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• ΤΟ 2014, Η ΧΡΟΝΙΑ 
που μόλις μας αποχαιρέτησε, 
υπήρξε πραγματικά μια από τις πλέον 
ενδιαφέρουσες, αν όχι, η πλέον ενδιαφέρουσα, από 
την άποψη των πολιτιστικών, επιμορφωτικών και 
αθλητικών δράσεων της Ενώσεώς μας.

Οργανώθηκαν και παρουσιάστηκαν αρκετές 
εκδηλώσεις, τις οποίες παρακολούθησε ευρύ κοινό 
πέραν των μελών και φίλων αλλά και της κοινωνίας 
της πόλης. Έτσι θα μπορούσαμε με ασφάλεια να 
συμπεράνουμε, ότι παρά τη φοβερή οικονομική 
κρίση που βέβαια έχει πλήξει και το σύλλογό μας, οι 
προτάσεις δράσεων μας δίνουν βαθιές ανάσες και 
ικανοποιούν όλο και περισσότερο κόσμο.

Ας μη λησμονούμε ότι στην εποχή που σύλλογοι 
δυναμικοί και αξιόλογοι κλείνουν και άλλοι ουσιαστικά 
αδρανοποιούνται, η Ένωσή μας επιβιώνει με τις πιο 
ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον.

Και έχει αξία να πούμε ότι εφέτος ειδικά η Ένωσή 
μας έχει να επιδείξει μιαν σπουδαία «εξωστρέφεια». 
Πέρα από το Σκάκι μας, το οποίο παρουσιάζεται 
ν’ αγωνίζεται σ’ ολόκληρη την Αττική, αλλά και σε 
πανελλήνια πρωταθλήματα στην Περιφέρεια, είχαμε τη 
μετάβαση αντιπροσωπείας μας στην πατρίδα των 
πατέρων μας, τη Σπάρτη, την Πισιδική Σπάρτη και 
συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές αλλά κι επίσημες 
παραστάσεις πρωτόγνωρες, είχαμε ανταπόκριση σε 
πρόσκληση για εισηγήσεις στη Ν. Ιωνία της Μαγνησίας 
κι ακόμη, αν θέλετε, είχαμε πολύ επιτυχημένη 
παρακολούθηση σπουδαίας θεατρικής παράστασης με 
120 περίπου μέλη παρόντα και φίλους στο θέατρο του 
«Ελληνικού Κόσμου», κ.λ.π.

Επιμύθιο: Μείνετε κοντά μας, θα έλθουν και 
καλύτερες μέρες!

bX
• ΦΑΙΝΕΤΑΙ  ότι οι πρωτοβουλίες μας 

παρακολουθούνται, χάρη στα αξιόλογα τοπικά φύλλα 
αλλά και το διαδίκτυο, στενά και σχολιάζονται. Και 
πραγματικά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι 
σχολιασμοί  είναι θετικοί άρα και ενθαρρυντικοί. 
Ώσπου μια πρωτοβουλία μας να καλέσουμε 
σε συνεργασία, σ’ ένα πρώτο επίπεδο κοινών 
εκδηλώσεων, τον Ιωνικό Σύνδεσμο, το τόσο 
δυναμικό αυτό σωματείο της Ν. Ιωνίας, περιέργως 
παρερμηνεύθηκε εντελώς.

Γράφτηκε δηλαδή ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ 
Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, και Ιωνικός Σύνδεσμος…
συγχωνεύονται! Και βέβαια αυτό δεν είναι αληθές, 
άλλωστε δεν προκύπτει από το κείμενο που συνοδεύει 
τον τόσο… εντυπωσιακό τίτλο! Ψυχραιμία, φίλοι. Μη 
δημιουργούμε, εκ του μη όντος, εντυπώσεις!

bX
• Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ από την πρώτη στιγμή 

της εκλογής του νέου μητροπολίτου μας και στην 
εν συνεχεία ενθρόνισή του στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Αναργύρων, το μητροπολιτικό ναό της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας Φιλ/φείας εξεδήλωσε ως 
φορέας συνδεμένος με την ιστορία των σπουδαίων 
κληρικών μας, του Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου και του  
Πατάρων Μελετίου την αγάπη και το σεβασμό της.

Ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τα 
σεβάσματά του στο νέο μητροπολίτη Γαβριήλ, πρώτο 
εξ όλων των φορέων και ήταν τιμή για το προεδρείο 
της Ενώσεως, όταν στην πρώτη δημόσια εμφάνισή 
του ο ίδιος παρέστη στην ομιλία του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου μας για την Ιστορία της Ν. Ιωνίας στο 
Μεσοπόλεμο.

Δεν παραλείψαμε ωστόσο να εκφράσουμε και τα 
σεβάσματά μας στον πρώην πλέον μητροπολίτη μας, 
Κωνσταντίνο και τις ευχαριστίες μας, ο οποίος πάντοτε 
βρισκόταν κοντά μας, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στο 
μητροπολιτικό θρόνο, προτού παραιτηθεί.

Σεβασμιότατε Γαβριήλ, καλώς ήλθατε.
Ευχόμαστε τα καλύτερα για Σας, που θέλουμε να 

είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι καλά και για ολόκληρο το 
Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως!

υπήρξε πραγματικά μια από τις πλέον Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ από την πρώτη στιγμή 

Το ∆ιοικη�κό Συµβούλιο
εύ�ται σε όλα τα 
λη και τους φίλους

 Καλή Χρονιά,
Υγεία, Ευτυχία,
      Προκοπή.

εύ�ται σε όλα τα 
λη και τους φίλους



Στην αξέχαστη πατρίδα των προγόνων μας, τη 
Σπάρτη την Πισιδική, η παρουσία κι εγκατάστα-
ση του ελληνορθόδοξου στοιχείου εμφανίζεται 

να είναι μαζική πλέον στις αρχές του 19ου αιώνα, πριν 
ακόμη κι από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όταν 
οι Τούρκοι διαισθανόμενοι ότι είχαν την ανάγκη του δημι-
ουργικού ελληνικού στοιχείου έδωσαν την άδεια να επι-
στρέψουν στην πατρίδα από την οποία είχαν φύγει τους 
προηγούμενους αιώνες αναζητώντας τη σωτηρία στα 
γειτονικά ψηλά βουνά και στους γύρω. μικρούς οικισμούς 
που περιέβαλαν τη Σπάρτη.

Σιγά σιγά όσο πλήθαινε η παρουσία των Ελληνορ-
θοδόξων και δημιουργούνταν οι ξεχωριστές συνοικίες 
(μαχαλάδες) γι’ αυτούς, άρχισε ν’ αναδεικνύεται και η 
δημιουργία των μεγάλων οικογενειών, καθώς η ανάπτυξη 
της Ταπητουργίας, το εμπόριο κι η επιχειρηματικότητα 
έφερναν όχι μόνον πλούτο αλλά και συνθήκες ευζωίας.

Η οικογένεια στη Σπάρτη είχε όλα τα χαρακτηριστικά 
μιας κλασικής «πατριαρχικής» οικογένειας, η οποία στη-
ριζόταν στις αρχές του αλληλοσεβασμού των μελών της 
και της διάκρισης των ρόλων των δύο φύλων. Η ανάγκη 
της επιβίωσης στο σουλτανικό καθεστώς ένωνε σφιχτά 
μεταξύ τους τα μέλη που στήριζαν το ένα το άλλο, όμως 
παραχωρούσαν πάντα την «αρχηγία» στον άνδρα της οι-
κογένειας, τον πατέρα ή το μεγαλύτερο αδελφό.

Η Σπάρτη ανέδειξε πολλές επώνυμες οικογένειες, των 
οποίων οι αρχηγοί μετείχαν ex officio στα τοπικά όργα-
να αυτοδιοίκησης (δημογεροντίες, σχολικές εφορείες, 
επιτροπείες εκκλησιών κ.λ.π.). Κάθε εύπορη οικογένεια 
λειτουργούσε πάντα με το χρέος της προσφοράς στο 
κοινωνικό σύνολο, είτε με τις χορηγίες για την ανέγερση 
και συντήρηση ναών και σχολείων, είτε με τη διακριτική 
φιλανθρωπία προς τους απόρους. 

Μια τέτοια μεγάλη οικογένεια αρχών ήταν αυτή του 
Ηλία Χατζηδουρμούσογλου (durmus = στάση - στασι-
νός-Στασινόπουλος), που είχε αποκτήσει επτά παιδιά και 
είχε γεννηθεί πριν από το 1821.

Ο Ηλίας είχε σύνδεση -πολύ επικίνδυνη για εκείνη την 
εποχή- με Φιλικούς, που είχαν φτάσει ως τα βάθη της 
Μ. Ασίας ξεσηκώνοντας τους Έλληνες. Θα πάρει από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο τον τίτλο του «λογοθέτη», γιατί 
υπήρξε εκ των βασικών ιδρυτών του μεγαλύτερου ναού 

της Σπάρτης, του Ναού της Κοιμήσεως, στη συνοικία Εμ-
ριέ, του επονομαζόμενου και «Αγία Σοφία της Ανατολής» 
λόγω του μεγέθους του και του τρούλου που διέθετε. 
Δυστυχώς ο ναός κατεδαφίστηκε κι εξαφανίστηκε εκ θε-
μελίων, ίσως γιατί, όπως λεγόταν, μετά την αποχώρηση 
των Ελλήνων, το 1922, οι Τούρκοι αναζητούσαν ένα  χρυ-
σό σταυρό, μεγάλης αξίας, που είχε αφιερώσει η οικογέ-
νεια στο ναό.

