγων χρόνων 
που έκριναν τα πάντα για τη μετάβαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Τουρκικό κράτος 
και της Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων από την Ανάσταση της 2ας Μαΐου 

1919 στο Γογλοθά της Καταστροφής του 1922. Κάθε κεφάλαιο και μία ενότητα. Διαβάζεται εν μια νυκτί.

Ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία μικρασιάτισσα: την αλησμόνητη σε όλους όσοι τη γνώρισαν Άννα 
Αϊβαζόγλου, την πρόεδρο του δραστήριου συλλόγου «Ίωνες» της Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, με τη συ-
μπλήρωση ενός έτους από την αναχώρησή των.

Μια πολύ φροντισμένη έκδοση με κείμενα γραμμένα γι’ αυτήν.
Για τους ανθρώπους της Ενώσεώς μας η Άννα υπήρξε μια ειλικρινής φίλη και η συνεργασία μαζί 

της ήταν πάντα χαρά για όλους. Της ευχόμαστε να’ ναι καλά εκεί όπου έχει πλέον ταχθεί, στους κόλ-
πους Αβραάμ και μεταξύ των αγγέλων και των αγίων.

Αγγελικής Κίτσου- Μαγαράκη:
«Σπίτια της καρδιάς…»
Εκδόσεις Στεφανίδη, 2015, σελ. 500

Αρχάγγελου Γαβριήλ:
«Στο Βασίλειο του Αργαίου»
Εκδόσεις Μπαλτά, 2015, σελ 280.

Βλάση Αγτζίδη:
«Μικρά Ασία: ένας οδυνηρός μετασχηματισμός (1908-1923)»
Εκδόσεις: Παπαδόπουλος, Αθήνα 2015, σελ. 334.

 Σύλλογος «Ίωνες» Ν. Ιωνίας Βόλου:
«Άννα μας» έκδοση 2015, σελ.64
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Ο συμπατριώτης μας Μπάμπης Πατζόγλου είναι ένας εκ των πλέον γνωστών στο πανελλήνιο 
οπαδών της Επικούρειας Φιλοσοφίας, την οποία έχει μελετήσει σε βάθος και έχει αναδείξει μέσα 
από διαλέξεις του στη Νέα Ιωνία, στην Αθήνα αλλά και σ’ άλλα μέρη της Ελλάδας, όπου έχει κληθεί 
να μιλήσει ως ένας εκ των ιδρυτών της Πανελλήνιας Εταιρείας των φίλων της Επικούρειας Φιλοσο-
φίας. Έχει μάλιστα εκδόσει και άλλα 2 βιβλία: «Τα πάντα εν σοφία εποίησες;» και το « Εγεννήθη ένα 
καινούριο έθνος, η Ελλάδα».

Ο συγγραφέας προσπαθεί και το πετυχαίνει να εξηγήσει την αρχή του φιλοσόφου ότι «αξία και 
σκοπό της ευτυχισμένης ζωής ονομάζουμε την «Ηδονή», η οποία ως προς τον όρο «Ηδονή» έχει 
παρεξηγηθεί, διότι πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν εννοεί τις άσεμνες και τις σεξουαλικές ηδονές, 

ενώ τα μηνύματά του έχουν να κάνουν και με τις νοητικές ηδονές, που τις θεωρεί άλλωστε ως ανώτερες. Πραγματεία αξιόλογη. Ο 
Πατζόγλου υποστηρίζει με πάθος και με υπερβολή αυτά που πιστεύει, αλλά αξίζει να τον μελετήσει κανείς παραμερίζοντας ίσως  
τα τυχόν ακραία σχόλιά του για τους ανθρώπους της θρησκευτικής και της πολιτικής εξουσίας.

Είναι το τρίτο βιβλίο του συγγραφέα μέσα σε 3 χρόνια. Μια τριλογία δηλαδή, όπου, λίγο ως πολύ, 
πρωταγωνιστεί η συνοικία της Καλογρέζας.

Στο πρώτο βιβλίο σαν ποδοσφαιρομάνα με τον Ίκαρο, στο δεύτερο σαν εργατούπολη με τα 
λιγνιτωρυχεία της, και το τρίτο σαν συνοικία αγωνιστών και μαρτύρων της Εθνική Αντίστασης, με 
το Μπλόκο της.

Λαμπρός χειριστής του γραπτού λόγου ο Χαλέμος εξιστορεί λεπτομερώς τα γεγονότα της κο-
ρυφαίας αντιστασιακής προσφοράς και θυσίας στο χώρο της Νέας Ιωνίας μέσα από το καλαίσθητο 
βιβλίο του με τον τίτλο: «Σαν πουλιά τα τουφεκάν…» παρμένo από ένα δημοτικοφανές τραγούδι 
της εποχής. Πουλιά είναι βέβαια, τα 22 παλικάρια που εκτελέστηκαν στο Μπλόκο της Καλογρέζας 
στις 15 Μαρτίου του 1944.

Ο συγγραφέας σκιαγραφεί ξεχωριστά έναν προς έναν αυτούς που εκτελέστηκαν αλλά κι αυτών 
που βασανίστηκαν ή μετά στάλθηκαν στη Γερμανία ενώ παράλληλα αφιερώνει πολλές σελίδες στη δίκη των δωσίλογων με τους 
αρνητικούς πρωταγωνιστές: τους στρατηγούς της Ειδικής ασφάλειας και της χωροφυλακής αλλά ακόμη και όλους όσοι συμμετεί-
χαν…ενεργά κατά ή μετά, κι όχι μόνον αρνητικά, στις δραματικές εκείνες ώρες: τσολιάδες, καταδότες, διερμηνείς, Γερμανοί αλλά 
και Έλληνες αξιωματικοί που διαχώρισαν τη θέση τους. 

Βιβλίο όχι μόνο χρήσιμο, αλλά απαραίτητο για τη σωστή ανάγνωση της τοπικής μας ιστορίας.

Για τον Χρήστο Μπαλόγλου και το συγγραφικό του έργο έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά. Κι έχουμε 
εκφράσει τον θαυμασμό μας για τον απέραντο πλούτο των γνώσεων που κατέχει. Κάθε μελέτη του, 
κάθε πόνημά του παρακολουθείται και στηρίζεται από μια τεράστια, εξαντλητική βιβλιογραφία, 
έτσι ώστε πολλές φορές βιβλιογραφικές σημειώσεις και παραπομπές να ξεπερνούν σ’ έκταση τα 
κείμενά του. Είναι ένας ακούραστος μελετητής. Γράφει, γράφει, γράφει προσέχοντας ως την έσχα-
τη λεπτομέρεια την ορθότητα (γραμματική, ορθογραφική συντακτική) των κειμένων του, τα οποία 
είναι κυρίως ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου ώστε είναι ν’ απορεί κανείς πως μπορεί ένας 
διδάκτορας των Οικονομικών να τα συνδυάζει όλα αυτά!

Η χριστιανική κοινότητα της μεγάλης ελληνικής ρωμαϊκής και χριστιανικής Εφέσου απασχολεί 
πολύ τον Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ήταν ο ιδρυτής της και πάσκιζε με κάθε τρόπο να την ενισχύει. Μια πολυπολιτισμική πο-
λιτεία (νομίζω ότι μόνον η Σμύρνη θα μπορούσε να την συναγωνιστεί στην πολυπολιτισμικότητα) χρειάζεται συνεχή επαφή και ο 
Παύλος το επιδιώκει με την ζώσα παρουσία του αλλά και τις επιστολές του.

Η προς Εφεσίους Επιστολή ειδικότερα αναφέρεται σε θέματα θα έλεγε κανείς χρηστικά που έχουν να κάνουν με την Οικονομία 
του οίκου, την εργασία, τις οικογενειακές σχέσεις.

Μπάμπη Πατζόγλου:
«Η Επικούρεια Φιλοσοφία και ο Σύγχρονος κόσμος»
Εκδόσεις: Εντύποις, Αθήνα, 2015, σελ.: 50

Κώστα Χαλέμου: «Σαν πουλιά τα τουφεκάν...»
Εκδόσεις: «Έντυπο», Ν. Ιωνία, 2015, σελ. 254

Χρήστου Μπαλόγλου:
«Ο Απόστολος Παύλος, η Έφεσος και η προς Εφεσίους επιστολή»
Εκδόσεις: Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα, 2015, σελ. 150.

