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•   ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ!
Δέκα τεύχη του περιοδικού μας «Η Σπάρτη της Ανατολής»!
Αυτό καθεαυτό το γεγονός είναι από μόνο του σημαντικό.
Από το 1989 έχοντας διαπιστώσει την ανάγκη της συνεχούς 

επικοινωνίας – ενημέρωσης των χιλιάδων μελών και φίλων 
του Συλλόγου είχαμε προχωρήσει στην έκδοση 1 – 2 φορές το 
χρόνο εφημερίδας, η οποία επιβίωσε με αυτή την μορφή έως 
το 2008, όταν και συμπλήρωσε τα 20 χρόνια της.

Ήταν καιρός η Ένωση με τις μεγαλύτερες δυνατότητες που 
είχε πλέον να προχωρήσει σε μια πιο ολοκληρωμένη έκδοση, η 
οποία να περιλαμβάνει ουσιαστικά τα πεπραγμένα σε όλα τα 
επίπεδα της χρονιάς, αλλά να έχει χώρο και για μελέτες έρευνες, 
χρονικά κ.λ.π. που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συνδέονται 
με την ιστορία της αξέχαστης πατρίδας αλλά και να απηχούν 
προβληματισμούς και ιδέες της σύγχρονης εποχής. Το 10ο αυτό 
τεύχος το λογίζουμε ως πανηγυρικό ευελπιστώντας ότι θα μπο-
ρέσουμε, με τη δική σας συνδρομή πάντοτε, να γιορτάσουμε κι 
άλλες επετείους του.

•  Η ΕΙΔΗΣΗ και ξάφνιασε όλους, αλλά και μας χαροποίησε 
ιδιαίτερα! Ο καθηγητής Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος στον 
κλάδο των Γονιδιωματικών Επιστημών στο Παν/μιο Ουάσι-
γκτον του Σιάτλ των Η.Π.Α μετά από εργασία πολλών ετών 
επάνω σε δείγματα για την εξαγωγή του DNA απέδειξε ότι 
υπάρχει γενετική σχέση των Μινωιτών με τους Μυκηναίους, 
οι οποίοι ακόμη μοιράζονται γενετικό υλικό και με τους κατοί-
κους της αρχαίας…Πισιδίας!

Η επιλογή και μόνον των δειγμάτων από τους Πισίδες έρ-
χεται να κεφαλαιοποιήσει τις έως τώρα έρευνες πολλών συ-
μπατριωτών μας για την προέλευση των ορεσίβιων αρχαίων 
Πισιδών και την στενή σχέση τους με τους λαούς της αρχαίας 
Ελλάδας και ιδιαίτερα των Μυκηνών και της Σπάρτης!

•  Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ με την υπέρ 80/ετή συνεχή παρουσία της 
και τις δράσεις στον τομέα της αναφοράς στην Ιστορία και 
τον Πολιτισμό των αξέχαστων πατρίδων, αλλά και στον πολι-
τιστικό τομέα γενικότερα έχει από πολλού χρόνου καταξιωθεί 
πανελλαδικά! 

Έχει τύχει διακρίσεων μεγάλων οργανισμών και φορέων κι 
έχει αναγνωρισθεί πλέον στο πανελλήνιο για το έργο της. Το 
λέμε όχι γιατί είμαστε αυτάρεσκοι, αλλά γιατί νιώθουμε δικαιω-
μένοι για την προσήλωσή μας σε αρχές χρηστής διοίκησης και 
απολύτου διαφάνειας των πεπραγμένων μας!

Συνακόλουθο των παραπάνω είναι να δεχόμαστε πολύ με-
γάλο αριθμό προσκλήσεων, όχι μόνο από τη Ν. Ιωνία, την ευ-
ρεία περιοχή των Αθηνών και την περιφέρεια, αλλά κι από το 
εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Σπάρτη, Αττάλεια, κ.λπ. 
Προσπαθούμε, όσο μπορούμε ν’ ανταποκριθούμε!

Όμως το 2017 θα έλεγε κανείς ότι καταρρίφθηκε κάθε ρεκόρ 

στον τομέα αυτό. Η Ένωσή μας βρέθηκε στην Πόλη, σε πολλούς 
συλλόγους της Αθήνας, του Πειραιά και των προαστείων, στη 
Θήβα, στη Λαμία, στην Πάτρα στα πλαίσια πολυποικίλων εκδη-
λώσεων των φορέων τους. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό να γίνει, 
αν δεν υπήρχε η έκτακτη κινητικότητα των νεοτέρων μελών της 
διοίκησης! Το 2018 είναι βέβαιο ότι η κινητικότητα αυτή θα πολ-
λαπλασιαστεί, Θεού θέλοντος!

Να σημειώσουμε βέβαια ότι θα πρέπει να προσμετρήσουμε και 
την έκτακτη κινητικότητα του προέδρου της Ο.Π.Σ.Ε κ. Λ. Χριστο-
δούλου, ο οποίος άλλωστε είναι μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως, στη 
Βόρειο Ελλάδα και την Κρήτη. όπου φυσικά επικοινώνησε, με την 
ευκαιρία αυτή, με τους εκεί συμπατριώτες μας. Μπράβο τους!

•  H O.Π.Σ.Ε, το Β/θμιο όργανο των μικρασιατικών σωματεί-
ων όλης της Ελλάδας, που υπερβαίνουν τα 200, είναι αλήθεια ότι 
τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, κυρίως οι-
κονομικά. Η επιρροή της γενικά είχε πέσει πολύ. Στη χρονιά που 
πέρασε μετά από Εκλογές για τη διοίκηση, που μάλιστα έγιναν 
στην Ένωσή μας υπήρξε μια πολύ θετική εξέλιξη. Ο εκπρόσωπος 
της Ένωσης Λουκάς Χριστοδούλου, όχι μόνο εξελέγη μέλος, 
αλλά στη συνέχεια  κατά τη συγκρότηση σε σώμα εξελέγη και 
πρόεδρός της.

Η Ένωση έσπευσε να συγχαρεί θερμά τον Λουκά για την επι-
τυχία του αυτή, που αντανακλά βέβαια σε όλους μας και να του 
ευχηθεί τα καλύτερα για το μέλλον της λεγόμενης «μικρασιατι-
κής ιδέας».

Ως τώρα, ένα χρόνο δηλαδή μετά, η Ο.Π.Σ.Ε έχει δώσει σαφή 
δείγματα αναγέννησης!

Δεν έχουμε παρά να συμπαρασταθούμε σ’ αυτή τη νέα διοίκη-
ση αλλά και τον προέδρό της, τον φίλο και συνεργάτη στο Δ. Συμ-
βούλιό μας, Λουκά Χριστοδούλου ελπίζοντας για ακόμη καλύτερο 
αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον.

•  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Στο επίλεκτο στέλεχος της Ένωσης κ. 
Στράτο Ευθυμίου για την τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού 
Προξένου στη Βοστώνη των Η.Π.Α. Στράτο, και εις ανώτερα!

Ο Πρόεδρος
Χάρης Σαπουντζάκης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ενώσεως
εύχεται σε όλα τα µέλη και τους φίλους

Καλή Χρονιά,
Υγεία, Ευτυχία,

Προκοπή
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Η  σειρά των κάδρων ακολουθεί τη χρονολογική
διαδοχή! Έτσι βλέπουμε στη σειρά τις εικόνες των 

προέδρων: Ιορδάνη Δημητριάδη, Νικολάου Χατζηστα-
θόγλου, Φώτιου Ουλκέρογλου, Βασίλειου Αρτεμιάδη, 
Βασίλειου Πετράκη και Κοσμά Νικολαϊδη, του επίτι-
μου Προέδρου και μεγάλου ευεργέτη Γαβριήλ Τσακίρη 
και δύο εκ των αντιπροέδρων αλλά και μεγάλων ευερ-
γετών: Κίμωνα Ελμαλόγλου και Πηνελόπης Δουρμού-
σογλου.

Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια, να αναφερθώ σε καθέ-
να εξ αυτών. 

Ως γνωστόν η Ένωση Σπάρτης ιδρύθηκε το 1933 στη 
Νέα Ιωνία. Πρώτος της πρόεδρος υπήρξε ο διδάσκαλος 
Ιορδάνης Δημητριάδης, ο οποίος ήταν δάσκαλος και 
στην αξέχαστη πατρίδα, αλλά και εδώ στη Νέα Ιωνία λα-
μπρός διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερού-
πολης. Προήδρευσε στα πρώτα πολύ δύσκολα χρόνια, 
όταν η Ένωση δεν είχε δική της στέγη κι αναγκαζόταν 
να ενοικιάζει και με το κύρος που διέθετε επέτυχε να συ-
γκεντρώσει δεκάδες συμπατριώτες κοντά στο Σύλλογο 
και να εμπνεύσει την αγάπη και την αλληλεγγύη μεταξύ 
των μελών. Η θητεία του διακόπηκε, κατά την περίοδο 
της Κατοχής, όταν ο Σύλλογος ουσιαστικά επιβίωνε μετά 
μεγάλης δυσκολίας, έχοντας για ένα διάστημα προσωρι-
νό πρόεδρο τον Κοσμά Νικολαϊδη. Απεχώρησε από την 
Προεδρία το 1946.

Δεύτερος στη σειρά πρόεδρος είχε εκλεγεί ο Ταπητουρ-
γός Νικόλαος Χατζησταθόγλου. Ο Χατζησταθόγλου 
ήταν εκ των πλέον δραστήριων μελών από την πρώτη 
στιγμή, αφού άλλωστε στο Ταπητουργείο του είχαν συ-
γκεντρωθεί το 1933 οι Σπαρταλήδες για να αποφασίσουν 
την ίδρυση του συλλόγου.

Προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες και από άλλες θέσεις 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είχε δυο θητείες: η πρώτη από 

το 1947 έως το 1953 και η δεύτερη από το 1959 – 1960. 
Κατά τη διάρκεια της 2ης αυτής θητείας του θεμελιώθη-
κε ο «Οίκος Σπάρτης», το κτίριο που μετεξελίχθηκε μετά 
σε Πνευματικό Κέντρο της Ενώσεως.

Ακολούθησε τρίτος ο Φώτης Ουλκέρογλου, ο οποίος 
ουσιαστικά προήδρευσε έναν μόνο χρόνο (1953), αλλά 
η πολύ μεγάλη προσφορά του έγκειται στο γεγονός ότι 
από πολλά χρόνια εκλεγόταν συνεχώς Γενικός Γραμμα-
τέας του συλλόγου, διαθέτοντας εξαιρετικές ικανότητες 
γραφής των Πρακτικών, αφού άλλωστε ξεχώριζε και για 
τις λογοτεχνικές του ικανότητες.

Για δύο μόνο χρόνια (1954-1956) προεδρεύει μια με-
γάλη προσωπικότητα της Σπαρταλήδικης κοινωνίας, ο 
Βασίλης Αρτεμιάδης. Νομικός και συγγραφέας. Η δρά-
ση του στην αξέχαστη πατρίδα ήταν μεγάλη αφού είχε 
εκλεγεί Γραμματέας της Ερυθράς Ημισελήνου, με έδρα τη 
Σμύρνη και είχε το κύρος και το θάρρος, μαζί με άλλους 
συμπατριώτες να έρθει στην Αθήνα και να παρουσιασθεί 
στον Ελευθέριο Βενιζέλο ζητώντας του να προχωρήσει ο 

Το περασμένο καλοκαίρι βρήκε το Πνευματικό Κέ-
ντρο της Ένωσής μας σε … ξεσηκωμό. Είχε αποφασισθεί 
να γίνουν εργασίες εκ βάθρων ανακαίνισης του επάνω 
ορόφου, όπου στεγάζονται η Βιβλιοθήκη και το Ανα-
γνωστήριο μας καθώς και τα γραφεία του Συλλόγου!

Με την ομαδική δουλειά πολλών μελών ο όροφος άλ-
λαξε άρδην όψη! Ο επισκέπτης θα δει ένα καινούριο 
πάτωμα, μια άλλη διακόσμηση και κυρίως μια πλήρη 
αναδιάταξη του χώρου, ώστε να τονίζει τη συνύπαρ-
ξη της Βιβλιοθήκης με το Σκάκι της Ενώσεως!

του Χάρη Σαπουντζάκη

Οι Άνθρωποι πίσω
από τις φωτογραφίες

Αλλά σ’ αυτό το σημείωμα επιτρέψτε μου να μιλή-
σουμε για το Γραφείο του Προέδρου.Το πρώτο που έκα-
νε η Επιτροπή ανακαίνισης ήταν να φρεσκάρει και να 
ξανακορνιζάρει τις εικόνες των διατελεσάντων Προέ-
δρων, ως μια οφειλόμενη τιμή σ’ αυτούς που στα δύ-
σκολα πρώτα χρόνια στήριξαν το Σύλλογο.

Έτσι έδωσαν ανανεωμένοι "το παρών" οι διατελέσα-
ντες Πρόεδροι, ένας επίτιμος πρόεδρος και δύο αντι-
πρόεδροι.

Οι διατελέσαντες πρόεδροι της Ενώσεως.
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Ελληνικός στρατός και ν’ απελευθερώσει τη Σπάρτη (το 
1919).

Το 1923 εξελέγη βουλευτής Αθηνών – Πειραιώς στην 
Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Έγραψε πολλά άρθρα αλλά και βιβλία 
παρουσιάζοντας τα δίκαια των προσφύγων και γενικά 
υπήρξε από τις μεγαλύτερες μορφές των ξεριζωμένων 
Μικρασιατών. 

Δεν έφθασαν αυτά, ταξίδεψε στην Αμερική, το 1950, 
και ξεσήκωσε τους εκεί πατριώτες να συνεισφέρουν στην 
προσπάθεια για την ανέγερση του «Οίκου Σπάρτης».

Μια ακόμη μεγάλη προσωπικότητα του μικρασιατικού 
ελληνισμού, ο συμπατριώτης μας Βασίλειος Πετράκης, 
νομικός, μπορεί να διοίκησε την Ένωση μόνο δυο χρόνια 
(1956-1958), όμως η προσφορά του στο Σύλλογο υπήρξε 
πολλαπλάσια.

Όλα ξεκινούν από τη Μικρασία, όταν χάρη στις σπου-
δές του και τις ικανότητές του είχε διορισθεί στο προ-
σωπικό των αρχών της Αντάντ, που είχαν εγκατασταθεί 
στην Κωνσταντινούπολη. Από τη θέση αυτή μπορούσε 
να επηρεάζει και μέλη της Οθωμανικής κυβέρνησης της 
Πόλης (του σουλτάνου) υπέρ των συμπατριωτών του 
Σπαρταλήδων   επιτυγχάνοντας την διακοπή της εξορίας 
προυχόντων, ακόμη και την απελευθέρωση του Γιωργά-
κη Κλημάνογλου, όταν είχε συλληφθεί μετά από ένα του 
ταξίδι στη Σπάρτη το 1919.

Μετά την Καταστροφή ο Πετράκης υπήρξε εκ των 
ανωτέρων στελεχών της Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστα-
σης Προσφύγων) που ασχολήθηκαν με την εκτίμηση των 
περιουσιών που εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες. 

Ο Κοσμάς Νικολαΐδης (1960 – 1985), έμπορος, υπήρξε 
ασφαλώς ο πιο δυναμικός πρόεδρος.

Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και παρών 
σε όλα σχεδόν τα Δ.Σ. ως το 1960, καταλαμβάνοντας δι-
άφορες θέσεις.

Ήταν αυτός που ουσιαστικά πραγματοποίησε τη με-
γάλη στροφή, της σύνδεσης, δηλαδή, με τη 2η γενιά. Επί 
των ημερών του μετέχουν στο Συμβούλιο αξιόλογοι νέοι 
Σπαρταλήδες, οι οποίοι αργότερα προσέφεραν σπουδαί-
ες υπηρεσίες (Η. Μωραλόγλου, Λεωνίδας Βογιατζόγλου, 
Χάρης Σαπουντζάκης, Γιάννης Εσόγλου, Νίκος Αρναού-
τογλου, Χρ. Παπαγερασίμου κ. ά.).

Από την αρχή ασχολήθηκε και με τα δημοτικά πράγ-
ματα της Ν. Ιωνίας. Μάλιστα το 1951 εξελέγη Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας), ενώ το 1954 έθεσε 
υποψηφιότητα για δήμαρχος αλλά δεν εξελέγη.

Επί των ημερών του ολοκληρώθηκε ανέγερση του «Οί-
κου Σπάρτης», ενώ η Ένωση άρχισε να οργανώνει πολλές 
σημαντικές εκδηλώσεις, καθώς είχε αρχίσει να λειτουργεί 
το Πνευματικό της Κέντρο (διαλέξεις, ημερίδες, Σκάκι, Βι-
βλιοθήκη, και πολλές εκδόσεις) ενώ οργανώθηκαν ταξίδια 
στις αξέχαστες πατρίδες και φυσικά την πατρίδα Σπάρτη.

Θαυμάσιος ρήτορας γοήτευε το ακροατήριο του, όταν 
διηγείτο για την πατρίδα, αλλά ιδιαίτερα για την εξορία 
των ανδρών με τα «Τάγματα Εργασίας».

Από το 1985 έως σήμερα πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρ-
της Μ. Ασίας εκλεγόμενος συνεχώς, είναι ο Χάρης Σαπου-
ντζάκης.

Υπάρχουν όμως αναρτημένες ακόμη 3 φωτογραφίες: 
είναι του επίτιμου προέδρου Γαβριήλ Τσακίρη, και των 

αντιπροέδρων και μεγάλων ευεργετών: Κίμωνα Ελμα-
λόγλου και Πηνελόπης Δουρμούσογλου.

