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Ο μεγάλος πίνακας που κοσμεί την αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης, είναι έργο
του Σμυρνιού καλλιτέχνη Νάκη Καρτσωνάκη. Παρουσιάζει τη θυσία του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου.

ΣΠΑΡΤΑ-λήδικα
Αγαπητοί συμπατριώτες μέλη της Ενώσεως,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Θ

Κορωνοϊός και Πολιτισμός ή Πολιτισμός και Κορωνοϊός.

α μου πείτε, είσαι προληπτικός, θα σας πω, όχι. Απλά,
μετά από διάφορα συμβάντα που διαδραματίστηκαν
στις περσινές βασιλόπιτες μικρασιατικών σωματείων, είχα εκφράσει την ευχή να είναι μόνο αυτά! Πού να
φανταζόμουνα ότι ένας ιός μπορούσε να τα βάλει με όλο
τον πλανήτη και να κρατάει ομήρους εκατομμύρια ανθρώπους. Ένας ιός που δεν τον βλέπουμε, που δεν τον αγγίζουμε, που δεν ξέρουμε πώς να φυλαχτούμε. Και όχι μόνο εμείς
αλλά και οι επιστήμονες είναι προβληματισμένοι. Και εκείνοι ψάχνανε, ψάχνουνε και θα ψάχνουν μέχρι να μπορέσουν
να τον εξουδετερώσουν ή να τον περιορίσουν.
Στο πρώτο lockdown, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, κλειστά τα κέντρα
διασκέδασης, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα εστιατόρια.
Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες και υπαίθρια θέατρα. Η επαρχία
χωρίς τα πανηγύρια της. Τι να κάνουμε όμως; Συμμορφωθήκαμε ΟΛΟΙ. Ο πολιτισμός μπήκε σε καραντίνα. Άλλος
όρος και αυτός. Μας θύμισε την καραντίνα στα ξερονήσια,
στον Άγιο Γεώργιο, στην Κέρκυρα, στο Καραμπουρνάκι της
Θεσσαλονίκης. Όποιος νοσούσε, έπρεπε να φύγει από το
σπίτι. Αδιανόητα πράγματα. Αντί να τον βοηθήσουμε, του
λέγαμε « φύγε…. Είσαι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία…»
Τι κατάφερε ο κορωνοϊός; Να έχει εξοντώσει χιλιάδες
συνανθρώπους μας και δεκάδες χιλιάδες να δίνουν μάχες
στα νοσοκομεία και στις Μ.Ε.Θ. Τι αναγνωρίσαμε όλοι; Την
υπερπροσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων
όσων πάλεψαν και παλεύουν για να είμαστε σήμερα εμείς
ακόμα όρθιοι. Τους είμαστε ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ!
Όταν πέρυσι, τέλη Φεβρουαρίου, διοργανώσαμε την
τελευταία εκδήλωσή μας, αναρωτιόμασταν αν αυτά που
βλέπαμε στην Κίνα μπορεί να τα δούμε και στην πόρτα μας.
Ή στην διπλανή μας Ιταλία. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ή, αν θέλετε, μάθαμε όλοι τι είναι το lockdown.
Ολικό ή μερικό. Μέσα ή έξω. Με μάσκα ή χωρίς μάσκα.
Θετικός ή αρνητικός στον ιό; Συμπτωματικός ή ασυμπτωματικός. Εκνευρισμός, προβληματισμός. Πού πάμε; Πότε
θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης;
Εμείς οι Σπαρταλήδες, με τα μικρά οικονομικά μέσα που
διαθέταμε, κάναμε την Σπαρταλίδικη καλή μας πράξη.
Αγοράσαμε μάσκες και υγειονομικό υλικό και το προσφέραμε ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ στο νοσηλευτικό προσωπικό
του Νοσοκομείου μας.
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Ευτυχώς, αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μας μπορεί
να μην είχε τόσα πολλά θύματα, όπως σε άλλα κράτη.
Τουλάχιστον τόσα, όσα θα περιμέναμε. Αλλά, δυστυχώς,
κατέστρεψε χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες συνάνθρωποί
μας χάσανε τη δουλειά τους, χάσανε την υγεία τους. Οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα…..
Χιλιάδες εργάτες του πολιτισμού, μήνες τώρα χωρίς
δουλειά, προσπαθούν να κρύψουν την απόγνωσή τους.
Όσα μηνύματα και να τους στέλνουμε, είναι μόνο ενδείξεις
συμπαράστασης. Πού πάμε; Πότε θα τελειώσει αυτή η
τραυματική παρένθεση;
Εγώ είμαι αισιόδοξος. Θα βρεθεί το αντίδοτο. Λέγεται
εμβόλιο, λέγεται φάρμακο!
Ναι! ΘΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! Και θα ξανασηκωθούμε! Και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα προσφέρουμε πολιτισμό, θα
βοηθήσουμε τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του.
Μπορεί φέτος να μην κάναμε Πάσχα, να μην κάναμε
Χριστούγεννα, να μην κόψουμε τη βασιλόπιττα μας, έτσι
όπως κάνουμε μαζί με τους αγαπημένους μας, χρόνια
τώρα! Η ζωή όμως είναι μπροστά. Φέτος μπορεί να μην
κάναμε εκδηλώσεις, ούτε Γενική Συνέλευση, αλλά πάνω
από όλα η Ασφάλεια των μελών και φίλων μας καθώς και
των οικογενειών τους!
Ας θυμηθούμε τους προγόνους μας. Πώς ήρθαν μετά
τη Μικρασιατική Καταστροφή; Πού κοιμόταν τα βράδια;
Τι τρώγανε; Πώς μεγάλωσαν τα παιδιά τους; Πόσα χρόνια
υποφέρανε από ελονοσία, φυματίωση, πυρετούς κλπ. χωρίς
φάρμακα και εμβόλια ή ενέσεις ανακούφισης; Και όμως
αντέξανε. Και όμως κερδίσανε τη μάχη της ζωής. Και με τη
φιλοτιμία τους, την εργατικότητά τους, βοηθήσανε να
ανέβει η πατρίδα μας ένα σκαλί ψηλότερα.
Γρήγορα θα έρθει η ώρα που τα δελτία ειδήσεων δεν θα
ξεκινάνε με πολεμικά–ιατρικά ανακοινωθέντα, από τις
μάχες των γιατρών και νοσηλευτών στις Μ.Ε.Θ…..
ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ! Να είστε αισιόδοξοι!
Με όλες μου τις ευχές για μια καλύτερη
και γεμάτη υγεία Χρονιά!
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Μ

ια μεγάλη αδικία υφίστανται οι Μικρασιάτες
και γενικότερα η Μικρά Ασία. Ο ρόλος της
Μικράς Ασίας και η συμβολή στην Επανάσταση του 21 των πέραν του Αιγαίου Ελλήνων είναι άγνωστα
στο ευρύ κοινό, αλλά και στα βιβλία των διαφόρων ιστορικών εμφανίζεται υποβαθμισμένη. Τα όσα όμως έφερε
σε φως μια επισταμένη έρευνα στις πηγές (Γεν. Αρχεία
του Κράτους, Μητρώο Αγωνιστών Εθνικής Βιβλιοθήκης,
Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, Αρχείο
Μαυροκορδάτου κ.λ.π.) αποδεικνύουν πόσο μεγάλη και
αποφασιστική υπήρξε η συμμετοχή των Μικρασιατών
στον Αγώνα του Έθνους.
Μέχρι τώρα οι προβολείς της Ιστορίας πέφτουν στα
όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη και περισσότερο γύρω από το μαρτύριο του ηρωικού πατριάρχη
Γρηγορίου του Ε΄, όπως και στο μαρτυρούμενο γεγονός,
ότι τα νερά του Κερατίου κόλπου είχαν κοκκινίσει από
το αίμα των σφαγιασθέντων Ελλήνων.
Παρόμοια και χειρότερα συνέβαιναν στη δυτική Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στη Νέα Έφεσο και κυρίως στις
Κυδωνίες, όπου ολόκληρη η πόλη
εγκαταλείφθηκε από τους 32.000
Ρωμιούς κάτω από τραγικές συνθήκες και μετά από την προβολή
αντίστασης κατά των τουρκικών
ορδών. Στην Καισάρεια συνέβησαν
περίπου τα ίδια, αλλά ο σφαγιασμός των χριστιανών απεφεύχθη
χάρις στη δωροδοκία των επικεφαλής των ατάκτων στιφών από
τους πλουσίους εμπόρους της
ελληνικής κοινότητας. Στα Φάρασα της Καππαδοκίας συνέβη κάτι
που έμεινε άγνωστο. Μετά την
επίθεση κατά της περίφημης ιερατικής σχολής του Ζιντζί-ντερέ,
πολλές γυναίκες προτίμησαν να
ριχτούν στα νερά του ποταμού
Σάρου και να πνιγούν, παρά να
πέσουν στα χέρια των Τούρκων
που τις κυνηγούσαν. Άλλη μια
λοιπόν θυσία Ελληνίδων, δίπλα σε