Περιοδικά – Εφημερίδες
Τακτικά φθάνουν στην Ένωση πολύ ενδιαφέροντα σε ύλη περιοδικά κι εφημερίδες. Ευχαριστούμε θερμά τους αποστολείς τους.

Συγκεκριμένα μιλούμε:
α) για την εφημερίδα της Ενώσεως Σμυρναίων «Μικρασιατική Ηχώ», η οποία με την φροντίδα κι επιμέλεια του Νίκου Βικέτου δημο-

σιεύει ενδιαφέροντα άρθρα για τη Μικρασία., ενώ πολλές φορές καλύπτει ειδησεογραφικά και δραστηριότητες της Ενώσεώς μας.
β) για την εφημερίδα «Ανατολή», που καλύπτει περισσότερο το μεγάλο χώρο των Κωνσταντινουπολιτών και των σωματείων τους.
γ) για το περιοδικό του Ιωνικού Συνδέσμου με τον τίτλο «Λυχνάρι», που περιέχει εξαιρετική ύλη, κυρίως λογοτεχνικού και καλλιτεχνι-

κού περιεχομένου. Μόνιμα τον τελευταίο καιρό έχει στήλη για τη Μικρασία, που υπογράφει ο Χάρης Σαπουντζάκης.
δ) για το περιοδικό του Συλλόγου Βιθυνών Νικαίας, με τον τίτλο «Βιθυνιακά Χρονικά». Πολύ φροντισμένη έκδοση με την ευθύνη 

της φιλολόγου κ. Επ. Μιχαηλίδου.
ε) το περιοδικό του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) του Δήμου Ν. Ιωνίας, με τον τίτλο
«ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ», το οποίο πάντα περιέχει ύλη που αναφέρεται στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των πατρίδων της Ανατολής.
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Στις 17 του Νοέμβρη 2015 επέστρεψαν από την 
Αττάλεια της Μ. Ασίας, η Αντιπροσωπεία της 
Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας. Δεν είχε πάει βέβαια 

για τη Σύνοδο των G20, αλλά για μια σπουδαία εθνικο-
θρησκευτική εκδήλωση: τα θυρανοίξια του ναού της 
Παναγίας της Πισιδιώτισσας από τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Κων/πόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης αποτελουμένη από 
τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Λουκά Χριστοδούλου, τον γεν. 
γραμματέα κ. Αθανάσιο Γουναρίδη, τον κοσμήτορα κ. 
Κοσμά Χατόγλου, το μέλος κ. Όμηρο Ακιανίδη έφθασε 
στην Αττάλεια το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου. 
Ακολούθησε ένα πυκνό εορταστικό πρόγραμμα, με την 
εξής σειρά: 

1) Την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου τελέσθηκε τρισά-
γιο για τους νεκρούς της Μικρασίας στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Αλυπίου στην ελληνική συνοικία του Καλέιτσι 
της Αττάλειας, ιερουργούντων 5 ιερέων, μεταξύ των 
οποίων, ο αιδεσιμότατος Ελευθέριος Χαβάτζας.

Ακολούθησε ξενάγηση στις αρχαιότητες της Πέργης 
και στο περίφημο αρχαιολογικό Μουσείο της Αττάλει-
ας, όπου και το μεγάλο άγαλμα του Μεγ. Αλεξάνδρου 
ύψους 3,5 μ.

2) Το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου η αντιπροσωπεία με-
τέβη από την Αττάλεια στην Alanya. Στη διαδρομή 
ξεναγήθηκε στο καλοδιατηρημένο αρχαίο θέατρο της 
Ασπένδου, χωρητικότητας 12.000 θεατών. Το βράδυ 
έγινε με Πατριαρχική χοροστασία υπό τον Παναγιότα-
το Οικουμενικό Πατριάρχη Κων/λεως κ.κ. Βαρθολομαίο 
ο Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, παρουσία εκα-

τοντάδων προσκυνητών στον ανακαινισθέντα από τη 
δημοτική Αρχή της Αlanya, Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργί-
ου του Βουνού. Συλλειτούργησε ο μητροπολίτης Πισιδί-
ας Σωτήριος.

Στη συνέχεια οι εκδρομείς από την Ελλάδα και την 
Κωνσταντινούπολη, επέστρεψαν στην Αlanya, όπου 
παρατέθηκε επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη.

Θυρανοίξια
Ιερού Ναού Παναγίας 

Πισιδιώτισσας
στην Alanya

bX

Οι ταξιδιώτες από την Ελλάδα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Η τελετή των θυρανοιξίων.

Ο ναός της Παναγίας Πισιδιώτισσας. Στην κορυφή, ο σταυρός.

Ο αντ/δρος Λουκάς Χριστοδούλου περιστοιχιζόμενος από τα 
υπόλοιπα μέλη επιδίδει το ψήφισμα στον Παναγιότατο.

Αριστερά, ο μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος.
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Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Ενώσεως, ο κ. 
Λουκάς Χριστοδούλου επέδωσε ψηφίσματα τιμής σε 
περγαμηνή τόσο στον Παναγιότατο Οικ. Πατριάρχη, 
όσο και στον Μητροπολίτη Πισιδίας.

3) Κυριακή 15 Νοεμβρίου.
Όλοι οι εκδρομείς μετέβησαν στην τοποθεσία Μαχ-

μουτλάρ της Alanya, όπου ήδη έχει ανεγερθεί με τα-
χύτατες ενέργειες του μητροπολίτου Σωτηρίου, ο Ιερός 
ναός της Παναγίας της Πισιδιώτισσας, για να τελεσθούν 
τα θυρανοίξια του. Ο ναός της Παναγίας της Πισιδιώ-
τισσας είναι ο πρώτος ναός που ανεγέρθη εκ θεμελί-
ων στη Μικρά Ασία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή 
του 1922. Είναι αφιερωμένος στην Παναγία και η εικόνα 
της είναι από τις παλιότερες βυζαντινές και βρέθηκε 
στην πόλη Σωζόπολη (Ουλούμπουρλού) της Πισιδίας, Η 
πρωτότυπη εικόνα βρίσκεται στη Μόσχα. Πρόκειται για 
θαυματουργό εικόνα, αφού όπως λέγεται από το χέρι 
της Παναγίας αναβλύζει μύρο.

Μετά την λειτουργία, στον προαύλιο χώρο της εκκλη-
σίας πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη και τον Μητροπολίτη Πισιδίας, τον 
Δήμαρχο Alanya και τον έπαρχο της περιοχής. Ακολού-
θησε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς και 
τραγούδια, όπου συμμετείχαν τα Ρώσικα Σχολεία της 

Alanya και τα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» από 
την Κόρινθο, ενώ στο τέλος όλοι μαζί χορευτές και προ-
σκυνητές χόρεψαν μικρασιάτικα τραγούδια δακρυσμέ-
νοι και συγκινημένοι. 

Λίγο πριν την εκδήλωση και με την άφιξη του Δημάρ-
χου της Alanya, ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου, με την ιδι-
ότητα του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας, 
εκπροσωπώντας τον Δήμο της Ν. Ιωνίας, επέδωσε στο 
δήμαρχο της Alanya κ. Adem Murat Yucel τιμητική πλα-
κέτα του δημάρχου Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση, δεδο-
μένου ότι οι δήμοι έχουν αδελφοποιηθεί.

  
4) Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.
Η αντιπροσωπεία της Ένωσης επισκέφθηκε τα 

Μύρα της Λυκίας και τον ναό του Αγίου Νικολάου. 
Την επόμενη το μεσημέρι επέστρεψε στην Ελλάδα.

Εντύπωση έκανε αφενός η συμμετοχή τόσων Ορθο-
δόξων από την Ελλάδα στα Θυρανοίξια αλλά και τα 
αυστηρά μέτρα ασφαλείας που είχαν παρθεί κι εξαιτίας 
των γεγονότων της Γαλλίας αλλά και εξαιτίας της Συνό-
δου των G20 (οι 20 ισχυρότερες οικονομικές-βιομηχα-
νικές χώρες) που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, το 
3/ήμερο 14-16 Νοεμβρίου. 

Ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου επιδίδει αναμνηστική πλακέτα
στο δήμαρχο της Alanya.