Ο Γαβριήλ Τσακίρης προσέφερε πραγματικά ανεκτίμη-
τες υπηρεσίες στην Ένωση. Δεν θέλησε όμως να ασχο-
ληθεί με τα διοικητικά της, εάν εξαιρέσει κανείς ένα μι-
κρό διάστημα, μεταξύ 1924-1926, οπότε και ηγήθηκε της 
προσπάθειας ίδρυσης «Συλλόγου Νέων Σπαρταλήδων».

Όμως στάθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή των προ-
σπαθειών για την ανέγερση κτιρίου της Ενώσεως και 
υπήρξε η ψυχή της Βιβλιοθήκης και του Αναγνωστηρίου, 
αφού σχεδόν εξολοκλήρου είχε καλύψει την υλικοτεχνι-
κή του υποδομή, τη 10/ετία του 1980.

Γιος του Κυριάκου Τσακίρη, δασκάλου, πρόλαβε για 
λίγο να δουλέψει στο Αρρεναγωγείο της Σπάρτης.

Μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Χαρίκλεια, στήριξαν 
υλικά την Ένωση, κληροδοτώντας ακίνητο.

Έτσι πέραν του τίτλου του «Επίτιμου Προέδρου» του 
απενεμήθη και ο τίτλος του «Μεγάλου Ευεργέτη».

Η Ένωση στο διάστημα των 85 χρόνων της αν εξέλεξε 
μόνον 7 προέδρους είχε ωστόσο επιλέξει αρκετούς αντι-
προέδρους, γεν. γραμματείς, ταμίες, απλά μέλη ή μέλη 
Εξελ. Επιτροπής. Έχουμε την πρόθεση να παρουσιάσουμε 
αναλυτικά όλες τις διοικήσεις της Ένωσης από της ίδρυ-
σεώς της έως σήμερα. 

Είναι βέβαια πολλοί που από τις θέσεις του Αντιπροέ-
δρου, του Γ. Γραμματέα και του Ταμίου προσέφεραν πο-
λύτιμες υπηρεσίες.

Επιλέξαμε να αναρτήσουμε μόνον 2 φωτογραφίες αντι-
προέδρων, οι οποίοι εκτός των σημαντικών υπηρεσιών 
που προσέφεραν ανακηρύχθηκαν και μεγάλοι ευεργέτες 
και δεν είναι πλέον εν ζωή του Κίμωνα Ελμαλόγλου και 
της Πηνελόπης Δουρμούσογλου.

Από αριστερά: Γαβριήλ Τσακίρης
Πηνελόπη Δουρμούσογλου, Κίμων Ελμαλόγλου
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σιατική Καταστροφή (Αυγ. - Σεπτ. 1922), πρωταγωνι-
στεί πρώτα στην υπόθεση της «Δίκης των ΄Εξ», αρ-
γότερα ανασυγκροτεί την Στρατιά Θράκης, βάζοντας 
φραγμό στις επιδιώξεις των Τούρκων για είσοδο στην 
Ευρώπη αλλά συγχρόνως γίνεται και «φόβητρο» αφού 
απειλεί ότι θα βαδίσει προς την Κωνσταντινούπολη. 
Ανήσυχος και εξωστρεφής, γίνεται Υπουργός, παραι-
τείται μετά από λίγο, αλλά δεν ησυχάζει. Τον «τρώει» 
η αρχομανία.

΄Ετσι βλέποντας την ρευστή πολιτική κατάσταση, 
στις 25 Ιουνίου 1925 εκδηλώνει Στρατιωτικό Κίνημα 
που επικρατεί, αφού υπήρξε χαλαρή έως ανύπαρκτη 
η αντίδραση της Κυβέρνησης του Ανδρ. Μιχαλακό-
πουλου. 

 
Μεταξύ των δεκάδων τηλεγραφημάτων που φτά-

νουν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο εντοπίσαμε και το τηλεγράφημα 
που έστειλε η «Προσφυγική ΄Ενωσις Ιωνίας», υπογραφόμενο από τον 
Πρόεδρο Α. Μιχαηλίδη και τον Γεν. Γραμματέα Ευστρ. Βαλάκη: 

Προς
Τον Στρατηγόν Κύριον Θεόδωρον Πάγκαλον
Αρχηγόν Φιλελευθέρων Δημοκρατικών
Ενταύθα

«Η Προσφυγική Οργάνωσις του συνοικισμού Ποδαράδες επί τη 
αφορμή των τελευταίων πολιτικών γεγονότων διακηρύσσει ότι διερ-
μηνεύουσα την γνώμην των εν  τω Συνοικισμώ Προσφύγων, συμμε-
ρίζεται την γενικήν δυσφορίαν του Στρατού και του λαού της οποίας 
αποτέλεσμα υπήρξεν η πτώσις του τέως Υπουργείου και την οποίαν 
δυσφορίαν εγκαίρως διερμήνευσε και ενώπιον του Κυρίου Προέδρου 
της Δημοκρατίας η Κοινοβουλευτική Ομάς των Πληρεξουσίων μας.»

   Εν Ποδαράδες τη 25 Ιουνίου 1925

Στις 30 Ιουνίου 1925, ο Θ. Πάγκαλος εμφανίζεται στη Βουλή, παρου-
σιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις και ζητεί ψήφο εμπιστοσύνης. 
Η Βουλή με 185 επί συνόλου 208 παρόντων, του δίδει ψήφο εμπιστο-
σύνης και η κυβέρνησή του αποκτά και κοινοβουλευτική νομιμότητα. 
Από τους πολιτικούς αρχηγούς τον κατακεραυνώνει μόνο ο Θεμ. Σο-
φούλης που τον αποκαλεί «Δον Κιχώτη». 

Ο Πάγκαλος γρήγορα έσπευσε να δηλώσει προς γενική κατάπλη-
ξη των υποστηρικτών του ότι «είμεθα κατάστασις» και «δι΄ ημάς δεν 
υπάρχει Βενιζελισμός και Κωνσταντινισμός, διότι δεν υπάρχουν 
πλέον τα εκπροσωπούντα τα δύο τοιαύτα κόμματα πρόσωπα. Ο μεν 
Βενιζέλος απέθανε πολιτικώς, ο δε Κωνσταντίνος φυσιολογικώς».      

Ο Πάγκαλος αποστασιοποιείται από το Βενιζελικό στρατόπεδο, στις 
29 Σεπτεμβρίου 1925 διαλύει την Δ΄ Συντακτική Συνέλευση και προκη-
ρύσσει εκλογές για τον Ιανουάριο του 1926, που δεν πραγματοποιού-
νται ποτέ, γιατί στις 4 Ιανουαρίου 1926 δηλώνει ότι «αναλαμβάνει προ-
σωπικά την άσκηση της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας» 
επιβάλλοντας απροκάλυπτα δικτατορικό καθεστώς. 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (1925–1926)
και Ν. ΙΩΝΙΑ

(Στρατηγός... Πρωθυπουργός… Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας, 
και το «Κούρεµα καταθέσεων» )

Μελέτη του Λουκά Χριστοδούλου

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγ.- Σεπτ. 
1922), τμήματα του Στρατού και Ναυτικού επα-

ναστατούν στη Χίο και Μυτιλήνη (δημιουργούν το 
κίνημα που έμεινε στην ιστορία ως «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 
1922») ενώ κατευθύνονται στην Αθήνα, ζητώντας την 
απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της Κυ-
βέρνησης Νικ. Τριανταφυλλάκου. 

Πράγματι, αυτό επιτυγχάνεται με την αναχώρηση 
του Βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ιταλία (τον διαδέ-
χεται ο γιος του Γεώργιος Β΄) και τον διορισμό Κυ-
βέρνησης υπό τον Σωτ. Κροκιδά που παραμένει στην 
εξουσία μέχρι την ολοκλήρωση της Δίκης των Εξη 
(14/11/1922) μη αντέχοντας το βάρος της εκτέλεσής 
τους.

Στη συνέχεια σχηματίζεται Κυβέρνηση υπό τον 
Στυλ. Γονατά (ο Νικ. Πλαστήρας αναλαμβάνει αρχη-
γός της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ), που παραδίδει την πολιτική ηγεσία τον Ιανου-
άριο του 1924, αφού είχαν προηγηθεί οι βουλευτικές εκλογές στις 16 
Δεκεμβρίου 1923. (Τα εγκαίνια του συνοικισμού «ΙΩΝΙΑ», έγιναν στις 9 
Δεκεμβρίου 1923, παρουσία του αρχηγού της Επανάστασης Νικ. Πλα-
στήρα, του Προέδρου της Ε.Α.Π. Χένρυ Μοργκεντάου κ.α. επισήμων). 

Ο Ελ. Βενιζέλος σχηματίζοντας κυβέρνηση στις 11 Ιανουαρίου 1924 
και αμφισβητούμενος για τις πολιτικές επιλογές του, από προσωπικό-
τητες του Φιλελεύθερου και Προοδευτικού χώρου, αποχωρεί και πάλι 
από την Ελλάδα και την διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνουν δια-
δοχικά (1924-1925) οι Γεώρ. Καφαντάρης, Αλέξ. Παπαναστασίου, Θεμ. 
Σοφούλης και Ανδρ. Μιχαλακόπουλος με θητεία στη πρωθυπουργία, 
λίγων μηνών ο καθένας.

Ο στρατηγός Θεοδ. Πάγκαλος, ικανός αξιωματικός  και με άριστα 
προσόντα, που είχε επανέλθει στην ενεργό υπηρεσία μετά την Μικρα-

Στρατηγός Θεοδ. Πάγκαλος

Τηλεγράφημα “Προσφυγικής Ενώσεως Ιωνίας”
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Στην εξωτερική πολιτική απώτερο στόχο 
είχε την προετοιμασία της χώρας για επανά-
ληψη πολεμικών επιχειρήσεων με την Τουρκία 
και την ανατροπή της συνθήκης της Λοζάνης. 

Τον Οκτώβριο του 1925, σε αντίποινα των 
κομιτατζήδων που αποδύονται σε τρομοκρατι-
κές ενέργειες στο έδαφος της Μακεδονίας, 
δίνει εντολή στο Γ΄ Σώμα Στρατού να εισβάλει 
στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα την καταδίκη 
της Ελλάδας από την “Κοινωνία των Εθνών” και 
την καταβολή υψηλής χρηματικής αποζημίωσης 
στη Βουλγαρία.

Ακολούθως συλλαμβάνει και εξορίζει τους 
πολιτικούς αντιπάλους: Αλ. Παπαναστασίου, Γ. 
Παπανδρέου, Γ. Καφαντάρη στην Ικαρία και τον 
Νικ. Πλαστήρα που ηγείτο ενός νέου κινήμα-
τος, στην Ιταλία. Στο Στρατό πολλοί αξιωματι-
κοί παραιτούνται όπως και ο ναύαρχος Χατζη-
κυριάκος. Αλλά δεν σταματά εδώ. Καταργεί τις 
λαϊκές ελευθερίες, καταδιώκει το εργατικό 
κίνημα, ενθαρρύνει την διαφθορά.  

Στις 24 Ιανουαρίου 1926, ο Θ. Πάγκαλος 
λαμβάνει ένα μέτρο που χαρακτηρίστηκε ως 
«ληστεία μετά φόνου όλου του λαού». Με 
διάταγμα οριζόταν, ότι τα κυκλοφορούντα χαρ-
τονομίσματα θα κόβονταν με το ψαλίδι κατά το 
1/4 και η αξία τους θα μειώνονταν κατά 25%. 
Το Κράτος θα μπορούσε να τυπώσει χαρτονό-
μισμα ίσης αξίας χωρίς να αυξηθεί ο όγκος του 
κυκλοφορούντος χρήματος. Με τη ρύθμιση αυτή το Κράτος άρπαξε από 
τις τσέπες των Ελλήνων καταθετών 1.250.00.000 δρχ. ενώ για τα πα-
ρακρατηθέντα χρήματα τους έδωσε ομολογίες που θα τους απέφεραν 
τόκο 5%. Ο καταθέτης έχανε στο χιλιάρικο 250 δραχμές και σε αντι-
στάθμισμα θα έπαιρνε 15 δραχμές το χρόνο από τον τόκο. Κανονικό 
«κούρεμα των καταθέσεων» κατά 25%» θα το ονομάζαμε σήμερα.

Αλλά δεν σταμάτησε εδώ. Καρπώθηκε και ποσόν 750.000.000 δρχ. 
αφού απαγόρευσε και μετάτρεψε ένα δάνειο των πολιτών στην “Εθνική 
΄Αμυνα” από έντοκα γραμμάτια σε ομολογίες αναγκαστικού δανείου. 
΄Οποιος κατείχε αυτά τα γραμμάτια θα περίμενε 10 χρόνια για να εξο-
φληθεί.  

Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να σημειώσουμε ότι: O Θ. Πά-
γκαλος συμμετέχοντας στην προανακριτική επιτροπή των πρωταιτίων 
της Μικρασιατικής Καταστροφής που οδήγησε τους έξη (6) – Πρωτο-
παπαδάκη, Γούναρη, Στράτο, Χατζηανέστη, Μπαλτατζή, Θεοτόκη - στο 
Γουδί, ήταν «λάβρος» κατά του Π. Πρωτοπαπαδάκη για την διχοτόμηση 
του νομίσματος τον Μάρτιο του 1922, που χρηματοδότησε την «αιμορ-
ραγία» των εξόδων της Μικρασιατικής Εκστρατείας. 

Δεν σταματά όμως εδώ. Θέλει να «πατάξει την διαφθορά των ηθών». 
Συνεργεία αστυνομικών εφοδιασμένα με μεζούρες σταματούν όποια 
γυναίκα συναντούν στο δρόμο και μετρούν πόσο απείχε από το έδαφος 
η άκρη της φούστας. Το ανώτατο όριο ήταν 30 πόντοι. Οι επιθεωρησε-

ογράφοι της εποχής στο …ζενίθ. Το τραγούδι 
«στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι 
φούστες…» τα λέει όλα.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, για τις ενέργειες 
του Πάγκαλου, στις 15 Μαρτίου 1926 παραι-
τείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναύαρχος 
Παύλος Κουντουριώτης. Άλλο που δεν ήθελε 
εκείνος, ίσως να το επεδίωκε. Προκηρύσσει 
Προεδρικές εκλογές για τις 4 και 11 Απριλίου 
1926 έχοντας ως αντίπαλο τον Κων. Δεμερτζή. 
Τα πολιτικά κόμματα «αδιαφορούν» για την 
εκλογή. Μάλιστα έκανε την παγκόσμια πρω-
τοτυπία για «να ελέγξει το εκλογικό σώμα» 
οι ψηφοφόροι 12 νομών να ψηφίσουν την μία 
Κυριακή και οι ψηφοφόροι των 23 υπόλοιπων 
νομών, την επόμενη Κυριακή.

Στα πλαίσια των προεκλογικών του περιο-
δειών, την Κυριακή 28 Μαρτίου 1926, ο Θεόδ. 
Πάγκαλος όντας Πρωθυπουργός και υποψήφι-
ος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέπτεται 
την Ν. Ιωνία και εκφωνεί πολιτικό λόγο από 
το μπαλκόνι της οικίας του Νικ. Μηλιώρη. Τον 
προσφωνούν εκ μέρους των Προσφυγικών Ορ-
γανώσεων οι Βαλάκης και Σαραντίδης και ο 
Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος.

Στη Ν. Ιωνία, που οι κάτοικοι θα ψήφιζαν την 
Κυριακή 11 Απριλίου 1926, κυκλοφορεί η τοπι-
κή εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» την Κυριακή 4 
Απριλίου 1926, με ένα άρθρο  «Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 

ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ», στην ουσία κατά του Πάγκαλου. 

Η απάντηση από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Θ. Πά-
γκαλου (Δ/ντής ο Συνταγματάρχης Ναπ. Ζέρβας), ήταν τηλεφωνική και 
άμεση: «Kατασχέσατε την εφημερίδα». 

Στη στιγμή - 6 Απριλίου – το Τμήμα Ν. Ιωνίας με έγγραφο του ειδο-
ποιεί την Διεύθυνση Ασφαλείας ότι:

«Λαμβάνω την τιμήν ν΄ αποστείλω τα κατασχεθέντα, κατόπιν τηλε-
φωνικής διαταγής του Πολιτικού Γραφείου κ. Πρωθυπουργού (Γρα-
φείον Συν/χου κ. Ζέρβα) διακόσια τριάκοντα φύλλα της Εφημερίδος 
Ν. Ιωνίας «Κυριακάτικη» και να παρακαλέσω δια τα περαιτέρω.»

 Ο Αστυνόμος
 ΕΜΜ. ΨΥΛΑΚΗΣ

και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας Αθηνών την ίδια ημέρα ενημε-
ρώνει το Α΄ Σώμα Στρατού ότι:

«Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω 
την υπ΄ αριθ. 1070 σημερινήν αναφοράν του ΙΓ΄ Τμήματος Ασφαλείας 
“περί των κατασχεθέντων φύλλων της εφημερίδος Κυριακάτικη” 
κατόπιν τηλεφωνικής διαταγής του Πολιτικού Γραφείου του κ. Πρω-
θυπουργού, διαβιβασθείσης δια του Αντ/χου κ. Ζέρβα, και να παρακα-
λέσω δια τα περαιτέρω.»

 Ο Συνταγματάρχης Διευθυντής
 Υπογραφή

Αστραπιαία και …δημοκρατικά όπως …πρέσβευε ο μελλοντικός 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Θ. Πάγκαλος, αντέδρασαν οι 
«φίλοι» του «δικτατορίσκου».