του Τάκη Α. Σαλκιτζόγλου
αυτή του χορού του Ζαλόγγου ή της Αραπίτσας στη
Νάουσα, που όμως έμεινε άγνωστη. Η πλήρης περιγραφή των θυσιών του ελληνικού μικρασιατικού πληθυσμού
θα απαιτούσε απείρως περισσότερο χρόνο και εκατοντάδες σελίδων για να αποδοθεί με κάποια επάρκεια.
Υπάρχει όμως και η ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή
των Μικρασιατών στον Αγώνα του Έθνους, η οποία είναι
επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό άγνωστη.
Την άνοιξη του 1821 τα ελληνικά νησιά και τα παράλια της επαναστατημένης Ελλάδας πλημμύρισαν από
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που διέφυγαν από το σπαθί και το χασαπομάχαιρο του Τούρκου και ζήτησαν καταφύγιο σωτηρίας στους ομογενείς, ομόθρησκους και
ομόγλωσσους αδελφούς τους της κυρίως Ελλάδας. Μόνο από το τις Κυδωνίες (Αϊβαλί) είχαν έρθει περισσότεροι
από 30.000 Μικρασιάτες, που κατέφυγαν κυρίως στα
νησιά του Αιγαίου. Οι περισσότεροι ζούσαν σε χαμοκέλες
και σπηλιές και τρέφονταν με χόρτα που μάζευαν από τα
βουνά. Όσοι από αυτούς ήταν νέοι και έβραζε το αίμα
τους, ήταν πλημμυρισμένοι από την οργή και την αγανάκτηση, διακατέχονταν από το
βαθύ αίσθημα να εκδικηθούν για
τις σφαγές, τους βιασμούς και
τους εξανδραποδισμούς των μανάδων τους, των αδελφών τους,
των παιδιών και των γυναικών
τους. Τι το πιο φυσικό ήταν λοιπόν
από το να σπεύσουν να ενταχθούν
στα μπουλούκια των καπεταναίων, και αργότερα να καταταγούν
στις τάξεις του τακτικού στρατού,
θέλοντας να εκδικηθούν και κυριολεκτικά να πάρουν το αίμα
τους πίσω?
Βασική πηγή για την καταγραφή των Μικρασιατών που ήρθαν
στην Ελλάδα για να αγωνιστούν
είναι το Μητρώο Αγωνιστών που
υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη
και κυρίως οι κατάλογοι με τα
ονόματα των παλικαριών που συγκροτούσαν τα διάφορα στρατιΗ Σπάρτη της Ανατολής | 3

ωτικά σώματα, που υπάρχουν στα Γενικά Αρχεία του
Κράτους. Κάθε καπετάνιος, κάθε οπλαρχηγός, ήταν
υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε δυο-τρεις μήνες έναν
κατάλογο στον οποίον αναγράφονταν τα ονόματα όλων
των αγωνιστών που πολεμούσαν υπό τις διαταγές του
καθώς και ο τόπος καταγωγής ενός εκάστου. Όλοι αυτοί
οι κατάλογοι υποβάλλονταν στο Μινιστέριον του Πολέμου, προκειμένου να καταβληθεί η γλίσχρα αποζημίωση
τους, διότι φυσικά έπρεπε να εξασφαλισθεί κατά κάποιο
τρόπο η μισθοτροφοδοσία των παλικαριών που προκινδύνευαν για την απελευθέρωση της πατρίδας. Οι καταστάσεις αυτές που υπέβαλαν οι καπεταναίοι με τα ονόματα των παλικαριών τους αποτελούν σήμερα πολύτιμο
στοιχείο για την αθρόα συμμετοχή Μικρασιατών στον
απελευθερωτικό αγώνα του έθνους επειδή δίπλα από το
κάθε όνομα σημειωνόταν και η πατρίδα του αγωνιστή.
Από τη μελέτη και επεξεργασία αυτών των καταλόγων
αποδεικνύεται ότι όχι μερικές εκατοντάδες, αλλά κυριολεκτικά χιλιάδες ήταν οι Μικρασιάτες που ήρθαν και
πολέμησαν μαζί με τους όμαιμους, ομόθρησκους και
ομόγλωσσους αδελφούς τους. Κατάγονταν από τη Σμύρνη, τα Βουρλά, τη Βιθυνία, τον Πόντο, την Καππαδοκία,
την Πισιδία κ.λ.π. και συνήθως δεν δήλωναν το πραγματικό τους επώνυμο αλλά μόνο τον τόπο καταγωγής τους.
Έτσι βρίσκουμε επίθετα π α τ ρ ι δ ω ν υ μ ι κ ά, δηλαδή
δηλωτικά της μικρασιάτικης πατρίδας τους, όπως π.χ.
Σμυρνιός, Σμυρνιώτης ή Σμυρναίος, Αϊβαλιώτης, Κυδωνιεύς ή Κυδωνιάτης, Φωκιανός, Μοσχονησιώτης, Κουσαντιανός, Μπουρνοβαλής, Κουκλουτζαλής, Βουρλιώτης,
Καραμπουρνιώτης, Αλατσατιανός, Τσεσμελής, Μελεμενής, Αϊντινλής, Βαϊντιρλής, Σπάρταλης, Μαγνησαλής,
Περγάμαλης, Μπρούσαλης ή Προύσαλης, αλλά και Καισαρέας ή Καϊσερλής, Ατταλειώτης, Μαυροθαλασσίτης,
Καραντενιζλής, Γκιουμουσχανετζής, Τραπεζανλής ή Τραπεζούντιος, και πάρα πολλούς αναγραφόμενους ως Ανατολίτες ή Καραμανλήδες. Από τους καταλόγους αυτούς
προκύπτει ότι Μικρασιάτες πολέμησαν κάτω από την
αρχηγία όλων περίπου των γνωστών καπεταναίων της
Επανάστασης, όπως π.χ. του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μακρυγιάννη, του Νικηταρά, του Γκούρα, του
Υψηλάντη, του Νοταρά, του Εμμ. Παππά, του Κριεζώτη,
του Χατζηχρήστου, του Φωτομάρα, του Βάσου Μαυροβουνιώτη, του Ηλία Μαυρομιχάλη, κ.α.
Τα παραδείγματα ηρωισμού των Μικρασιατών αφθονούν. Στα Ψαρά ο Αιβαλιώτης Ιωάννης Σαλτέλης ανατινάχτηκε μέσα στην πυριτιδαποθήκη παρασύροντας στο
θάνατο και μεγάλο αριθμό Τούρκων εισβολέων. Κυδωνιάτης ήταν και ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης, που πρώτος εκπόρθησε το κάστρο του Παλαμηδίου στις 30 Νοεμβρίου 1822. Ο Σάββας Χατζηχρήστος από την Καισάρεια ήταν γενίτσαρος που θυμήθηκε την ελληνική κατα4 | Η Σπάρτη της Ανατολής

γωγή του, έφυγε από τη Σμύρνη, κατετάγη στο σώμα του
Πλαπούτα, ανδραγάθησε στα Δερβενάκια και διακρίθηκε γιατί σαν γνώστης της τουρκικής εισχωρούσε στις
τάξεις των Τούρκων και τους παρέσυρε σε προκαθορισμένες ενέδρες. Αφθονούν τα παραδείγματα ηρωισμού
των Μικρασιατών που δεν είναι δυνατόν να αναγραφούν
στο μικρό αυτό άρθρο.
Οι Μικρασιάτες που επέζησαν από την Έξοδο του
Μεσολογγίου αποφάσισαν να συγκροτήσουν δικό τους
ανεξάρτητο στρατιωτικό σχηματισμό, μια Φάλαγγα Μικρασιατών. Ο αριθμός των συγκεντρωθέντων πρέπει να
ήταν αρκετά μεγάλος, αφού η Φάλαγγα αυτή απαρτίσθηκε από 400- 500 Μικρασιάτες οι περισσότεροι από
τους οποίους ήταν Σμυρνιοί, και Κυδωνιείς, συμμετείχαν
όμως και αρκετοί Κύπριοι, Μυτιληνιοί και Χιώτες. Η
Ιώνιος Φάλαγξ ετέθη στην καταδίωξη των Αιγυπτίων του
Ιμπραήμ, τους οποίους ακολούθησε μέχρι τη Λακωνία,
καταφέρνοντάς τους ισχυρά και αποφασιστικά κτυπήματα. Ήταν τέτοιο το φονικό που σκόρπισαν στους Τουρκοαιγύπτιους οι Σμυρνιοί στη μάχη του Μεχμέτ-Αγά, που
ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του
ομολογεί πως: «Τέτοιο σκοτωμό δεν είδα ποτέ στη ζωή
μου». Η Ιωνική Φάλαγγα συμμετέσχε στις μάχες των
Μύλων της Λέρνης και του Μπασαρά της Λακωνίας ενώ
αργότερα τέθηκε υπό τις διαταγές του αρχιστρατήγου
Καραϊσκάκη και διακρίθηκε ιδιαιτέρως στην πολυήμερη
μάχη της Αράχωβας, αποσπώντας το θαυμασμό του.
Εξ ίσου σπουδαία ήταν όμως και η συμβολή των
Μικρασιατών στη συγκρότηση τακτικού στρατού. Στους
Μικρασιάτες οφείλεται η επιτυχία της πρώτης προσπάθειας για δημιουργία ακομμάτιστου εθνικού στρατιωτικού σχηματισμού, που μετά βέβαια από πολλές προσπάθειες κατέληξε στη δημιουργία ακραιφνώς εθνικού
στρατού. Αυτή ήταν μια ακόμη μεγάλη προσφορά του
Μικρασιατικού Ελληνισμού, που συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός στρατού που θα ανήκει στο
Έθνος και μόνο σε αυτό.
Η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν τοπικό ιστορικό
γεγονός, Πελοποννησιακό, Ρουμελιώτικο, νησιώτικο,
ή Ηπειρώτικο. Ήταν ξεσηκωμός πανελλήνιος, στον
οποίον μετείχαν όλοι οι Έλληνες, προσφέροντας ό,τι
μπορούσε ο καθένας, ο κάθε τόπος ο κάθε Ρωμηός της
Διασποράς. Συμμετείχαν και οι Επτανήσιοι, και οι Θρακομακεδόνες, και οι Κρητικοί, και οι Δωδεκανήσιοι, και
οι Κωνσταντινουπολίτες, και οι Κύπριοι, ακόμη και οι
Έλληνες της Κορσικής.
Από τον Μεγάλο Αγώνα του Έθνους δεν ήταν βέβαια
δυνατόν να απουσιάσουν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - τής Ενώσεως
ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Τ