Σπίτια στη συνοικία των Ελλήνων στην Αττάλεια.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης έξω από το ναό.
Μαζί τους και ο Δημ. Κυριόγλου. Έκθεμα από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αττάλειας.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2015: Αν κανείς θα ήθελε να κάνει έναν απολογισμό για το «Πολιτιστικό 2015», στην Ένωση, θα είχε ασφα-

λώς πολλά ν’ αναφέρει. Ο περιορισμένος χώρος μας υποχρεώνει να παρουσιάζουμε τις εκδηλώσεις – δράσεις μας 
περιληπτικά.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015: H Κοπή της Βασιλόπιτας.
Η Βασιλόπιτα με την μεγαλύτερη συμμετοχή μελών και φίλων. Οι μεγάλοι χώροι 

της Ενώσεως φάνηκαν ανεπαρκείς για τόσον κόσμο, που έσπευσε να ευχηθεί τα 
«Χρόνια Πολλά» στην Ένωση, που πλέον έμπαινε στο 82ο έτος της λειτουργίας της.

Το πρόγραμμα άνοιξε η αρτισύστατη Χορωδία της Ενώσεως, υπό τη δ/νση του 
μουσικοσυνθέτη και μέλους του Δ.Σ. της Ενώσεως κ. Στάθη Ουλκέρογλου.

Στο βήμα μετά ανέβηκε ο κ. Κοσμάς Χατόγλου, εκπρόσωπος της νεότερης γε-
νιάς, για το καλωσόρισμα.

Όπως συνηθίζεται ο Πρόεδρος Χάρης Σαπουντζάκης έκανε έναν συνοπτικό 
απολογισμό των δραστηριοτήτων της Ένωσης σε όλους τους τομείς. Ήταν πραγ-
ματικά εξαιρετικά συγκινημένος, γιατί συμπλήρωνε 30 χρόνια συνεχούς κι αδιάλει-
πτης παρουσίας στη θέση αυτή.

Ακολούθησε η απονομή τιμής στον Τούρ-
κο φίλο κ. Nuri Ercetin, ο οποίος συνεχίζο-
ντας το φιλελληνικό έργο του αειμνήστου 
πατέρα του Ekrem Ercetin, προχώρησε σε μια 
ακόμη ενδιαφέρουσα κίνηση: εξέδωσε και 
κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τη Σπάρτη, στο 
οποίο αναλυτικότατα και με στοιχεία παρου-
σιάζει κι εκθειάζει την παρουσία του Ελληνι-
κού στοιχείου ως το 1922, μέσα από πλήθος 
εικόνων αλλά κι ενδιαφερόντων σχολίων για 
τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα σπίτια των Ελ-
λήνων κατοίκων. Χρέη διερμηνέως εξετέλεσε 

ο συμπατριώτης μας Στράτος Ευθυμίου, ανώτερος 
διπλωματικός υπάλληλος.

Ακολούθησε η ευλόγηση της Πίτας από το σε-
βασμιότατο μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας 
κ.κ. Γαβριήλ. Στο σεβασμιότατο ο Πρόεδρος εξ’ 
ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου απένειμε έναν 
ιερό σταυρό – εγκόλπιο.

Μετά το σεβασμιότατο απηύθυνε τις ευχές του 
ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης και 
ακολούθησαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου, ο πρώην δήμαρχος 
κ. Πέτρος Μπουρδούκος, ο επικεφαλής της Δημ. 

Παράταξης «Δημιουργία – Αλληλεγγύη», κ. Παν. Μα-
νούρης, η επικεφαλής της Δημ. Παράταξης «Δύναμη 
Προοπτικής», κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, ο επικεφαλής της 
Δημ. Παράταξης «Ελπίδα για τη Νέα Ιωνία – Π.Α.Κ», κ. 
Γιώργος Τσοπανίδης, η αντιδήμαρχος κ. Φίλιππα Αθυ-
μαρίτου καθώς και η εκπρόσωπος της Ο.Π.Σ.Ε κ. Μαρία Βεΐνογλου, ο πρόεδρος του Ιωνικού 
Συνδέσμου κ. Γιάννης Κοντίτσης, ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτήριου κ. 
Στέφανος Τσερπάνης και ο πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ κ. Λουκάς Χριστοδούλου. 

Παρόντες ήσαν ακόμη πολλοί αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κι εκπρό-
σωποι συλλόγων και φορέων, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι του 
τύπου κ.λ.π.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι παριστάμενοι επισκέφθηκαν την έκθεση: «Η Αττική γη και η Νέα Ιωνία υποδέ-
χονται τους πρόσφυγες του 1922», που είχε οργανωθεί με τη συνεργασία της Ενώσεως, του Δήμου Ν. Ιωνίας και του 
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Να σημειωθεί εδώ ότι την Έκθεση επισκέφθηκαν περισσότερα από 15 Γυμνάσια, Δημοτικά σχολεία και Λύκεια από 
την Ν. Iωνία αλλά και γειτονικούς δήμους στο διάστημα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Την ξενάγηση είχαν αναλάβει ο πρόεδρος κ. Σαπουντζάκης κι ο αντ/δρος κ. Λ. Χριστοδούλου.

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015: Παρουσίαση βιβλίου.
Στους χώρους της Ενώσεως παρουσιάστηκε το βιβλίο «Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, από το 1923-

1974» του κ. Λουκά Χριστοδούλου. Για το συγγραφέα και το έργο του μίλησαν οι κύριοι: Χρήστος Ρουμελιωτάκης, Πο-
λύκαρπος Πολυκάρπου και Χάρης Σαπουντζάκης. Ακολούθησε με τη συνδρομή της κ Ιωάννας Σαπουντζάκη παρουσίαση 
εικονιστικού υλικού από την ιστορία της Ν. Ιωνίας και των συλλόγων της.
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Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015: Θεατρική 
Παράσταση.

Ειδικά για την Ένωση, κατά παράδοση, το 
θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Ν. Ιωνίας, που δι-
ευθύνει ο συμπατριώτης μας Ιωσήφ Πολυκάρπου 
παρουσίασε στο Δημοτικό θέατρο Ν. Ιωνίας το 
έργο που είχε ανεβάσει για την περίοδο: «Οι ηλί-
θιοι» του Νηλ Σάϊμον, σε σκηνοθεσία του ίδιου 
του Ιωσήφ.

Προλόγισε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Πολύ-
καρπος Πολυκάρπου. Μετά το τέλος της παράστασης ακολούθησε μικρή δεξίωση προς 

τιμήν όλων των συντελεστών της παράστασης.

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015: Eτήσια Εορτή Ενώσεως.
Μέσα σε μια συγκινητικά φορτισμένη ατμόσφαιρα έλαβε χώρα η Ετήσια 

Εορτή της Ενώσεως. Το πρωί στο μητροπολιτικό ναό των Αγίων Αναργύρων 
τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία και Ιερό Μνημόσυνο για 
όλους όσοι χάθηκαν στη Μικρασία: κληρικοί, στρατιωτικοί, και λαϊκοί.

Προέστη ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλφείας κ.κ.Γα-
βριήλ, ο οποίος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο Μικρασιατικό Ελληνισμό και 
ειδικότερα στους από τη Σπάρτη Μ. Ασίας ξεριζωμένους και μετά εγκατεστη-
μένους στη Ν. Ιωνία και την καθόλου συμβολή τους στην εξέλιξη της πόλης.

Αμέσως μετά ακολούθησε το Ειδικό πανηγυρικό πρόγραμμα στους χώ-
ρους του Πνευματικού μας Κέντρου.

Στην πανηγυρική ομιλία ο Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αδρές γραμμές στην ιστορία του Ελ-
ληνορθόδοξου στοιχείου της αξέχαστης πατρίδας.

Aκολούθησε η βράβευση δύο φορέων της Ν. Ιω-
νίας που ασκούν ευρύτατο κοινωνικό έργο προσφέ-
ροντας σε εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες στην οι-
κονομική κρίση που μας μαστίζει αδυνατούν να έχουν 
τα προς το ζην, τη δυνατότητα της παροχής συσσιτίου.

Πρώτα βραβεύτηκε η Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας 
και Φιλαδελφείας για το επισιτιστικό της πρόγραμ-
μα, με τον τίτλο «Προσφορά», και μετά το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Ιωνίας για την προσφορά 
τροφίμων.

Την τιμητική πλακέτα για την Ιερά Μητρόπολη πα-
ρέλαβε ο ίδιος ο μητροπολίτης Γαβριήλ και για το Παντοπωλείο ο 
κ. Δημ. Κυριόγλου περιβαλλόμενος από τριάντα περίπου εθελο-
ντές κι εθελόντριες.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, ο 
πρώην δήμαρχος κ. Μπουρδούκος και οι αρχηγοί Δημοτικών Πα-
ρατάξεων κ.κ. Π. Μανούρης και Δ. Θωμαΐδου.