Η Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» παρ΄ όλα αυτά, επηρέασε τους Ιωνιώ-
τες, γιατί ψήφισαν μόνο 1.633 Ιωνιώτες σε 2 εκλογικά τμήματα (Στο 
Δήμο Αθήνας που ανήκε ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας υπήρχαν συνολι-
κά 78 εκλογικά τμήματα εκ των οποίων τα 2 ήταν στη Ν. Ιωνία. Το 70ο 
και 71ο.)  

Στο 70ο εκλογικό τμήμα, μέσα στο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και 
Θηλέων Ν. Ιωνίας στους Αγ. Αναργύρους (ψήφιζαν οι πρόσφυγες εκλο-

Το κατοστάρικο “κουρεμένο”
(από την εφημερίδα "Προσφυγική Φωνή")

“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ” 4/4/1926 
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γείς των συνοικισμών Ποδαράδων και Καλογρέζας τα επώνυμα των 
οποίων άρχιζαν από Α έως και Κ) όπου επόπτης ήταν ο ΄Ιλαρχος Γα-
λανάκης Φραγγούλης και στο 71ο εκλογικό τμήμα, που ήταν μέσα στο 
Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, (ψήφιζαν οι πρόσφυγες εκλογείς των 
συνοικισμών Ποδαράδων και Καλογρέζας τα επώνυμα των οποίων άρ-
χιζαν από Λ έως και Ω) όπου επόπτης ήταν ο Λοχίας Πεζικού Ευθύμιος 
Παπαναγιώτου. Τα αποτελέσματα ήταν: 1.608 Θ. Πάγκαλος και 21 Κ. 
Δεμερτζής. 4 λευκά.

Αντίθετα η «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ» εφημερίδα με πανελλαδική εμβέ-
λεια, όργανο των προσφύγων, υποστήριξε με θέρμη την υποψηφιότητα 
του Θ. Πάγκαλου.

΄Ετσι αφού έγινε και Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, (ορκί-
σθηκε στις 18 Απριλίου 1926) έπρεπε να ορκίσει νέο Πρωθυπουργό 
και Κυβέρνηση. Και τον βρήκε στο πρόσωπο του Αθαν. Ευταξία (ορκί-
στηκε στις 26 Ιουνίου 1926), με την Κυβέρνησή του, να αποτελείται 
από «αντιβενιζελικά στοιχεία». 

Την Κυριακή 11 Ιουλίου 1926, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Θ. Πά-
γκαλος, είχε κληθεί στη Ν. Ιωνία, για να πραγματοποιήσει την κατάθε-
ση του θεμελίου λίθου του “Γυμναστηρίου” του «Ομίλου Φιλάθλων Ιω-
νίας» στη Λεωφ. Ηρακλείου, αλλά αντ΄αυτού προσήλθε ο εκπρόσωπός 
του, στρατηγός Κων. Νίδερ.

Το αποκορύφωμα της «ανοησίας του στην εξωτερική πολιτική», ήταν 
η υπογραφή μυστικών συμφωνιών με τους Σέρβους – 17 Αυγούστου 
1926 - όπου τους παρείχε σημαντικά προνόμια στη Μακεδονία. Πιο 
συγκεκριμένα οι Γιουγκοσλάβοι ενίσχυαν τη θέση τους στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, ενώ η Ελλάδα αναγνώριζε την ύπαρξη σερβικής μειο-
νότητας στο έδαφός της. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Θ. Πάγκαλο 
είχε αρχίσει, προτού πέσουν οι υπογραφές των συμφωνιών με τους 
Σέρβους.

Στις 22 Αυγούστου 1926, ο Θεοδ. Πάγκαλος ενώ έκανε τις διακο-
πές του, ανατράπηκε από το κίνημα ενός άλλου υποστρατήγου, του 

Με τις παλιές συνταγές, αγνά υλικά και ανεξάντλητη αγάπη 
για αυτό που κάνουμε.

Χριστουγενιάτικα χειροποίητα γλυκά στη Δήμητρα.
Ευα� ελικής Σχολής 5, Νέα Ιωνία Αττικής

Τηλ: 210 2712 548

Κεντρικό: Μπιζανίου 18, 14233 Νέα Ιωνία
Αποθήκη: Ιβίσκου 108, 13672 Αχαρναί

Τηλέφωνα: +30 2102752373, +30 2102754338
+30 2102448387 - Fax: +30 2102405517

Γ. Κονδύλη και τα «Δημοκρατικά Τάγματα» τους πραιτωριανούς του, 
που τώρα συσπειρώθηκαν γύρω από τον νέο «ισχυρό άνδρα» τον Γ. 
Κονδύλη.

Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Γ. Κονδύλη στον Ν. Πλαστήρα, 
σε σχετικό τηλεγράφημά του: 

«Ευχαριστώ θερμώς. Ελπίζω χυθέν αίμα μη χαθή επί ματαίω, αλλ΄ 
εξασφαλίση απρόσκοπτον λειτουργίαν Κοινοβουλευτισμού, απαραι-
τήτου δι΄ ησυχίαν και αναδημιουργικήν εργασίαν Ελλήνων πολιτών».

Ο Πάγκαλος χρειάστηκε μόνο 13 μήνες και 15 ημέρες για να εξευτε-
λίσει τον εαυτό του, να γίνει νούμερο επιθεωρήσεων, να προχωρήσει 
σε αμαρτωλές συμβάσεις, να ξεπουλήσει την Ελλάδα στη Γιουγκοσλα-
βία και να την μπλέξει με την Κοινωνία των Εθνών, εισβάλλοντας στη 
Βουλγαρία.  

Για όλα του τα «κατορθώματα» δικάσθηκε, φυλακίστηκε και αμνη-
στεύθηκε για τα πολιτικά αδικήματα από την Κυβέρνηση του Ελ. Βε-
νιζέλου (1928). Καταδικάστηκε για τα ποινικά, προσπάθησε ανεπιτυ-
χώς να πολιτευθεί 2 φορές, ιδιώτευσε, ξαναμπήκε στη φυλακή μετά 
τη κατοχή, (κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε στην ίδρυση των «Ταγμάτων 
Ασφαλείας») αλλά αποφυλακίστηκε τελικά με βούλευμα. ΄Ελαβε μέρος 
στις εκλογές του 1950 με το ψηφοδέλτιο του Εθνικού Κόμματος του 
Ναπ. Ζέρβα όπου απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής. 

Πέθανε παραγκωνισμένος στις 27 Φεβρουαρίου 1952.

Βιβλιογραφία:
- «Η Ν. Ιωνία στο Μεσοπόλεμο» των Χ. Σαπουντζάκη και Λ. Χριστοδούλου
- «Οι εκλογές στη Ν. Ιωνία 1923-1975» του Λ. Χριστοδούλου
- «Η Ιστορία των Σωματείων της Ν. Ιωνίας» του Λ. Χριστοδούλου
- Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
- Αθηναϊκές Εφημερίδες 1925 -1926
- Διάφορες ιστοσελίδες ιστορικού περιεχομένου.  
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Μέσα στο 2017 έγιναν δύο πολύ σηµαντικές εκδηλώσεις στη Νέα Ιω-
νία: Η Ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν την 1η Απριλίου η Ι. Μητρόπολη 
Ν. Ιωνίας & Φιλ/φείας και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και το 3/ήµερο Συµπόσιο, το 8ο 
κατά σειρά του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, όπου η Ένωσή µας εµφανίστηκε να προσφέ-
ρει την στήριξή της.
Α) η Ηµερίδα µε θέµα: «Ελληνισµός και Ορθοδοξία στη Μικρά Ασία» 
έλαβε χώρα στο Πνευµατικό Κέντρο της Ενώσεώς µας, το Σάββατο 1 
Απριλίου 2017, µε την παρουσία και τον χαιρετισµό του Προέδρου της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Είχαν παραστεί πολλοί 

επίσηµοι και πλήθος κόσµου 
που κατέκλυσε όλους τους χώ-
ρους µας. Μετά τον χαιρετισµό 
του προέδρου της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας χαιρέτισαν ο σε-
βασµιότατος µητροπολίτης Ν. 
Ιωνίας και Φιλ/φείας, κ Γαβρι-
ήλ, ο δήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. 
Ηρακλής Γκότσης και ο 
Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ 
κ. Λουκάς Χριστοδούλου.
Μίλησαν οι: Κων/νος 

Φωτιάδης (Ελληνισµός και Ορθοδοξία στον Πόντο), µητροπολί-
της Προύσης κ. Ελπιδοφόρος (Ελληνισµός και Ορθοδοξία στη 
Μ. Ασία), Αθανάσιος Καραθανάσης (Ελληνισµός και Ορθοδοξία 
στα δυτικά µικρασιατικά παράλια) και Χάρης Σαπουντζάκης (Ελ-
ληνισµός και Ορθοδοξία κατά τη 2η χιλιετία µ.Χ. στις χώρες της 
Πισιδίας, της Παµφυλίας, της Λυκίας και της Λυκαονίας).
____________________________________________________________

Β) Το 8ο Συµπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ είχε ως θέµα του: «Λίγο πριν την 100/ετία. Πώς και γιατί έγινε η µεγαλύ-
τερη Καταστροφή της νεότερης ιστορίας µας», όπως ακριβώς το είχε προτείνει ο πρόεδρος της Ένωσης και 

µέλος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
Το ενδιαφέρον ήταν µεγάλο και η ακτινοβολία του πανελλαδική, αφού ως 

εισηγητές είχαν κληθεί κι είχαν µιλήσει επιφανέστατοι ιστορικοί (Γ. Μαυρο-
γορδάτος, Θάνος Βερέµης, Σία Αναγνωστοπούλου, Νικολακόπουλος, Άλκης 
Ρήγος, Βλάσσης Αγτζίδης κ.ά.).
Καθόλη τη διάρκεια του Συµποσίου ήταν παρόντα σχεδόν όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του συλλόγου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
                 ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆Α
              ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
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Από το αρχείο Θηραϊκών μελετών και τη συνδρομή Δ. Τσίτουρα ο 
κ. Γιάννης Κηπουρός αναδίφησε τα γενεαλογικά δένδρα κατοίκων 
της Σαντορίνης. Έτσι προέκυψε ένα πολύτιμο βιβλίο μέσα από το 
οποίο αλιεύσαμε στοιχεία για την οικογένεια Σπάρταλη, που έζησε 
στις αρχές του 18ου αιώνα στο νησί.

Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να αναζητάει και να βρίσκει κα-
νείς Σπαρταλήδες που ευδοκίμησαν στο εξωτερικό τα παλιά χρόνια. Έτσι 
για παράδειγμα αναφερόμασταν στην οικογένεια 
Κάρολου Σπάρταλη που είχε δημιουργήσει μεγάλη 
περιουσία στο, Λονδίνο και είχε βοηθήσει τον αγώνα 
των κρητικών το 1880.

Από το βιβλίο που αναφέραμε γενάρχης της οικο-
γένειας Σπάρταλη στη Σαντορίνη υπήρξε ο Γεώρ-
γιος Σπάρταλης ο οποίος ήταν φυσικά και Σπάρ-
ταλης στην καταγωγή. Έφθασε στο νησί από τη 
Χίο και νυμφεύθηκε τη Μαρούσα Σεβαστή το 1713. 
Φέρεται να ήταν χρυσοχόος στο επάγγελμα πράγμα 
που συνηγορεί στην οικονομική του ευμάρεια. Δείγ-
μα της ευγενικής του καταγωγής είναι το γεγονός 

Σχετικά με τον Ταπητουργικό Συνεταιρισμό, 
το 1930 στην εφημερίδα «Κήρυξ της Λακωνίας» 
διαβάζουμε:

«Άξιον ιδιαιτέρας φήμης έργον εις την καλλίμορ-
φον κωμόπολίν μας είναι το Ταπητουργείον που λει-
τουργεί ως παράρτημα του Ταπητουργικού Οργανι-
σμού. Κατά την εκεί επίσκεψή μας εξεπλάγημεν ακόμη 
περισσότερον, διότι μέσα εις την καρδίαν της Παλαιάς 
Ελλάδος είδαμεν ένα τέλειο ανατολίτικο εργαστήριο. 
Δέκα αργαλειοί και 25 κορίτσια κινούνται ρυθμικά και 
φκιάνουν τα πιο πλουμιστά και πλούσια χαλιά που 
ζηλεύουν τα χαρέμια των μπέηδων. Το τεχνικό μέρος 
διευθύνει η εκ Σπάρτης Μ. Ασίας κ. Γεσθημανή Παντά-
ζογλου και ο κ. Κοσμάς Ηλιάδης. Εις την Σπάρτην της 
Μ. Ασίας γίνονται τα καλλίτερα ανατολίτικα χαλιά.

Ιδρυτής του παραρτήματος τυγχάνει ο ρέκτης και 
Πρόεδρος της Κοινότητος Ι. Γιαννακόπουλος, διευ-
θύνεται δε από επιτροπής με τους κ.κ. Γ. Ερμήλιον, 

ότι διέθετε οικόσημα το οποίο αναπαριστά ένα λιο-
ντάρι αναπαυόμενο σε σφαίρα. Στη Σαντορίνη μέλη 
της μεγάλης αυτής οικογένειας συνήψαν γάμους με 
άλλες επιφανείς οικογένειες του νησιού. Το 19ο αι-
ώνα ένας γάμος μέλους της οικογένειας καταγρά-
φεται να έχει γίνει με πρόσωπο καταγόμενο από τη 
Ραγούζα (Dubrovnik). Μεταξύ 1830-1860 μέλη της 

οικογένειας ασκούν εμπορικές επιχει-
ρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα 
το 1860 κάποιος πάντα με το επώνυμο 
Σπάρταλης αναφέρεται ως ο σπουδαιό-
τερος έμπορος της Μασσαλίας.

(Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιάννη Κη-
πουρό για το βιβλίο του «Δεσμοί αίμα-
τος και εξ αγχιστείας συγγενείς στο Αι-
γαίο». Το βιβλίο αυτό ο συνεργάτης του 
Κηπουρού Δ. Τσίτουρας το αφιερώνει 
στη δασκάλα του Λίνα Σπάρταλη).

ιατρόν, Ευστρ. Παπαδόπουλον, Αντ. Αντωνόπουλον, Ιωαν. Ξύδην 
και Ευαγγ. Σπυρόπουλον, ιερέα. Η τιμή έχει ορισθεί εις 700 δραχμάς 
κατά μέτρον με εργασίαν αρίστην.   Εις το παράρτημα τούτο εδό-
θη και έπαινος εκ του Οργανισμού»  εφημ. Κήρυξ της Λακωνίας, αρ. 
37/16.2.1930.

Τη σπουδαιότητα του Ταπητουργικού Συνεταιρισμού για την ενί-
σχυση της εγχώριας βιομηχανίας τονίζει και ο Νομάρχης Λακωνίας Γ. 
Παπαϊωάννου το 1930, ο οποίος σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
κοινότητας Γυθείου αναφέρει σχετικά:  «Έχομεν την τιμήν να γνωρί-
σωμεν υμίν ότι εν Βρουλιά του τ. δ. Σελλασίας συνέστη και λειτουργεί 
από τινος υφαντουργικόν εργοστάσιον ταπήτων, παρακαλούμεν δε 
όπως εν περοπτώσει σχετικών αναγκών των αυτόθι Δημοσίων ή άλ-
λων Γραφείων συνιστάτε τούτο χάριν ενισχύσεως της εγχωρίου ταύ-
της βιομηχανίας». Αρχείο Δήμου Γυθείου. Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Λακωνίας. 

Το έτος 1933 με ενέργειες του Γ. Ερμήλιου το παράρτημα του Ταπη-
τουργικού Συνεταιρισμού συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσα-
λονίκης, όπου απέσπασε το χρυσό βραβείο. Εφημ. Τα Γράμματα της 
Λακωνίας αρ. 77/1.11.1933.      

 

Ο ταπητουργικός Συνεταιρισµός
στη Σελλασία (Βρουλιάς) Λακωνίας

Σπαρταλήδες στη Σαντορίνη του 16ου αιώνα
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δράμια μαύρο συν ένα κίτρινο για το ένα χρώμα.
Τρία δράμια πράσινο συν δυο θαλασσσί για το άλλο χρώμα κ.λ.π.
Ζύγιζε με προσοχή και χώριζε τις μπογιές. Το μολύβι στ’ αυτί. 

Ζύγιζε και σημείωνε. Αυτό σημαίνει πολλές καζανιές, καθώς όλα 
τα κλασσικά σχέδια έχουν πολλά χρώματα και αποχρώσεις. 

Ακολουθούσε η σκηνή που έχω έντονα ακόμη χαραγμένη στο 
μυαλό μου. Τον πατέρα μου ανεβασμένο σ’ ένα υψηλό κούτσουρο 
μπροστά στο τσιμεντένιο καζάνι του βαφείου που ήταν στην αυλή 
μας, που το άναβε από κάτω με ξύλα, να βουτά τις δέσμες των 
μαλλιών στη μπογιά που κόχλαζε από την υψηλή θερμοκρασία και 
να τ’  ανακατεύει μ’ ένα μακρύ κοντάρι, ιδρωμένος με το αθλητικό 
φανελάκι του, που από άσπρο είχε γίνει χρωματιστό.

Μετά το βάψιμο, οι δεσμίδες των μαλλιών κρεμόντουσαν στην 
ταράτσα, περασμένες σε βέργες για να στεγνώσουν καλά και κα-
τόπιν γινόντουσαν κουβάρια.