ην Κυριακή 12 Γενάρη 2020, το
βράδυ, το Πνευματικό Κέντρο
της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας ολόλαμπρο και καταστόλιστο, υποδέχθηκε εκατοντάδες μέλη και φίλους
του Συλλόγου για την καθιερωμένη
γιορτή της Κοπής της Βασιλόπιτας.
Κυριάρχησε το αδιαχώρητο. Όμως
κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε.
Η ατμόσφαιρα γιορτινή. Όλοι περιμένουν τι καινούργιο θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά ο ιστορικός
Σύλλογος, ο οποίος με την είσοδο στην
νέα χρονιά συμπλήρωσε 86 χρόνια
συνεχούς κι αδιάλειπτης λειτουργίας,
πάντα στη πρωτοπορία των Μικρασιατικών φορέων.
Η βραδιά ξεκίνησε με τη Χορωδία της Ένωσης που
διεύθυνε ο μουσικοσυνθέτης Στάθης Ουλκέρογλου.
Παρουσίασε ένα σύντομο αλλά ποιοτικό πρόγραμμα
με ύμνους, με την προσθήκη της διασκευής του συνθέτη στο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη «Κωνσταντινούπολη, ωραία Πολιτεία». Ο συνθέτης αφιέρωσε
το τραγούδι στον τέως Πρόεδρο Χάρη Σαπουντζάκητον οποίο ευχαρίστησε για την πολυετή συνεργασία
μαζί του ονομάζοντάς τον «παντοτινό», αλλά και στον
νέο πρόεδρο Λουκά Χριστοδούλου που του ευχήθηκε
«καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του».
Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας Κοσμάς Χατόγλου,καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκ μέρους
του Διοικ. Συμβουλίου και αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη εκδρομή του καλοκαιριού στη Σπάρτη Πισιδίας.
Ακολούθησε ένα μικρό φωτογραφικό αφιέρωμα
από το αρχείο του Λουκά Χριστοδούλου, αφιερωμένο
στην «δεξαμενή-πισίνα» του Αγίου Γεωργίου, στην
Ελευθερούπολη, όπου γιορτάζονταν τα Θεοφάνεια και
ο αείμνηστος μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος έριχνε
τον σταυρό για ν΄ αγιάσει τα νερά, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Ο απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 2019, έγινε από τον Πρόεδρο με την
υποστήριξη εικονιστικού υλικού από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς κι από
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τις επιτυχίες του τμήματος Σκακιού με επικεφαλής τον
Ν. Χατόγλου.
Αμέσως μετά παρακλήθηκε να ευλογίσει τη Βασιλόπιτα ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και
Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τον οποίο συνόδευαν ο πανοσιολογιότατος πρωτοσύγκελλος Επιφάνιος και ο διάκος Αλέξιος.
Μετά τις ευχές του προς όλους, ο σεβασμιότατος
εστίασε την προσλαλιά του στο έργο και την καθόλου
προσφορά του αποχωρήσαντος προέδρου Χάρη Σαπουντζάκη, του οποίου έπλεξε το εγκώμιο για όλα όσα προσέφερε στην πολιτεία, για το εξαιρετικό ήθος και την
προσωπικότητά του, από την οποία και ο ίδιος όπως είπε
εμπνεόταν.
Ο σεβασμιότατος χαρακτήρισε την Ένωση, ως Σύλλογο με ειδικό βάρος και κύρος στον Πολιτισμό και το
κοινωνικό γίγνεσθαι της Ν. Ιωνίας κι ευχήθηκε να συνεχίσει αυτή η φωτεινή πορεία.
Η ταμίας Βασιλεία Κλαύση – Ζαχαράκη κάλεσε στη
συνέχεια τους επισήμους να κόψουν από ένα κομμάτι.
Η δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Δέσποινα Θωμαΐδου κόβοντας μετά το κομμάτι στράφηκε προς τον Χάρη Σαπουντζάκη για να τον ευχαριστήσει για όλα όσα έκανε κι
ευχήθηκε στο νέο πρόεδρο, αλλά και πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.
ΠΟ. του Δήμου, Λουκά Χριστοδούλου κάθε επιτυχία, ενώ
τον συνεχάρη για την παρουσία του κατά την εορτή των
Φώτων στη Σμύρνη.