Ωστόσο μεγάλη υπήρξε κι η συμβολή του στην ύδρευ-
ση της πολιτείας, καθώς έφερε νερό στη Σπάρτη από τη 
λεγόμενη «πηγή των ρόδων» στα δυτικά της. Γι’ αυτό το 
έργο είχε παρασημοφορηθεί από το σουλτάνο Χαμήτ.

Ένα από τα παιδιά του Ηλία Χατζηδουρμούσογλου 
ήταν και ο Μιχαήλ, ο οποίος με σύζυγό του την Πηνελόπη 
γέννησε τρία παιδιά: την Άννα, τον Ιορδάνη και τον Τη-
λέμαχο. Ο Τηλέμαχος που γεννήθηκε το 1883 εξελίχθηκε 
σε σπουδαίο σχεδιαστή χαλιών συνεργαζόμενος με τη 
μεγάλη εταιρεία Oriental Carpet.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
Η ιστορία µιας Σπαρταλήδικης οικογένειας

Ο Τηλέμαχος Δουρμούσογλου νέος στη Σπάρτη.
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Μετά τον ξεριζωμό ο Τηλέμαχος Δουρμούσογλου, ο 
συνεχιστής της γενιάς, θα φθάσει στην Ελλάδα και θα 
εγκατασταθεί στη Νέα Ιωνία (τότε λεγόταν Ποδαράδες).

Έχει μαζί του τη σύζυγό του Μαριάνθη, το γένος Μεϊ-
μαρίδου, απ’ το Βουρδούρι και τη μόλις γεννημένη πρω-
τοκόρη του, την αυστηρή και δυναμική Μαρίκα.

Θ’ ασχοληθεί με τι άλλο, με την κατασκευή χαλιών.
Η οικογένεια θα μεγαλώσει. Θα έρθει στη ζωή η Καλ-

λιόπη και μετά η Πηνελόπη, και το στερνοπαίδι του, η 
μοναδική πια απόγονος της οικογένειας, που είναι σήμε-
ρα εν ζωή, η Ανθούλα.

Το Ταπητουργείο Τηλέμαχου Δουρμούσογλου θα εί-
ναι ένα από τα πολλά που ίδρυσαν οι συμπατριώτες του 
Σπαρταλήδες στη Ν. Ιωνία. Ο ίδιος θα εργαστεί σκληρά 
μαζί με τη γυναίκα του, ωσότου μεγαλώσουν οι 4 κόρες 
του και τον βοηθήσουν κι αυτές. Το Ταπητουργείο του θα 
είναι  από τα τελευταία που θα κλείσουν, όταν μετά τη 
μεγάλη άνθισή τους ήρθε η εξαφάνιση της Ταπητουργίας, 
αφού η ζήτηση περιορίστηκε πολύ μετά τον έντονο αντα-
γωνισμό των αμερικανών και της παραγωγής των μηχα-
νοποίητων φθηνών χαλιών.

Στον Τηλέμαχο ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιω-
νίας θ’ αναθέσει το 1940 την κατασκευή ενός μεγάλου 
χαλιού για να δοθεί ως δώρο στον τότε βασιλιά Γεώργιο 
Β’. Εν τω μεταξύ ο Τηλέμαχος διακρίνεται και στην προ-
σφορά του στο σύλλογο των συμπατριωτών του, την 
«Ένωση Σπαρταλήδων, τα Σπάρτα», όπως λεγόταν τότε, 
που ιδρύεται στη Ν. Ιωνία, το 1933. Θα είναι εκ των 
ιδρυτικών του μελών, ενώ αργότερα θα εκλεγεί αντιπρό-
εδρος (1939 και 1940) και ταμίας (1945).

Μετά τον πόλεμο ο Τηλέμαχος θα μετατρέψει το Τα-
πητουργείο σε Υφαντήριο, όπου θα παραγάγει κουρτίνες, 
μαντήλια κ.λπ. στα 20 τόσα σιδερένια εργαλειά που είχε 
εγκαταστήσει.

Ολόκληρη η οικογένεια δουλεύει νυχτοήμερα. Και βέ-
βαια δημιουργεί μεγάλη ακίνητη περιουσία, που θα της 

χρησιμεύσει όταν και η Υφαντουργία θα παρακμάσει.
Το σπιτικό της οικογένειας, μεγάλο, άνετο και επιβλη-

τικό εκεί στη γωνία Σμύρνης και Ικαρίας, συγκεντρώνει 
συχνά γνωστούς και φίλους, γιατί η οικογένεια είχε μόνο 
φίλους, πολλούς φίλους σε όλα τα επίπεδα και ήταν πολύ 
κοινωνική.

Ο Τηλέμαχος θα φύγει από τη ζωή το 1988 και μετά 
δέκα χρόνια θα τον ακολουθήσει η αχώριστη σύντροφος 
της ζωής του Μαριάνθη.

Τα κορίτσια θα φροντίσουν να φτιάξουν έναν υπέροχο 
οικογενειακό τάφο στο νεκροταφείο της Μεταμόρφωσης, 
όπου το καντήλι δεν θα σβήσει ποτέ.

Η αγάπη του πατέρα για τον σύλλογο περνάει σ’ όλη 
την οικογένεια, η οποία τη δείχνει με συνεχείς δωρεές. 
Όμως ίσως αυτό δεν φτάνει και η ικανότητα της τρίτης 
κόρης Πηνελόπης στα διοικητικά θα την οδηγήσει να 
μετάσχει στα συλλογικά. Επί δεκαπέντε τόσα χρόνια, 
μεταξύ 1990-2005 εμφανίζεται στη διοίκηση του συλ-
λόγου εκλεγόμενη συνεχώς μεταξύ των πρώτων. Θα κα-
ταλάβει τη θέση του Ειδικού και Γενικού Γραμματέα και 
μετά του Αντιπροέδρου. Θα της προταθεί να θελήσει να 
θέσει υποψηφιότητα και για πρόεδρος, αλλά θα αρνηθεί 
από μετριοφροσύνη. Η Ένωση πρόλαβε να την τιμήσει 
για την προσφορά της λίγους δυστυχώς μήνες πριν να 
φύγει από τη ζωή (Μάρτιος 2014), γιατί η ίδια επίμονα 
αρνείτο θεωρώντας ότι απλά είχε κάνει το καθήκον της.

Τελευταία και μόνη απόγονος της οικογένειας είναι 
η σεμνή, γεμάτη ταπεινοφροσύνη και αγάπη Ανθούλα 
Δουρμούσογλου.

Οφείλω να την ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία 
της σ’ αυτό το κείμενο, αλλά και για τη συνολική και δική 
της προσφορά στην Ένωση.

Χάρης Σαπουντζάκης

Η Πηνελόπη και η Ανθούλα μπροστά από το πατρογονικό
σπίτι της Σπάρτης.

Ολόκληρη η οικογένεια Δουρμούσογλου μπροστά στο σπίτι της.
Ο Τηλέμαχος είναι μεταξύ της Μαρίκας και της Ανθούλας.

Καθιστές η Πηνελόπη και η Καλλιόπη.
Αριστερά, η μητέρα Μαριάνθη.



Με την ευθύνη της Ενώσεως Βουρλιωτών Μ. Ασίας και την επιμέλεια του Θοδωρή 
Κοντάρα έγινε η αναπαραγωγή του δίτομου έργου του σπουδαίου μικρασιάτη λαο-
γράφου, που συνδέεται στενά με τη Ν. Ιωνία, το Νίκο Μηλιώρη.

Η πολύ επιτυχημένη αισθητικά αυτή έκδοση αφορά και στους 2 τόμους (Μέρος 
Α’: Ιστορικά και Μέρος Β’: Λαογραφικά) που πρωτοεξεδόθηκαν το 1957 και το 1965 
κι είχαν εξαντληθεί.

Η παρουσίαση αυτού του έργου έγινε στη Ν. Ιωνία από την Ένωση Βουρλιωτών 
Μ. Ασίας (πρόεδρος Φώτης Καραλής) με κύριους εισηγητές τον Χάρη Σαπουντζάκη 
και τον Θ. Κοντάρα τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ο Κώστας Χαλέμος παρουσιάζει με ιδιαίτερη προσοχή και βαθιά γνώση την ιστορία 
των λιγνιτωρυχείων Καλογρέζας και τους αγώνες των λιγνιτωρύχων.

Έρχονται στο φως πολλά άγνωστα στοιχεία.
Μελέτη άξια προσοχής από ειδικούς και μη.

Νίκου Μηλιώρη:
«Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Τόμοι Α' και Β'»
Αναπαραγωγή 2013, εκδόσεις Μπαλτά

Κώστα Χαλέμου:
«Βάρδα βουλιαμέντο, στα λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας»
Ιδιωτική έκδοση, 2014, σελ. 254

Συνεπέστατο το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δή-
μου Ν. Ιωνίας, στο να εκδίδει αμέσως μετά από κάθε Συμπόσιο του τα Πρακτικά του, 
φρόντισε κι εξέδωσε με πολλήν προσοχή κι επιμέλεια και τα Πρακτικά του 6ου Συμπο-
σίου, που έγινε μεταξύ 22-24 Νοεμβρίου 2013.