Και ποιος δε θυμάται τον πατέρα μου μπροστά 
στις ανέμες του, δύο και τρεις καμιά φορά μαζί, 
που γύριζαν - γύριζαν ώρες αμέτρητες, όχι με 
κλώτσο αλλά με τα χέρια του

 [...] H Θεοδοσία και εγώ που ειδοποιούμασταν 
από τον μπαμπά από την προηγούμενη, καθισμέ-
νες κατάχαμα πάνω στα μιντέρια μας, (χαμηλά 
μαξιλάρια) πίσω από κάθε πάσσαλο, κρατώντας 
στα χέρια μας από ένα μελέκι ή κουβάρι, πλέ-
καμε αλυσίδα, συνδέαμε δηλαδή κάθε τέλι με το 

επόμενο, επειδή πρέπει να είναι κοντά και σε ίσες αποστάσεις 
μεταξύ τους. Για να μη σταματάμε και να προλαβαίνουμε τον μπα-
μπά, ήταν απαραίτητη και η παρουσία της μαμάς. Ν’ απαντά στο 
τηλέφωνο και στο κουδούνισμα της εξωτερικής πόρτας. Αυτό μπο-
ρεί να κρατούσε δύο – τρεις και τέσσερις ώρες, ανάλογα με το 
μέγεθος του χαλιού...

Η Γεωργία Εφραίμογλου – Πέτρου είναι ένα από τα επί-
λεκτα μέλη μας, γόνος της μεγάλης οικογένειας των χαλι-
τζήδων της Νέας Ιωνίας.

Έγραψε ένα αξιόλογο πόνημα, μέσα στο οποίο έχει κα-
ταγράψει με μεράκι και καημό μνήμες  μιας ζωής αλλά και 
χρήσιμες γνώσεις για το χειροποίητο χαλί.

Παραθέτουμε απόσπασμα από το κεφάλαιο: «Η αυλή των 
θαυμάτων»

Η αυλή των θαυμάτων

Η δημιουργία ενός χειροποίητου χαλιού απαιτεί, εκτός από 
ειδικές γνώσεις, πολύ κόπο και χρόνο. Περνά από πολλά χέρια 
ειδικών, αφού γίνει σωστή προετοιμασία. Είναι στην κυριολεξία 
χειροποίητο.

Αλλά ας παρακολουθήσουμε τη μακρά πορεία του. Αγοράζονται 
πρώτα πολύ καλά υλικά, δηλαδή στημόνι, υφάδι και μαλλιά, από την 
εγχώρια και όχι  την ευρωπαϊκή αγορά διότι είναι πιο σκληρά, για 
ν’ αντέχουν στα πολλά πλυσίματα κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Το βάψιμο των μαλλιών ήταν προσωπική υπόθεση του πατέρα 
μου. Το έκανε πάντα τις Κυριακές και φυσικά με καλό καιρό. Ήθε-
λε να έχει πολύ χρόνο ελεύθερο αλλά και χώρο.

Θυμάμαι την βαθμονομημένη ράβδο με την πλάστιγγα που ζύ-
γιζε τα μαλλιά στην αυλή, στερεώνοντας τις δυο άκρες της στον 
ώμο του και στον ώμο ενός άλλου ατόμου, καθώς και τη μικρή 
επιτραπέζια μεταλλική ζυγαριά ακριβείας, με τους 
δύο δίσκους της δεξιά και αριστερά, που ζύγιζε τις 
μπογιές του. Θυμάμαι ακόμη τα μικρά και τα μεγά-
λα βαρίδια της οκάς και των υποδιαιρέσεών της, 
δηλαδή τα δράμια (τούρκικη μονάδα βάρους), που 
αντικαταστάθηκαν από το kg και τα gr.

Πριν αρχίσει το βάψιμο, στεκόταν όρθιος πολ-
λή ώρα μπροστά στη χαμηλή ντουλάπα της αυλής, 
που επάνω της στήριζε τη μικρή ζυγαριά. Κουτάκια 
πολλά, μικρά και μεγάλα, έβγαιναν από τα συρτά-
ρια της ντουλάπας με τις κόκκινες, μπλε, κίτρινες 
κ.λ.π. μαγικές σκόνες του, για να τις ζυγίσει και να κάνει τη μίξη 
τους και να πετύχει τα χρώματα και τις αποχρώσεις που ήθελε. 

Αφοσιωνόταν σ’ αυτό, κρατούσε και σημειώσεις, για να μη γί-
νει κανένα λάθος. Έπρεπε επίσης να υπολογίσει το σωστό χρόνο 
βρασμού των μαλλιών καθώς και τη σωστή ποσότητα που θα χρει-
αστεί για κάθε χρώμα μέχρι να τελειώσει το χαλί. Καλύτερα να 
περισσέψει παρά να λείψει. π.χ. τέσσερα δράμια κόκκινο συν δύο 

Xειροποίητο χαλί υφασµένο µε 
µνήµες πολλές ...

Της Γεωργίας Εφραίμογλου - Πέτρου

Ο Δημήτρης Εφραίμογλου μπροστά στην ανέμη.

“...Και ποιος δε θυμάται 
τον πατέρα μου μπροστά 
στις ανέμες του, δύο και 
τρεις καμιά φορά μαζί, που 
γύριζαν - γύριζαν ώρες 
αμέτρητες, όχι με κλώτσο 
αλλά με τα χέρια του...”
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εκείνες τις μέρες στο χωριό του πατέρα του για διακοπές. Μέσα 
σε ένα κλίμα συγκίνησης έγιναν οι συστάσεις και εγώ να κάθομαι 
στα καρφιά με την αγωνία στον αποκορύφωμα της για να πάμε να 
δω το κάστρο. Το κάστρο απέχει 2 χιλιόμετρα από το χωριό, όπου 
με δυο αυτοκίνητα που στο ένα επιβαίναμε εμείς και στο άλλο ο 
Δήμαρχος με τον μεταφραστή και δύο ακόμη, ανεβήκαμε ένα δρό-
μο-καλντερίμι όπου δεξιά και αριστερά υπήρχαν κάποια σπίτια και 
επιτέλους φθάσαμε στην είσοδο του κάστρου.

[...] Προσπαθώ να δω, να φωτογραφίσω ό,τι υπάρχει, ψάχνω για 
κτίσματα, σπίτια εκκλησίες. Μόνο διάσπαρτες πέτρες. Ο Δήμαρ-
χος λέει ότι εδώ αυτές οι πέτρες ήταν τα σπίτια σας, ότι υπήρχαν 
18 δρόμοι και 2 εκκλησίες. Κάτω απλώνεται ένα καταπράσινο, 
πανέμορφο οροπέδιο. Εκεί έλεγε η γιαγιά ήταν τα χωράφια που 
έσπερναν το στάρι.

Παίρνοντας το δρόμο της καθόδου, σταματάμε στο τζαμί που 
βρίσκεται έξω από το κάστρο.

Επιστρέφουμε στο Δημαρχείο όπου ανταλλάσουμε τα δώρα 
μας. Εμείς προσφέραμε έναν σελιδοδείκτη με σκαλισμένη μια 
τριήρη από το Μουσείο της Επιδαύρου και ένα γλυπτό, κλαδί 
ελιάς, από το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου και ο Δήμαρχος μας 
πρόσφερε βιβλία με την ιστορία του χωριού και αναμνηστικά με 
το κεράσι, σύμβολο του χωριού, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη πα-
ραγωγή κερασιού εκεί. Στη συνέχεια θέλησε να μας προσφέρει 
ένα παραδοσιακό φαγητό της πόλης, το οποίο ονόμασε uluburlu 
burek. Η έκπληξή μας ήταν μεγάλη μόλις είδαμε ότι αυτό το φα-
γητό ήταν το δικό μας σαμσά ονομαζόμενο.

Επιστροφή στη βάση μας που ήταν η πανέμορφη, καταπράσινη 
και μοσχομυριστή Σπάρτη. Την επομένη είχα προγραμματίσει επί-
σκεψη στη Σαγαλασσό που την ανακάλυψα όταν σχεδίαζα το ταξί-
δι μου, ενώ μέχρι τότε αγνοούσα πλήρως την ύπαρξή της και την 
ιστορία της. Μία πόλη με ιστορία 10 χιλιετιών, που ο Αλέξανδρος 
και οι Μακεδόνες την ενσωμάτωσαν στο πολιτιστικό τους όραμα. 
Η έκπληξη μου ήταν μεγάλη όταν το βράδυ πληροφορηθήκαμε 
από τον Νουρί πως από εκεί πέρασαν οι δικοί μας φεύγοντας 
ως πρόσφυγες για την Ελλάδα. Λες και κάτι αόρατο οδηγούσε τα 
βήματα μας σε αυτούς τους τόπους.

[...] Έμαθα για την Απολλωνία ότι ήταν μια ελληνική πόλη της 
Ανατολίας που αρχικά ιδρύθηκε από τους Σελευκίδες στις αρχές 
του 3ου π.Χ. αιώνα.[...] Επίσης η Απολλωνία, η Σωζόπολις ήταν 
ένας προσκυνηματικός τόπος. Όταν ο Arundell επισκέφθηκε την 
Σωζόπολη τον 19ο αιώνα, που έμενα ακόμη οι Έλληνες εκεί, πα-
ρατήρησε ότι η Ελληνική εκκλησία είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια 
μιας βυζαντινής βασιλικής. Από τα ελάχιστα ερείπια που υπάρ-
χουν στο έδαφος δείχνουν ότι ήταν μεγάλων διαστάσεων και γει-
τόνευε με μια άλλη δομή που ήταν πιθανόν ένας ευρύχωρος πε-
ρίβολος. Υπάρχουν κομμάτια από μάρμαρο από τη Δοκίμαια (πόλη 
της Φρυγίας γνωστή για το μάρμαρό της, τον δοκιμίτη λίθο). Μια 
επιγραφή που χρονολογείται από τον 5ο μ.Χ. αιώνα αναφέρεται 
σε μια εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές υπήρχαν περισσότερες από μια εκκλησίες. 
Στη Σωζόπολη υπήρχε η εικόνα της Παναγίας που ανάβλυζε μύρο 
και έτσι συγκέντρωνε πολλούς προσκυνητές, ένας εκ των οποίων 
ήταν και ο Θεόδωρος των Συκεών. Το μύρο ήταν γνωστό για την 
αποτελεσματικότητα του απέναντι στις ασθένειες και τις αποβο-
λές. Αρκετές από τις χριστιανικές επιγραφές που αποδίδονται 
στη Σωζόπολη έχουν βρεθεί στα γύρω χωριά.

Ξεκινήσαμε με το πιστοποιητικό βάπτισης του πατέρα μας στη 
βαλίτσα και επιστρέψαμε με μια μικρή πέτρα, με πολιτισμό και 
ιστορία.

Με μια μελαγχολία που φώλιαζε χρόνια μέσα μου αποφάσισα 
ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσω τον τόπο των δικών μου, να έχω 

μια εικόνα πως ήταν αυτό το χωριό που ήταν μέσα σε ένα κά-
στρο που το βράδυ έκλεινε η βαριά  του πόρτα. Μνήμες, νεκροί 
και ζωντανοί ανακατεμένοι μέσα μου και εγώ αποφασίζω αυτό το 
ταξίδι γνωριμίας με την πατρογονική εστία. Παρά τις ανησυχίες 
και προσπάθειες των δικών μου και των φίλων να με αποτρέψουν 
λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο να πας έτσι χωρίς οργανωμένη 
εκδρομή και διάφορα άλλα, εγώ συνέχιζα την οργάνωση του τα-
ξιδιού της ζωής μου. Εκτός από τα διαδικαστικά της οργάνωσης, 
ήταν σημαντική για μένα μια πρώτη επίσκεψη και γνωριμία με την 
Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία και την γνωριμία 
με τον Πρόεδρο κ. Σαπουντζάκη και τον ευχαριστώ για την εν-
θάρρυνση του στο ταξίδι μου, καθώς και η εμψύχωση καθόλο το 
διάστημα της προετοιμασίας από τον ξάδελφο μου Στάθη Ουλκέ-
ρογλου και τον φίλο μου Γιάννη Παγιασλή. Έστειλα ένα ηλεκτρο-
νικό μήνυμα στον Δήμαρχο του Uluborlu κ. Mehmet Unverdi, ότι 
επιθυμούμε να επισκεφτούμε το χωριό, το χωριό καταγωγής μας. 
Ο Δήμαρχος μας απάντησε ότι με ευχαρίστηση μας περιμένει και 
ότι θα είμαστε οι καλεσμένοι τους.

Με μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού βάπτισης του πατέρα μου 
από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας και ημερομηνία Ουλού Πόρλου 
9 Απριλίου 1920 στις αποσκευές μου (ένα χαρτί που ο πατέρας 
μου φύλαγε ως θησαυρό στη ντουλάπα) και ζητώντας από την 
αδελφή μου να με συνοδεύσει ξεκινήσαμε στις 28 Ιουλίου το ταξί-
δι μας. Αεροπορικώς φθάσαμε στην Αττάλεια, εκεί όπου παίρνο-
ντας το δρόμο της προσφυγιάς, έφθασαν τον Οκτώβρη του 1922 
μετά από μια οδυνηρή πορεία δέκα ημερών, προκειμένου να τους 
πάρουν τα καράβια  για την Ελλάδα. Παραμείναμε για δυο μέρες 
σε έναν ξενώνα μέσα στην παλιά ελληνική συνοικία, το Καλέιτσι, 
όπου όλα σχεδόν τα σπίτια έχουν μετατραπεί σε ξενώνες, και 
σκεφτόμουν ότι σε αυτά τα σπίτια έμειναν περιμένοντας τα καρά-
βια. Βλέποντας το λιμάνι ήταν σαν να ξεπήδαγαν οι εικόνες με τα 
γυναικόπαιδα, η γιαγιά μου με τον πατέρα μου αγκαλιά που έλεγε 
πως γλίτωσε το κεφάλι του από το μαχαίρι, η άλλη μου γιαγιά της 
μάνας μου, όλοι, όλοι. Την επομένη ξεκινήσαμε την αντίστροφη 
διαδρομή προς τα πάνω. Σε όλη αυτή την δίωρη διαδρομή, κοι-
τώντας τον τόπο από το παράθυρο του λεωφορείου σκεφτόμουν 
πως ταξιδεύουμε μέσα στα άνετα λεωφορεία και μετά από δύο 
ώρες φθάνουμε στη Σπάρτη. Μια διαδρομή που πριν 95 χρόνια 
ήταν ένας οδυνηρός, ματωμένος δρόμος χωρίς γυρισμό, ο δρό-
μος της προσφυγιάς.

Φθάνοντας στη Σπάρτη, Κυριακή μεσημέρι στις 30 Ιουλίου, 
αντίκρισα μια καταπράσινη, όμορφη πόλη με δενδροστοιχίες από 
έλατα που παντού μοσχοβολούσε τριαντάφυλλο. Την επομένη 
ξεκινήσαμε για το χωριό μας. Την Απολλωνία των ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, τη Σωζόπολη των βυζαντινών και μετέπει-
τα Uluborlu. Με τη βοήθεια του Nuri που τον ευχαριστούμε που 
μας σύστησε έναν εξαιρετικό οδηγό ταξί τον Ahmet, ανεβαίνουμε 
επιτέλους για το χωριό. Η συγκίνηση μεγάλη, καθώς το μάτι προ-
σπαθεί να συλλάβει τα πάντα περνώντας αυτά τα 63 χιλιόμετρα 
μέχρι να φθάσουμε. Καθώς μπαίνουμε στο χωριό όλα είναι καθα-
ρά και περιποιημένα, ενώ κάποιοι μας κοιτάζουν με περιέργεια, 
προσπαθώντας να δουν ποιοι είμαστε. Στην αρχή σχεδόν του 
χωριού βρίσκεται το Δημαρχείο, ένα καινούργιο σχετικά ισόγειο 
κτίριο και απέναντι από έναν ελεύθερο χώρο που φαίνεται ότι 
εκεί γίνεται το παζάρι. Μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος και αφού 
περιμέναμε λίγα λεπτά, ήρθε και ο μεταφραστής από τα αγγλικά 
στα τούρκικα, ο 12χρονος Caan που ζει στην Αγγλία και βρισκόταν 

Κάποτε Απολλωνία, µετά Σωζόπολις, τώρα Uluborlu:
Μια κουκίδα στον χάρτη γεµάτη Πολιτισµό και Ιστορία

Κείμενο της Βαρβάρας Αποστόλογλου
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Η «Γέρση», το ιστορικό μυθιστόρημα της συμπολίτισσάς μας και φίλης της Ενώσεως κ. Αργυ-
ρώς Μαργαρίτη, που παρουσιάσαμε στα πλαίσια των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων τον περα-
σμένο Νοέμβρη, είναι θα έλεγε κανείς η επιτομή αυτού του είδους (ιστορικό μυθιστόρημα) που 
με αναφορά στη Μικρασία και τα κρίσιμα χρόνια πριν το 1922, στα τελευταία 15 χρόνια γνωρίζει 
πρωτοφανή άνθιση.

Στο έργο αυτό η συγγραφέας επιλέγει να μην έχει ως κεντρικούς ήρωες μεγάλες μορφές της 
εποχής (πολιτικούς, στρατιωτικούς, θρησκευτικούς ηγέτες), αλλά ανθρώπους από την πολιπολι-
τισμική κοινωνία της εποχής, που ανήκαν στην τάξη των προυχόντων: έναν Έλληνα μεγαλοεπι-
χειρηματία, έναν Τούρκο στρατιωτικό και μια πανέμορφη Σμυρνιωτοπούλα, που είναι ο κρυφός 
ερωτικός πόθος και των δυο νέων ανδρών. Έτσι ίσως θα έπρεπε να προστεθεί στον χαρακτηρι-
σμό μας (ιστορικό μυθιστόρημα) και ο τίτλος ερωτικό!