Βιβή Βουτσελά και Μουσικοί.
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Ακολούθησε στην κοπή, ο επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Δημιουργία-Αλληλεγγύη» κ. Παναγιώτης
Μανούρηςο οποίος αναφέρθηκε στον εορτασμό των 100/
ετιών που θ΄ ακολουθήσουν και ζήτησε την ανάγκη γενικότερης κινητοποίησης όλων των δυνάμεων.
Μετά στο βήμα ανέβηκαν: ο τέως δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης, o εκπρόσωπος της παράταξης «21ος αιώνας
– Ιωνία Nέα άποψη» o δημοτικός σύμβουλος κ. Αθαν.
Αποστολόπουλος, ο εκ των μεγάλων ευεργετών της
Ένωσης κ. Παύλος Θωμόγλου, ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτηρίου κ. Στέφανος Τσερπάνης,
και ο αντιπρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε. κ. Γιάννης Τριανταφυλλίδης.
Σειρά είχε να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με μικρασιατικά τραγούδιατο συγκρότημα με τους καλλιτέχνες:
Βιβή Βουτσελά (τραγούδι), Βαγγέλης Βοτέας(βιολί) και
Ιωάννα Ρήγα (σαντούρι).
Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση στην αίθουσα του εκθετηρίου, όπου εκτίθενται τα έργα του Συμ. Σινάνογλου
και όπου μπόρεσαν όλοι να ευχηθούν αλλήλους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκτός
όσων αναφέρθηκαν και οι: Αντιδήμαρχοι Γκέλυ Σακαλόγου, Αριστείδης Χατζησαββίδης, Παναγιώτης Βλασσάς,
Ελένη Αλατσίδου, ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. Γιάννης
Ιωάννου, η Πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. Ελένη Γρίβα και
η Αντιπρόεδρος Χριστίνα Παπαηλιοπούλου, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Σοφία Ναϊσίδου και Χρήστος Κανλής, ο ταμίας της Ο.Π.Σ.Ε. Κώστας Αναγνωστάκης.
Από του Συλλόγους-Σωματεία: Από τον Ο.Φ.Ν.Ι. ο
Γεν. Γραμματέας Παντ. Χατζηϊωάννου, από τη Λέσχη
Ιστορίας & Πολιτισμού ΑΕΚ ο Κυριάκος Χήνας, από τον
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ο Γιώργος Αγγελάκης, από τον Ιωνικό
Σύνδεσμο ο Επίτιμος Πρόεδρος Τάκης Κωστιδάκης και
ο Πρόεδρος Γιάννης Κοντίτσης, από το Σύλλογο Σμυρναίων Ν. Ιωνίας η Πρόεδρος Έλσα Ανθρακίδου και η
Χρυσάνθη Αθηνάκη, από τον Σύλλογο Ινεπολιτών-Κασταμονιτών ο ταμίας Μάκης Μιχαλόπουλος, από την
Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών «Η Καππαδοκία» η
Πρόεδρος Κούλα Μπρόλιου και ο Αντιπρόεδρος Αρχάγγελος Γαβριήλ, από το Σύνδεσμο Αλαγιωτών ο Πρόεδρος
Γιώργος Νουβέλογλου και το μέλος Ευγ. Χατζούδη, από
τον Σύλλογο Νησίου Πισιδίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ο
Πρόεδρος Σπύρος Παλόγλου, από τον Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
ο Πρόεδρος Βαγγέλης Βασιλείου και ο Κώστας Τσαγκαράκης, από τη Διαδημοτική Πολιτιστική Ένωση ο Πρόεδρος Γιάν. Δαρμογιάννηςκαι η Γραμματέας Δέσποινα
Καραμπέτσου από την Ρουμελιώτικη Εστία ο Πρόεδρος
Κώστας Βελιανίτης από τους Παλαιούς Προσκόπους, ο
Πρόεδρος Όμηρος Ακιανίδης, από τον Φυσιολατρικό
Όμιλο ο Νίκος Χομπάς, από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ο Χρήστος
Χατζηϊωάννου και από το Ionianet ο Βασ. Μαγκαναδέλης,
η Γιώτα Σούγια και η Τζένη Εμμανουηλίδου.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΕΝΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
του Πολύκαρπου Πολυκάρπου,
Ηθοποιού-Σκηνοθέτη-Θεατρολόγου
κό ταλέντο, όπου ευτύχησε να έχει δασκάλους, τον Κ. ΜπιΠΡΟΚΡΙΜΜΑ
Το 1948, μετά από μία συνηθισμένη χειμωνιάτικη καται- σκίνη, στο σχέδιο, και τον Κ. Παρθένη στο εργαστήριο της
γίδα, στη Νέα Ιωνία, προσφυγικό συνοικισμό, κάπου επτά Ζωγραφικής. Την ίδια εποχή διαμορφώνει τους δύο κύριους
χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, ένας φιλέρευνος έφηβος, πόλους των ενδιαφερόντων και της δημιουργικής ενασχόμαθητής του τοπικού Γυμνασίου, που έκανε τον ρομα- λησης ολόκληρης της ζωής του: τη ζωγραφική και το θέατρο.
ντικό περίπατό του σε ένα χωματόλοφο που υπήρχε στην Τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών με
άκρη της αυλής του σχολείου, ανακάλυψε ότι το νερό της δασκάλους τον Α. Βεάκη , τον Δ. Ροντήρη και τον Ιστορικό του Ελληνικού Θεβροχής είχε ξεθάψει
άτρου Γιάννη Σιδέρη, με
κομμάτια αρχαίων κερατον οποίον και συνδέθημικών που είχαν χαραγκε με στενή φιλία.
μένο επάνω τους τον
διπλό πέλεκυ. ΕιδοποιΜετά το πέρας της
ήθηκε αμέσως η αρχαιστρατιωτικής του θητείολογική υπηρεσία. Οι
ας, κατά τη διάρκεια της
ανασκαφές που διενεροποίας εικονογράφησε το
γήθηκαν, στη συνέχεια,
ναό του Αγίου Γεωργίου
έφεραν στο φως τρία
στο στρατόπεδο του Β΄
θαυμάσια αγγεία πρωΣώματος Στρατού, στην
τογεωμετρικής περιόΚοζάνη, φεύγει με υποδου, που τώρα κοσμούν
τροφία του Ι. Κ. Υ για το
τις προθήκες του ΕθνιΠαρίσι και γράφεται στην
Ο Β. Βασιλειάδης αριστερά με τον τσαγκάρη-ποιητή
κού Αρχαιολογικού
Ανώτατη Εθνική Σχολή
και ζωγράφο Χ. Καμπούρογλου.
Μουσείου: ο νεαρός
Διακοσμητικών Τεχνών.
αυτός έφηβος ήταν ο
Η διπλωματική του διαΒασίλης Βασιλειάδης, που οι ευαισθησίες, η ζωηρή φα- τριβή με θέμα, Τα Ελληνικά Αγγεία, που αποσπά ειδικό
ντασία και το ανήσυχο πνεύμα του, τον οδήγησαν στο έπαινο, τον οδηγεί στο δίπλωμα με ειδίκευση στη γλυπτική.
δρόμο της τέχνης, έγινε ζωγράφος, σκηνογράφος και Ύστερα από την αποφοίτησή του, το 1960, παρακολουθεί
καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
μαθήματα σκηνογραφίας στην ΄Οπερα των Παρισίων και
αφοσιώνεται συστηματικά στη σπουδή του σκηνικού χώρου,
χτίζοντας πάνω σε γερά τα θεμέλια την κατοπινή καλλιτεΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ
Ο Βασίλης Βασιλειάδης, γεννήθηκε το 1927, στη Νέα χνική του δραστηριότητα.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 1961, διορίζεται
Ιωνία της Αττικής. Οι γονείς του ήσαν Μικρασιάτες πρόσφυγες από τη Σπάρτη της Πισιδίας. Είχε καλλιτεχνικές διευθυντής και καθηγητής στο Εργαστήριο Σκηνογρακαταβολές γιατί ο πατέρας του, Κήρυκος, ήταν φημισμέ- φίας και Ενδυματολογίας του Αθηναϊκού Τεχνολογικού
νος σχεδιαστής χαλιών και ο παππούς του αγγειοπλάστης. Ινστιτούτου [Σχολή Δοξιάδη] και παράλληλα ο Κάρολος
Έτσι διαμορφωμένες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον Κουν του εμπιστεύεται τη διδασκαλία των ίδιων μαθηοι προϋποθέσεις αυτές, ευνόησαν την καλλιέργεια της μάτων στη Δραματική του Σχολή. Την ίδια χρονιά, εκλέευαισθησίας και της φαντασίας του, και τον οδήγησαν γεται ομόφωνα ΄Εφορος του Φροντιστηρίου Διακόσμησης και Σκηνογραφίας της Α. Σ. Κ. Τ.
στην μετέπειτα πορεία του.
Το 1974, επιμελήθηκε την Έκθεση Κυπριακού Θεάτρου
Το 1940, ζωγραφίζει μια σειρά από γελοιογραφίες του
Μουσολίνι, στις οποίες είναι διάχυτο το πατριωτικό κλίμα που οργάνωσε το Θεατρικό Μουσείο Αθηνών, του οποίου
της εποχής, ενώ στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής, τη χωροταξική διαμόρφωση των αιθουσών είχε αναλάβει
συμβάλλοντας με τις δικές του δυνάμεις στο πνεύμα της μαζί με τον Γιάννη Σιδέρη και τον αρχιτέκτονα Κίμωνα
Εθνικής Αντίστασης, δημιουργεί και μοιράζει μια σειρά Λάσκαρη. Την ίδια χρονιά ματαιώνεται, εξαιτίας των τραγιαπό γελοιογραφικά αντιφασιστικά σχέδια.
κών γεγονότων [πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου και
Το 1943, σε ηλικία 17 ετών, όντας ακόμα μαθητής του, εισβολή των Τούρκων ], το ανέβασμα στην Κύπρο, στο
εξαταξίου τότε Γυμνασίου,( το οποίο τελειώνει το 1946) Αρχαίο Θέατρο της Σαλαμίνας, του Δύσκολου του Μενάνγράφεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ως εξαιρετι- δρου που επρόκειτο να ντύσει και να σκηνογραφήσει.
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Το 1975, μετά από διδακτικό έργο 14 χρόνων στο φροντιστήριο σκηνογραφίας της Α. Σ. Κ. Τ, διεκδικεί, για δεύτερη φορά, την έδρα του σχεδίου στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Μετσοβείου Πολυτεχνείου, και παρόλη της θέρμη υποστήριξη που βρήκε η υποψηφιότητά του από τον καθηγητή
της Α. Σ. Κ. Τ., Παντελή Πρεβελάκη, τον Αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη και τον διευθυντή του Ι. Κ. Υ., Κ. Μπαρμπή,
δεν εκλέγεται, πράγμα που τον γεμίζει με μεγάλη πίκρα.
Το 1977, φιλοτέχνησε την προτομή του Μένου Φιλήντα,
του γνωστού μαχόμενου δημοτικιστή και γλωσσολόγου, η
οποία στήθηκε στην ομώνυμη πλατεία της Νέας Ιωνίας.
«Για την εκτέλεση του έργου, ορειχάλκινου (ύψους 50
εκ.) με μαρμάρινη βάση δύο μέτρων, όπου θα χαρασσόταν η
σχετική επιγραφή, απαιτήθηκαν δαπάνες 80.000 δραχμών,
και εργασία τριών μηνών. Ο καλλιτέχνης ζήτησε ως αποζημίωση το ποσό των 100.000 δραχμών, αντί του διπλάσιου
ποσού που ήταν το συνηθισμένο τίμημα για ανάλογα έργα,
θεωρώντας το έργο αυτό ως προσφορά δική του προ τον
Δήμο. Όπως έγραφε στο σχετικό γράμμα προς το Δήμαρχο
της Νέας Ιωνίας (23 Απριλίου 1977), ‘….το έργο είναι προσφορά μου, ως δημότη του Δήμου Νέας Ιωνίας, όπου γεννήθηκα, ανδρώθηκα και έκανα τις εγκύκλιες σπουδές μου,
προ τον Δήμο, όταν μάλιστα ληφθή υπ’ όψιν ότι η εργασία
μου πάνω στην προτομή ήταν διάρκειας τριών μηνών και
έγινε με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση»1
Έκανε σκηνογραφίες και κοστούμια σε πολλά θέατρα:
Θέατρο Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε. και στους Θιάσους:
Χατζίσκου – Νικηφοράκη, Αλέκου Αλεξανδράκη, Έλλης
Λαμπέτη, ΄Ελσας Βεργή κ.α
΄Ελαβε μέρος σε πολλές εκθέσεις, τιμήθηκε με πολλά
βραβεία, [ 3ο βραβείο αφίσας Ε. Ο. Τ, κ. α]. ΄Εκανε διαλέξεις
πάνω σε θέματα τέχνης και ποίησης, την οποία υπεραγαπούσε.
Εκτός από το Γιάννη Σιδέρη, ο Β. Βασιλειάδης, ανάπτυξε στενές φιλικές σχέσεις με τον Γιάννη Τσαρούχη, η επίδραση του οποίου είναι φανερή στη ζωγραφική του, τον Γιάννη
Ρίτσο, του οποίου εικονογράφησε πολλά βιβλία του, τον
πεζογράφο Γιώργο Ιωάννου, του οποίου τη μετάφραση της
Παιδικής Μούσας του Στράτωνος κόσμησε με 13 υπέροχα
σχέδια. Το ζεύγος Μινωτη –Παξινού, το οποίο ακολούθησε
όταν αυτό εξεδιώχθη από το Εθνικό Θέατρο την περίοδο της
χούντας, τον εκτιμούσε βαθύτατα. Αλλά και οι συνάδελφοί
του και οι μαθητές του στην Α.Σ.Κ.Τ έτρεφαν γι αυτόν ένα
άδολο θαυμασμό και μιαν ανυπόκριτη εκτίμηση.
Ο Παντελής Πρεβελάκης, Συγγραφέας, Ιστορικός της
Τέχνης, Ομότιμος Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. σημείωνε σε
επιστολή του, την 14ην Μαίου, 1975:
«Ο κ. Βασιλειάδης είναι ικανότατος σχεδιαστής, έχει προσέτι επιδείξει αξιολογότατα έργα ζωγράφου και γλύπτου. Ως
σκηνογράφος έχει διακριθή πλειστάκις. Είναι εξ εμφύτου
κλίσεως άριστος δάσκαλος, αφοσιωμένος πάση ψυχή εις το
έργον του, εμπνευσμένος και ευρυμαθής. Οι μαθηταί του, άνευ
εξαιρέσεως, τον ηγάπησαν και τον ετίμησαν. Εις κρισίμους
περιστάσεις απέδειξε άψογον ήθος.»