Θέμα του ήταν το «Η κοινωνική μέριμνα στις Ελληνικές Κοινωνίες της Μ. Ασίας, 
κατά τους νεότερους χρόνους». Έγιναν 11 εισηγήσεις από σημαντικούς καθηγητές, 
ερευνητές, συγγραφείς, ενώ την πρώτη ημέρα η πανηγυρική ομιλία εκφωνήθηκε από 
τον καθηγητή Ιστορίας του Νεοελληνισμού στο Παν/μιο Δ. Μακεδονίας, κ. Κων/νο Φω-
τιάδη, με θέμα:” H κοινωνική μέριμνα στον Πόντο».

Ο ερευνητής Λουκάς Χριστοδούλου ύστερα από μια πολυετή εργασία συγκέντρω-
σης στοιχείων και ντοκουμέντων προβαίνει στην έκδοση αυτού του πράγματι πολύτι-
μου βιβλίου που ουσιαστικά συμβάλλει στη μελέτη της ιστορίας, της Ν. Ιωνίας.

Τα σωματεία που παρουσιάζονται με τα διοικητικά τους συμβούλια, τα μέλη, τους 
αθλητές, τις δράσεις τους κ.λ.π. υπερβαίνουν τα 300 και έχουν κατηγοριοποιηθεί σε  
προσφυγικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, αθλητικά, συνδικαλιστικά, εκπαιδευτικά, πολιτι-
κά. Δουλειά άξια κάθε επαίνου.

Πρακτικά 6ου Συμποσίου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
Έκδοση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, 2014, σελ. 244

Λουκά Χριστοδούλου:
Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας
Εκδόσεις Μπαλτά, 2015, σελ. 655
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O         εν λόγω σύλλογος αν δεν είναι ο πρώτος, θα είναι μέσα 
στους 3 πρώτους συλλόγους προσφύγων που ιδρύθηκαν 
από τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1923 στην Αθήνα και 
αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθ. 532/21.3.1923 απόφαση του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα γραφεία του συλλόγου, ήταν στην οδό 
Αριστείδου στην Αθήνα.

Σκοποί του Συλλόγου, ήταν:
- Η συγκέντρωση και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο, με εποικισμό, 

όλων των εκ Σπάρτης της Πισιδίας και των περιχώρων αυτής 
καταγομένων και καταφυγόντων ήδη στην Ελλάδα Ελλήνων και 

- Η εξεύρεση της εργασίας στα μέλη αυτού και εν γένει η 
ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ 
των μελών του.

Τα μέλη του συλλόγου έπρεπε να κατάγονταν από τη Σπάρτη 
Πισιδίας ή τα περίχωρά της και ετησίως να καταβάλλουν το ποσό 
των 25-50 δραχμών. Ως "περίχωρα" εννοούνταν: το Βουρδούρι 
(Πολυδώριο), η Πάρλα, το Νησί στη λίμνη Εγερδίρ, η Μικρή Αντιόχεια 
(Γιάλοβατς), το Ουλούμπορλου (Σωζόπολη), η Σαγαλασσός κ.α.

 O Σύλλογος διοικείτο από 9μελές Δ.Σ. που εκλεγόταν κάθε 
έτος. Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, η περιουσία του θα 
διανεμόταν στους απόρους της Κοινότητας Πισιδίας.

1923. Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου,

Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Β. Ιατρίδης, Χριστόφορος Χεκίμογλου, 
Βασίλειος Γαβριηλίδης κ.α.

 Από διαμαρτυρία του εν λόγω Συλλόγου, με ημερομηνία 21 
Οκτωβρίου 1923, στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού 
Στ. Γονατά (Αρχεία Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, Γ.Α.Κ.) 
προκύπτει, ότι ενώ ο συνοικισμός Ποδαράδων, έφτανε στο τέλος 
της ανέγερσής του (τα εγκαίνια έγιναν 9 Δεκεμβρίου 1923) και ο 
Σύλλογος είχε συνεργασθεί με το Υπουργείο για την κατασκευή του 
και εγκατάσταση των προσφύγων Πισιδών ταπητουργών, υπό την 
πίεση των καταστάσεων, η Κυβέρνηση αθέτησε το λόγο της. Ένα 
απόσπασμα από την εν λόγω επιστολή:

 «Επί τη προ εννεαμήνου υποβληθείση αιτήσει ημών περί 
συστάσεως ιδίου συνοικισμού ταπητουργών προσφύγων, το 
Υπουργείον της Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως εμελέτησε την 
σύστασιν και ανέγερσιν συνοικισμού παρά την θέσιν Ποδαράδες 
όπου θα εγκαθιδρύωντο οι εκ Σπάρτης της Πισιδίας πρόσφυγες 
ίνα στεγασθώσι και ταυτοχρόνως στήνοντες εντός των δωματίων 
των τα πρόχειρα εργαλεία των, να επιδοθώσιν εις την κατεργασίαν 
των ταπήτων εις ην διαπρέπουσιν.

Η μελέτη επραγματοποιήθη και χάρις εις την γενναιο-
δωρίαν της Σ. Κυβερνήσεως και τας αόκνους προσπαθείας των 
εντεταλμένων προς τούτο προσώπων, εσχηματίσθη εις την 
ειρημένην τοποθεσίαν μέγας συνοικισμός η αποπεράτωσις του 
οποίου ευρίσκεται ήδη εις το τέρμα της…

…Εν τούτοις ανακοινούται ήδη προς μεγάλην μας έκπληξιν, 
ότι κατ΄ απόφασιν ληφθείσαν εν Υπουργικώ Συμβουλίω, τα 
οικήματα του εν λόγω συνοικισμού δεν θα παραχωρηθώσι εις ους 
προωρίζοντο πρόσφυγας συμπολίτας μας, αλλά θα διατεθώσιν 
αποκλειστικώς εις τους μέχρι τούδε εις διαφόρους σχολάς 
καταυλιζομένους…»

Από την εν λόγω επιστολή και την απάντηση του Υπουργού Α. 
Δοξιάδη δια μέσου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

«…Το Υπουργικόν όμως Συμβούλιον, πιεζόμενον υπό των πραγμά-
των, απεφάσισεν όπως εν τω συνοικισμώ τούτω εγκατασταθώσι κατά 
προτίμησιν οι πρόσφυγες οι στεγαζόμενοι νυν εις τα διάφορα σχολεία, 
των οποίων εθεωρήθη επείγουσα η εκκένωσις, αναβαλλομένης δια 
τινα χρόνον της εγκαταστάσεως των ταπητουργών»

αντιλαμβανόμεθα πλήρως τον εμπαιγμό της πολιτικής ηγεσίας 
στους πρόσφυγες Πισίδες ταπητουργούς.

Έτσι κατανοούμε και το ότι η πόλη δεν ονομάσθηκε Νέα Πισιδία 
(στις 30 Ιουνίου 1923 ο Νικ. Πλαστήρας στο θεμέλιο λίθο ίδρυσης 
του συνοικισμού τοποθέτησε πέτρα που έγραφε Νέα Πισιδία) και 
ονομάσθηκε στην αρχή Ιωνία και αργότερα Ν. Ιωνία.

Επειδή δεν βρέθηκε άλλο σχετικό έγγραφο, πιστεύουμε ότι 
βρέθηκε συμβιβαστική λύση και στον συνοικισμό ΙΩΝΙΑ δέχθηκαν να 
κατοικήσουν και οικογένειες Πισιδών Σπαρταλήδων ταπητουργών 
και οικογένειες που ήταν μέχρι τότε εγκατεστημένες σε σχολεία 
προκειμένου να απελευθερωθούν οι χώροι των σχολείων για να 
λειτουργήσουν την περίοδο 1923-1924, αφού ως γνωστόν τη 
σχολική περίοδο 1922-1923 τα σχολεία δεν λειτούργησαν, γιατί 
επιτάχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύματα οικογενειών 
προσφύγων.

1924 - 1925. Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκης, Δικηγόρος

Μέλη: Β. Ιατρίδης, Καθηγητής, Σοφοκλής Παλόγλου, Χρηματιστής
Δαμιανός Γεωργιάδης, Έμπορος,

Φίλιππος Καχραμάνος, Ταπητουργός
Χριστόφορος Χεκίμογλου, Χρηματιστής,
Ιωακείμ Αρτεμιάδης, Εμπορροράπτης 

Σωκρ. Δανόπουλος, Ταπητουργός,
Ευαγ. Κουφιδάκης, Τμημ. Υπουργ. Οικονομικών

Τη χρονιά αυτή αριθμούσε 300 τακτικά και 565 αρωγά μέλη.
 

1927 - 1928. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
τον Ιούλιο του 1927, εκλέχτηκαν, οι:

Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου,
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Ασλάνης,

Ταμίας: Νικόλαος Δημητρίου, Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, 
Ιπποκράτης Πατσόγλου, Ιωακείμ Αρτεμιάδης,

Βασίλειος Γαβριηλίδης, Χαράλαμπος Χρηστίδης,
Σωκράτης Δανόπουλος.

1928 - 1929. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
τον Ιούλιο του 1928, εκλέχτηκαν, οι:

Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου,
Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Καχραμάνος

Γραμματέας: Γαβριήλ Τσακίρης, Ταμίας: Νικόλαος Δημητρίου,
Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Σωκράτης Δανόπουλος,

Χαράλαμπος Χρηστίδης,
Αντώνιος Ασλάνης, Ιωακείμ Αρτεμιάδης.