Η συγγραφέας εξελίσσει τον μύθο της με εξαιρετική γνώση της οικονομίας της διήγησης που 
άλλοτε κορυφώνεται άλλοτε ηρεμεί και πάντως κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
ως το τέλος. Στην αρχή και στο τέλος του έργου της η Αργυρώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στο 
σήμερα των ξεριζωμένων της Ανατολής και την εγκατάστασή τους εδώ στους Ποδαράδες της 
Νέας Ιωνίας. Έξοχη δουλειά!

Ο Χρήστος Μπαλόγλου είναι ένας πολυβραβευμένος ευρυμαθής «συλλέκτης» στοιχείων από 
την Ιστορία, κυρίως την Εκκλησιαστική. Τον διακρίνει πέραν της λαμπρής παιδείας του η διάθε-
ση σε πηγές ελληνικές και ξένες και πολύ σπάνια θα συναντήσει κανείς σ’ άλλον μελετητή!

Για τον Βησσαρίωνα, αυτή τη μεγάλη μορφή του χριστιανισμού που ουσιαστικά συνένωσε 
Ανατολή και Δύση, έχουν ως γνωστόν ασχοληθεί πολλοί ιστορικοί, έλληνες και ξένοι. Ο Χρήστος 
Μπαλόγλου δεν υστερεί έναντι αυτών. Αρκεί κανείς να εντρυφήσει στις δεκάδες υποσημειώσεις 
και παραπομπές του για να καταλάβει πόσο τεκμηριωμένες και σχολαστικά ακριβείς είναι οι 
αναφορές του.

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας χαίρεται ότι ο Χρήστος Μπαλόγλου είναι ένας διαχρονικά πολύ 
καλός φίλος.

O Δημήτρης Χαβάτζας, είναι ο πολύ γνωστός σε όλους τους Ιωνιώτες και όχι μόνον αγγειο-
χειρουργός. Ζώντας όμως όλα τα χρόνια του στη Νέα Ιωνία αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο με 
περιεχόμενο φιλοσοφικό και στοχαστικό αναφερόμενος όμως και στα πρόσωπα και πράγματα 
της πολιτείας. Έτσι για παράδειγμα μιλάει για τον αείμνηστο μητροπολίτη μας, τον Πατάρων Με-
λέτιο δίνοντας άγνωστες στιγμές της ζωής του από τις οποίες φαινόταν το μεγαλείο της ψυχής 
του και της ανθρωπιάς του. Μιλάει ακόμα για την εξέλιξη της Ν. Ιωνίας σε βιομηχανικό κέντρο 
(Μάντσεστερ της Ελλάδας) και για συλλόγους, προέδρους και ανθρώπους της κοινωνίας στις 
περασμένες δεκαετίες.

Σκοπός του είναι να εμβαθύνει στην ανθρώπινη ψυχή και να την μελετήσει μέσα από τις 
πράξεις και τις συμπεριφορές. Γι’ αυτό και ο επιτυχημένος τίτλος του βιβλίου «Σκιές στο φως»

Αργυρώς Μαργαρίτη: «Γέρση, είσαι το κόκκινο στο αίμα μου»
Εκδόσεις:  Ψυχογιός, Αθήνα 2017, σελ. 558

Χρήστου Μπαλόγλου: «Βησαρίωνος Έργα και Ημέραι»
Εκδόσεις: Βυζαντινός, 2017, σελ. 160

Δημήτρη Χαβάτζα: «Σκιές στο φως» Eκδόσεις: Φίλντισι, Αθήνα 2017, σελ. 300

Ο Χρίστος Ρουμελιωτάκης είναι, ως γνωστόν, ποιητής, καλός ποιητής.
Έχει γράψει και κάποια πεζογραφήματα κυρίως αυτοβιογραφικού και φιλοσοφικού περιεχο-

μένου, όπου όμως το ποιητικό του φίλτρο δεν τ’ αφήνει ανέγγιχτα.
Είναι έπηλυς στη Νέα Ιωνία. Έφθασε μικρό παιδί με τους γονείς του από την Αργυρούπολη 

Ρεθύμνου και μεγάλωσε στη μεταπολεμική Νέα Ιωνία (10/ετία του ’50), όπου ακολουθώντας τα 
πιστεύω του πατέρα του εντάχθηκε στο χώρο της Αριστεράς και από πολύ νέος συνδέθηκε με 
τους αγώνες της, μ’ ένα κόστος μεγάλο, αφού για αρκετά χρόνια είχε εξοριστεί από τη Χούντα.

Στο έργο του αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα σ’ αυτήν την πρώιμη περίοδο της ζωής του και τον 
κύκλο των πολύ στενών ανθρώπων: φίλων, γειτόνων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών με τους οποίους 
συνδέθηκε και περιγράφει με ένα καλοπροαίρετο αυστηρό μάτι την καθημερινή ζωή των προ-
σφύγων της πολιτείας. Για τον ιστορικό της Ν. Ιωνίας σίγουρα αυτή η τόσο πρωτότυπη δουλειά 
του Ρουμελιωτάκη είναι ένα πολύτιμο βοήθημα!

Χρίστου Ρουμελιωτάκη: «Χθεσινός κόσμος: Ιωνία, η πόλη μας»
Εκδόσεις: Gutenberg, Αθήνα 2017,  σελ.103
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το 2017 υπήρξε μια επιτυχημένη χρονιά εκδηλώσεων και ως προς τον αριθμό και ως προς την ποιότητα.
Στις παρακάτω στήλες, εξ ανάγκης  χώρου, θα περιορισθούμε στις σημαντικότερες εκδηλώσεις, αφού με τα δελτία τύπου 

μας είχαμε φροντίσει να ενημερώνουμε τακτικά μέλη και φίλους για κάθε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017, ώρα 7 μ.μ.
Η πρώτη μεγάλη, παραδοσιακή εκδήλωση της χρονιάς!

Μέσα στην καταστόλιστη αίθουσα είχαν συγκεντρωθεί 
περισσότερα από 350 μέλη και φίλοι του Συλλόγου για να 
αλληλευχηθούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Ούτε δέκα λεπτά δεν είχαν περάσει από τις επτά και 
καθώς συνηθίζει να μην καθυστερεί καθόλου την έναρξη 
η Ένωση, άνοιξε η βραδιά με τη Νεανική Χορωδία της, 
υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και μέλους του Δ.Σ. Στά-
θη Ουλκέρογλου εκτελώντας ένα πρόγραμμα με επίκαι-
ρους ύμνους αλλά και μνήμες Μικρασίας. Η Χορωδία της 
Ένωσης έχει μέσα σ’ ένα χρόνο κάνει εξαιρετική πρόοδο, 

αφού εμφανίστηκε με περισσότερα από 20 μέλη, άνδρες και γυναίκες, σε πολύ 
καλή φόρμα.

Στο βήμα ανέβηκε μετά ο αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Λουκάς Χριστοδούλου, 
ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αμέσως μετά κάλεσε τον Πρόε-
δρο κ. Χάρη Σαπουντζάκη, να εκφωνήσει, τον καθιερωμένο σύντομο απολογισμό 
της προηγούμενης χρονιάς. Ο κ. Σαπουντζάκης κινήθηκε σε δυο επίπεδα. Πρώτα 
μίλησε για την ημέρα της ίδρυσης της Ενώσεως, τον Ιούλιο του 1933 και το πρώτο 
Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιό της τονίζοντας με έμφαση ότι μόλις 10 χρόνια 
μετά τον ξεριζωμό του ΄22 τα συναποτελούσαν ανήσυχοι και δημιουργικοί άνδρες, 
οι οποίοι είχαν ξεχωριστή θέση στην κοινωνία των προσφύγων (έμποροι, επιχει-
ρηματίες, βιοτέχνες, ταπητουργοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, πολιτευτές κ.λ.π) οι 
οποίοι μέσα στις τόσο δύσκολες μέρες που περνούσαν τότε προσπαθώντας να 
στήσουν από την αρχή το διαλυμένο νοικοκυριό της πατρίδας, είχαν ωστόσο όνει-

ρα οράματα, ελπίδες και φιλοδοξίες να δημιουρ-
γήσουν κάτι σημαντικό που να τους θυμίζει την 
αξέχαστη Σπάρτη τους! 

Μετά με ένα άλμα στο χρόνο ήρθε στο 2016 
τονίζοντας σε αντιδιαστολή ότι, ενώ όλα αυτά 
τα χρόνια η Ένωση εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο Ορ-
γανισμό που στήριζε τις Παραδόσεις, τα Γράμ-
ματα, τον Πολιτισμό, τη φιλαλληλία και την αλ-
ληλεγγύη, αυτή την ώρα, όπως όλοι οι Έλληνες, 
προσπαθεί κι αυτή γι άλλη μια φορά, ως άλλος 
Σίσυφος, να πάρει τον πεσμένο βράχο και να τον ανεβάσει στην κορφή του λόφου, υπο-
νοώντας βέβαια την τεράστια οικονομική κρίση που μας μαστίζει και παρότι σε καλύτερη 
θέση από τότε όμως ούτε ελπίδα, ούτε όραμα πια διαθέτουμε.  Σύντομη και σφαιρική η 

αναφορά του στα γεγονότα του 2016 που άλλωστε υποστηρίζονταν εικονικά από την προβολή υλικού της Ιωάννας Σα-
πουντζάκη, αλλά κι από το περιεχόμενο του ετήσιου περιοδικού της Ένωσης.

 Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας και τον σεβασμιότατο μητροπολίτη 
κ.κ. Γαβριήλ για τη συνεργασία τους, αλλά και τον κύκλο των σπουδαίων πολιτιστικών τους δράσεων, που είχαν ως επίκε-
ντρο τη Μικρασία και μία εξ’ αυτών μάλιστα, τους εμβληματικούς κληρικούς της Ένωσης: τον Πατάρων Μελέτιο και τον 
Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου.

Ο κ. Σαπουντζάκης καταλήγοντας απηύθυνε έκκληση προς όλα τα μέλη 
και μάλιστα τους νέους της 3ης και 4ης γενιάς, που έχουν τελευταίως εγ-
γραφεί στον Σύλλογο να βοηθήσουν το Δ.Σ. στην προσπάθειά του να βγά-
λει αλώβητη την Ένωση από την κρίση.

Πριν κατέβη από το βήμα παρακάλεσε τον σεβασμιότατο μητροπολίτη 
κ.κ. Γαβριήλ να ευλογήσει την Βασιλειόπιττα. Ο σεπτός ιεράρχης συνο-
δευόμενος από τον πρωτοσύγκελο, πανοσολογιότατο κ. Επιφάνιο, από 
τον πατέρα Αλέξιο κι από τον πατέρα Τιμόθεο ευλόγησε την πίττα και μί-
λησε με πολύ θερμά λόγια για το έργο του Συλλόγου, τονίζοντας την συμ-
βολή του στο ν’ αγαπήσει και ο ίδιος τόσο πολύ τις αλησμόνητες πατρίδες 
της Μικρασίας.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί και η κοπή κομματιών της πίττας από τον 
δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-

βουλίου κ. Χρήστο Αναμουρλόγλου, τους επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων: τον κ. Παν. Μανούρη και την κ. Δέσποινα 
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Θωμαΐδου, τον εκπρόσωπο του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη Πισιδίας κ. Στέφ. Τσερπάνη, τον αντ/δρο του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Παύλο Θωμόγλου, τον πρόεδρο της Ε.Σ.Ν.Α κ. Χρ. Γκορίτσα και τον πρόεδρο 
του Ιωνικού Συνδέσμου κ. Γ. Κοντίτση. Ο κ. Χριστοδούλου αμέσως μετά κάλεσε στη σκηνή τους: Πολύκαρπο και Ιωσήφ 
Πολυκάρπου, δυο Σπαρταλήδες, που είχαν ξεχωριστά διακριθεί πανελλαδικά στο χώρο του Πολιτισμού και ιδιαίτερα στη 
θεατρική Τέχνη τιμώντας όχι μόνο την καταγωγή τους αλλά και την πόλη της Νέας Ιωνίας, να παραλάβουν τα πολύ κα-
λαίσθητα βραβεία τους, τα οποία τους απένειμαν, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης κ. Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης. 
Τόσο ο Πολύκαρπος όσο και ο Ιωσήφ εμφανώς συγκινημένοι ευχαρίστησαν με λίγα λόγια από καρδιάς για την τιμή που 
τους έγινε. Αλλά υπήρχε και συνέχεια στις απονομές. Τιμήθηκαν, κατά πάγια αρχή του Συλλόγου, οι σκακιστές του, οι 
οποίοι επέτυχαν στις ανώτατες Σχολές της Ελλάδας. Έτσι κλήθηκαν να παραλάβουν τις διακρίσεις τους: ο Ευάγγελος 
Χατζούδης, που εισήχθη στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π, ο Κων/νος Σταυράκογλου, που εισήχθε στη Σχολή 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών Πολυτεχνείου Πάτρας, και ο Χρήστος Παπαδόπουλος που εισήχθη στη Σχο-
λή Ηλεκτρονικών Μηχ/κών του ΤΕΙ Αθήνας. 

Την απονομή έκανε ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο Σκακιού κ. Νίκο Χα-
τόγλου. Ακολούθως ο κ. Κ. Χατόγλου εκάλεσε τα παιδιά κάτω των 12 ετών, που έφεραν την Ένωση στην 3η θέση του 
πρωταθλήματος Αττικής. Συγκεκριμένα τους: Ιππ. Σπάρταθεν, Αλέξ. Προυτσάλη, Γ. Αραπάκη και Εμμ. Ασβεστά να 
παραλάβουν τις διακρίσεις τους.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου.
 Στη σκηνή τώρα κλήθηκαν 4 νέοι καλλιτέχνες, που αποτελούσαν το συγκρότημα του Παναγιώτη Σδούκου. Το πρό-

γραμμά τους με παραδοσιακά τραγούδια αλλά και λαϊκά ξεσήκωσε τον κόσμο που χτυπούσε παλαμάκια υπακούοντας 
στον ρυθμό! 

Η ώρα πλησίαζε εννέα είχε συμπληρωθεί σχεδόν ένα δίωρο και κανείς δεν ήθελε να φύγει. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε 
όλους όσοι μέλη του Δ.Σ. ή μη βοήθησαν για να στηθεί η μεγάλη αυτή γιορτή 
αλλά και τους καλεσμένους και τους κάλεσε να πάρουν το γλύκισμα και το ανα-
ψυκτικό που τους περίμενε αλλά και να ψάξουν καλά το κομμάτι της βασιλόπι-
τας, γιατί υπήρχε ένα φλουρί, που αντι-
προσώπευε μια σύγχρονη φωτογραφι-
κή μηχανή. Πριν κλείσει το πρόγραμμα 
ο Λουκάς Χριστοδούλου διάβασε τον 
κατάλογο των «επισήμων», εκπροσώ-
πων φορέων κ.λ.π λέγοντας ότι «παίρ-
νει ο ίδιος... την ευθύνη» αν τυχόν έχει 
παραλείψει άθελά του κάποιον φορέα.

 Εκτός των παραπάνω που αναφέρ-
θηκαν διακρίναμε τον ιερέα πατέρα Δημήτριο από τις Αχαρνές, τους αντιδημάρ-
χους: Φώτη Τσομπάνογλου, Φίλιππα Αθυμαρίτου, και Σάββα Χ"Κωνσταντίνου, 
τους δημοτικούς συμβούλους: Χρ. Χατζηϊωάννου, Βασ. Χριστοδούλου, Γιάννη 
Λαζαρίδη, τον πρώην αντιδήμαρχο Δημ. Σακαλόγλου, τον εκπρόσωπο της 
«Σπαρταλήδικης Πολιτείας» κ. Πιέρρο Πλαγιανάκο, την εκπρόσωπο της παρά-
ταξης «Πνοή» Ηρακλείου Αττικής κ. Λαμπρινή Κώτση, τους συγγραφείς: Σούλα 
Μπόζη και Ευάγγελο Σαχπέρογλου και ακόμη τον πρόεδρο του Ομίλου Φιλά-
θλων Ν. Ιωνίας Παντελή Χατζηϊωάννου και το μέλος Μ. Χαλβατζή, τον αντ/δρο 

του Ο.Π.Α.Ν Ν. Ιωνίας Δημ. Κωστι-
δάκη, τους εκπροσώπους του ΚΕ.ΜΙ.
ΠΟ Μάκη Λυκούδη και Χρυσούλα 
Αθηνάκη, την πρόεδρο του Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας Έλσα Ανθρακίδου, 
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αλαγιωτών Γιώργο Νουβέλογλου και τον πρώην 
πρόεδρο Κώστα Τσομπανάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ρουμελιωτών Αθαν. 
Ραφτόπουλο, τους εκπροσώπους του συλλόγου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών 
Λαμπρινή Σπανοπούλου και Γ. Μιχαλόπουλο, τους εκπροσώπους του συλλό-
γου Παρλαλήδων: Χρυσ. Κλημάνογλου και Θεοδ. Ταρακτσή, τον επίτιμο πρόε-
δρο του ΦΟΝΙ Νίκο Χομπά, τον πρόεδρο της ΔΙΑΠΕ Γιάννη Δαρμογιάννη, τον 
πρώην πρόεδρο του Συλλόγου «Ανατολή» Κων. Τσαγκαράκη, την πρόεδρο της 

«Αδελφότητας Προκοπιέων» Χατζηγεωργιάδου-Τζουλούφη, την πρόεδρο του παρ/τος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Βέτα 
Γεωργιάδου, τον πρόεδρο της Ενώσεως Παλ. Προσκόπων Όμηρο Ακιανίδη, τον εκπρόσωπο της Ρουμελιώτικης Εστίας κ. 
Παναγ. Καραθανάση την Πρόεδρο της Φιλοζωικής Στ. Κόκοτζη και βέβαια τους εκπροσώπους της ΙΟΝΙΑ ΝΕΤ και τον Βασί-
λη Μαγκαναδέλη. Και του Χρόνου! 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, βράδυ
Τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης παρακολούθησαν την αφιερωμένη παράσταση 

του Θεατρικού Εργαστηρίου του Δήμου, με το έργο του Ν. Λάσκαρη: «Μαλλιά κου-
βάρια», σε σκηνοθεσία Ιωσήφ Πολυκάρπου.