Το μουσικό μέρος κάλυψαν αφενός μεν η Χορωδία της Ενώσε-
ως ,αφετέρου δε σχήμα νεανικό από τις: Π. Κουβαρά, Γ. Τζιώτη, Λ. 
Πάτζιου, Μ. Μιχαλάκη σε παραδοσιακά τραγούδια.

Εκτός προγράμματος κι αιφνιδιάζοντάς τον όλα τα μέλη του 
Δ.Σ της Ένωσης και της Εξελ. Επιτροπής ανεβαίνοντας στη σκηνή 
περιστοίχισαν τον πρόεδρο προσφέροντάς του λίγα λουλούδια 
για τα 30/χρονα γενέθλια του, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το αγαπημένο του τραγούδι: «Μια νυχτερίδα στη σκεπή» 
και ο ίδιος ήταν φανερά συγκινημένος από την κίνηση αυτή.

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015: Ιωνιώτισσες – Μικρασιάτισσες 
στους κοινωνικούς αγώνες, στην παιδεία, τον πολιτισμό.

Στο Πνευματικό μας Κέντρο οργανώθηκε κοινή εκδήλωση με τον Ιωνικό 
Σύνδεσμο, όπου παρουσιάστηκε το έργο 4 γυναικών της Ν. Ιωνίας, που ανή-
κουν στις προηγούμενες γενιές και δεν είναι στη ζωή: της Σοφίας Σημηριώ-
του, της Μαρίας Λαμπρίδου (μαντάμ Μαρί), της Σοφίας Γαβριηλίδου (χαλι-
τζού Σοφίας) και της Βασιλείας Κλαύση.

Για τις σπουδαίες αυτές γυναίκες μίλησαν αντιστοίχως: ο κ. Λουκάς Χρι-
στοδούλου, κ. Αργυρώ Μαργαρίτη, ο κ. Ηλίας Μωραλόγλου και ο κ. Χάρης Σα-
πουντζάκης.

Υπήρξε μουσικό διάλειμμα από εννέα μικρούς κιθαρίστες του Δημοτικού 
Ωδείου Ν. Ιωνίας, που εκτέλεσαν έργα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και άλλων.

27 Σεπτεμβρίου 2015: Εκδήλωση Ιεράς Μητρόπολης για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης.
Στο ναό του Αγίου Γεωργίου η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλ/φείας ετίμησε την Ημέρα Εθνικής μνήμης για τη 
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Γενκτονία των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Μετά τη Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του σεβα-
σμιοτάτου μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κ.κ. Γαβριήλ τελέστηκε ιερό μνημόσυνο, 
ενώ μίλησε σχετικά ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως πανοσολογιότατος Επιφάνι-
ος Αρβανίτης.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτομή του αειμνήστου μητροπολίτη μας, τον 
Πατάρων Μελετίου. Εκ μέρους της Ενώσεως το κατέθεσε ο Πρόεδρος.

27 Σεπτεμβρίου 2015:
Αγώνας δρόμου με την ονομασία «Στις γειτονιές των προσφύγων».
Με πρωτοβουλία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και του προέδρου του Λ. Χριστοδούλου αλλά και με 

την στήριξη των δήμων Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κι άλλων φορέων τελέστηκε για 1η φορά 
αγώνας δρόμου 10.000 μέτρων σε μια διαδρομή μέσα από εμβληματικούς χώρους των 
προσφύγων της Ν. Ιωνίας και της Φιλαδελφείας.

Η Ένωσή μας μετείχε ενεργά με πολλούς εθελοντές.

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015: Εκδηλώσεις Μνήμης Μικρασίας στην Αθήνα.
Η περιφέρεια Αττικής, η Ο.Π.Σ.Ε και άλλοι φορείς οργάνωσαν στην Αθήνα την Ημέρα 

Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μ. Ασίας, τη θυσία του 
Χρυσοστόμου και τις χιλιάδες των νεκρών στην καθ’ ημάς Ανατολή.

Μετά τη Θεία Λειτουργία στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδης, παρό-
ντων του βουλευτή κ. Χαρακόπουλου, του πρώην προέδρου της Βουλής Απ. Κακλαμάνη και εκπροσώπων της Περιφέρειας, 
του Δήμου Αθηναίων καθώς και των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών έγινε κατάθεση στεφάνων.

Παρούσα, μόνη από τα σωματεία της Ν. Ιωνίας, η Ένωση μας, η οποία δια του εκπροσώπου της, Σταύρου Παπαγερασί-
μου κατέθεσε στεφάνι στο Άγνωστο Στρατιώτη.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015: Για την ημέρα αυτή είχε προγραμματισθεί να γίνει η πανηγυρική έναρξη Μαθημάτων 
- Σεμιναρίων για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία, με ομιλητή τον κ. Χ. Μηνάογλου. Τελικά, επειδή, χωρίς υπαιτιότητα της 
Ένωσης το όλο πρόγραμμα ματαιώθηκε, στους προσκεκλημένους προβλήθηκε η ταινία της National Geographic για τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή, διάρκειας 60΄.

Ο Πρόεδρος εξήγησε τους λόγους αναβολής - ματαίωσης και παρακάλεσε τα μέλη και τους φίλους να δείξουν την κα-
τανόησή τους, υποσχόμενος ανάλογες δράσεις στο μέλλον.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015: Εγκαίνια Έκθεσης 
Ιωνιωτών Δημιουργών

Στους χώρους του Ιωνικού Συνδέσμου εγκαινιάσθη-
κε η Έκθεση που συνδιοργάνωσαν ο Ιωνικός και η 
Ένωσή μας με τον τίτλο «Ιωνιώτες δημιουργοί».

Επρόκειτο για μια πολύ αξιόλογη έκθεση με πολλές 
καλαίσθητες δημιουργίες ζωγραφικές και γλυπτικές, 
κολλάζ, κατασκευές από μέταλλα, ανακυκλώσιμα υλι-
κά, ξύλο και πηλό. Συνολικά μετείχαν 28 δημιουργοί, 
μεταξύ των οποίων κι ο συμπατριώτης μας κ. Νίκος Χατόγλου με τα εξαίσια ξύλινα αντικείμενα του, που ξεχώρισαν. 
Στην έναρξη χαιρετισμούς απηύθυναν οι δυο πρόεδροι των σωματείων: Χάρης Σαπουντζάκης και Γιάννης Κοντίτσης.

Το 7ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ του Δήμου Ν. Ιωνίας που έλαβε χώρα το 3/ήμερο 27-29 Νοεμβρίου 2015, είχε 
μεγάλη επιτυχία. Παρουσιάστηκαν 12 εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς εισηγητές, συγγραφείς με θέμα 
«Η θέση και ο ρόλος της Μικρασιάτισσας κατά τους νεότερους χρόνους, ως το 1922».

Μεταξύ άλλων παρέστησαν: ο Πρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης, 
ο υφυπουργός κ. Γ. Μπαλάφας, ο σεβασμιό-
τατος μητροπολίτης μας κ.κ. Γαβριήλ, ο δή-
μαρχος κ. Ηρ. Γκότσης και πολλοί άλλοι. Και 
τις τρεις ημέρες η προσέλευση του κοινού 
ήταν εξαιρετικά μεγάλη, δείγμα της απήχη-
σης που έχει πανελλαδικά το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ση-
μειώνουμε ότι Πρόεδρος του Κέντρου είναι 
ο συμπατριώτης μας και Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης κ. Λουκάς Χριστοδούλου.

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου: Εγκαίνια Έκθεσης
Η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς. Τα εγκαίνια της Έκθεσης «Πατρίδες των Ελλήνων» του κ. Κώστα Νίγδελη, 

δ/ντή του Μουσείου Ελληνισμού της Ανατολής της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσ/κης. 
Πριν από τα εγκαίνια μίλησαν εκτός από τον κ. Νίγδελη ο διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας κ. Βλάσης Αγτζίδης κι ο 

πρόεδρος της Ένωσης κ. Χάρης Σαπουντζάκης, αναφερόμενοι στην ιστορία και τον πολιτισμό των αξέχαστων πατρίδων.
Η έκθεση θα μείνει ανοικτή έως την 16η Ιανουαρίου 2016. Θα μπορούν να την επισκεφτούν σχολεία και φορείς σε 

μέρες και ώρες που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης. Την ξενάγηση θα κάνουν οι Χ. Σαπουντζάκης και Λ. Χριστοδούλου. 
Περισσότερες λεπτομέρειες από την εκδήλωση θα ανακοινωθούν με ειδικό δελτίο τύπου της Ενώσεως.