Ο ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, δήλωνε, στις 5 Μαίου, 1975:
«Ο Β. Βασιλειάδης είναι πράγματι καλλιτεχνική ιδιοφυία με
σπάνια σχεδιαστικά χαρίσματα και έμφυτον αίσθημα διακοσμητικής.»
Ο ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος, έγραφε, στις 5 Μαίου, 1975:
«Είχα την ευκαιρίαν να γνωρίσω το έργον του νέου καλλιτέχνου κ. Β. Βασιλειάδη και διαπίστωσα ότι η εργασία του
εν λόγω καλλιτέχνου χαρακτηρίζεται από μίαν αυστηράν
επίδοσιν και απο μίαν συνεχή ποιοτικήν πρόοδον, η οποία
δεικνύει έναν καλλιτεχνην σπανίας ικανότητος»
Ο Β. Βασιλειάδης είχε μεγάλη πνευματική καλλιέργεια
και ευρύτατη παιδεία. Ήταν πολυμαθέστατος και τον ενδιέφερε κάθε εκδήλωση τέχνης και πολιτισμού. Αφιέρωνε
μεγάλο χρόνο στο διάβασμα. Μελετούσε ιστορία, πεζογραφία, ποίηση και θέατρο. ΄Εδινε ιδιαίτερη σημασία στη
γλώσσα, την οποίαν ο ίδιος χειριζόταν με γνώση, κομψότητα και χάρη. Τον ενδιέφερε η ορθή γλωσσική διατύπωση
και καταδίκαζε τους γλωσσικούς βαρβαρισμούς. Είχε ξεχωριστή αίσθηση του ωραίου, πνεύμα εκλεκτικό και εκλεπτυσμένο γούστο.
Ο θάνατος, οφειλόμενος σε ατύχημα, τον βρήκε στις 4
Μαρτίου 1991, στο σπίτι του, και ήταν πραγματικά μεγάλη
απώλεια για την τέχνη και για τους φίλους του.

1

2

Νίκος Μοσχονάς, Βασίλης Βασιλειάδης, Πνευματικό Κέντρο Νέας Ιωνίας,
Νέα Ιωνία, 1998, σ. 34-35.
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος ο Β. Βασιλειάδης
στάθηκε μοναδικός. Με γερά εργαλεία του το χρώμα, το
σχέδιο και τη γλυπτική, υπηρέτησε γόνιμα το θέατρο. Η
σκηνογραφική δουλειά του δείχνει τη πολυμέρεια των
γνώσεων που είχε πάνω στην ιστορία της τέχνης, στην
αρχιτεκτονική, στη διακόσμηση, ενώ η ανατομία του σώματος και οι αρχές της κινησιολογίας τον βοηθούν στις
ενδυματολογικές του προτάσεις.
Ο Ν. Γ. Μοσχονάς, γράφει σχετικά στον τιμητικό
τόμο που εξέδωσε το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νέας
Ιωνίας, το 19982:
«Ως εικαστικός καλλιτέχνης που βιώνει το θέατρο δρα
στον τομέα της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας
αλλά έχοντας έμφυτη αγάπη και κλίση στην υποκριτική
συμμερίζεται και τη θέση του ηθοποιού και ενδιαφέρεται
για τη σχέση του με τον σκηνικό χώρο. Κύριο μέλημα του
ήταν η προσέγγιση του θεατρικού έργου με αγάπη, η κατανόηση των προθέσεων του δραματουργού, η σύλληψη του
εσωτερικού νοήματος του έργου και η ανάγκη να προβληθεί
το νόημα του μέσα από την αρμονικά συγκροτημένη σχέση
της θεατρικής πράξης με το συμβατικό σκηνικό χώρο»
«Σκοπός του σκηνογράφου,» έλεγε ο ίδιος, «δεν είναι
να εντυπωσιάσει το θεατή, αλλά να περιγράψει σωστά
το σκηνικό χώρο αποδίδοντας το πνεύμα του συγγραφέως και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της
θεατρικής πράξης.»
Βλ. Ν.Γ. Μοσχονάς, Βασίλης Βασιλειάδης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Νέας Ιωνίας, Νέα Ιωνία, 1998,σ. 40-41.

Γράφει ο ίδιος στο πρόγραμμα της παράστασης της Πάπισσας Ιωάννας, στο υπαίθριο θέατρο του Εθνικού Κήπου,
από το Θίασο του Νίκου Χατζίσκου: [1963]
«Ο τρόπος που ακολούθησα στην Πάπισσα Ιωάννα είναι
αντίστροφος απ’ ό, τι συνηθίσαμε να βλέπουμε στα κηποθέατρα......δε θάταν σωστό να κατασκευαστούν χτιστά σκηνικά
που προσπαθούν να ξεγελάσουν με το νατουραλισμό τους και
καταργούν τη θεατρική σύμβαση. Το αντίθετο, η σύμβαση εδώ
πρέπει να είναι υπογραμμισμένη......Δοκίμασα να ισορροπήσω
αρμονικά, μέσα στη σύγχρονη αίσθηση του χρώματος και της
φόρμας, επίπεδα, μάζες, όγκους, χρώματα, αξίες, γραμμές
πλάγιες, κατακόρυφες, καμπύλες, και να δημιουργήσω ένα
φόντο απολύτως απαραίτητο που θ’ αναδείξει τον ΗΘΟΠΟΙΟ»
Ο ίδιος πάλι γράφει στο πρόγραμμα της παράστασης
του έργου του Στρατή Καρρά, Οι Παλαιστές, του θιάσου
Μινωτή – Παξινού: (1969)
«.....Η ομορφιά της σκηνογραφίας είναι η αναγκαιότης
της. Η σκηνογραφία παίζει κι αυτή ένα ρόλο στο θέατρο --Είναι το βάθρο και το φόντο που θα αναδείξει και θα βοηθήσει τους ηθοποιούς να μας γοητεύσουν. Ο σκηνογράφος οφείλει να συλλάβει και να οργανώσει τον σκηνικό χώρο, όπου θα
αναπτύξει τη σκηνική του δράση ο ηθοποιός. Η καταλληλότητα και η λειτουργικότητα του χώρου ήταν και είναι η προϋπόθεση για τη σωστή σκηνική παρουσία του ηθοποιού.....»
Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο Β. Βασιλειάδης ήταν πολέμιος του θεατρικού νατουραλισμού και της
ηθογραφίας, υπέτασσε τη δουλειά του στο πνεύμα του
συγγραφέα και θεωρούσε τον ηθοποιό ως τον κύριο παράγοντα της θεατρικής μαγείας. Είχε την ικανότητα να υπεισέρχεται στη θέση του ηθοποιού και να βλέπει από την
οπτική του τη λειτουργία της παράστασης. Γι αυτό και τα
σκηνικά του προσαρμόζονταν σε μια «πραγματιστική αντίληψη» της παράστασης, που άφηνε τον ηθοποιό ελεύθερο
να εκφράσει όλη τη γκάμα της τέχνης του. Η αφαιρετική
μέθοδός του, απέρριπτε κάθε τι το περιττό και, προχωρώντας
με περιέχουσα λιτότητα, στόχευε στη ρεαλιστική ανάδειξη
του θεατρικού φαινομένου καθόλου.
Πρώτος υποδέχτηκε τον Βασιλειάδη στο χώρο του
θεάτρου ο Μανώλης Σκουλούδης, ο οποίος έγραψε, στον
Ελεύθερο , στις 14 Ιουλίου 1963, για τη δουλειά του στην
Πάπισσα Ιωάννα, [ Θίασος Χατζίσκου]:
« Ο Β. Β. , με τις ανάλαφρες και αρμονικότατες σε χρώμα
συνθέσεις του, τις τόσο δεμένες με το θέμα και το τοπίο και
τόσο μαστορικά βοηθητικές για τον άνετο και γοργό ρυθμό
της παράστασης, μου έδωσε ολοκληρωμένη την αίσθηση της
εισόδου ενός σπουδαίου ταλέντου στο χώρο της θεατρικής
μας ζωής και μου προκάλεσε συγκινήσεις που είχα να νιώσω
από τον καιρό των πρώτων εμφανίσεων του Γιάννη Τσαρούχη
και του Νικολή Χατζή-κυριάκου Γκίκα. Τον συγχαίρω.........»
Ο Ηλίας Βενέζης, σχολίαζε, στην Ελευθερία, 24 Ιουνίου
1965, το σκηνικό του Αγαμέμνονα στην Επίδαυρο [σκηνοθεσία Α. Μινωτή, Κλυταιμνήστρα Κ. Παξινού]:
«....ο Βασιλειάδης έστησε ένα σκηνικό που όταν το είδε
προχθές στην Επίδαυρο ο Βισκόντι είπε: « Μάλιστα. Αυτό
είναι σκηνικό σ’ ένα θέατρο ωσάν της Επιδαύρου...»