Πριν από την έναρξη της παράστασης ο Πρόεδρος της Ενώσεως καλωσόρισε τους θεατές, 
οι οποίοι είχαν «καταλάβει εξ εφόδου» το θέατρο. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον συμπατρι-
ώτη του τον Ιωσήφ Πολυκάρπου για την αφιέρωση της παράστασης στους Σπαρταλήδες 
και μίλησε με λίγα λόγια για το πρόγραμμα πολιτιστικών παρεμβάσεων της Ένωσης.

Κατόπιν κάλεσε το συγγραφέα και σκηνοθέτη Πολύκαρπο Πολυκάρπου για να δώσει, 
όπως πάντα κάνει σ’ ανάλογες περιστάσεις, την ανάλυση του έργου και το βιογραφικό του 
συγγραφέα του.
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Πρόκειται για μια κωμωδία εποχής, που βασίζεται σε συνεχείς παρεξηγήσεις, που 
προκαλούν το αβίαστο γέλιο. 

Μετά το τέλος της παράστασης μοιράστηκαν σε όλους λουλούδια και προσκεκλη-
μένοι και συντελεστές της παράστασης προσηλθαν στην καθιερωμένη δεξίωση.

Μεταξύ άλλων διακρίναμε τον πανοσολογιότατο πρωτοσύγκελο κ. Επιφάνιο, τον 
πατέρα Χρυσόστομο, την κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, εκπροσώπους συλλόγων, λόγιους 
και καλλιτέχνες.

Όλοι εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους για το έργο, αλλά και την εκτίμησή τους 
για τις προσπάθειες της Ενώσεως στον τομέα του Πολιτισμού.

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Απριλίου 2017 
Η Ετήσια Εορτή της Ένωσης έγινε αυτή τη φορά διήμερη: Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί.
Είχε χωρισθεί σε 2 μέρη:
α) στον Πανηγυρικό Εσπερινό του Σαββάτου στον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων, όπου εορτάστηκε με ειδικό εορταστικό 

πρόγραμμα η Σύναξη των Μικρασιατών Αγίων και ειδικότερα αυτών της Πισιδίας, της Καππαδοκίας και της  Ιωνίας. Στο κέ-
ντρο της εκδηλώσεως είχε τοποθετηθεί η Αρτοκλασία για τους εν ζωή διοικούντες, τα μέλη και τους Ευεργέτες της Ενώσεως.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η υποδοχή από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη της Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κ. Γαβριήλ 
των ιερών λειψάνων αγίων που φυλάσσονται σε ναούς της περιοχής. Τα ιερά λείψανα τοποθετήθηκαν εμπρός από τον 
σολέα και ακολούθησε η προσκύνησή τους καθώς και της εικόνας της «Παναγίας της διασώζουσας», που είχε έλθει από 
τη Σπάρτη και φυλασσόταν στο ναό των Αγίων Αναργύρων και β) στον συνήθη εορτασμό της Κυριακής των Μυροφόρων, 
όπου τελέσθηκε η θεία λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου κ. Γαβριήλ που ολοκληρώθηκε με το 
ιερό μνημόσυνο όλων όσοι χάθηκαν κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή: κληρικών, στρατιωτικών και λαϊκών καθώς και 
των διατελεσάντων προέδρων και μελών διοικήσεων της Ενώσεως Σπάρτης καθώς και των Ευεργετών του Συλλόγου.

Η συνέχεια της Εορτής οδηγούσε στο Πνευματικό Κέντρο της Ενώσεως, όπου έλαβε χώρα πλέον το πανηγυρικό 
μέρος της εκδηλώσεως.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη Χορωδία της Ενώσεως υπό τη δ/νση του μουσικού και μέλους της κ. Στάθη Ουλκέρογλου 
που εκτέλεσε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό πρόγραμμα μικρασιατικών τραγουδιών. Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα η 
Ταμίας της Ενώσεως κ. Ξένια Παλλιόγλου, η οποία καλωσόρισε τους καλεσμένους και αναφέρθηκε στην καθιέρωση της 
Ετήσιας Εορτής. Τελειώνοντας κάλεσε τον Πρόεδρο κ. Χάρη Σαπουντζάκη, προκειμένου ν’ αναπτύξει το θέμα του: «Η δια-
χρονικότητα της επιχειρηματικότητας των Σπαρταλήδων».

Ο κ. Σαπουντζάκης αναφέρθηκε στην οικονομική ανάπτυξη της Πισιδικής Σπάρτης αμέσως μετά τα πρώτα μέτρα εκδυ-
τικισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πρόσκληση των διασκορπισμένων λόγω των εξισλαμισμών, σε μακρινά 
χωριά και τα βουνά, να επαναγκατασταθούν στην Σπάρτη. Όμως οι Σπαρταλή-
δες δεν περιορίστηκαν σε συνοικίες  σαν να ήταν σε γκέτο. Από την αρχή πολλοί 
εξαυτών δημιούργησαν μικρές πρώτα, μεγαλύτερες αργότερα επιχειρήσεις με 
αντικείμενο την κατασκευή των χαλιών και του ροδέλαιου. Πέραν των βιοτεχνι-
ών στη Σπάρτη αναπτύχθηκαν παραρτήματα στη Σμύρνη, την Πόλη, την Αττά-
λεια ενώ κινήθηκε δυναμικά και το εμπόριο. Όμως αυτοί οι επιχειρηματίες δεν 
είχαν μοναδικό σκοπό τη δημιουργία περιουσίας. Συμμετείχαν ενεργά στην κοι-
νωνική ζωή με την τεράστια συμβολή στην ανέγερση ναών, σχολείων, κέντρων 
φιλοξενίας, έργων κοινής ωφέλειας (ύδρευση, δρόμοι, γεφύρια, βρύσες κ.λπ). Ο 
πρόεδρος ξεχώρισε 3 προσωπικότητες στο χώρο των μεγάλων επιχειρηματιών: 
τον Πρόδρομο Σπάρταλη, πρόξενο στο Λονδίνο, που βοήθησε οικονομικά τον 
αγώνα των Κρητικών (1880), τον Δαμιανό Καχραμάνογλου, που δολοφονήθηκε 
από τους Τούρκους, γιατί είχε βρεθεί κάποιο σημείωμα στα χαλιά που έστελνε 

στη Σμύρνη και παρωθούσε τους Έλληνες 
να προχωρήσουν και ν’ απελευθερώσουν τη Σπάρτη (1921) και τον Γιωργάκη Κλη-
μάνογλου, μεγαλέμπορο στη Σμύρνη και δημογέροντα της, ο οποίος εκτελέσθηκε 
μαζί με τον Άγιο Χρυσόστομο (1922).

Τελειώνοντας την ομιλία του ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στους ξεριζωμένους 
Σπαρταλήδες, τους ιδρυτές της Ν. Ιωνίας οι οποίοι ίδρυσαν και λειτούργησαν πολ-
λά εργοστάσια Υφαντουργίας και Ταπητουργίας, όχι μόνο στη Ν. Ιωνία αλλά και σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως από πολλά χρόνια τώρα η Υφαντουργία κι η Ταπη-
τουργία δεν υπάρχουν πια.

Κατέληξε παρουσιάζοντας τον τιμώμενο κ. Παύλο Θωμόγλου, αντιπρόεδρο 
του Ε.Β.Ε.Α, ο οποίος κόντρα στις δυσκολίες των καιρών εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί μια μεγάλη μονάδα στη Βαφή και το Φινίρισμα στα Οινόφυτα, ως συνέχεια 
άλλωστε της παράδοσης της οικογενείας του (παππούς Παύλος, πατέρας Κοσμάς, 

θείος Σάββας) ασχολήθηκε με το χαλί και τη βαφή του στη Νέα Ιωνία.
Ο κ. Σαπουντζάκης δεν παρέλειψε ν’ αναφερθεί και στην προσφορά ολόκληρης της οικογένειας Θωμόγλου στα διοικητι-

κά της Ενώσεως στα χρόνια του Μεσοπολέμου.
Στο βήμα παρακλήθηκε ν’ ανέβει για ν’ απονείμει την τιμή ο σεβασμιότατος μητροπολίτης κ. Γαβριήλ.
Ο σεβασμιότατος επαίνεσε τον κ. Θωμόγλου αλλά και την Ένωση Σπάρτης για το έργο που επιτελούν κι αναφέρθηκε 

στον πανηγυρικό Εσπερινό του Σαββάτου και την Εόρτιο σύναξη των αγίων της Μ. Ασίας κυρίως δε των περιοχών της Πι-
σιδίας, της Καππαδοκίας και της Ιωνίας.       

Ο κ. Θωμόγλου ευχαριστώντας την Ένωση για την απονομή αναφέρθηκε στις προσπάθειες του μέσα από τις εξειδικευ-
μένα στοχευμένες ενέργειές του για την διατήρηση αλλά και προαγωγή της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια κλήθηκε ν’ απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Η. Γκότσης, ο οποίος τόνισε με έμφαση την ανά-
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δειξη του θέματος της επιχειρηματικότητας από τους μικρασιάτες πρόσφυγες 
της Ν. Ιωνίας και μάλιστα τους Σπαρταλήδες.

Χαιρετισμό απηύθυναν εν συνεχεία ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Δημιουργία – Αλληλεγγύη» και η κ. Δέσποινα Θωμαΐ-
δου, ως επικεφαλής της παράταξης: «Δύναμη Προοπτικής».

Στο σημείο αυτό κλήθηκε στο βήμα ο Πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κων. Μίχαλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
τεράστια προσφορά των μικρασιατών επιχειρηματιών, οι οποίοι έδωσαν με την 
τεχνογνωσία που κατείχαν και την γνώση των ξένων αγορών εξαιρετική ώθηση 
στην ελλαδική οικονομία.

Χαιρετισμό μετά απηύθυνε και ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου με την ιδιότητά 
του, του προέδρου της Ο.Π.Σ.Ε, ο οποίος και δήλωσε ότι είναι υπερήφανος που 
εκπροσώπησε την Ένωση στις εκλογές της Ομοσπονδίας και ότι πιστεύει στη συ-
νεργασία όλων των προσφυγικών σωματείων της Ελλάδας, για την επίτευξη στόχων, όπως το Μουσείο του Ελληνισμού της 
Ανατολής.

Τελευταίος απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Αθαν. Ραπτόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου των Ρουμελιωτών, ο οποίος κι ανα-
φέρθηκε στη συνεργασία όλων των φορέων της Ν. Ιωνίας σε κοινές προσπάθειες.

Στο βήμα ανέβηκε μετά η ταμίας κ. Παλλιόγλου, που παρουσίασε το ιστορικό της Φιλαρμονικής του Δήμου Ν. Ιωνίας 
και του μαέστρου της, του γιου του σπουδαίου Σπάρταλη μουσικού Άκη Σμυρναίου, Στάθη Κιοσόγλου, τον οποίο και κάλεσε 
να διευθύνει την μπάντα σ’ ένα πρωτότυπο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων διασήμων συνθετών: Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, 
Ξαρχάκου, Παπαθανασίου, Σαββόπουλου κ.λ.π. Πραγματικά η 20/μελής Φιλαρμονική κατέπληξε με την όλη εμφάνισή της, 
αποσπώντας τα θερμά συγχαρητήρια του κοινού.

Ιωνικές Ημέρες - Ημέρα μνήμης του Ελληνισμού της Μικρασίας
Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τα καθιερωμένα τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου πα-

νηγυρική θεία λειτουργία και ιερό μνημόσυνο στη μνήμη όλων όσοι χάθηκαν στη Μικρασία χοροστατούντος του 
σεβασμιοτάτου μητροπολίτη μας κ. Γαβριήλ, στα πλαίσια της Ημέρα Εθνικής Μνήμης, αλλά των Ιωνικών Ημερών του Δήμου 
Ν. Ιωνίας. Στην προτομή του αοιδίμου μητροπολίτου Πατάρων Μελετίου εκ μέρους της Ενώσεως στεφάνι κατέθεσε η Β’ 
Αντιπρόεδρος κ. Βασιλεία Ζαχαράκη. 

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 τελέσθηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο που ορ-
γανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και η Ο.Π.Σ.Ε στη Μητρόπολη Αθηνών, για την ημέρα 
Εθνικής Μνήμης.

Αυτή τη χρονιά η παρουσία των προσφυγικών σωματείων μεταξύ των οποίων και η 
Ένωσή μας υπήρξε επιβλητική.

Ο πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε κ. Λουκάς Χριστοδούλου μίλησε στο χώρο, όπου ο αδριάντας 
του Χρυσοστόμου Σμύρνης, ενώ το στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη κατέθεσε ο Α' Αντι-
πρόεδρος κ. Κοσμάς Χατόγλου.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, με την ευθύνη των δήμων Ν. Ιωνίας και Ν. Φι-
λαδελφείας, αλλά και του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ διεξήχθη ο ανώμαλος δρόμος 5000μ. με την ονομασία «Στις γειτονιές των μικρα-
σιατών προσφύγων». Όπως κάθε φορά, έτσι και σ' αυτήν η Ένωση είχε συμμετοχή στην ομάδα των εθελοντών για την 
ασφάλεια των δρομέων.

Την 1η Οκτωβρίου 2017 στον κινηματογράφο Αστέρα η Θεοδοσία Χατόγλου παρουσίασε ένα πρωτότυπο δρώμε-
νο με μουσική, αφήγηση και χορό, με τον τίτλο: «Η προσευχή των χρωμάτων».

Παρουσίαση του βιβλίου της Αργυρώς Μαργαρίτη: «ΓΕΡΣΗ Είσαι το κόκκινο στο αίμα μου»
Την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας οργάνωσε παρουσίαση του βιβλίου «Γέρση: είσαι το κόκ-

κινο στο αίμα μου» της Ιωνιώτισσας λογοτέχνιδας Αργυρώς Μαργαρίτη. Η εκδήλωση δεν είχε μόνο τον τυπικό χαρακτήρα 
μιας παρουσίασης. Αντίθετα, βοηθούντων και των ομιλητών, του Χάρη Σαπουντζάκη, προέδρου της Ένωσης, του ιστορικού 
Βλάση Αγτζίδη, της ίδιας της συγγραφέως, αλλά και του τραγουδιστή Ζαχαρία Καρούνη με τον συνοδό μουσικό του στο 
σαντούρι Πάνο Βέργο, εξελίχθηκε σε μιαν οργανωμένη σφαιρική προσέγγιση στο ιστορικό 
περίγραμμα και την ατμόσφαιρα του χώρου και του χρόνου: Μικρασία αρχές του 20ου 
αιώνα. Ακούστηκαν θέσεις και απόψεις για το «Τραύμα» της Μικρασίας και τον καημό των 
ξεριζωμένων, με αφορμή πάντα όλα όσα με τόσο μεράκι είχε συνθέσει στο ιστορικό της 

μυθιστόρημα η συγγραφέας.
Την παρουσίαση συντόνιζε ο κ. Λουκάς 

Χριστοδούλου, πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, 
ενώ αποσπάσματα από το έργο διάβασαν 
οι κυρίες: Ελίνα Γιαννάκη και Ρεβέκκα Γιαν-
νάκη, και την επιμέλεια στην προβολή ει-
κόνων της Σμύρνης είχε η I. Σαπουντζάκη.

Παρών, ήταν και ο δήμαρχος της Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, μέλη του 
δημοτικού συνδυασμού του κ. Π. Μανούρη, η επικεφαλής της παράταξης 
«Δύναμη Προοπτικής» κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, πρόεδροι και εκπρόσωποι 
συλλόγων. Ήταν παρών και χαιρέτησε με τα πλέον θερμά λόγια την εκδή-

λωση και ο διευθυντής του εκδοτικού οίκου, που εξέδωσε το βιβλίο, κ. Θάνος Ψυχογιός.
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Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017 Εκδήλωση - ιστορική αναδρομή με προβολή video και φωτογραφιών για 
τη Νέα Ιωνία μεταξύ Μεσοπολέμου και χούντας των Συνταγματαρχών.

Έμοιαζε με μια εκδήλωση-αναφορά στις μνήμες των παλιών Ιωνιωτών, όπως 
αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες τους και σε αποσπάσματα video αρχειακού 
υλικού της ΕΡΤ, και αφορούσαν στη ζωή της πολιτείας των ξεριζωμένων 
στα δύσκολα αυτά χρόνια. Διακόσιες περίπου φωτογραφίες από τα σπίτια, 
τους δρόμους, τις εκκλησιές, τα σχολεία, τους συλλόγους, τα καταστήματα, 
τους επίσημους επισκέπτες (κυρίως βασιλείς και αρχηγούς κομμάτων), τη ζωή 
στα εργοστάσια, τις γιορτές και την καθημερινότητα. Η μεγάλη αίθουσα ήταν 
κατάμεστη. Και ήταν πολλοί εκείνοι που πήραν το λόγο για να αναφερθούν σε 
λεπτομέρειες και περιστατικά που οι ίδιοι είχαν ζήσει, καθώς έβλεπαν τους εαυ-
τούς τους ως παιδιά, ή συγγενείς και φίλους τους να προβάλλονται στην οθόνη.