1929 - 1930. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
στις 18 Δεκεμβρίου 1929, εκλέχτηκαν, οι:

Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου, Γραμματέας: Γαβριήλ Τσακίρης
Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Νικόλαος Δημητρίου, Χαρ. Χρηστίδης, 
Φίλιππος Καχραμάνος, Κυριάκος Δανιηλίδης, Αντώνιος Ασλάνης, 

Ιωακείμ Αρτεμιάδης

Στη 10ετή διάρκεια ζωής τους ο εν λόγω σύλλογος διοικήθηκε 
από προέδρους και μέλη που ήταν όλοι τους πολύ αξιόλογοι 
άνθρωποι της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Βοήθησαν τους 
συμπατριώτες τους ως επί το πλείστον να εγκατασταθούν στους 
ίδιους συνοικισμούς (Ν. Ιωνία, Νίκαια κ.α), διεκδίκησαν τις 
απωλεσθείσες περιουσίες τους στη Μ. Ασία και συμμετείχαν στις 
Α΄βαθμιες και Β΄βαθμιες Εκτιμητικές Επιτροπές για τον υπολογισμό 
τους ενώ προσέφεραν σπουδαίο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο.  
Την δράση του εν λόγω συλλόγου που διαλύθηκε το 1932, συνέχισε 

το 1933 ο Σύλλογος
« Ένωσις Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας – Τα Σπάρτα»,

ο σημερινός Σύλλογος «΄Ενωσις Σπάρτης Μ. Ασίας».

Λουκάς Χριστοδούλου

Σύλλογος
«ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ»

bX
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
2014: Μια χρονιά γεμάτη δραστηριότητες μέσα στους χώρους μας κι έξω απ’ αυτούς.
Ας παρακολουθήσουμε, κατά χρονολογική σειρά, τις σημαντικότερες εκδηλώσεις μας.

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014: Κοπή Βασιλόπιτας
Ασφυκτικά γεμάτοι οι χώροι της Ενώσεως από μέλη και φίλους. Η γιορτή άρχι-

σε με τη χορωδία των Φίλων της Μουσικής, Ν. Ιωνίας, υπό τη δ/νση της κ. Καί-
της Τσεκούρα, που παρουσίασε κάλαντα απ’ όλην την Ελλάδα.

Μετά ο Κοσμάς Χατόγλου καλωσόρισε τους προσκεκλημένους ευχόμενος η 
καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ο κ. Χάρης Σαπου-
ντζάκης, πρόεδρος της Ενώσεως, αναφέρθηκε στη δύσκολη, λόγω της οικονομικής 
κρίσεως, χρονιά που πέρασε, που έπληξε και την Ένωση. Ωστόσο ο σύλλογος μπό-
ρεσε να παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με αποκορύφωμα την έκδοση του 
τόμου: «Η Νέα Ιωνία στο Μεσοπόλεμο», ενώ το Τμήμα Σκακιού κατάφερε να κρα-
τηθεί στη Γ’ Εθνική Κατηγορία (4η θέση) και παράλληλα δεν έπαψε το φιλανθρωπι-
κό πρόσωπο της Ενώσεως

Ακολούθησε η βράβευση της ομάδας 
«Κ14» που ήλθε 3η σ’ ολόκληρη την Αττική 
και της πρωταθλήτριας Αγγελικής Ίσαρη, 
από τον αρχηγό του Τμήματος Σκακιού κ. 
Νίκο Χατόγλου.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος 
του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη κ. Κωνστα-
ντίνου ο πατέρας Κων. Ψαλτάκης.

Κλήθηκαν μετά κι απηύθυναν χαιρετι-
σμούς ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής 
Γκότσης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Μαΐστρος εκ μέρους του Πε-
ριφερειάρχη κ. Σγουρού, ο επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παναγιώτης 
Μανούρης, οι αντιδήμαρχοι κυρία Όλγα 
Κατημερτζή, Γιάννης  Κολμανιώτης, Φώτης 
Τσομπάνογλου, η δημοτική σύμβουλος κ. 
Δέσποινα Θωμαϊδου, εκπρόσωποι συλλόγων 
και φορέων.

Η εκδήλωση έκλεισε με το συγκρότημα 
«Πλάγιοι Δεύτεροι» που ξεσήκωσε τον κόσμο με τη μουσική και τα τραγούδια του. 
Παρόντες στην Κοπή της Πίτας ήταν περισσότεροι από τριάντα φορείς και σύλλογοι 
από τη Ν. Ιωνία και γειτονικούς δήμους, τα ονόματα των οποίων παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014. Η Ένωση διοργάνωσε Ημερίδα με θέματα Συμβο-
λαιογράφου και Φοροτεχνικού που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς στις μέρες μας.

Εισηγητές ήταν: ο συμβολαιογράφος κ. Χρήστος Γκορίτσας και ο λογιστής-φοροτε-
χνικός κ. Γιώργος Βλάχος.

Βασικά θέματα που αναπτύχθηκαν διεξοδικά ήταν οι μεταβιβάσεις ακινήτων, γονική 
παροχή, κληρονομιές, οι έννοιες πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, φορολογία 
κατοχής και κτήσης ακινήτων, Εθνικό Κτηματολόγιο και απόκτηση Α.Φ.Μ, κλειδάριθμου, 
συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, φορολογία ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κ.λ.π.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολουθησε «βροχή ερωτήσεων» από τους παρόντες 
στους οποίους απάντησαν με τεκμηριωμένο τρόπο οι εισηγητές.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014
Στο Δημοτικό θέατρο Ν. Ιωνίας τα μέλη και οι φίλοι της Ενώσεως παρακολούθησαν την παράσταση του θεατρικού 

Εργαστηριού του Δήμου «…εις τόπον χλοερόν» των Γ. Σπαταλά, Α. Τσέχωφ, Ν. Λάσκαρη, Π. Πολυκάρπου, σε διασκευή 
και σκηνοθεσία του Ιωσήφ Πολυκάρπου.

Εισαγωγή στο έργο έκανε, όπως πάντα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πολ. Πολυκάρπου.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, που ήταν αφιερωμένη στο σύλλογό μας ακολούθησε μικρή δεξίωση στα μέλη του Εργα-

στηριού αλλά και σ’ όλους τους προσκεκλημένους, μέλη και φίλους της Ενώσεως.

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014: Η Ετήσια Εορτή της Ενώσεως.
Η εφετινή Ετήσια Εορτή της Ενώσεως είχε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Τιμήθηκε για τα 90/χρονά 

της η Α.Ε. Κωνσταντινουπόλεως, η θρυλική Α.Ε.Κ και ο πρόεδρός της κ. Δημ. Μελισσανίδης, για την απόφασή του το νέο 
στάδιο τα ομάδας να ονομασθεί "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" και να έχει εκτός των άλλων και μουσειακούς χώρους για τον Ελληνισμό της 
καθ’ημάς Ανατολής.



Η Ετήσια Εορτή άρχισε με τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγ. Αναργύρων και το καθιερωμένο Ιερό Μνημόσυνο 
στη μνήμη των πεσόντων στη Μικρασία και των ιδρυτών και δημιουργών της Ενώσεως, συλλειτουργούντων του σεβασμιο-

τάτου μητροπολίτου Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κ.κ. Κωνσταντίνου και του σεβασμιοτάτου μητρο-
πολίτου Πισιδίας κ.κ. Σωτηρίου.

Παρόντες στο ναό ήσαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεως, ο δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, 
ο τότε υποψήφιος δήμαρχος κ. Παν. Μανούρης, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Το δεύτερο, πανηγυρικό μέρος της εκδήλωσης, στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου της 
Ενώσεως πλέον, οι οποίοι, είχαν κυριολεκτικά κατακλυσθεί από φίλους του συλλόγου αλλά και 
φιλάθλους της Α.Ε.Κ άρχισε με προσφώνηση του κ. Κ. Χατόγλου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Χ. Σαπουντζάκης έκανε μια σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της 
καθιερώσεως της Ετήσιας Εορτής και τις βραβεύσεις που είχαν κατά καιρούς γίνει για να κατα-
λήξει στο σκεπτικό της απόφασης να τιμηθεί για τα 90/χρονά της η Α.Ε.Κ αφενός  κι αφετέρου ο 
πρόεδρός της κ. Δημ. Μελισσανίδης, ειδικότερα, για την απόφασή του το νέο στάδιο της ομάδας 
να ονομασθεί «Αγία Σοφία». Ο πρόεδρος ξεχωριστά συγκινημένος αναφέρθηκε στους δεσμούς 
που συνέδεσαν το γήπεδο της Α.Ε.Κ και την ομάδα με τους Ιωνιώτες.

Στο βήμα μετά ανέβηκε ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κων/λεως, ο Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρη-
τος, ο οποίος μετέφερε μήνυμα του Πατριάρχου προς την Ένωση Σπάρτης, αλλά και προς την Α.Ε.Κ και τον κ. Μελισσανίδη 
ευχόμενος τα καλύτερα. Ακολούθως ομίλησε ο μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, ο οποίος κι αφιέρωσε στην Ένωση 
αντίγραφο σπάνιας εικόνας της Παναγίας της Πισιδιώτισσας.

Τέλος χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης και ευχαρίστησε την Ένωση για τη συμβολή της 
στην αντιμετώπιση οικονομικών προβλημάτων από πληττόμενους από την κρίση συμπολίτες, συγχάρηκε την Α.Ε.Κ και ζή-
τησε το νέο στάδιο να  έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς το σεβασμό του περιβάλλοντος.