Ο Θόδωρος Κριτικός [Θόδωρος Χατζηπανταζής],
έγραφε, στην Ακρόπολη, στις 9 Φεβρουαρίου 1969, για
τον Πατέρα του Στρίντμπεργκ:
«........Αυτή την υπερρεαλιστική διάσταση του έργου θέλει
ασφαλώς να εκφράσει το βασικά ρεαλιστικό σκηνικό του Β.
Βασιλειάδη, από το οποίο έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του
πίσω τοίχου, για να φανερώσει τις απειλητικές σιλουέτες γιγαντιαίων δέντρων, που απλώνουν τα γυμνά κλαδιά τους.......»
Για την παράσταση της Τρελής του Σαγιώ, στο Εθνικό
Θέατρο, ο Αλέξης Διαμαντόπουλος, σημείωνε στη Μεσημβρινή, 28 Ιανουαρίου 1966:
« Τα σκηνικά του Βασιλειάδη άξιζαν το χειροκρότημα
που πήραν. Έδωσε εξαίρετες λύσεις. ΄Εδειχναν και υπογράμμιζαν μόνον ό,τι έπρεπε και ό,τι είναι γνήσιο Παρίσι....»
Το ίδιο επαινετικός είναι και ο Αλκ. Μαργαρίτης, για
το σκηνικό του Φιλοκτήτη, [σκηνοθεσία Α. Μινωτή ,Επίδαυρος 1977], σ’ Τα Νέα, 30 Ιουλίου, 1977:
«..Υποβλητική της αγριότητας του τοπίου και της απελπιστικής μοναξιάς του Φιλοκτήτου η σκηνογραφία του κ.
Βασίλη Βασιλειάδη....»
Στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας
ο Β. Βασιλειάδης σκηνογράφησε πενήντα έξι ανεβάσματα
τριάντα εννέα συνολικά θεατρικών έργων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Βασίλης Βασιλειάδης υπήρξε πνεύμα οικουμενικό και
ανήσυχο. Η προσωπικότητά του παρόλη της ευρωπαϊκή
του κουλτούρα απηχούσε τις ανατολίτικες ρίζες του, τις
οποίες ποτέ δεν αρνήθηκε Ήταν ζωγράφος, γλύπτης, σχεδιαστής, διακοσμητής, σκηνογράφος, ενδυματολόγος και
ένας σφαιρικός άνθρωπος του θεάτρου, αφού υπήρξε και
ηθοποιός και σκηνοθέτης. Η προσφορά του στον τομέα της
διδασκαλίας της σκηνογραφίας, στην οποίαν αφοσιώθηκε
και στην οποίαν αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής
του, είναι ανυπολόγιστη. Διαλογίστηκε με βαθιά λογιοσύνη πάνω στη τέχνη και τη ζωή και έφυγε γεμάτος με την
πίκρα που είναι πεπρωμένο να κουβαλούν οι πραγματικοί
άνθρωποι σ’ αυτόν τον «ψεύτικο κόσμο».
Αν σήμερα, φίλε αναγνώστη, τριάντα τόσα χρόνια μετά
την απρόσμενη εκδημία του, εκλάβεις τις παραπάνω γραμμές σαν ένα μεταχρονολογημένο μνημόσυνο στον άνθρωπο που υπήρξε πατριώτης μου, φίλος μου και δάσκαλός μου,
θα σου είμαι ευγνώμων ες αεί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Μοσχονάς Γ. Νίκος, Βασίλης Βασιλειάδης, Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Νέας Ιωνίας[Αττικής], Νέα Ιωνία, 1998.
- Προγράμματα των Παραστάσεων.
- Προσωπικό μου αρχείο.
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ην Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, στις 7 το βράδυ, έλαβε στο Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας εκδήλωση με θέμα:

1922-1923: Εκατό χρόνια μετά, το Μακρονήσι λύνει την σιωπή του.

Ήταν μια εκδήλωση τιμής στους πρόσφυγες από τον Πόντο που πέρασαν από αυτό το μαρτυρικό νησί αφού πολλοί από αυτούς
πέθαναν ενώ όσοι επέζησαν (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) ποτέ δεν ξέχασαν τον εφιάλτη που έζησαν.
Ήταν μια πρωτότυπη παρουσίαση-έρευνα από τον Θεόφιλο Καστανίδη, Πρόεδρο
του Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ»
Στην έναρξη της εκδήλωσης τους παρισταμένους καλωσόρισε ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας Κοσμάς Χατόγλου και χαιρετισμό απεύθυναν
οι: Κυριάκος Μπατσάρας Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων και
Χρήστος Δημόπουλος Πρόεδρος της Σ.Π.Ο.Σ. Νοτίου Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας Λουκάς Χριστοδούλου,
έκανε μία σύντομη αναφορά και για τα άλλα λοιμοκαθαρτήρια-απολυμαντήρια της περιόδου εκείνης όπως: του Αγίου Γεωργίου κοντά στη Σαλαμίνα, της Καλαμαριάς (Καραμπουρνάκι) και της Κέρκυρας, όπου κοινό χαρακτηριστικό όλων, ήταν «…..ότι οι χώροι των λοιμοκαθαρτηρίων ήταν χώροι
κοντά σε λιμάνι για την υποδοχή και προσωρινή απομόνωση των προσφύγων
Θεόφιλος Καστανίδης.
που έφταναν με πλοία, προκειμένου να ελεγχθεί η ατομική
– υγιεινή τους κατάσταση…».
Ακολούθησε στο βήμα η Δήμητρα Φίλιππα Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ιωνίας «Η Σινώπη» που
αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Θεόφιλου. Καστανίδη που ανέβηκε στο βήμα, για να μας παρουσιάσει τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα εκείνης της περιόδου.
“…Η γενοκτονία του λαού και η δραματική κατάληξη των
Ποντίων προσφύγων μαζί με αρκετές οικογένειες Ασσυρίων
επάνω στο Μακρονήσι, παρέμενε μέχρι πρόσφατα, δίχως τεκμηρίωση. Σε πολλούς συμπατριώτες μας, ήταν εντελώς άγνωστη
ιστορία, ακόμα και αν είχαν χάσει συγγενείς τους εκεί επάνω.
Αξίζει να τονίσουμε, την ανιδιοτελή προσφορά και την ανθρωπιά, που επέδειξαν οι Αμερικανίδες ιατροί της ανεξάρτητης
υγειονομικής οργάνωσης Αmerican Women’s Hospitals (AWH).
Εθελόντριες, που βρέθηκαν να δοκιμάζονται και να πεθαίνουν
δίπλα-δίπλα με τα απεγνωσμένα στίφη των προσφύγων, συνοδεύοντας τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων, από τα βάθη της Ανατολίας ως τα λοιμοκαθαρτήρια της Ελλάδας.
Πρόκειται για την πιο γόνιμη συνεργασία και αλληλεγγύη
των ξένων, προς εμάς τους Έλληνες. Στο Λοιμοκαθαρτήριο «της
Μακρονήσου … των Προσφύγων, παίχτηκε η τελευταία
σκηνή του δράματος της Γενοκτονίας. Σ΄ αυτό το ακατοίκητο
και αφιλόξενο νησί, σφραγιζόταν οριστικά πλέον, «η ταφόπλακα» της συστηματικής Γενοκτονίας των Ελλήνων της
Ανατολής από τους Νεότουρκους….”.
Μετά το τέλος της παρουσίασης τα χορευτικά τμήματα των
Ποντίων, απέδωσαν τους χορούς; Διπάτ Τικ - Μακρύν Καϊτέν
(Στίχοι εξορίας) – Ατσαπάτ και Σέρρα.
Με την ανταλλαγή δώρων, το κέρασμα και πολλή συζήτηση ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν:
Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας και οι Σύλλογοι Ποντίων:
Ν. Ιωνίας «Η Σινώπη», Μεταμόρφωσης «Εύξεινος
Πόντος» και Ν. Φιλαδέλφειας «Δημήτριος Υψηλάντης».
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Δωρεές
Προς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
Ενταύθα

Ν. Ιωνία 7 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.

Υπόψη:
κου Χαράλαμπου Πρίφτη
Διοικητή του Νοσοκομείου
Κύριε Διοικητά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας, ενός ιστορικού Σωματείου της Ν. Ιωνίας που έχει συμπληρώσει 90 χρόνια συνεχούς δράσης στον πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα της ευρύτερης περιοχής, συναισθανόμενο τις έκτακτες ανάγκες του νοσοκομείου μας μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, επιθυμώντας να στηρίξει στο μέτρο του δυνατού, τον αγώνα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού,
προτίθεται να προβεί άμεσα στην προσφορά 400 αντισηπτικών και 100 γιαλιών προστατευτικών.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την αποδοχή.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
10 Απριλίου 2020

Η

Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας και ο Ιωνικός Σύνδεσμος, δύο ιστορικά σωματεία της Ν. Ιωνίας, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και να προσπαθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, να έρθουν αρωγοί στο τιτάνιο έργο
των γιατρών και των νοσηλευτών προσφέροντας απαραίτητα είδη προστασίας τους.
Έτσι προμηθεύτηκαν και παρέδωσαν στο ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«Η Αγία Όλγα», τα παρακάτω είδη: 2.000 χειρουργικές μάσκες, 260 μάσκες ειδικού τύπου, 400 συσκευασίες αντισηπτικού υγρού και 100 ιατρικά γιαλιά, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης.
Τα Διοικητικά Συμβούλια

Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας.

Γιαν. Κοντίτσης - Γιαν. Λαζαρίδης – Χαρ. Πρίφτης – Λουκ. Χριστοδούλου.
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«ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ»

Η

3 Οκτωβρίου 2020

Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Καρδίτσας μετά το πέρασμα του «Ιανού», ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Ν. Ιωνίας, να προσφέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου της Ενώσεως, Ξένια Παλιόγλου και
Σταύρος Παπαγερασίμου παρέδωσαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, δέματα-κούτες, προκειμένου
να μεταφερθούν στην Καρδίτσα.
Είναι ένα ελάχιστο δείγμα συμπαράστασης στις δύσκολες ώρες που περνούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Καρδίτσα

Τα μέλη μας Στ. Παπαγερασίμου και
Ξένια Παλλιόγλου στην παράδοση.