Η ΟΠΣΕ βραβεύει το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.Ο Πρόεδρος της Βουλής.
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γενική συνέλευση
Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογι-

στική Γενική Συνέλευση, των Τακτικών μελών του Συλλόγου.
Αρχικά εξελέγη ομοφώνως προεδρείο, με ευθύνη να λειτουρ-

γήσει και ως Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών, αποτελού-
μενο από τον κ. Νικόλαο Ακιανίδη, ως πρόεδρο και τους Γαβριήλ 
Μωραλόγλου και Ζωή Σουλτανίδου, ως μέλη.

Ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης 
προέβη σε πλήρη παρουσίαση του Οικονομικού Απολογισμού του 
έτους 2014, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε περιληπτικά στις δρά-
σεις, ενέργειες, εκδηλώσεις του Δ.Σ. κατά τη 2/ετία 2013-2015.

Ως προς τα οικονομικά, ο Απολογισμός για το 2014 είχε ως 
εξής:

ΕΣΟΔΑ 119.586,62€
(μετά του υπολοίπου παρελθούσης χρήσης και των τόκων)
ΕΞΟΔΑ 54.094,81€
Υπόλοιπο σε νέα χρήση 65.491,01€
Ανάλυση υπολοίπου
α) Στην Eurobank 20.632,07€
β) Στην τράπεζα Πειραιώς 43.500€(προθεσμιακός)
γ)           »  176,11€
δ) Στα χέρια Ταμία 1.183,63€

Η εικόνα ήταν θετική, αφού σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 
2014 παρουσιάστηκαν περισσότερα Έσοδα (1.086,75€) και λιγό-
τερα έξοδα (5.905,19€). Άρα πρωτογενές πλεόνασμα 6,991,94€.

Με τα δεδομένα που υφίστανται (οικονομική κρίση, βαριά φο-
ρολογία) είναι φανερό ότι με την προσπάθεια όλων, αλλά και τη 
στήριξη ορισμένων μελών ο Σύλλογος στέκει πολύ καλύτερα, την 
ώρα που άλλοι κλείνουν ή κλυδωνίζονται.

Το μόνιμο πρόβλημα είναι βέβαια στα έσοδα εκ των μισθωμά-
των. Για το 2014 το σύνολο των εισπράξεων ήταν 48.290,19€, 
αλλά υπάρχει πάντα ο αστάθμητος παράγων δεδομένου ότι υπάρ-
χουν διακοπές μίσθωσης ή αυτόματης μείωσης των ενοικίων, ενώ 
εξαιρέσει ενός ή δυο ενοικιαστών, οι άλλοι μονίμως καθυστερούν 
τις καταβολές και υπάρχει πάντα το πρόβλημα ο ίδιος ο Πρόεδρος 
να παρεμβαίνει συνεχώς ή οι αρμόδιοι κ.κ. Ηλίας Μωραλόγλου και 
Δημήτρης Μωραλόγλου. Ακόμη παραμένουν δυστυχώς ανοίκιαστα 
ορισμένα ακίνητα (οδού Αναξαγόρα κ.λ.π., ενώ υπάρχει πάντα η 
εκκρεμότητα στο ακίνητο του Ιλίου, όπου όπως έχει αποφασισθεί 
θα γίνουν ενέργειες για την πώληση του ½ που μας ανήκει, δεδο-
μένου ότι είναι αδύνατη η είσπραξη ενοικίων).

Περαιτέρω τοποθετήθηκαν πολλά μέλη (Ηλίας Μωραλόγλου, 
Λουκάς Χριστοδούλου, Ξένια Παλλιόγλου, Βασιλεία Ζαχαράκη, Νί-
κος Ακιανίδης κ.α.).

Αμέσως μετά ο επικεφαλής της Εξελ. Επιτροπής κ. Σταύρος Πα-
παγερασίμου παρουσίασε την Έκθεσή της. Μετά ταύτα ομοφώνως 
απηλλάγη της ευθύνης το Δ.Σ. Μετά κατετέθη ο Προϋπολογισμός 
για το έτος 2015 με την ισοσκελισμένη εικόνα Εσόδων-Εξόδων 
στα 60.000€ με υπολογιζομένου του υπολοίπου παρελθούσης 
χρήσης, ο οποίος και εγκρίθηκε ομοφώνως, κατ’ άρθρο και στο 
σύνολό του.

Ακολούθησαν οι Αρχαιρεσίες κατά τις οποίες εξελέγησαν κατά 
σειρά οι εξής:

1) Χάρης Σαπουντζάκης
2) Νίκος Χατόγλου
3) Κοσμάς Χατόγλου
4) Βασιλεία Ζαχαράκη
5) Λουκάς Χριστοδούλου
6) Αθανάσιος Γουναρίδης
7) Στάθης Ουλκέρογλου
8) Ξένια Παλλιόγλου
9) Δημήτριος Μωραλόγλου
10) Όλγα Μπενέτου – Μωραλόγλου
11) Όμηρος Ακιανίδης
Αναπληρωματικό μέλος ο κ. Σίμος Ιντζόγλου

Για την Εξελ. Επιτροπή εξελέγησαν
1) Σταύρος Παπαγερασίμου
2) Ηλίας Μωραλόγλου
3) Κώστας Χατζηαποστόλου
Αναπληρωματικό μέλος η κ. Μαριάνθη Δρίβα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ 2/ΤΙΑ 2015-2017
Μετά τις Αρχαιρεσίες της 27/5/2015 η νέα διοίκηση της Ενώσεως 
έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Χάρης Σαπουντζάκης
Αντ/δρος Α΄: Λουκάς Χριστοδούλου
Αντ/δρος Β΄: Νίκος Χατόγλου
Γ. Γραμματέας: Αθανάσιος Γουναρίδης
Ειδικός Γραμματέας: Όλγα Μπενέτου- Μωραλόγλου
Ταμίας: Ξένια Παλλιόγλου
Αναπληρωματική ταμίας: Βασιλεία Ζαχαράκη
Κοσμήτορας: Κοσμάς Χατόγλου
Μέλη: Στάθης Ουλκέρογλου, Δημήτριος Μωραλόγλου,
Όμηρος Ακιανίδης

Τη χρονιά που πέρασε (2015) είχαμε εγγραφή νέων μελών:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπάζογλου Κωνσταντίνος 12. Πεσματζόγλου Χρίστος
2. Παπάζογλου Ματθαίος 13. Ταστσόγλου Άνθιμος
3. Τουρτόγλου Σάββας 14. Ατταλόγλου Παναγιώτης
4. Ευσταθιάδης Συμεών 15. Τσούλου Ιουλία
5. Παγιασλής Θωμάς 16. Καπλανίδης Σπυρίδων
6. Πλακιώτη-Θωμόγλου Σούλα
7. Μηναΐδη Θεοδώρα
8. Ευστρατίου Χρυσόστομος
9. Μοστράτου Χρυσούλα
10. Ρουστέμη Γεωργία
11. Χοτζόγλου Ευστράτιος

εγγραφή νέων μελών

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
1. Θωμαΐδου Δέσποινα
2. Καλαμάρης Σάββας
3. Καλής Δημήτριος

Έκδοση της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
Υπεύθυνος Έκδοσης: Χάρης Σαπουντζάκης

Αλατσάτων 27, Τ.Κ. 14231, Ν. Ιωνία
Τηλ./Fax: 210 2770.978

http://www.enosispartis-mikrasasias.gr

Γραφιστική Επιμέλεια: Ιωάννα Σαπουντζάκη
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το φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης
Η Ένωσή μας ως ένα εκ των βασικών της στόχων έχει την στήριξη οργανι-

σμών και απόρων οικογενειών στα πλαίσια του φιλανθρωπικού της έργου, 
με βάση τον Προϋπολογισμό της και τις οικονομικές δυνατότητές της.

Εφέτος και ειδικά εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων η Ένωση 
πραγματοποίησε τις εξής φιλανθρωπικές της δράσεις.