Ακολούθησε η απονομή τιμής από τον δήμαρχο στον έφορο του ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ κ. Ευάγγ. Ασλανίδη κι από τον 
πρόεδρο της Ενώσεως στον Πρόεδρο της Α.Ε.Κ κ. Δημ. Μελισσανίδη.

Ανταπαντώντας ο κ Μελισσανίδης είπε ότι μένει εντυπωσιασμένος από την όλη 
εκδήλωση και υποσχέθηκε ότι μία εκ των θυρών του σταδίου θα φέρει το όνομα 
«Σπάρτη Πισιδίας».

Προβλήθηκε DVD της Α.Ε.Κ και η εκδήλωση έκλεισε με τη χορωδία του Ο.Π.Α.Ν 
του Δήμου Ν. Ιωνίας υπό τη δ/νση του κ. Στάθη Ουλκέρογλου.

Στην εκδήλωση, εκτός άλλων, ήταν παρόντες: ο βουλευτής κ. Ρήγας, οι τότε 
υποψήφιοι δήμαρχοι Π. Μανούρης, Δ.Θωμαϊδου, Γ. Τσομπανίδης, αντιδήμαρχοι, δη-
μοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, ο εκπρόσωπος του δημάρ-

χου Σπαρτιατών κ. Πλαγιανάκος, ο κ. Σάββας Καλε-
ντερίδης, πολλοί δημοσιογράφοι των τοπικών αλλά 
και των αθλητικών εφημερίδων και πολλοί άνθρωποι του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

14 Μαΐου 2014
Η Ένωση ανταποκρινόμενη στην έκκληση του Δήμου να βοηθηθούν με είδη και αντικεί-

μενα πρώτης ανάγκης οι σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς, με δωρεές μελών της συγκέντρω-
σε άφθονο υλικό, το οποίο και παρέλαβε εκ μέρους του δήμου η αντιδήμαρχος κ. Όλγα 
Κατημερτζή.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014:
Κοινή συνεδρίαση Ένωσης Σπάρτης και Ιωνικού Συνδέσμου.
Στα γραφεία της Ενώσεως συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη τα Δ.Σ της Ενώσεως Σπάρτης και 

του Ιωνικού Συνδέσμου με αντικείμενο τη μεθόδευση συνεργασιών σε σημαντικές εκδηλώ-
σεις, στο πλαίσιο της ανάγκης συνεργασιών πολιτιστικών φορέων της πόλης. Πήραν το λόγο 
όλοι με επικεφαλής τους προέδρους κ.κ. Σαπουντζάκη και Κοντίτση. Τελικώς σε πρώτη 
φάση εξουσιοδοτήθηκαν οι αντιπρόεδροι κ.κ. Λουκάς Χριστοδούλου και Δημήτριος Γεωρ-
γούδης για μια πρώτη επαφή, που θα προχωρήσει στα 
Διοικητικά Συμβούλια.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014:
Θεατρική Παράσταση της Μ. Ντενίση με το έργο: 

“Σμύρνη μου, αγαπημένη", παραγωγής Ιδρύματος Μεί-
ζονος Ελληνισμού.

 Την παράσταση παρακολούθησαν περίπου 120 μέλη και φίλοι της Ενώσεως, οι 
οποίοι κατενθουσιάστηκαν αλλά και συγκινήθηκαν από το έργο και τα μηνύματά του.

Η Ένωση είχε φροντίσει να εξασφαλίσει σε προνομιακή τιμή διακεκριμένες θέσεις 
του «Θεάτρου» του Ι.Μ.Ε, ενώ και η δαπάνη της μεταφοράς βάρυνε το σύλλογο.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014: Υποδοχή νέου Μητροπολίτου
Το μεσημέρι της ημέρας αυτής ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως 

επισκέφθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας τον νέο 
μητροπολίτη σεβασμιότατο κ. Γαβριήλ και του ευχήθηκε το «καλώς ήλθε» και ευό-
δωση του σπουδαίου έργου του που αναλαμβάνει ως νέος Ποιμενάρχης μετά την πα-
ραίτηση του σεβασμιοτάτου μητροπολίτη κ. Κωνσταντίνου, ο οποίος εφεξής θα φέρει 
τον τίτλο: πρώην Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας.

Αναπτύχθηκε ένας ειλικρινής και ευχάριστος διάλογος όπου πέραν των ευχών 
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για ευόδωση του δύσκολου έργου του τα μέλη του Δ.Σ της Ενώσεως 
δήλωσαν ότι, όπως έχουν πράξει και με τους προκατόχους του, έχουν 
τη βούληση να συνεργαστούν και να συνδράμουν το έργο της Ιεράς 
Μητροπόλεως, ιδιαίτερα στις τόσο δύσκολες ώρες που περνάει η κοι-
νωνία σήμερα.

Ακολούθως ο σεβασμιότατος Γαβριήλ μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. επι-
σκέφθηκαν στο γραφείο του τον πρώην Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας σεβα-
σμιότατο Κωνσταντίνο, στον οποίο και υπέβαλαν τα σεβάσματά τους.

Την ίδια μέρα, το βράδυ, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου και στα 
πλαίσια του θεσμού «Ιωνικές Ημέρες» μίλησαν οι Χάρης Σαπουντζά-
κης και Λουκάς Χριστοδούλου για τη Νέα Ιωνία του Μεσοπολέμου. Ο 
πρώτος ανέδειξε τα θέματα «Εκκλησία – Παιδεία – Πολιτισμός», κι ο 
δεύτερος «Βιομηχανία – Ταπητουργία – Εμπόριο».

Στη εκδήλωση παρευρέθησαν ο σεβασμιότατος μητροπολίτης κ. 
Γαβριήλ, ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, πολλοί άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014: Εγκαίνια Έκθεσης:
«Η Αττική υποδέχεται τους πρόσφυγες του 1922: Ν. Ιωνία»
Η Έκθεση, που θα φιλοξενείται ως τις 31 Ιανουαρίου 2015, εγκαινιάσθηκε στους χώρους μας με την παρουσία του 

σεβασμιοτάτου μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλ/φείας κ.κ. Γαβριήλ. Επρόκειτο για συνδιοργάνωση του «Ιδρύματος της 
Βουλήςτων Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία», του Δήμου Ν. Ιωνίαςκαι βέβαια της Ενώσεώς μας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκτός του σεβασμιοτάτου, ο πρόεδρος της Ενώσεως κ. Χ. Σαπουντζάκης, ο γραμματέας του 
Ιδρύματος κ. Π. Σούρλας και ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης. Κύριος ομιλητής ήταν ο ιστορικός κ. Νίκος Ανδρι-
ώτης. Η έκθεση περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χάρτες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, βιβλία. Στα εγκαίνια παρέ-
στησαν πολλοί επίσημοι, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Ύστερα από πρόσκληση του συλλόγου «Ίωνες» της Νέας Ιωνίας Βόλου 
μετέβησαν εκεί ο Πρόεδρος και ο Α΄Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασί-
ας, κ.κ. Χάρης Σαπουντζάκης και Λουκάς Χριστοδούλου για να μετάσχουν στο 
πρόγραμμα Ημερίδας του θεσμού 
«Μικρασιάτικα» που οργανώνει κάθε χρόνο ο σύλλογος της Ν. Ιωνίας του Βόλου.

Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης, συγκεκριμένα, παρουσίασε το θέμα: «Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων της 
Μ. Ασίας του 1922. Η συμμετοχή τους στην αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας. Από τη συμβίωση στην 
ενσωμάτωση και την ομογενοποίηση προσφύγων και γηγενών». Ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου είχε την ευθύνη της 
προβολής υποστηρικτικού φωτογραφικού υλικού και στατιστικών πινάκων.

Η εκδήλωση έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2014 και 
σημείωσε μεγάλη επιτυχία από πλευράς προσέλευσης επισήμων και κοινού. Άρχισε με ομιλία της προέδρου των «Ιώ-
νων» κ. Άννας Πετσιάβα-Παπανικολάου και συνεχίστηκε με εισαγωγική τοποθέτηση της κ. Ελένης Σαρλάρα-Αγα-
πητού και ομιλία του κυρίου Γρηγόρη Στουρνάρα, δρ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εγκατάσταση 
των προσφύγων στη Ν. Ιωνία του Βόλου.

Με την ευκαιρία της εκδηλώσεως αυτής οι εκπρόσωποι της Ένωσης Σπάρτης συζήτησαν με τη διοίκηση του συλ-
λόγου των «Ιώνων» δυνατότητες συνεργασίας των δυο φορέων, που εκπροσωπούν τη Νέα Ιωνία της Αττικής και τη 
Νέα Ιωνία του Βόλου.