Σπουδαία δουλειά του ερευνητή και επίλεκτου μέλους μας Λουκά Χρι-
στοδούλου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο σεβασμιότατος 
μητροπολίτης μας κ. Γαβριήλ.

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017 Ομιλία του γνωστού αρχαιολόγου κ. Γεωργίου Σταϊνχάουερ.
Με τον κ. Σταϊνχάουερ υπήρξε μια μακρά επαφή, μέσω ενός καλού φίλου της Ενώσεως του κ. Π. Πλαγιαννάκου, γιατί  

γνωρίζαμε ότι ασχολείτο με ένα θέμα που πάντα μας ηλέκτριζε: τί κοινό ιστορικά έχει υπάρξει που να συνδέει τη Λα-
κωνική Σπάρτη με την δική μας την Πισιδική. Έχοντας πολλά χρόνια υπηρετήσει ως έφορος Αρχαιοτήτων Λακωνίας, 
ο κ. Σταϊνχάουερ είχε μελετήσει ευρήματα και βιβλιογραφία, που έτειναν να δίνουν ικανή στήριξη ιστορικά στην ύπαρξη 
καταβολών από Λάκωνες αποίκους στην Αρχαία Πισιδία (νομίσματα, αγάλματα κ.λπ.).

Μέσα από κείμενα, όχι μόνο των κλασικών χρόνων, αλλά και μετέπειτα των χρόνων του Μεγ. Αλεξάνδρου (Σαγαλασσός, 
πρώτη Πολιτεία των Πισιδών και φίλη της Σπάρτης), των Ελληνιστικών χρόνων (Πολύβιος), των ρωμαϊκών (με την ανάδει-
ξη ενός πλήθους πισιδικών πόλεων, μεταξύ των οποίων και η γειτόνισσα πολιτεία της Βάριτος) και βέβαια των Πρωτοχρι-
στιανικών χρόνων (όπου η Πισιδία αριθμούσε πολλές επισκοπές), ο ομιλητής ανέδειξε πολλά κοινά στοιχεία: τραχύς βίος, 
ανδρεία, υπερηφάνια, πολεμική αρετή, λατρεία κοινών θεών (κυρίως των Διοσκούρων και της μεγάλης θεάς Άρτεμης), 
αυστηρότητα στα ήθη και απέριττες γραμμές στην αρχιτεκτονική.

Τον ομιλητή παρουσίασε ο πρόεδρος Χάρης Σαπουντζάκης ο οποίος και αναφέρθηκε στις βασικές εκδοχές με την προέ-
λευση της ονομασίας της Πισιδικής Σπάρτης.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας Ηρ. Γκότσης, οι επικεφαλής παρατάξεων κ. Π. Μανούρης και Δέσπ. 
Θωμαΐδου, καθώς και εκπρόσωποι φορέων από τη Λακωνική κοινότητα Αθηνών.
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ΕΚΔΡΟΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 
Η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας οργάνωσε και πραγ-

ματοποίησε την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017 εκδρομή 
- ξενάγηση στην πόλη των Θηβών, στο ολοκληρωτικά 
ανανεωμένο και αναβαθμισμένο Μουσείο της, αλλά και 
στον χώρο του τάφου του Ευαγγελιστή Λουκά, με τμήμα-
τα των λειψάνων του.

Οι 50 εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από 
ειδικό αρχαιολόγο και να επικοινωνήσουν με την τερά-
στια περίοδο εκθεμάτων που καλύπτει το Μουσείο, στη 
διάρκεια χιλιετιών, από την παλαιολιθική περίοδο έως και 

το τέλος της οθωμανικής κατάκτησης και αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της πολιτείας των Θηβών για τον ελληνικό χώρο.
Η Θήβα, η πολιτεία του Κάδμου, του Οιδίποδα, της Αντιγόνης που ενέπνευσε τους αρχαίους τραγικούς, η πατρίδα των μεγάλων στρατηγών 

της, του Επαμεινώνδα και του Πελοπίδα που έφθασε ν’ αμφισβητεί τα πρωτεία της Αθήνας και της Σπάρτης παρουσιάστηκε στους επισκέπτες 
σ’ όλη της τη μεγαλοπρέπεια χάρη και στα τεχνολογικά μέσα του μουσείου.

Όμως πέραν των ξεναγήσεων οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον τοπικό σύλλογο Μικρασιατών Θήβας, στα γραφεία του 
και να συζητήσουν, μετά το κέρασμα, με τον δραστήριο Πρόεδρό του Γ. Γελέκα και άλλα μέλη του Δ.Σ., αλλά και τον γραμματέα της Ο.Π.Σ.Ε 
κ. Παντέλα για τη σημασία της ύπαρξης και λειτουργίας προσφυγικών συλλόγων και την ανάγκη συνεργασίας για κοινές δράσεις.

Αλλά και το κομμάτι της διασκέδασης έκρυβε εκπλήξεις: το γεύμα έγινε σε εξοχικό κέντρο, μέσα στο δάσος, δίνοντας την ευκαιρία 
σε όλους να ξεφύγουν λίγο από την τόσο δύσκολη καθημερινότητα, μιας και για την περίσταση, μουσικό συγκρότημα τους χάρισε στιγμές 
ξεγνοιασιάς και κεφιού. Η εκδήλωση που είχε οργανωθεί έως την παραμικρή της λεπτομέρεια, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και όπως 
δηλώθηκε θα έχει συνέχεια και σε άλλες ανάλογες αποδράσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την οργάνωση της εκδρομής είχαν 3 μέλη του 
Δ.Σ.: οι αντιπρόεδροι: Κοσμάς Χατόγλου, Βασιλεία Ζαχαράκη και η ειδ. γραμματέας Ιωάννα Σαπουντζάκη.
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δωρεές στη βιβλιοθήκη μας

γενική συνέλευση
Στις 31 Μαΐου 2017 έγινε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 
της Ενώσεως με ικανοποιητική συμμετοχή των τακτικών μελών της 
ανώτερη προηγούμενων συνελεύσεων.
Αρχικά εξελέγη προεδρείο αποτελούμενο από τους Νίκο Ακιανίδη, 
Γαβριήλ Μωραλόγλου, Όλγα Φτούλη.
Ακολούθως ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Χάρης Σαπουντζά-
κης μαζί με την ταμία κ. Ξένια Παλλιόγλου παρουσίασαν αναλυτι-
κά τον οικονομικό Απολογισμό του έτους 2016. Τα Έσοδα - Έξοδα, 
κατά Κ.Α. εξηγήθηκαν διεξοδικά και βέβαια αντιστοιχήθηκαν με τις 
δράσεις σε όλους τους τομείς, που πραγματοποίησε το έτος αυτό η 
Ένωση, βάσει του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της.
Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τη μεγάλη φορολογία η 
Ένωση, για άλλη μια φορά αντεπεξήλθε στα προβλήματα, έτσι ώστε 
να μπορεί να εμφανίζει επαρκές αποθεματικό, κατατιθέμενο πάντα 
στις τράπεζες.
Σε γενικές γραμμές η εικόνα ήταν για το 2016 ως εξής:
α) Έσοδα: ...............................................................................68.952,73€
β) Έξοδα: .................................................................................67.541,05€
Υπόλοιπο σε νέα χρήση, (μαζί με το αποθεματικό): .78.470,33€
Η ταμίας εξήγησε ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία, όπως εμφανίζο-
νται στα Πρακτικά των Συνελεύσεων υποβάλλονται στην Περιφέρεια 
Αττικής προκειμένου να σφραγιστούν τα διπλότυπα εισπράξεων.
Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού Απολογισμού εδόθηκαν σε πί-
νακες Εσόδων – Εξόδων ώστε να είναι απολύτως σαφή και διαφανή 
σε όλα τα μέλη της Συνέλευσης.
Ακολούθως ο εκπρόσωπος της Εξελ. Επιτροπής κ. Σταύρος Παπαγε-
ρασίμου ανέγνωσε το Πρακτικό της και τελικά ομοφώνως η Γενική 
Συνέλευση απήλλαξε της ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επάνω στα γενικότερα προβλήματα του Συλλόγου όπως είναι η 
Αντιπαροχή στο ακίνητό της οδού Αναξαγόρα τα μισθώματα των 
ακινήτων, τα έργα συντήρησης και ανακαίνισης του κτιρίου του 
Πνευματικού Κέντρου της (ιδίως ο 1ος όροφος), η εγγραφή νέων 
μελών και η κινητικότητα των νεοτέρων ηλικιακά κ.λπ. διεξήχθη 
ενδιαφέρουσα συζήτηση και αποφασίσθηκε 0να συνεχιστούν οι 
ενέργειες για την αντιπαροχή και να γίνουν τα αναγκαία έργα και 
οι κινήσεις. Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Κυρ. Ελμαλόγλου, ο Ν. Πα-
ντελίδης, ο Κ. Χατόγλου.
Ακολούθως παρουσιάστηκε ο Οικονομικός Προϋπολογισμός για το 
έτος 2017, με την εικόνα Εσόδων – Εξόδων στις 63.100€ ο οποίος  
έγινε ομοφώνως δεκτός.
Στο δεύτερο μέρος της Συνέλευσης ακολούθησε βέβαια η διεξαγω-
γή των Αρχαιρεσιών. Κατ’ αρχήν δόθηκε η ευκαιρία από το Προε-
δρείο σ’ όλους τους υποψήφιους να χαιρετίσουν τη Συνέλευση και 
να πουν τις απόψεις τους. Με σοβαρότητα και απόλυτη τάξη έγινε 
η ψηφοφορία.
Την 8η Ιουνίου 2017, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος 
συμβούλου κ. Χ. Σαπουντζάκη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τη 2/
ετία 2017-2018 καταρτίσθηκε σε σώμα ομοφώνως ως εξής:
Πρόεδρος: Χάρης Σαπουντζάκης
Αντιπρόεδρος Α': Κοσμάς Χατόγλου
Αντιπρόεδρος Β': Βασιλεία Ζαχαράκη
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Γουναρίδης

Ειδική Γραμματέας: Ιωάννα Σαπουντζάκη
Ταμίας: Ξένια Παλλιόγλου
Έφορος – Κοσμήτορας: Δημήτριος Μωραλόγλου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σταύρος Παπαγερασίμου,
Μέλη: Νίκος Χατόγλου (υπεύθυνος Τμήματος Σκακιού),
Λουκάς Χριστοδούλου (υπεύθυνος για επαφές με φορείς εξωτερικού),
Όμηρος Ακιανίδης
Αναπληρωματικό μέλος: Νίκος Παντελίδης
Εξελ. Επιτροπή: Κυριάκος Ελμαλόγλου, Ηλίας Μωραλόγλου, Σίμος 
Iντζόγλου Aναπληρωματικό μέλος: Kώστας Χατζηαποστόλου
Μέλη Επιτροπών:
Κοινωνικής Πολιτικής: Ξένια Παλλιόγλου, Βασιλεία Ζαχαράκη
Βιβλιοθήκης: Ιωάννα Σαπουντζάκη
Πολιτιστικών εκδηλώσεων: Χ. Σαπουντζάκης, Λ. Χριστοδούλου,
Αθανάσιος Γουναρίδης
Εκδρομών - Επισκέψεων: K. Χατόγλου, Β. Zαχαράκη, Ι. Σαπουντζάκη

Την 16η Ιουνίου 2017 μετά τη συγκρότηση του σε σώμα ολόκληρο 
το νέο Δ.Σ. επεσκέφθη το μητροπολιτικό μέγαρο και δέχθηκε τις ευ-
χές του σεβασμιοτάτου μητροπολίτου κ. Γαβριήλ για την ευόδωση 
των προσπαθειών στη 2/ετία 2017 – 2018.

Είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικό να εγγράφονται νέα μέλη σ’ 
έναν σύλλογο που έχει μακρά ιστορία και παράδοση και θα
νόμιζε κανείς ότι δεν ανανεώνεται!
Έτσι από τα επίσημα στοιχεία του αρχείου μελών μας διαπιστώνου-
με ότι τη 10/ετία 2008 - 2017 γράφτηκαν 160 νέα Τακτικά μέλη. 
Εξίσου σημαντικό όμως και το γεγονός ότι στην ίδια περίοδο γρά-
φτηκαν και 56 νέα Αρωγά μέλη. Φυσικά η προσπάθεια συνεχίζεται.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αποστόλογλου Βαρβάρα 6. Στύλογλου Κατερίνα
2. Γεωργούλη Νικολέττα 7. Κιλέκογλου Αργυρώ – Ίρις
3. Μαυρομάτη Αγγελική
4. Μαντζουράνη Μαρία
5. Στύλογλου Τατιάνα

Είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικό να εγγράφονται νέα μέλη σ’ 

ε� ραφή νέων μελών

ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
1. Βουλγαρέλη Ουρανία

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

Ιωάννα Σαπουντζάκη

           Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι μας  εφόσον έχουν e-mail
να μας το γνωστοποιήσουν  ώστε να μπορούμε να τους ενημερώνουμεγια τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μαςέγκαιρα και άμεσα.

           Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι μας  

να τους ενημερώνουμε

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι χάρισαν βιβλία στην Ένωση. Συ-
γκεκριμένα τους: Χρ. Μπαλόγλου, Γιάννη Κηπουρό, Γιάννη Κα-
σωτάκη (εξαιρετικό το έργο του "Η Βυζαντινή Κωνσταντινού-
πολη"), Σούλα Μπόζη, Γ. Δ. Πολυκράτη, Ένωση Μικρασιατών 
Θήβας, Θάνο Ψυχογιό (13 τόμοι των εκδόσεων "Ψυχογιός"), Αν-
δρέα Μπαλτά (εκδόσεις Μπαλτά), Ελπίδα Οικονομοπούλου, Δημ. 
Παρασκευόπουλο, Χαρ. Πατζόγλου (Μπάμπης ο Επικούρειος).
Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδημητρόπουλος, συγγραφέας, χάρισε στην 
Ένωση τα έξι βιβλία που έχει γράψει έως σήμερα Τον ευχαριστούμε.

Επίσης, λάβαμε το εξαιρετικό ημερολόγιο του 2018 από τον Σύνδε-
σμο Μικρασιατών Κύπρου και ακόμη τα ημερολόγια της Ο.Π.Σ.Ε. και 
του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σϋρου και των Ιώνων Ν. 
Ιωνίας Βόλου.
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το φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης αυτοί που φεύγουν...

δωρεές στην Ένωσή μας

Πλούσια, περισσότερο από κάθε χρονιά, αφού οι ανάγκες το επέ-
βαλαν, ήταν η δράση του συλλόγου μας στον Κοινωνικό Τομέα. Και 
όπως πάντα στόχευε και προς αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανά-
γκη να νιώσουν κάπως καλύτερα τις γιορτινές μέρες του Πάσχα και 
των Χριστουγέννων, πάντα με διακριτικότητα και στοχευμένα, με τη 
στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά και προς φορείς 
ή οργανώσεις που περιθάλπουν ή βοηθούν αναξιοπαθούντες (Γηρο-
κομείο Ιεράς Μητροπόλεως, Στέγη Ανηλίκων, προγράμματα σίτισης 
Ιερών Ναών Ν. Ιωνίας, χωριά S.O.S.).

Εφέτος η Ένωση συνέδραμε με την προσφορά τροφίμων στους 
πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής μέσω πρωτοβουλίας της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Δήμου Ν. Ιωνίας, ενώ για πρώτη 
φορά έκανε δωρεά και σε φορέα που υπηρετεί την Ιεραποστολή 
στην Αφρική.

Συνολικά η Ένωση δαπάνησε ποσό μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ, 
ενώ οι μεμονωμένοι άποροι που βοηθήθηκαν υπερέβαιναν τους 
30. Στον τομέα αυτό πολύτιμη υπήρξε η εργασία της ταμίου, Ξένιας 
Παλλιόγλου και της Αντιπροέδρου Β', Βασιλείας Ζαχαράκη.

ΤΑΚΗΣ
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Το περασμένο καλοκαίρι έφυγε από 
τη ζωή ένας παλιός καλός, φίλος της 
Ένωσης: πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρ-
ναίων και πρώτος πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε 
Τάκης Βεζυργιάννης.

Άνθρωπος με τεράστιο κύρος και 
αδαμάντινο ήθος ξεχώρισε στη 10/ετία 
του ’80 και του ’90 στη μεγάλη προσφυ-
γική κοινότητα για το έργο του, τόσο στην Ένωση Σμυρναίων όσο βέβαια 
και στην Ο.Π.Σ.Ε. Ευγενής πράος, βαθύς γνώστης των θεμάτων, ειλικρινής 
φίλος και γενναίος αγωνιστής, απέκτησε μόνον φίλους. Η αποχώρησή του 
από τη ζωή αφήνει πράγματι ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό.

Εμείς από την Ένωση που συνεργαστήκαμε στενά μαζί του δεν θα τον 
ξεχάσουμε ποτέ.

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ

Μας ξάφνιασε και μας συγκλόνισε η ξαφνική απώλεια, τον περασμένο 
Αύγουστο, του Νίκου Βουλγαρέλη, του Ιωνιώτη λαμπρού ζωγράφου, γελοι-
ογράφου και ανθρώπου της δράσης, γοητευτικού συνομιλητή με τόσο θε-
τική αύρα, που αρκούσε μια στιγμή επαφής μαζί του για να τον κάνεις αγα-
πημένο φίλο. Η ευγένεια, η καλοσύνη του, ο υποστηριχτικός του λόγος 
έδεναν τόσο πολύ με την φινέτσα και το λαμπρό επίπεδο της τέχνης του.