α) Συνέχισε τη συνδρομή της στα Χωριά S.O.S με 300 €
β) Συνέχισε επίσης να συμμετέχει στο έργο των οργανισμών του Δήμου: 

«Στέγη Ανηλίκων Περισσού» και «Επιτροπή Αλληλεγγύης» με 400€.
γ) Αγόρασε και προσέφερε χρήσιμα είδη στο Γηροκομείο Ν. Ιωνίας, 

αξίας 230€.
δ) Διένειμε σε απόρους συνδημότες μας, βάσει ειδικών καταστάσεων 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το ποσό των 1500€, ενώ σε 
έχοντες ανάγκη συμπατριώτες μας το ποσό των 500€. Τα ποσά που 
διατέθηκαν αντλήθηκαν από την τελευταία δωρεά της Μεγάλης Ευεργέ-
τιδας της Ένωσης κ. Ανθούλας Δουρμούσογλου, κατόπιν εκφρασθείσας 
επιθυμίας της.

Κατά τη διάρκεια του έτους (2015) πέραν των ως άνω ποσών διατέθη-
κε συνολικά ποσό 1500€.

Στις επιτροπές Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μετέχουν η κ. Ξένια 
Παλλιόγλου, η κ. Βασιλεία Ζαχαράκη, ο κ. Κοσμάς Χατόγλου και η κ. Όλγα 
Μπενέτου-Μωραλόγλου. Στην "Ίριδα", Οργανισμό του Δήμου κατά των 
ναρκωτικών την Ένωση εκπροσωπούν η κ. Ζαχαράκη και ο κ. Κ. Χατόγλου.

πολιτισμός
Η Ένωση Σπάρτης ανταποκρίθηκε σε όλους τις προτάσεις για υποστή-

ριξη σε θέματα της τοπικής Ιστορίας της Ν. Ιωνίας.
Έτσι συνέβαλε με πληροφοριακό υλικό την προσπάθεια εκπαιδευ-

τικών και μαθητών του 9ου Δημοτικού σχολείου Καλογρέζας να γρά-
ψουν την ιστορία του σχολείου τους.

Η δουλειά αυτή βραβεύθηκε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Κέ-
ντρου Έρευνας και διάσωσης Σχολικού υλικού και μάλιστα με το 1ο 
βραβείο.

Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός κ Δέσποινα Μπαρμπαρή με την οποία συ-
νεργαστήκαμε έσπευσε μετά τη βράβευση να μας ευχαριστήσει εγγρά-
φως. Το σημειώνουμε ως ένα θαυμάσιο δείγμα πολιτισμού!

Βοηθήσαμε ωστόσο σε ειδικές περιστάσεις που ζητήθηκε η συνδρομή 
μας και άλλα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)

Κατά το 2015 για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης της Ενώσεως 
προσέφεραν βιβλία ο κ. Nuri Ercetin, η Ένωση των Βουρλιωτών το εξαιρε-
τικό ανατυπωμένο βιβλίο του Νίκου Μηλιώρη «Τα Βουρλά της Μ. Ασίας» 
καθώς κι ένα πολύ πρωτότυπο Ημερολόγιο του 2015.

Επίσης βιβλία προσέφεραν: η Αδελφότης Ανδρών Θεσ/κης, η κ. Γεωρ-
γία Λίνδου, η κ. Παναγιώτα Καψάλη, ο κ. Παναγιώτης Καραθανάσης, η κ. 
Ευφροσύνη Αναγνωστάκη και βέβαια ο τακτικός «προμηθευτής» βιβλίων 
και περιοδικών κ. Χρήστος Μπαλόγλου. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευ-
χαριστίες.

Δυό λόγια μόνο, προς το παρόν, για το εξαιρετικό έργο της κ. Μαρίας 
Παπαδοπούλου: "Άγιε μου Βλάση και Άγιε μου Βασίλη, λιάρωσέ με". 
Πρόκειται για μια εξαιρετική ξενάγηση στον μεγαλύτερο ναό της Χριστια-
νικής Ανατολής που βρίσκεται στο Μιστί της Καππαδοκίας, του Αγίου 
Βλασίου.

Επίσκεψη και ξενάγηση σχολείων στην Έκθεση της Βουλής
των Ελλήνων που φιλοξενήθηκε στους χώρους της Ενώσεως.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι μας          ,

εφόσον έχουν e-mail    
να μας το γνωστοποιήσουν  

ώστε να μπορούμε να τους ενημερώνουμε
για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας

έγκαιρα και άμεσα.

Ο Μάκης Λυκούδης είναι παλιός, καλός φίλος
της Ένωσης. Είναι αγιογράφος, ζωγράφος, συγγραφέας

και ποιητής. Μας αφιερώνει ένα ποίημά του.
Τον ευχαριστούμε.

Στους Σπαρταλήδες
Στης καμινάδας τον αχνό
τα αυγά του αετός ζεστάνει
πάνω της έχτισε φωλιά
δεν βρήκε άλλο τόπο
στης προσφυγιάς τα ρέματα
στη νέα του πατρίδα.

Πάνω απ' του Ταύρου τις κορφές
το μαύρο καραβάνι
ακλούθησε απλώνοντας
τις μακριές φτερούγες
όπως τα ράσα του παπά
σαν του παπά μπροστάρη.

Απορημένο το χαλί
στην εγκατάλειψή του,
κι ο αργαλειός αποζητά
τα δάχτυλα της κόρης,
ζωή ξανά να δώσουνε
στ' αραχνιασμένο νήμα.

Και το κλειδί ξενεύεται
στου γείτονα την τσέπη,
κι οι ποταμοί στερέψανε
παγώσαν οι ελπίδες,
κρέμονται σαν τα κρούσταλλα
στα έρμα κεραμίδια.

Στης καμινάδας τον αχνό
εζέστανε τ' αυγά του,
με το μυστρί στα νύχια του
στο ράμφος τη σαΐτα,
ετάισε κι ανάστησε
τα αετόπουλά του.

Και κείνα πλέξανε φωλιές
και νιούς ανοίξαν δρόμους,
σχολειά εχτίσαν κι εκκλησιές
και φάμπρικες και σπίτια,
περήφανα πετάξανε
πάνω απ' τη νια τους πόλη.
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Το Ετήσιο Τουρνουά Σκακιού
100 περίπου Σκακιστές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της Ν. 

Ιωνίας και της ευρείας περιφέρειας της αγωνίστηκαν το πρωΐ της Κυριακής, 14 Ιουνίου 
2015 στο 26ο Σκακιστικό Τουρνουά της, στη μνήμη Γαβριήλ Τσακίρη.

Οι μεγάλοι χώροι της Ενώσεως γέμισαν από τη ζωηράδα των παιδιών και την αγωνία 
των γονιών τους, που καμάρωναν για τα βλαστάρια τους αλλά και αγχώνονταν για τα 
αποτελέσματά τους.

Οι αγώνες που διεξήχθησαν σε 5 γύρους, έγιναν με το ελβετικό σύστημα και υπό την 
επίβλεψη πιστοποιημένων διαιτητών.

Πέραν των κυπέλλων και των μεταλλίων δόθηκαν σε όλους τους σκακιστές ειδικά ανα-
μνηστικά μετάλλια για τη συμμετοχή τους. Τα πλήρη αποτελέσματα είχαν ως εξής:

Αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων έγινε η απονομή των κυπέλλων και των μεταλλίων παρόντων 
δεκάδων γονέων, οι οποίοι έμειναν ως το τέλος συγχαίροντας κάθε παιδί, ανεξαρτήτως θέσεως.

 Προς τους γονείς απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο υπεύθυνος του Τμήματος Σκακιού και Ορ-
γανωτικός διευθυντής των αγώνων κ. Νίκος Χατόγλου, αντ/δρος της Ενώσεως.

Μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας κ. Χάρης Σαπουντζάκης, ο οποίος 
κάλεσε τους γονείς να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους, να τα αγαπούν να τα φροντίζουν και να τα 
ενθαρρύνουν. Ζήτησε μάλιστα ως φίλοι της Ενώσεως να μη λείπουν κι από τις άλλες εκδηλώσεις 
του συλλόγου. Τελειώνοντας ευχαρίστησε θερμά τον εμψυχωτή κ. 
Νίκο Χατόγλου, καθώς και ολόκληρη την ομάδα των διαιτητών, με 
πρώτο τον επικεφαλής κ. Νίκο Μπάλση καθώς και τους: Ευάγγελο 
Τριανταφύλλη, Θωμά Παπαδόπουλο, Χρήστο Παπαδόπουλο, 
Φρ. Γεωργόπουλο και βέβαια τον Κοσμά Χατόγλου.