Η Ένωση Σπάρτης στα
«Μικρασιατικά» της Ν. Ιωνίας Βόλου



Τη χρονιά που πέρασε (2014) είχαμε εγγραφή νέων μελών:

Ως τακτικά μέλη γράφτηκαν οι εξής:
Γώγολος Σπυρίδων, Μαυροσκότη Ζωή, Περουτσής Δημήτριος,
Τσούλου Ειρήνη, Ματινόπουλος Παναγιώτης,
Βασιλειάδης Στέφανος, Βασιλειάδη Αγγελική,
Βασιλειάδης Ιωάννης, Κλημάνογλου-Κωτσίρου Χρυσάνθη,
Τσουγκούλογλου Λεωνίδας, Σταματουλιάς Γρηγόριος,
Ζαχαράκης Αντώνης

Ως αρωγά μέλη γράφτηκαν οι εξής:
Πολυχρονοπούλου Μυρσίνη, Αντωνόπουλος Αθανάσιος
Σκουρτέλη Σταματία

πολιτισμός

γενική συνέλευση
Την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2014, έγινε η Τακτική Οικονομικοαπο-

λογιστική Συνέλευση των Τακτικών μελών της Ενώσεως.
Στην αρχή εξελέγη προεδρείο, το οποίο και διηύθυνε τις εργα-

σίες (Χριστοδούλου -Βασιλειάδης – Ουγιάρογλου)
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης έκανε σύντομο 

απολογισμό των δράσεων του 2013, με έμφαση στο Οικονομικά 
στοιχεία, τα οποία είχαν ως εξής: 

Α) ΕΣΟΔΑ (μετά του υπολοίπου παρελθούσης χρήσης)
123.999,88€
Β) ΕΞΟΔΑ 65.496,01€
Γ) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 58.500, 87€
Εξ ων α) στην Eurobank 15.322,24€
 β) στη Millenium (προθεσμιακός) 42.505,49€
 γ) στην Αγροτική 98,27€
 δ) στα χέρια ταμία 574,87€

Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι ο αρχικός στόχος για πρωτογενές 
έλλειμμα 7.000€ μετετράπη σε πλεόνασμα 1086,30€, ενώ μει-
ώθηκαν τα έξοδα κατά 5.000,99€ και αυξήθηκαν τα Έσοδα κατά 
3.082,31€, δείγμα της άκρας φειδούς στη διαχείριση.

Εν συνεχεία παρουσίασε αναλυτικά κατά άρθρο τον ψηφισθέ-
ντα Προϋπολογισμό του 2013 και αντίστοιχα τον Απολογισμό για 
να φανεί ότι εξυπηρετήθηκε στο ακέραιο.

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
κ. Σταύρος Παπαγερασίμου παρουσίασε την Έκθεσή της με την 
οποία έκρινε ότι η οικονομική διαχείριση είχε καλώς.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος οι 
Ηλίας Μωραλόγλου (γεν. γραμματέας), Ξένια Παλλιόγλου (ταμί-
ας), Βασ. Ζαχαράκη (αναπλ. ταμίας) και άλλοι.

Ο προϋπολογισμός του 2014 με έσοδα-έξοδα 62.000 ευρώ 
εγκρίθηκε ομοφώνως.

Τελικά αποφασίσθηκε να αντιμετωπιστεί ακόμη και η πώληση 
μικροακινήτων, που με τον καιρό έχουν γίνει άγχος για την Ένωση, 
ενώ εγκρίθηκε ο πίνακας των νέων τακτικών μελών.

ΔΩΡΕΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
Βιβλία για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης μας χάρισαν:

1. Η κ. Ιωάννα Σαπουντζάκη: 50 βιβλία
2. Ο κ. Ηλίας Μωραλόγλου: 20 βιβλία
3. Η ΕΣΤΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ: 84 βιβλία
4. Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης: 20βιβλία
Επίσης μεμονωμένες εκδόσεις μας χάρισαν οι κ.κ. Χρ. Μπαλό-

γλου, Κ. Χαλέμος, Χαρ. Πατσόγλου, Φ. Καραλής, Γ. Πολυκράτης, ο 
Ιωνικός Σύνδεσμος, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, η Άννα Τρίγκατζη, ο Δ. Λεϊμονής, 
ο Παν. Καραθανάσης. Η Ένωση ευχαριστεί.

ε�ραφή νέων μελών
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το φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης

α�ηλογραφία

Παρά τη μεγάλη κρίση και τον περιορισμό των εσόδων της η Ένωση 
συνέχισε και στο 2014 το κοινωνικό-φιλανθρωπικό έργο της που όπως 
πάντα απευθύνεται στην κοινωνία της Ν. Ιωνίας και όχι μόνο.

Έτσι:
α) Συνεχίστηκε η συνδρομή μας στα χωριά S.O.S. με 300 ευρώ.
β) Επίσης συνεχίστηκε η στήριξή μας στο έργο της
 "Στέγης Ανηλίκων Περισσού" με 458 ευρώ.
γ) Στους σεισμοπαθείς Κεφαλλονιάς, για αγορά ειδών πρώτης
 ανάγκης, δόθηκε το ποσό των 300 ευρώ πέραν της δωρεάς της
 κ. Ελένης Ελμαλόγλου και της κ. Μαριάννας Καζαντζόγλου
 σε είδη ρουχισμού.
δ) Στην Επιτροπή Αλληλεγγύης του Δήμου δόθηκε το ποσό
 των 250 ευρώ.
ε) Στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης "η Αγία Ελεούσα"
 το ποσό των 200 ευρώ.
στ) Σε απόρους συνδημότες μας διανεμήθηκε το ποσό
 των 1.200 ευρώ.

Ο καλός φίλος της Ένωσης κ. Χρήστος Μπαλόγλου μας έστειλε την 
παρακάτω επιστολή που αφορά στη θεατρική παράσταση "Σμύρνη μου 
αγαπημένη", την οποία και δημοσιεύουμε ευχαρίστως γιατί νομίζουμε 
ότι απηχεί την άποψη και των 120 μελών και φίλων της Ενώσεως που την 
παρακολούθησαν.



11

Τριμελής αντιπροσωπεία της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασί-
ας αποτελούμενη από τον κ. Αθανάσιο Γουναρίδη, τον κ. 
Όμηρο Ακιανίδη και την κ. Όλγα Μωραλόγλου-Μπενέτου 
επισκέφθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 τη Σπάρτη Πισιδίας.

Την επόμενη μέρα ετελέσθη Θεία Λειτουργία στο Ναό 
των Εισοδίων της Θεοτόκου και επιμνημόσυνη δέηση 
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκ Σπάρτης καταγομέ-
νων προγόνων χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μη-
τροπολίτου Πισιδίας κ.κ. Σωτηρίου και συλλειτουργού-
ντων ιερέων.

Το ξεχωριστό αυτό γεγονός πραγματοποιείται για πρώ-
τη φορά την ημέρα του εορτασμού της Εκκλησίας, μετά το 
1922.

Ακολούθησε επίσκεψη και προσευχή στο δεύτερο σω-
ζόμενο Ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου, τη Μητρόπολη της 
Σπάρτης.

Η ημέρα είχε ιδιαίτερη επισημότητα, διότι ακολούθησε 
επίσκεψη του Μητροπολίτη και της αντιπροσωπείας 
μας στο Νομάρχη Ισπάρτα Vahdettin Orkan και κατόπιν 
στο Δημαρχείο. Απουσιάζοντος του Δημάρχου, το Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη, την αντιπροσωπεία της Ενώσεως 
Σπάρτης και πολλά μέλη που μετείχαν στην αποστολή από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού υπεδέχθη-
σαν δύο Αντιδήμαρχοι.

Αφού αντηλλάγησαν δώρα από τις δυο πλευρές η Δη-
μαρχία Isparta παρέθεσε προς τιμήν όλων των επισκεπτών 
γεύμα.

Αντηλλάγησαν σκέψεις και προτάσεις και από τις δυο 
πλευρές για πιθανή συνεργασία στο μέλλον σε πολιτιστικό, 
μορφωτικό και αθλητικό (σκάκι) επίπεδο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σπάρτης δέχθηκε 
στη συνέχεια όλα τα μέλη της αποστολής στο αναπαλαι-
ωμένο ελληνικό σπίτι, που είχε την έδρα του, με όλα τα 
αντικείμενα (χαλιά, σκεύη, έπιπλα κ.λπ.) που είχαν αφή-
σει πίσω τους φεύγοντας οι ξεριζωμένοι Σπαρταλήδες τον 
Οκτώβρη του 1922.

Ο ίδιος Σύλλογος υποδέχθηκε την αποστολή και σ΄ έναν 
άλλο μουσειακό χώρο με συλλογή αντικειμένων, κυρίως 
Ελληνικών και Τουρκικών.

Η ημέρα έκλεισε με την επίσκεψη στον πολυλειτουργι-
κό χώρο του Σωματείου Ανταλλαγέντων Τούρκων από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η βραδιά έκρυβε την ευ-
χάριστη έκπληξη στο χώρο ψυχαγωγίας του Σωματείου, 
όπου μας διασκέδασε δεκαμελής ορχήστρα και πολυμελής 
χορωδία μελών του Σωματείου.

Οι επόμενες μέρες περιελάμβαναν επισκέψεις στην Ατ-
τάλεια στο Ναό του Αγίου Αλυπίου καθώς και στην Αλάγια 
με τρίγλωσση λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο του Βουνού 
και θεμελίωση του Νέου Ναού της Παναγίας της Πισιδιώ-
τισσας.