Ευχαριστήρια Επιστολή Δήμου.
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Οι προμήθειες έφθασαν στην Καρδίτσα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΤΗΣ ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΊ
Ν. Ιωνία 16/7/2020

«Σ

ήμερα έγινε η πραγματική άλωση της
Πόλης. Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά
έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε για ποιο
λόγο χτυπούν οι καμπάνες» είπε για να προσθέσει «χτυπούν για την χριστιανοσύνη», η
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ η οποία συγκλονίζει
με τα λόγια της.
Είναι γεγονός ότι ο «Σουλτάνος» Ταγίπ Ερντογάν,
στην άσχημη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα του, σκέφτηκε να αποπροσανατολίσει τον λαό του και κάνοντας επίδειξη αλαζονείας άλλαξε την πολιτική ατζέντα.
Σε αντίθεση με αυτά που πίστευε και έλεγε πριν από λίγα χρόνια για την Αγία Σοφία (δηλαδή να παραμείνει μουσείο) ο
Τούρκος Πρόεδρος, εκβιάζοντας και επιβάλλοντας τη θέλησή του, ανάγκασε το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας να λάβει
θέση που εξυπηρετούσε τα σχέδια του.
Η Αγία Σοφία που έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτικής Κληρονομιάς από το 1934, σήμερα μετατρέπεται σε
τζαμί. Και τι ειρωνεία! Ορίζει ότι θα πρωτολειτουργήσει στις 24 Ιουλίου 2020. Αμφισβητεί έτσι εμμέσως και την Συνθήκη της
Λοζάνης, στέλνοντας μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
Δυστυχώς η Διεθνής Κοινότητα και οι λεγόμενοι σύμμαχοί μας πέρα από κάποιες χλιαρές δηλώσεις, δεν πρόκειται να λάβουν
δραστικά μέτρα για να αποτρέψουν την εν λόγω απόφαση. Ό,τι έγινε και το 1922. Θα κάνουν κάποιες δηλώσεις και έπειτα το
θέμα ξεχάστηκε. Η Γερμανία ήδη το δήλωσε: «Θέμα της UNESCO η Αγία Σοφία. Δεν αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία».
Οι ….ηγέτες γηράσκουν και πεθαίνουν. Ο πολιτισμός αντέχει στο διάβα του χρόνου. Η Αγία Σοφία πέρασε στην Ιστορία
και θα μείνει ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά το 2020 έγιναν προς την Ένωση, οι παρακάτω δωρεές:
α) Δημήτρης Εφραίμογλου 300 €, Θεοδοσία Κωτσοπούλου 200 €, και Γεωργία Πέτρου 200 €, στη μνήμη
Συμεών Εφραίμογλου.
β) Αγγελική Χρηστίδη 50 €, στη μνήμη Στράτου Χρηστίδη.
γ) Ιουλία Αναστασιάδου, Γεώργιος Αναστασιάδης και Κυριακή Λαουρέντιους, 100 €, στη μνήμη της θείας
τους Γεσθημανής Αναστασιάδου.
δ) Κυριάκος Ελμαλόγου 100 €, στη μνήμη Λίας Ιωαννίδου.
ε) Ξένια, Καίτη και Ιωσήφ Παλιόγλου 200 €, στη μνήμη των γονιών τους Σταύρου και Θεοπίστης Παλιόγλου.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τ

22 Σεπτεμβρίου 2020

ο Διοικ. Συμβούλιο της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας, είχε προγραμματίσει και
είχε προσκαλέσει τα μέλη της, να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Οικονομικο-Απολογιστική Συνέλευση των μελών της, για τις 23 Σεπτεμβρίου 2020
(πρώτη σύγκλιση) και για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (επαναληπτική σύγκλιση).
Λόγω όμως των πρόσφατων μέτρων που αποφάσισε η Πολιτική Προστασία λόγω
του κορωνοϊού, (συγκεντρώσεις σε κλειστό χώρο μέχρι 9 ατόμων) αναγκαζόμαστε να συμμορφωθούμε.
Αναβάλλουμε την Γενική Συνέλευση της 23ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2020, μέχρι να
αρθούν τα μέτρα που θα καταστήσουν την συγκέντρωσή μας εφικτή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΤΟ ΣΚΆΚΙ ΜΑΣ

Σ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Μ. ΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

τα πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα που διεξάχθηκαν στο Περιστέρι από τις 28/8/2020 έως τις 3/9/2020
έλαβαν μέρος 12 μαθητές από την ‘Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας. Είχαμε πολλές επιτυχίες με κορυφαία
αυτή της Βάγιας Τσεκούρα που ήρθε 3η στην Ελλάδα και έλαβε χάλκινο μετάλλιο.
Στα πανελλήνια μαθητικά πρωταθλήματα που διεξάχθηκαν στο Περιστέρι 4 με 6 Σεπτεμβρίου 2020 έλαβαν
μέρος 16 παιδιά από την Ένωση Σπάρτης Μικρά Ασίας.
Όλα τα παιδιά έδειξαν τον καλύτερό τους εαυτό στους
αγώνες σημειώνοντας επιτυχίες.
Ιδιαίτερα αναφέρουμε τον Κεραμιώτη Στυλιανό που
κέρδισε την 3η θέση στην Ελλάδα στην κατηγορία των
παιδιών της πρώτης τάξης δημοτικού.
Την Σφυράκη Νικολέτα Γεωργία που έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος στα κορίτσια και έλαβε το κύπελλο ενώ
απόσπασε και την 5η θέση στην γενική κατάταξη στην
κατηγορία των παιδιών της δευτέρας τάξης δημοτικού.
Επίσης είχαμε άλλη μια μεγάλη νίκη αυτή της Τσεκούρα Βάγιας της οποίας αποδόθηκε κύπελλο ως πρωταθλήτρια Ελλάδος αλλά και χάλκινο μετάλλιο για την
3η θέση στην γενική κατάταξη στην κατηγορία των
παιδιών της δευτέρας γυμνασίου .
Τέλος η Τσεκούρα Σταυρούλα αναδείχθηκε 2ο κορίτσι
στην Ελλάδα και έκτη στην γενική κατάταξη στην
κατηγορία των παιδιών της πρώτης γυμνασίου.

Η

Έναρξη μαθημάτων Σκακιού περιόδου 2020 - 2021

σκακιστική προπόνηση άρχισε φέτος στις 18-09-2020 . Η διαφορά από τις άλλες περιόδους προπονήσεων έγκειτο στην τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου προπονήσεων της Ελληνικής Σκακιστικής
Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) έπειτα από σχετική εντολή του Υπουργείου Αθλητισμού για την προστασία της υγείας των σκακιστών (μαθητών μας) από την ασθένεια COVID-19.
Οι μαθητές, όλοι πειθαρχημένοι, προσέρχονταν με τις προστατευτικές μάσκες τους στο σύλλογο και έπειτα
από θερμομέτρηση που πραγματοποιούσαμε κατά την είσοδό τους, στη συνέχεια απολύμαιναν τα χέρια τους
με αντισηπτικό διάλυμα και πήγαιναν για μάθημα.
Τα γραφεία (θρανία) είχαν τοποθετηθεί αραιά, οι μαθητές παρέμεναν με τις μάσκες τους καθ’ όλη τη διάρκεια
του μαθήματος, όπως επίσης και οι δάσκαλοι. Στις αλλαγές μεταξύ των τμημάτων οι αίθουσες αερίζονταν
και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.
Τα μαθήματα σταματήσαν στις 30-10-2020 κατ’ εντολή της Κυβερνήσεως. Περιμένουμε νέα εντολή για την
επανεκκίνηση των μαθημάτων, πιθανώς τον Ιανουάριο. ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

14 | Η Σπάρτη της Ανατολής

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η

σκακιστική ομάδα μας στο διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας μετά από 8 αγώνες
( 12/1/2020 – 8/3/2020 ) παρέμεινε στην Β΄ Εθνική Κατηγορία. Φέτος ο τελευταίος αγώνας ο 9ος
που θα γίνονταν με αντίπαλό μας την «ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ», δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, χωρίς να αλλάζει κάτι στην τελική μας κατάταξη. Στην περίπτωση που και ο
τελευταίος αγωνιστικός γύρος πραγματοποιούταν, ανεξάρτητα αποτελέσματος όπως είχε διαμορφωθεί
η βαθμολογία πάλι θα βρισκόμασταν στην 6η θέση μεταξύ των 10 αγωνιζομένων ομάδων. Όλοι αγωνίστηκαν με αγάπη και αφοσίωση δείχνοντας πνεύμα ομαδικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως το καλύτερο
αποτέλεσμα έφεραν οι αδελφές Τσεκούρα, η Βάγια με 8 στα 8 και η Σταυρούλα με 7,5 στα 8.Οι αγώνες
που δόθηκαν με τα αντίστοιχα σωματεία έχουν ως εξής:

ΝΙΚΕΣ

ΗΤΤΕΣ

1

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

7

3

2

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

5,5

4,5

Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

3

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

5

5

Φ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

4

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

4,5

5,5

Σ.Ο. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

5

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

4,5

5,5

Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

6

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

8

1,5

Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

7

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

4

6

Σ.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

8

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

4

6

Σ.Ο. Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ

9

ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

-

-

Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΜΕ ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στους αγώνες έλαβαν μέρος οι εξής παίκτες κατά αλφαβητική σειρά:
1

ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

3

ΓΙΟΡΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

4

ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

5

ΖΑΒΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

6

ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8

ΛΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

9

ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

10

ΜΠΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

11

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-Π

13

ΠΕΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓ.-ΔΗΜ,

14

ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

15

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΝΑ

16

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

17

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ

18

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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Νίκες σε Βαλκανικό επίπεδο

Η αθλήτριά μας Βάγια Τσεκούρα συμμετείχε με επιτυχία στο διαδικτυακό Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νεανίδων
μέχρι 14 ετών στους οποίους έλαβαν μέρος σκακίστριες από 10 Βαλκανικές χώρες. Η Βάγια έκανε 4 νίκες σε 7
αγώνες νικώντας τις αθλήτριες από Τουρκία, Αλβανία, Ρουμανία και Σκοπίων με αποτέλεσμα η χώρα μας να
συγκεντρώσει τους βαθμούς και να καταλάβει την 2η θέση στην κατηγορία αυτή. Συγχαρητήρια Βάγια!