Τα έπαθλα απένειμαν: o πρόεδρος της ΕΣΣΝΑ και γεν. γραμ-
ματέας της Ε.Σ.Ο κ. Χρήστος Γκορίτσας, ο οποίος συγχάρηκε την 
Ένωση για το εξαιρετικό επίπεδο του Σκακιού που έχει επιτύχει 
και ανακοίνωσε μέτρα, ώστε να προωθούνται οι νικητές στα Τε-
λικά Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής, ο Ελευθ. Γιαννακόπουλος, 
πρόεδρος του συλλόγου «Αριστοτέλης» Πεύκης, ο κ. Θωμάς Πα-
παζαχαρίου, αντ/δρος του «Αριστοτέλη», ο συγγραφέας κ. Νίκος 
Καμπάνης, ο κ. Κοσμάς Χατόγλου, ο κ. Νίκος Χατόγλου κι ο πρόε-
δρος της Ένωσης Σπάρτης Χάρης Σαπουντζάκης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ος  Μιχ. Βάσης κύπελλο
2ος  Κων. Καρακασίδης χρυσό μετάλλιο
3ος  Δημ. Καρακασίδης αργυρό μετάλλιο
4η    Μαρία-Λυδία Μπουσού χάλκινο μετάλλιο
1ο κορίτσι Ειρήνη Χελά χρυσό μετάλλιο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ος  Κοσμάς Κανελάκης κύπελλο
2ος  Παν. Πενέσης χρυσό μετάλλιο
3ος  Ιω. Παναγιώτου ασημένιο μετάλλιο
4ος Ιω. Λαγανάκος χάλκινο μετάλλιο
1ο  κορίτσι Χρ. Κούρκουλου χρυσό μετάλλιο

Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος Γιώργος Μπάλσης κύπελλο
2ος Μάρκος Κουτσούμπας χρυσό μετάλλιο
3ος Κων. Ζαρείφης αργυρό μετάλλιο
4ος Αναστ. Βάσης χάλκινο μετάλλιο
1ο κορίτσι Στ. Κουτσούμπα χρυσό μετάλλιο

Γ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος Μάριος Προύτσαλης  κύπελλο
2ος Μαν. Ασβεστάς χρυσό μετάλλιο
3ος Ιω. Γουναρίδης ασημένιο μετάλλιο
4ος Δημ. Παπαδημητρίου χάλκινο μετάλλιο
1ο  κορίτσι Βάια Τσεκούρα χρυσό μετάλλιο

Δ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος  Παύλος Στεφανίδης κύπελλο
2ος  Στ. Κυριακίδης χρυσό μετάλλιο
3η   Κατιάννα Κουφοκώστα ασημένιο μετάλλιο
4η  Χαρ. Στυλιανίδης χάλκινο μετάλλιο
1ο κορίτσι Ιωάννα Κυπριώτου χρυσό μετάλλιο

Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος Νικ. Μικρομάστορας κύπελλο
2ος Ιππ. Σπάρταθεν χρυσό μετάλλιο
3ος Αλ. Μεϊντάμης ασημένιο μετάλλιο
4ος Κυρ. Καινουργιόπουλος χάλκινο μετάλλιο

ΣΤ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η Ξανθίππη Τσενοντεμάι κύπελλο και χρυσό μετάλλιο
2ος Ηλίας Ιωαννίδης χρυσό μετάλλιο
3ος Αντ. Ξυλόκοττας ασημένιο μετάλλιο
4ος Αν. Τσεπελέ χάλκινο μετάλλιο
1ο  κορίτσι Όλγα Κυπριώτου χρυσό μετάλλιο

Β' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος Μαν. Λαδουκάκης κύπελλο
2η  Μαρία Κύρκου χρυσό μετάλλιο
3ος Νικ. Λέτσιος ασημένιο μετάλλιο
4η  Γεωρ. Κουφοκώστα χάλκινο μετάλλιο
1ο κορίτσι και 2η στην κατάταξη Στ. Τσεκούρα χρυσό μετάλλιο
Εκτός συναγωνισμού πρώτος Άρης Παρασκευίδης

Ειδική απονομή 
στη Βάϊα 

Τσεκούρα του 
4ου Δημ. σχολείου 

Ν. Ιωνίας,
που ήρθε 

πρωταθλήτρια  
Ελλάδος

στο ΟΠΕΝ
που έγινε στην 

Ερέτρια.
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Απονομή
νήπια

Απονομή
Α' Δημοτικού

Διοργάνωση Αγώνες
Διασυλλογικό πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής .................9 αγώνες
Ομαδικό Κύπελλο Παμπαίδων (-10) Ομάδα Α ....5 αγώνες
 Ομάδα Β ....5 αγώνες
Κύπελλο Ανδρών Αττικής ..................................... 1 αγώνας
Ομαδικό Κύπελλο παίδων (-14) ............................5 αγώνες
Διασυλλογικό πρωτάθλημα Γυναικών ..................5 αγώνες
Πρωτάθλημα παμπαίδων (-8) Ομάδα Α .............5 αγώνες
 Ομάδα Β .............5 αγώνες
Πρωτάθλημα Παίδων (-16) ....................................5 αγώνες
Πρωτάθλημαπαμπαίδων (-12) ..............................5 αγώνες
Κύπελλο Σπύρος Μπίκος ......................................7 αγώνες
Παίδων – Κορασίδων ............................................6 αγώνες

Σύνολο 64 αγώνες εντός και εκτός

Η Ένωση Σπάρτης παρούσα
σε όλες τις διοργανώσεις!

Απονομή
Β' Δημοτικού

Απονομή
Γ' Δημοτικού

Απονομή
Δ' Δημοτικού

Απονομή
Ε' Δημοτικού

Απονομή
ΣΤ' Δημοτικού

Απονομή
Γυμνασίου
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Αγώνες Γ' Εθνικής Κατηγορίας 2015
7η ΘΕΣΗ - Παραμείναμε στη Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

Σύντομα νέα
* Ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, φίλος του προπονητή 

μας Κυριάκου Γρυπαίου και παλιός συμπαίκτης του ήλθε 

στην Ένωσή μας με μεταγραφή. Θα ενισχύσει σοβαρά 

την ομάδα μας.

* Νέο μεταγραφικό μας απόκτημα είναι ο Γεώργιος 

Αραπάκης, που ήλθε από τον ΦΟΝ Ηρακλείου.

* Μέσα στο 2015 γράφτηκαν τα παρακάτω παιδιά 

στο Σκάκι μας: Ευανθία Στυλιανίδου, Στυλιανός 

Μπανάς, Γιώργος Σουμελίδης, Παν. Αραπάκης, 

Δημ. Παπαδημητρίου, Εμμ. Λαδουκάκης, Ιωάννης 

Γουναρίδης, Κων/νος Καράμπαμπας, Νικόλαος 

Γκαμπής, Όλγα Κυπριώτου, Μαριάννα Κυπριώτου, 

Ελβίρα Φλαμιάτου, Χριστίνα Κούρκουλου.

* Η σκακίστριά μας Βάϊα Τσεκούρα στο ΟΠΕΝ της 

Ερέτριας κατέλαβε την 1η θέση στα κορίτσια των τριών 

τάξεων του Δημοτικού. Τη συγχαίρουμε.

Συγχαρητήρια
στον σπουδαίο μας σκακιστή

Γιάννη Λάλλο
που πέρασε επιτυχώς στη Σχολή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος
1 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1 2,5
2 ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0 0 4,5
3 ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  Σ 1 0 1
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1 0 1 0 2
5 ΚΑΛΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0,5 0 1 1 0 1 1 4,5
6 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0,5 0 0 0,5
7 ΛΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1 2
8 ΛΑΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 1
10 ΠΕΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 0 0 1 0,5 1 1 1 0 5,5
11 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Σ 0 1 0,5 1 0 1 3,5
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 0 0 0,5 1 1 0 1 4,5
13 ΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 0 0 1 1 2
14 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 0,5 1 1 0 0,5 1 5

6,5 4,5 3,5 6 4,5 3,5 3 7 7 45,5
Σ.Μ.Α.Ο.
ΚΑΙΣΑΡΙΑ
ΝΗΣ

Α.Π.Ο.
ΚΟΤΙΝΟΣ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ο.Π.Α.
ΦΙΛΟΘΕΗ

Σ.Ο.
ΠΕΡΙΣΤ
ΕΡΙΟΥ

Σ.Ο.
ΑΜΠΕΛΟ
ΚΗΠΩΝ

Α.Κ.
ΖΩΓΡΑ
ΦΟΥ

Α.Σ.
ΑΣΠΡΟ
ΠΥΡΓΟΣ

ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

Α.Π.Ο.
ΑΙΓΛΗ
ΠΑΠΑΓΟΥ

Συμμετείχαν ακόμα οι: ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΙΠΠ. ΣΠΑΡΤΑΘΕΝ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΕΝΟΝΤΕΜΑΪ
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Μαριάνθη Τριανταφυλλίδου
Η Μαριάνθη Τριανταφυλλίδου απεβίωσε προ-

παραμονή των Χριστουγέννων του 2014. Ήταν 
μια από τις ελάχιστες πια εκπροσώπους της 
πολύπαθης γενιάς του ξεριζωμού, αφού γεννή-
θηκε στην αξέχαστη Σπάρτη μας το 1919. Γονείς 
της ήταν ο Ανδρέας και η Ιουλία Εφραίμογλου.