Η Ένωση Σπάρτης είχε την ευτυχία να οργανώσει δυο εκθέσεις του, οι 
οποίες είχαν αφήσει εποχή. 

Σπουδαίος τεχνίτης του χρωστήρα στις τοπιογραφίες και στην απει-
κόνιση της γυναικείας μορφής, συμμετείχε ενεργά σ’ όλες τις πολιτι-
στικές δράσεις μάλιστα και από υπεύθυνες θέσεις (Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου, ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ).

Στην τελευταία του κατοικία στον Κόκκινο Μύλο, τον συνόδευσε όλη η 
κοινωνία της πόλης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ

Έφυγε και ο Μικρασιάτης υπουργός, ο σπουδαίος δημοσιογράφος και 
φίλος της Ένωσης, Γιάννης Καψής. Απολογητής της Μικρασιατικής Ιδέας 
υποστήριξε με πάθος κάθε προσπάθεια για την ανάδειξη και προβολή της 
Ιστορίας και του Πολιτισμού των Ελλήνων της Μικρασίας.

Η Ένωση συνεργάστηκε στενά μαζί του, ιδίως τη δεκαετία του '80. Στη 
βιβλιοθήκη μας βρίσκονται σχεδόν όλα τα βιβλία του (Χαμένες Πατρίδες, 
Αδούλωτες Θάλασσες, 1922 Η Μαύρη Βίβλος κ.α).

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Κατά το οικονομικό έτος 2017 έγιναν προς την Ένωση και 
για την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών της

οι παρακάτω δωρεές:

Δουρμούσογλου Ανθούλα .......................1.100 €
Σαχπέρογλου Ευάγγελος ...........................300 €
Εφραίμογλου Δημήτριος ..........................200 €
Παντελίδης Νικόλαος .................................60 €
στη μνήμη του αδελφού του Παντελή
Εβρένογλου Ευάγγελος ...............................50 €
στη μνήμη Ιωάννη Σικελιώτη
Λαζαρίδου Φεβρωνία .................................50 €
στη μνήμη της μητέρας της Παναγιώτας Ελμαλόγλου
Μωραλόγλου Δημ. .......................................50 €
Οικ. Τρίγκατζη Γεωργίου ..........................50 €

Η Ένωση ευχαριστεί για τις χορηγίες τους
το «Ζαχαροπλαστείο ΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑ»

τα καταστήματα επίπλων «ΤΗΝΙΑΚΟΣ»
την «ΚΑΒΑ ΝΕΚΤΑΡ»

και το «Εργαστήριο Δήμητρα Γουναρίδη».

Κατά τη διάρκεια του 2017
ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ

πραγματοποίησε υπέρ των κοινωφελών σκοπών
της Ενώσεώς μας ΔΩΡΕΑ ύψους 4.000 €

Ανεκηρύχθη Μέγας Ευεργέτης. Τον ευχαριστούμε θερμά.

Από την εκδήλωση της Αντικαρκινικής Εταιρείας για την αποστολή 
τροφίμων στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής.
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28ο Ετήσιο Τουρνουά Σκακιού

ΝΗΠΙΑ
Σφυράκη Νικολέτα (+χρυσό) κύπελλο
Σταυρίδης Γεώργιος αργυρό μετάλλιο
Αδρακτά Μαρία χάλκινο μετάλλιο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Χατζηιωαννίδη Φιλίππα (+χρυσό) κύπελλο
Πενέσης Δημήτριος ασημένιο μετάλλιο
Παπαδημητρίου Βασίλειος χάλκινο μετάλλιο

ΓΟΝΕΙΣ
Σταυρίδης Στυλιανός κύπελλο
Τσεκούρας Δημήτριος ασημένιο μετάλλιο
Οικονομάκος Κυριάκος χάλκινο μετάλλιο
Μπάλλου Βασιλική γυναίκα χρυσό μετάλλιο

Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Χατζηιωαννίδης Παναγιώτης κύπελλο
Καρακασίδης Κων/νος αργυρό μετάλλιο
Σπηλιωτόπουλος Σπυρ. χάλκινο μετάλλιο
Κουϊνέλη Μαρία-Μερόπη κορίτσι χρυσό μετ.

Γ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ζάβαλης Νικηφόρος - Νικόλ. κύπελλο
Κλουδα Φένια (+χρυσό) αργυρό μετάλλιο
Σουμελίδης Γεώργιος χάλκινο μετάλλιο

Δ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τσεκούρα Σταυρούλα (+χρυσό) κύπελλο
Γκιώνης Γιώργος αργυρό μετάλλιο
Πολίτης Μάνος χάλκινο μετάλλιο

Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τσεκούρα Βάγια (+χρυσό) κύπελλο
Ασβεστάς Εμμανουήλ αργυρό μετάλλιο
Προυτσάλης Μάριος χάλκινο μετάλλιο

ΣΤ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Στεφανίδης Παύλος κύπελλο
Κουϊνέλης Θωμάς αργυρό μετάλλιο
Παρασκευάς Ανδρέας χάλκινο μετάλλιο
Περγάμαλη Ιωάννα κορίτσι χρυσό μετ.

Β' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αραπάκης Παναγιώτης κύπελλο
Σπαθόπουλος Ορέστης αργυρό μετάλλιο
Νικηφοριάδης Έκτορας χάλκινο μετάλλιο
Ανίσιου Αικατερίνη κορίτσι χρυσό μετάλλιο

Η 28η Σκακιστική 
Συνάντηση μεταξύ 
μαθητών Νηπιαγωγείου, 
Δημοτικού και Γυμνα-
σίου αλλά και μεταξύ 
γονέων, ξεπέρασε από 
την πλευρά του αριθ-
μού συμμετοχών αλλά 
και του όλου επιπέδου 
διοργάνωσης, κάθε προ-
ηγούμενο.

Έτσι, την Κυριακή, 18 
Ιουνίου 2017, το πρωί, 
παρά τη βροχή, συγκε-
ντρώθηκαν περισσότε-
ρα από 100 νήπια και 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείων της Ν. Ιωνίας, της 
Πεύκης, της Λυκόβρυσης, της Μεταμόρφωσης, του Ηρακλείου, 
της Ν. Φιλ/φείας, των Αχαρνών, του Γαλατσίου, του Αμαρου-
σίου, του Γέρακα κ.λπ. για να αγωνισθούν σε 5 γύρους, με το 
Ελβετικό σύστημα για την ανάδειξη των νικητών, κατά τάξη. 
Την όλη ευθύνη της διοργάνωσης είχε Επιτροπή υπό την καθο-
δήγηση του κ. Νίκου Χατόγλου, υπεύθυνου του Τμήματος Σκα-
κιού της Ένωσης, που αποτελείτο από τον μετρ και διδάσκοντα 
στην Ένωση, Κυριάκο Γρυπαίο αλλά και τα στελέχη της: Κοσμά 
Χατόγλου, Ανδρέα Κονδύλη, Νίκο Μπάλση, Αντώνη Αμπατζή, 
Ευάγγελο Τριανταφύλλη, Βασιλική Τσούλη, Θωμά και Χρήστο 
Παπαδόπουλο. Η Οργανωτική Επιτροπή εργάστηκε με ιδιαίτε-
ρη προσοχή τόσο ως προς την ατμόσφαιρα, η οποία ήταν εξαι-
ρετική, όσο και ως προς την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Για το Σκάκι της Ενώσεως και την ιστορία του αλλά και για τον 
απολογισμό της χρονιάς που έκλεισε με πολλές επιτυχίες του 
Συλλόγου σε Τουρνουά των μικρών ηλικιών, αλλά και την μεγά-

λη επιτυχία της παραμονής για έναν ακόμη χρόνο της πρώτης 
ομάδας στη Γ' Εθνική Κατηγορία Ελλάδος, μίλησαν ο πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Χάρης Σαπουντζάκης, ο κ. Νίκος Χατόγλου και 
ο αντιπρόεδρος κ. Κοσμάς Χατόγλου. Τις απονομές έκαναν τα 
μέλη του Δ.Σ.: Χάρης Σαπουντζάκης, Νίκος Χατόγλου, Βασι-
λεία Ζαχαράκη, Ξένια Παλλιόγλου, Λουκάς Χριστοδούλου, 
Σίμος Ιντζόγλου, Σταύρος Παπαγερασίμου καθώς και ο δη-
μοτικός σύμβουλος κ. Γιάννης Λαζαρίδης και ο πρόεδρος του 
Σκακιστικού Συλλόγου "Αριστοτέλης" Πεύκης-Λυκόβρυσης 
κ. Ελευθ. Γιαννουλόπουλος. Μετάλλια απένειμε και ο πανοσι-
ολογιότατος πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας 
και Φιλαδελφείας κ. Επιφάνιος Αρβανίτης, ο οποίος μετέφερε 
τους χαιρετισμούς του σεβασμιότατου μητροπολίτου κ. Γαβρι-
ήλ και συνεχάρη την Ένωση για την επιτυχία της εκδήλωσης.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια. Τα τελικά 
αποτελέσματα έχουν ως εξής:
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Απονομή
νήπια

Απονομή
Α' Δημοτικού

Απονομή
Β' Δημοτικού

Απονομή
Γ' Δημοτικού

Απονομή
Δ' Δημοτικού

Απονομή
Ε' Δημοτικού

Απονομή
ΣΤ' Δημοτικού

Απονομή
Γυμνασίου

Απονομή στους γονείς
των παιδιών

Απονομή στους
διαιτητές και παράγοντες
της διοργάνωσης
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Η Οµάδα µας κάτω των 12 ετών
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

για το 2017
Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας έλαβε μέρος στο ομαδικό Κύπελλο Παίδων 

κάτω των 12 ετών (U 12) Αττικής 2017 που διεξήχθη την περίοδο Οκτωβρί-
ου – Νοεμβρίου, με το Ελβετικό σύστημα των 7 γύρων. Το εξαιρετικά σημα-

ντικό είναι ότι αφού διαγωνίσθηκε σ’ ένα σύνολο 51 ομάδων όλων των Εθνικών κατηγοριών, έπειτα από πολύ δυνατούς αγώνες, 
σχεδόν με όλες τις ομάδες που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης παραμένοντας αήττητη, κατέκτησε την 1η θέση 
και το Κύπελλο. Αν σκεφθεί κανείς ότι όλα τα παιδιά μας, τα οποία ξεκίνησαν το Σκάκι στην Ένωση, ήταν μέχρι 11 ετών και αγωνίστη-
λαν με μεγαλύτερά τους, τότε θα κατανοήσει ότι η επιτυχία τους παίρνει πραγματικά τις διαστάσεις θριάμβου! Tα παιδιά που αγωνί-

στηκαν ήταν τα εξής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΒΕΣΤΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ, ΒΑΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αρχηγός ήταν η ΒΑΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Κατά σειρά, η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας αντιμετώπισε: τον 
Α.Ο. Κηφισιάς τον οποίο νίκησε με 3-1, τον Σ.Ο. Αιγάλεω Β΄ με 3-1, 
τον Σ.Ο. Αιγάλεω Α΄ με 2,5-1,5, την ΕΠΑΣ Πεύκης «Αριστοτέλης» με 
4-0, τη Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»  με 3-1, τον 
Φ.Ο Ελληνικού, στην μοναδική ισοπαλία με 2-2, και τον Α.Ο Ζήνων 
Γλυφάδας με 2,5-1,5.

 Το Δ.Σ. της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας αισθάνεται την ανάγκη 
να συγχαρεί τον υπεύθυνο του τμήματος κ. Ν. Χατόγλου, τον προπο-
νητή κ. Κ. Γρυπαίο καθώς και τον κ. Kοσμά Χατόγλου.   

Σύντοµα νέα
- Εκλογή του κ. Χατόγλου στην Ε.Σ.Ο. -

Ο υπεύθυνος του τμήματος σκακιού κ. Νίκος Χατόγλου, κατά τις 
αρχαιρεσίες της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.), 
που έγιναν στις 18 Δεκέμβρη 2016, εξελέγη ως τακτικό μέλος 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιό της. Το Δ.Σ. της Ενώσεως συγχαίρει 
τον Νίκο και του εύχεται και εις ανώτερα.

- Μια ακόμη επιτυχία -
Στον σκακιστικό Όμιλο Νέας Φιλαδελφείας πραγματοποιήθηκαν 
αγώνες από 2 έως 6 Ιανουαρίου 2017 με συμμετοχή 34 
σκακιστών και σκακιστριών στο πρωτάθλημα "Πρωτοχρονιά 
του 2017". 1ος στη γενική κατάταξη ήρθε ο σκακιστής μας 
Κωνσταντίνος Πανταζής με 5 στις 5 νίκες.

Νέος
Θρίαµβος

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΚΙΟΥ:
180 ευρώ: Σταυρίδης Στυλιανός
150 ευρώ: Παπαδόπουλος Γεώργιος
120 ευρώ: Ζομπανάκης Ανδρέας
Από 100 ευρώ: Γιαννόπουλος Δημήτριος, Ζάβαλης Γιώργος, Μπουγιουκλή 
Αφροδίτη & Ευάγγελος, Παπαδημητρίου Χρήστος Παπαδόπουλος Θωμάς 
& Χρήστος, Παρασκευάς Ανδρέας & Στέλιος Προυτσάλης Χαράλαμπος, 
Σουμελίδης Θεόδωρος, Σφυράκης Βαλάντης Τσεκούρας Δημήτριος
Από 70 ευρώ: Ασβεστάς Μανώλης, Γουναρίδης Σταύρος, Δήμας 
Θεόδωρος, Διβάνη Μαργαρίτα, Καραμάνης Ιάκωβος, Καράμπαμπας Κώστας, 
Κεσκιλίδης Χρήστος, Κολλίτζας Νικόλαος - Κυριάκος, Κοσμετάτος Ιερώνυμος, 
Κύρκος Γεώργιος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Λαδουκάκης Ονούφριος, Μακρή 
Ανδρομάχη, Μικρομάστορας Νίκος, Μπαλατσούκας Νίκος, Μπανάς Μιχάλης, 
Μυλιώτης Νικόλαος - Απόλλων, Σουλελές Άγγελος, Σπηλιωτόπουλος Κων/
νος, Στρατηγάκης Γιώργος, Ταρκάν Μιχαήλ - Αλέξανδρος, Τσάνης Νίκος, 
Φωτιάδης Ανέστης, Χελά Ειρήνη, Χρημούζης Νικόλαος

Από 20 ευρώ: Κοσμετάτος Βασίλης, Πενέσης Πέτρος

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ
1ο κορίτσι  Χρυσό Ατομικό Πρωτάθλημα Β' τομέα Αττ. 2017
3η θέση  στο Φυσιολατρ. Τουρνουά Νίκαιας Β' όμιλος 2017
3η θέση  στο Διεθνές Τουρνουά Νίκαιας "Τιμή στην Εθν. Αντίσταση" U-12

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
1η θέση  στο Φυσιολατρ. Τουρνουά Νίκαιας Β' όμιλος U-10
1η θέση  στο Διεθνές Τουρνουά Νίκαιας "Τιμή στην Εθν. Αντίσταση" U-10

ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2η θέση  στο Παπαναστάσιο Τουρνουά στο Περιστέρι U-12

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3η θέση  Χάλκινο Ατομικό Σχολικό Πρωταθλ. Βορείου Τομέα Αττ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
1ος  στο Νεανικό Rapid Κηφισιάς U8
3ος  στο Chess Rapid ΓΑΣ Χολαργού Β' όμιλος Γενική Κατάταξη
3ος  στο Φθινοπωρικό Νεανικό Ανοιχτό Τουρνουά ΣΟΝΦ
1ος  στο Νεανικό Rapid Κηφισιάς

Επιτυχίες σκακιστών µας

Διασυλλογικό πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας 9 αγώνες
Κύπελλο Αττικής 3 αγώνες
Ομαδικό πρωτάθλημα U8 (2 ομάδες) 10 αγώνες
Ομαδικό κύπελλο U10 (2 ομάδες) 10 αγώνες
Ομαδικό κύπελλο U12 (2 ομάδες) 21 αγώνες
Πρωτάθλημα U12 Αττικής (3 ομάδες) 21 αγώνες
Ομαδικό Πρωτάθλημα Αττικής U16 7 αγώνες
Κύπελλο ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ (3 ομάδες) 19 αγώνες
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Για 5η συνεχόμενη χρονιά κι έπειτα από 9 σκληρούς αγώνες στο 
διασυλλογικό πρωτάθλημα, η Ένωση κατάφερε να κρατηθεί 
στην Γ' Εθνική κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό από μόνο 
του συνιστά σπουδαία επιτυχία, εάν λάβει κανείς υπόψη του τη 
σπουδαιότητα των αντιπάλων μας. Συνολικά στους 9 αγώνες 
έλαβαν μέρος οι παρακάτω σκακιστές μας: Γρυπαίος Κυριά-
κος, Κωστόπουλος Βασίλης, Χατζούδης Γεράσιμος, Αμπατζής 
Αντώνης, Καλδής Γιώργος, Πανταζής Κων/νος, Τριανταφύλλης 
Ευάγ., Τσούλη Βασ., Λάλλου Κών/να, Πενέσης Δημήτρ., Μικρο-
μάστορας Νικ., Ασβεστάς Εμμ., Τσεκούρα Βάγια, Τσεκούρα 
Σταυρούλα, Κουνουβέλης Μιχάλης, Σπάρταθεν Ιπποκράτης.

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας παρούσα 
σε όλες τις διοργανώσεις

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας παρέµεινε
στη Γ' Εθνική κατηγορία
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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
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