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας
στα πάτρια εδάφη



Το Ετήσιο Τουρνουά Σκακιού
Με επιτυχία η Ένωση διοργάνωσε κι εφέτος το Ετήσιο Τουρνουά Σκακιού, με τη 

συμμετοχή μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου των σχο-
λείων Ν. Ιωνίας και όμορων δήμων. Οι αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Ιου-

νίου 2014 από το πρωί ως το μεσημέρι στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης.
Ως σύστημα αγώνων χρησιμοποιήθηκε το Ελβετικό σε 5 γύρους. Πήραν μέρος 72 παι-

διά, που μέσα σε πνεύμα καθαρά αθλητικό, διαγωνίστηκαν. Οι πρώτοι από κάθε κατηγορία 
έλαβαν κύπελλο. Δεύτεροι, τρίτοι και τέταρτοι νικητές έλαβαν χρυσό, αργυρό και χάλκινο 
μετάλλιο.  Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν ο κ. Νίκος Χατόγλου, αντιπρόεδρος της Ένωσης.

Τα αποτελέσματα των αγώνων:

Τις απονομές έκαναν οι:
Γιώργος Τσοπανίδης, δημοτικός σύμβουλος Ν. Ιωνίας, Ελευθ. Γιαννουλόπου-

λος, πρόεδρος του Σκακιστικού Συλλόγου "Αριστοτέλης" της Λυκόβρυσης-Πεύ-
κης, Θωμάς Παπαζαχαρίου, αντιπρόεδρος του "Αριστοτέλη", Νίκος Καμπάνης, 
συγγραφέας, Ξένια Παλλιόγλου, ταμίας Ενώσεως, Βασιλεία Ζαχαράκη, μέλος 
Δ.Σ. Ενώσεως, Φρ. Γεωργόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
1ου Δημ. Σχολείου Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Τελευταίος ανέλαβε να κάνει απονομή ο πρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης κ. Χά-
ρης Σαπουντζάκης. Αναφέρθηκε με λίγα λόγια στην ιστορία της ίδρυσης και λει-
τουργίας του τμήματος Σκακιού της Ένωσης, που ξεκινάει πριν από ακριβώς 30 
χρόνια τονίζοντας την προσφορά του υπευθύνου κ. Ν. Χατόγλου αλλά και άλλων 
μελών της διοίκησης και δασκάλων (μαιτρ) του Σκακιού. Η εξέλιξη υπήρξε συνε-
χής αφού η Ένωση απασχολεί τουλάχιστον 70, νέους ως επί το πλείστον, σκακιστές 
διδάσκοντας το ευγενές και πνευματικό άθλημα του Σκακιού. Πριν από 2 χρόνια 
πανηγύρισε την άνοδο στη Γ' Εθνική κατηγορία της πρώτης ομάδας της. Ευχαρί-
στησε όλους τους γονείς για τη συμπαράστασή τους και συγχάρηκε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, αφού έτσι κι αλλιώς σε όλα δόθηκε 
αναμνηστικό μετάλλιο. Τέλος κάλεσε τον κ. Χατόγλου και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (φωτό πάνω) ν' ανέβουν κι αυτοί στο βάθρο των 
νικητών για να εισπράξουν τα θερμά χειροκροτήματα όλων.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ος	Γιώργος	Μπάλσης	 4,5	βαθμ.
2ος	Μάρκος	Κουτσούμπας	 4	βαθμ.
3ος	Βαγγέλης	Γεωργόπουλος	 3	βαθμ.
4η	 Στέλλα	Κουτσούμπα	 1ο	κορίτσι

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1ος	Κοσμάς	Κανελλάκης	 4,5	βαθμ.
2ος	Ιωάννης	Λαγανάκος	 4	βαθμ.
3ος	Κωνσταντίνος	Κόττας	 1,5	βαθμ.
4ος	Σπύρος	Κανελλάκης	 1	βαθμ.
Ο	Χρήστος	Παπαδόπουλος	του
1ου	Λυκείου	Μεταμ/σης	πήρε	Κύπελλο.

Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1η	 Σταυρούλα	Τσεκούρα	 4	βαθμ.
2ος	Μιχάλης	Τσοπανίδης	 4	βαθμ.
3η	 Γεωργία	Κουφοκώστα	3	βαθμ.
4η	 Χριστίνα	Κύρκου	 3	βαθμ.

Δ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος	Ιπποκρ.	Σπάρταθεν	 4	βαθμ.
2ος	Νικ.	Μικρομάστορας	 3	βαθμ.
3ος	Παναγιώτης	Χελάς	 2	βαθμ.
4ος	Αλέξανδρος	Ντάφλος	 1	βαθμ.

Β' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος	Εμμαν.	Ασβεστάς	 5	βαθμ.
2η	 Βάγια	Τσεκούρα	 4	βαθμ.
3ος	Σπύρος	Πουλάκης	 3	βαθμ.
4ος	Γιώργ.	Γεωργόπουλος	3	βαθμ.

Ε' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος	Χρήστος	Εσκιντζής	 5	βαθμ.
2ος	Αναστάσιος	Τσεπελέ	 4	βαθμ.
3ος	Δημήτρης	Πουλάκης	 4	βαθμ.
4η	 Ξανθίππη	Τσενοντεμάι	3	βαθμ.

Γ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος	Παύλος	Στεφανίδης	 4	βαθμ.
2η	 Κατιάν.	Κουφοκώστα	3,5	βαθμ.
3ος	Άγγ.	Σταυράκογλου	 3,5	βαθμ.
4ος	Ορέστης	Σιδηράς	 3	βαθμ.

ΣΤ' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1ος	Παναγιώτης	Πενέσης	 5	βαθμ.
2η	 Αγγελική	Ίσαρη	 4	βαθμ.
3ος	Μάριος	Σταυράκογλου	 3	βαθμ.
4ος	Ιωάννης	Κυριαννάκης	2,5	βαθμ.

Νικητές και συμμετέχοντες από τα σχολεία: 6ο Νηπιαγ. Ν. Ιωνίας, "Καραμελένια", 4ο Νηπιαγ. Λυκόβρυσης, 1ο και 4ο 
Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Λυκόβρυσης, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Saint Joseph, 141ο Δημο-
τικό Σχολείο Αθηνών, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης, Ελληνοαγγλική Σχολή, 
2ο και 5ο Γυμνάσια Ν. Ιωνίας, 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, 1ο Λύκειο Μεταμόρφωσης.

Απονομή	στα	παιδιά	του	Νηπιαγωγείου
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Απονομή
Α'	τάξης
Δημοτικού

Απονομή
Ε'	τάξης
Δημοτικού

Απονομή
Β'	τάξης
Δημοτικού

Απονομή
ΣΤ'	τάξης
Δημοτικού

Απονομή
Γ'	τάξης
Δημοτικού

Απονομή
σε
Γυμνάσιο
Λύκειο

Απονομή
Δ'	τάξης
Δημοτικού

Ευχαριστούμε τους διαιτητές των αγώνων που αφιλοκερδώς
διαιτήτευσαν:

Γεωργόπουλο Φραγκούλη, Ίσαρη Κων/νο, Αμπατζή Αντώνη,
Παπαδόπουλο Θωμά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επικεφαλής Διαιτητή Νικόλαο Μπάλση
για την άψογη διεξαγωγή και τις κληρώσεις που έκανε.

Ελπίζουμε να τους έχουμε και πάλι κοντά μας.

Διοργάνωση Αγώνες
Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Κατηγ. ..................................9
Κύπελλο Ανδρών Αττικής .............................................1
Κύπελλο παμπαίδων -12 ...............................................5
Κύπελλο παμπαίδων -14 ...............................................5
Κύπελλο παμπαίδων -10 ...............................................5
Β Πρωτάθλημα Παμπαίδων -8 ....................................5
Α Πρωτάθλημα Παμπαίδων -8 ....................................5
Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ..........6
Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων -12 ...................6
Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων -16 ...................6
Κύπελλο Σπύρος Μπίκος Β1 ........................................7

    Σύνολο 60 αγώνες το 2014

Η Ένωση Σπάρτης παρούσα
σε όλες τις διοργανώσεις!



Επιτυχίες και Διακρίσεις
των παιδιών της Ομάδας μας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

έως 8 ετών

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

5η στους 29!

ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ Α.Ο.	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,5 6,5 12/1/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΣΟ	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 4 6 19/1/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ ΣΚ	ΙΛΙΟΥ 6 4 26/1/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ ΑΚ	ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 4 2/2/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΣΜΑΟ	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3,5 6,5 9/2/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ ΑΣΟ	ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	ΔΙΑΣ 4 6 16/2/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΣΑ	ΠΑΠΑΓΟΥ 4,5 5,5 23/2/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΜΕ ΓΑΣ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5,5 4,5 9/3/2014
ΕΝΩΣΗ	ΣΠΑΡΤΗΣ	Μ.	ΑΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟ	ΚΟΤΙΝΟΣ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 4 16/3/2014

ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ

43 47

Αγώνες Γ' Εθνικής Κατηγορίας 2014
7η ΘΕΣΗ - Παραμείναμε στη Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ!

Η Ένωση Σπάρτης συνεχίζει
την πορεία στην Γ' ΕΘΝΙΚΗ Κατηγορία!

Το 2013 ξεπέρασε κάθε προσδοκία η πρώτη συμμετοχή της Ανδρικής ομάδας μας στο 
πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας. Με μια ξέφρενη πορεία με 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 
2 ήττες κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο το 2014 μετά από σκληρούς αγώνες 
κατάφερε να μείνει στη Γ' Εθνική κατηγορία τερματίζοντας 7η.