Το 1922 έφθασε με τα 5 αδέλφια της μέσω Ατ-
τάλειας, στην Ελλάδα, αρχικά στην Ύδρα και μετά στη Νέα Ιωνία. Το 
1950 παντρεύτηκε τον Λάζαρο Τριανταφυλλίδη από την Πάφρα του 
Πόντου. Απέκτησαν 4 παιδιά, 8 εγγόνια, 2 δισέγγονα. Τα παιδιά είναι η 
Ιουλία, η Αδριανή, η Γεσθημανή και ο Ηλίας. Σύζυγος της Γεσθημανής 
είναι το επίλεκτο στέλεχος της Ένωσης Κυριάκος Ελμαλόγλου, αλλά 
μέλη είναι όλα τα αδέλφια.

Ανθούλα Μαυροσκώτη
Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή μια μέρα του περασμένου Ιουνίου ένα 

από τα πιο πιστά μέλη του Συλλόγου μας, η Ανθούλα Μαυροσκώτη. 
Πάντα δραστήρια, πάντα γελαστή, πάντα με τον καλό λόγο. 

Ήταν παρούσα και στη Γενική Συνέλευση της Ενώσεως που είχε 
γίνει πριν από λίγες μέρες. Στην εγγονή της Ζωή και στους άλλους 
συγγενείς της απευθύνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Ανθή Κλαύση
Η Ανθή Κλαύση, μητέρα της Βασιλείας Ζα-

χαράκη, συμπατριώτισσά μας, που όσο ζούσε 
ήταν δραστήριο μέλος της Ένωσης έφυγε από 
τη ζωή στις 24 Ιουλίου. Το Σάββατο, 25 του 
μηνός έγινε η κηδεία της από το Νεκροταφείο 
του Κόκκινου Μύλου. Την μεταστάσα αποχαι-
ρέτησε ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης.

Στη Βασιλεία μας αλλά και στο σύζυγό της 
Αλέξανδρο τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια.

Ζεράρ Χατόγλου
Το Φλεβάρη του 2015 έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο καλούς 

φίλους της Ένωσης, που μάλιστα είχε ταξιδέψει μαζί μας στη Σπάρτη, 
ο Ζεράρ (Θεοδόσης) Χατόγλου. Καλό του ταξίδι.

Κατά το λήξαν έτος 2015 έγιναν
οι παρακάτω δωρεές προς την Ένωση:

Ηλίας, Ιουλία, Ανδριανή, Γεσθημανή .............300 €
& οι οικογένειές τους
εις μνήμη μητρός τους Μαριάνθης Τριανταφυλλίδου
Εβρένογλου Ευάγγελος ....................................100 €
για κοινωφελείς σκοπούς
Ελμαλόγλου Σταμάτης .......................................50 €
εις μνήμη Μαριάνθης Τριανταφυλλίδου
Σίμος και Δημήτριος Εφραίμογλου ..................50 €
εις μνήμη Μαριάνθης Τριανταφυλλίδου
Ελμαλόγλου Σταμάτης .......................................50 €
ενίσχυση τμήματος σκακιού εις μνήμη Άγη Αγαπητού
Ελμαλόγλου Κυριάκος .......................................50 €
ενίσχυση τμήματος σκακιού εις μνήμη Αριάδνης Αβραμίδου
Ελμαλόγλου Κυριάκος .......................................50 €
Εις μνήμη Μαρίας Τσίγκα
Ανώνυμος για κοινωφελείς σκοπούς .......................30 €

Η Ένωση ευχαριστεί για τις χορηγίες τους
το «Ζαχαροπλαστείο τα Γιούλια»

και το «Εργαστήριο Δήμητρα Γουναρίδη».

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΚΙΟΥ:
Από 160 ευρώ δώρισαν οι: Παπαδημητρίου Βασίλης & Δημήτρης
Από 130 ευρώ δώρισε ο: Περγάμαλης Σωτήρης
Από 100 ευρώ δώρισαν οι: Αραπάκης Νικόλαος, Κυπριώτου Όλγα 
& Ιωάννα-Μαρία, Παπαδόπουλος Θωμάς & Χρήστος, Στυλιανίδης Ιούλιος, 
Τσεκούρας Δημήτριος, Χελάς Παναγιώτης & Ειρήνη
Από 70 ευρώ δώρισαν οι: Ασβεστάς Στέφανος, Δήμας Θεόδωρος,
Ιατρίδης Γαβριήλ, Καράμπαμπας Κων/νος, Κεσκιλίδου Κυριακή, Κούρκουλου 
Χριστίνα, Κυνουργιόπουλος Κυριάκος, Λαδουκάκης Ονούφριος, Λαμπρινάκου 
Παναγιώτα,  Μαρινάκης Διονύσης, Μικρομάστορας Ανδρέας,
Μπαλατσούκας Νίκος, Μπανάς Μιχάλης, Μυλιώτης Νικόλαος, Νίκογλου 
Χριστόφορος, Τσενοντεμάι Ξανθίπη, Παπαθανασίου Αχιλλέας,
Πενέσης Πέτρος, Προυτσάλης Χαράλαμπος, Σουμελίδης Θεόδωρος,
Στεφανίδης Παύλος, Τσάνης Νίκος, Τσεπέλε Αναστασιος,
Τσιολάκης Πασχάλης, Τσοπανίδης Γιώργος, Τσούλης Διονύσης,
Φλαμιάτος Γεράσιμος, Διβάνη Μαργαρίτα, Ταβούλας-Καβούλας Άγγ.
Από 50 ευρώ δώρισαν οι: Πατσανάς Θεοδ. & Στελίνα
Άλλα ποσά δώρισαν οι: Μπονσούς Γεώργιος, Μπομπολέσκης Νικόλαος
Ευχαριστίες στον κ. Κώστα Κουνουβέλη για τις σκακιέρες που μας δώρισε.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ

Την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015 τελέστηκε στον Ιερό Ναό
των Αγίων Αναργύρων το Ετήσιο Μνημόσυνο

της αείμνηστης Πηνελόπης Δουρμούσογλου.
Χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης

Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κ.κ. Γαβριήλ.
Ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

αλλά και οι πολυάριθμοι φίλοι της ήταν παρόντες
και τίμησαν τη μνήμη μιας υπέροχης γυναίκας
που προσέφερε πάρα πολλά στην Ένωσή μας,

από τις θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο
έως τις αλλεπάλληλες δωρεές της.

Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του 2015
η κ. ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ

πραγματοποίησε υπέρ των κοινωφελών σκοπών
της Ενώσεώς μας αθροιστικά

ΔΩΡΕΑ ύψους 24.450 €
στη μνήμη των γονέων της Τηλεμάχου & Μαριάνθης

καθώς και των αδελφών της
Μαρίκας, Πηνελόπης, Καλλιόπης.

Το Δ.Σ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες και εύχεται
η μνήμη των συγγενών της να είναι αιωνία.



τα
ιούλιαΓ από το 1945

ζαχαροπλαστείο

Κεντρικό - Εργαστήριο:
Αλ. Παναγούλη 74, Ν. Ιωνία
Τηλ: 210 2798351

1ο κατάστημα:
Αναγεννήσεως 49-51, Περισσός
Τηλ: 210 2778840

2ο κατάστημα:
Μεσολογγίου 24, Ν. Ιωνία
Τηλ: 210 2799766

www.tagioulia.gr