Έτσι το 2015 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην κατηγορία αυτή.
Οι παίκτες μας:
Γρυπαίος Κυριάκος (αρχηγός-προπονητής), Καλδής Γιώργος, Αμπατζής Αντώνης, Κονδύ-

λης Ανδρέας, Ελμαλόγλου Μαριάνθη, Λάλλου Κωνσταντίνα, Σταυράκογλου Κώστας, Λάλ-
λος Ιωάννης, Κουνουβέλης Μιχάλης, Τριανταφύλλης Ευάγγελος, Πενέσης Δημήτρης, Παπα-
γεωργίου Ιωάννης, Τσούλη Βασιλική, Ίσαρη Αγγελική, Τσεκούρα Βάια.

Προυτσάλης	Αλεξ.	 3
Τσεκούρα	Βάια	 2,5
Τσεκούρα	Σταυρούλα	 3

Κεσκιλίδου	Κυριακή	 2
Ασβεστάς	Εμμ.	 3,5
Τσοπανίδης	Μιχ.	 4

Στις	κορυφαίες	της	Αττικής	το	2014

Κουνουβέλης	Μιχάλης
Κανελλάκης	Κοσμάς,
Πενέσης	Παναγ-Δημ.

Σπάρταθεν	Ιπποκράτης,	Λάλλου	Κων/να
Τσερνοντεμπάι	Ξανθίππη
Σταυράκογλου	Κων/νος

Ίσαρη	Αγγελική,	Ιωαννίδης	Ηλίας

8η
στους
33

6η
στους
33

πίτες & γλυκά όπως παλιά

Το εργαστήριο φύλλου και πίτας
«Δήμητρα Γουναρίδη»
φροντίζει το οικογενειακό σας τραπέζι από το 1945,
με τις παραδοσιακές συνταγές μας και τα πιο αγνά υλικά.

Ευαγγελικής Σχολής 3-5, Ν. Ιωνία
τηλ: 210 27 12 548
www.dimitragounaridi.gr
facebook.com/dimitragounaridi

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ -16

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -12

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -14

ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ -10

ΚΥΠΕΛΛΟ
"ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ"

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-16

Κουνουβέλης	Μιχάλης
Κανελάκης	Κοσμάς

Σπάρταθεν	Ιπποκράτης
Λάλλου	Κων/να

Λαγανάκος	Ιωάννης
Παπαδόπουλος	Χρ.
Τσερνοντεμάι	Ξανθ.
Τσεπελέ	Αναστάσιος

Κυνουργιόπουλος	Κ.
Σπάρταθεν	Ιπποκράτης

Κεσκιλίδου	Κυρ.
Σπάρταθεν	Ιπποκρ.

Κουνουβέλης	Μιχ.
Πενέσης	Δημ.

Κανελάκης	Κοσμάς
Μικρομάστορας	Νικ.

Προύτσαλης	Αλ.,	Τσεκούρα	Βαϊα,	
Τσοπανίδης	Μιχ.,	Σπαρταθεν	Ιππ.,	

Κυδωνάκης	Αθ.,	Κουτσιουμπά	Στέλλα,
Κοντολέφας	Κων.,	Ποϊάτα	Νικολά

Γρυπαίος	Κυρ.,	Αμπατζής	Αντων.,	
Κονδύλης	Ανδρ.,	Τριανταφύλλης	Ευάγ.
	Σταυράκογλου	Κων/νος,	Τσούλη	Βάσω,	

Παπαδόπουλος	Θωμάς,
Πανταζής	Κων/νος,	Gabi	Nikolla,	
Κυνουργιόπουλος	Κυριάκος,

Κουτσούμπας	Μάρκος,
Κουνουβέλης	Μιχαήλ,

Καραογλάνογλου	Γεώρ.,	Χατζούδης	Γερ.

Πενέσης	Παναγ.-Δημητρ.
Ίσαρη	Αγγελική

Τσερνοντεμάι	Ξανθ.
Μικρομάστορας	Νίκος
Σταυράκογλου	Μάριος

Ιωαννίδης	Ηλίας
Τσεπελέ	Αναστάσιος
Σπάρταθεν	Ιπποκράτης
Στεφανίδης	Παύλος
Χελάς	Παναγιώτης
Λεοντιάδης	Κων/νος
Κεσκιλίδου	Κυριακή

Συμμετοχές των παιδιών μας σε διοργανώσεις

των παιδιών της Ομάδας μας

Συγχαρητήρια
στον	σκακιστή	Γεράσιμο Χατζούδηπου	πέρασε	επιτυχώς	στο	Πολυτεχνείο,στη	Σχολή	Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
είναι	η	σκακίστριά	μας	ΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗστο	σχολικό Πρωτάθλημα Αττικής

(6η	δημοτικού)



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
Στις 27 Μάρτη του 2014 έφυγε από κοντά μας η Πηνελόπη Δουρμού-

σογλου, ένα από τα επίλεκτα στελέχη της Ενώσεως, που επί σειρά ετών 
την υπηρέτησε από διοικητικές θέσεις συμβάλλοντας κι αυτή, κατά την 
παράδοση της οικογενείας της με τις συνεχείς δωρεές της στην υλοποί-
ηση των σκοπών του συλλόγου.

Την θανούσα απεχαιρέτισε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ο πρόεδρός κ. Χ. Σαπουντζάκης, ενώ το ψήφισμα που εξεδόθη ανέγνω-
σε ο κ. Λ. Χριστοδούλου.

Η μνήμη της Πηνελόπης θα μείνει αιωνία για όλους όσοι τη γνώρισαν 
και συνεργάστηκαν μαζί της.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήμερα 27 του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα 

Πέμπτη, συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως 
Σπάρτης Μ. Ασίας, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ενώσεως

και αφού άκουσε τον Πρόεδρο, ο οποίος εξήρε αφενός μεν την προ-
σωπικότητα της μεταστάσης και αφετέρου την πολύτιμη ηθική και υλι-
κή διαρκή προσφορά της, μέσα από όλες τις θέσεις ευθύνης που είχε 
καταλάβει στην διοίκηση του Συλλόγου (αντιπροέδρου, γεν. γραμματέ-
ως) στην επίτευξη των σκοπών του.

Αποφάσισε ομοφώνως:
1) Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο
 την εξόδιο ακολουθία.
2) Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού της.
3) Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην αδελφή της Ανθούλα.
4) Ν’ αργήσουν τα Γραφεία του Συλλόγου κατά την ημέρα της
 κηδείας και ν’ αναρτηθεί η φωτογραφία της στον ειδικό χώρο
 των μεγάλων ευεργετών.
5) Να δημοσιοποιηθεί το παρόν δια του τύπου.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Χάρης Σαπουντζάκης  Ηλίας Μωραλόγλου 

Τα μέλη
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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

Κατά το λήξαν έτος 2014 έγιναν
οι παρακάτω δωρεές προς την Ένωση:

ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 2.000 €
Στη μνήμη αδελφής της Πηνελόπης Δουρμούσογλου

ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 1.500 €
Στη μνήμη αδελφής της Πηνελόπης Δουρμούσογλου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑ 100 €
Στη μνήμη Μιλένας Ευθυμίου 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΑ 100 €
Στη μνήμη Κων/νου & Μαργαρίτας Μήλιου  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 100 €
Στη μνήμη Πηνελόπης Δουρμούσογλου
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 100 €
Στη μνήμη Πηνελόπης Δουρμούσογλου
ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 100 €
Στη μνήμη Προυσαλόγλου Ερατούς
ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 100 €
Στη μνήμη πατρός
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 100 €
ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ 75 €
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 €
Στη μνήμη Αναστάσιου Χαρισμίδη
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 50 €
Στη μνήμη Αναστάσιου Χαρισμίδη
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Κ. 50 €
ΜΩΡΑΛΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 35 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 €
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25 €
ΓΡΑΒΑΝΗ Χ"ΑΓΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 25 €
ΔΟΡΙΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 20 €

Η Ένωση ευχαριστεί θερμά.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΚΙΟΥ:
Από 100 ευρώ δώρισαν οι: ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ	ΟΛΓΑ	&	ΜΑΡΙΑΝΝΑ,	ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΧΕΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΘΩΜΑΣ	&	ΧΡΗΣΤΟΣ
Από 70 ευρώ δώρισαν οι:
ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,	ΤΣΕΝΟΜΠΕΝΑΙ	ΞΑΝΘΙΠΠΗ,
ΤΣΕΠΕΛΕ	ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,	ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ,	ΑΣΒΕΣΤΑΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ,	ΛΙΑΡΕΛΗΣ	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ,	ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΔΑΦΕΡΜΟΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,	ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	ΔΙΒΑΝΗΣ	ΓΡΗΓ.,
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	ΤΣΑΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΑΧΙΛΛΕΑΣ,
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ,	ΚΥΝΟΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΟΪΑΤΑ	ΝΙΚΟΛΑΪ,	ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ	ΠΑΥΛΟΣ,	ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	ΜΑΡΚΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ,	ΠΑΤΣΑΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ,	ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ	ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ,
ΜΠΑΛΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ,	ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ	ΝΙΚΟΣ,	ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	
Από 50 ευρώ δώρισαν οι: ΜΑΔΙΑΣ	ΗΛΙΑΣ,	ΛΙΑΠΗ	ΜΥΡΤΩ,
ΣΛΑΒΗΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ,	ΠΑΤΣΑΝΑ	ΣΕΛΙΝΑ	&	ΘΕΟΔΩΡΟΣ
20 ευρώ δώρισε ο: ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΑΛΔΗΣ	δώρισε	σκακιστικά	βιβλία	και	κασέτες.