Κύπελλο Αττικής

Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι αγώνες του Κυπέλλου Αττικής. Δυστυχώς η κλήρωσή μας ήταν με ομάδα
της Α΄ Εθνικής κατηγορίας, το ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το αποτέλεσμα ήταν 0,5 -3,5. Τη μοναδική ισοπαλία
του αγώνος, την έφερε ο κύριος Βασίλης Γιορντός. Έλαβαν μέρος: 1η σκακιέρα ο Κωνσταντίνος Πανταζής, 2η σκακιέρα ο Βασίλειος Γιορντός, 3η σκακιέρα ο Αντώνιος Αμπατζής και 4η σκακιέρα ο Ευάγγελος Τριανταφύλλης.

Μεταγραφή Παίκτη

Μετά μεγάλης μας λύπης δώσαμε, κατόπιν αιτήσεώς του, μεταγραφή στον άξιο παίκτη μας κ. Βασίλη Γιορντό, έπειτα από την τρίχρονη παρουσία του στο Σύλλογο. Είχε έρθει από την ομάδα ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ με δική του επιθυμία
και τον δεχτήκαμε με χαρά. Ήταν δυνατός παίκτης και έπαιζε στη 2η σκακιέρα της 10μελούς ομάδας μας της Β’
Εθνικής κατηγορίας, συνέβαλε δε με τους αγώνες του στην παραμονή μας στην κατηγορία.
Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή τύχη στη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό .

Επιτυχίες μαθητών μας σε ανώτερες σχολές

Εντυπωσιακά αποτελέσματα είχαν και 3 παίκτες της σκακιστικής μας ομάδας γιατί παράλληλα με την αγωνιστική τους παρουσία κατάφεραν να περάσουν σε ανώτερες σχολές, αποδεικνύοντας την σημαντική συμβολή
του σκακιού στην εξέλιξή τους ως προσωπικότητες. Συγχαρητήρια λοιπόν στους:
Κουνουβέλη Μιχάλη που εισήχθη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,τον Κανελάκη Κοσμά που εισήχθη
και αυτός στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον Μπατσολάκη Γιώργο που εισήχθη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Προσφορές γονέων μαθητών Σκακιού στην Ένωση

Λεωνίδας Γαϊτάνης: Τον ευχαριστούμε θερμά για τους 25 τόμους βιβλίων που δώρισε στην Ένωση.
Άγγελος Σπυρίδων: Τον ευχαριστούμε θερμά για τις 2.500 κάρτες γιατρού που μας προσέφερε δωρεάν. Επίσης, για
τα 3 πλαστικά πανό με τους μηχανισμούς τους.

Δωρεές για το τμήμα σκακιού

100 Ευρώ δώρισαν οι: Σπυρίδων Άννα, Γαϊτάνης Λευτέρης και Παναγιώτης, Ζάβαλης Νικηφόρος και Οδυσσέας,
Κεραμιώτης Στέλιος και Γιάννης, Κομματά Ελένη και Παναγιώτης, Κοτσόβολος Γεώργιος και Αναστασία, Μπανάς Στέλιος και Φιλοθέη-Ιωάννα, Παπαδόπουλος Θωμάς και Χρήστος, Πάττας Νικόλαος και Ορέστης, Πιπέλη
Ευδοκία και Ιωάννης, Σπηλιοτόπουλος Σπύρος και Δημήτρης, Στράντζα Θωμούλα και Γιώργος, Τάτσης Νικόλας
και Ιωάννα, Τρίκας Ηλίας
70 Ευρώ δώρισαν οι: Γκάμπερ Αναστασία, Δαραμάρας Κωνσταντίνος, Δήμας Νίκος, Δρόσος Χρήστος, Εμμανουηλίδης Στέφανος, Καπασακάλογλου Αχιλλέας, Λιάπης Νικόλαος, Μερκουράκη Κωνσταντία, Μικρομάστορας
Νίκος, Μούκα Ντανιέλ, Μπερβανάκης Γεώργιος, Μπρέντας Χριστόφορος, Οζντογάν Αριστοτέλης, Παπαδημητρίου Δημήτριος, Παπαδόπουλος Πρόδρομος, Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Ρόκκου Ελένη-Ιωάννα, Σίνης
Δημήτριος, Στρατηγάκης Γιώργος, Σφυράκη Νικολέτα-Γεωργία και Αντώνης, Σωτηροπούλου Μαρία, Τασιούλης
θάνος, Τζάθας Παναγιώτης, Τσομλεκτσόγλου Στέφανος, Χατζάκης Ανδρέας, Χωριανόπουλος Παρασκευάς.
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«Ιστορικό Περίγραμμα Της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας»
Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γ. Τσοπανάκη,
άξιου τέκνου της Αλάγιας της Παμφυλίας (1941 -8 Νοεμβρίου 2019)
που «αναχώρησε» για άλλους κόσμους φωτεινότερους και ωραιότερους…

Ω

ς γνωστόν, η Ι.Μ. Πισιδίας αριθμεί ιστορικό
βίο μακραίωνο ενώ, η ύπαρξή της πρέπει να
συνδεθεί με την Εκκλησία των Κατακομβών,
εξαιτίας των ποικιλώνυμων διωγμών καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών πρώτων μ.Χ. αιώνων. Τούτο αποδεικνύεται πασιφανέστατα δια της πανάρχαιης έδρας
της, της Αντιοχείας1 της Μικράς (Γιάλ(ο)βατς) ενώ,
μέσα στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας της
Μικράς Ασίας - τους χρόνους της ακμής της - συμπεριλαμβάνονταν και είκοσι - τρεις (23)Επισκοπές!
Η Εκκλησία της Πισιδίας υπήρξε γνήσια Αποστολική, ως δημιούργημα του Αποστόλου Παύλου, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων· μάλιστα, ως
πρώτος Επίσκοπος αυτής αναφέρεται ο Εύδοξος ο
οποίος έδρασε επί ηγεμονίας του Μαξιμιανού με έδρα
την Αντιόχεια τη Μικρά.
Οι ιστορικές περιπέτειες και συγκυρίες στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, τη ΡΩΜΑΝΙΑ (<Romania
< Roma óΡώμη), συνέβαλαν καθοριστικά όπως η
γειτονική της Ι. Μ. των Μύρων ή Μυρέων (Ντέμρε),
που ποίμαινε τους Ελληνορθόδοξους πληθυσμούς
τους εγκατεστημένους στην πλησιόχωρη Λυκία, διαμοιρασμένους προς ποίμανση σε τριάντα - πέντε(35)
Επισκοπές, να παρακμάσει. Τούτο συνέβη περί το έτος
1084, επί πατριαρχίας του Κωνσταντινουπόλεως (και
Νέας Ρώμης) Ευστρατίου (1081-1084) και βασιλείας
του Αυτοκράτορα Αλεξίου Α’ του Κομνηνού (10811118). Οπότε, υπήρξε επιβεβλημένη η εκ βάθρων
αναμόρφωση - για λόγους χωροταξίας - της Ιεράς
Μητροπόλεως Πισιδίας. Τότε, συμπεριλήφθηκε και η
όμορη Παμφυλία.
Εδώ, επιβάλλεται να επισημανθεί όλως ιδιαιτέρως
ότι στη γειτνιάζουσα (της Πισιδίας) Παμφυλία υφίστατο επίσημα η Ι.Μ. Πέργης ως τοπική Εκκλησία,
στα εκκλησιαστικά πράγματα της Χερσονήσου της
Μικράς Ασίας, ήδη από το έτος 314 μ.Χ. Έτσι, διένυσε ένδεκα (11) – περίπου - εκατονταετίες ζωής ως την
οριστική ερήμωσή της περί το έτος 1400· όσος υπήρξε και ο ιστορικός βίος της υπερχιλιόχρονης Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως, στην ευρύτερη

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
ΚΑΙ τ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
περιοχή της Παμφυλίας. Ακόμη, η Ι.Μ. Πέργης κατά
τη χρονική περίοδο της ακμής της αριθμούσε δέκα–
εννέα (19) Επισκοπές. Μία από αυτές ήταν και η
Επισκοπή της Ατταλείας. Περαιτέρω κατά το έτος
1084, ανυψώθηκε σε Μητρόπολη και, έκτοτε, έφερε
την ονομασία «Ιερά Μητρόπολις Ατταλείας και Πέργης» ή «Σίδης και Ατταλείας».
Δυστυχώς, στην πορεία του δομήτορος χρόνου
και σε βάθος τριών αιώνων, το 1400, επήλθε - εξαιτίας των ιστορικών γεγονότων ή συμβάντων της περιοχής - η πλήρης ερήμωση της Ιεράς Μητροπόλεως
Πέργης ή Σίδης και Ατταλείας. Οπότε, οι λιγοστοί
Έλληνες Ορθόδοξοι οι οποίοι απέμειναν δεν είχαν
πλέον Ποιμενάρχη (Επίσκοπο)! Έτσι, τέθηκε ζήτημα
υπαγωγής αυτών – λόγω διαποίμανσης - υπό την
επισκοπική επιστασία και μέριμνα άλλων πλησιόχωρων Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου.
Γενικά, η Ι.Μ. Πισιδίας, στην οποία εντάχθηκε η
Ι. Μ. Πέργης ή Σίδης και Ατταλείας υπήρξε μία από
τις σπουδαιότερες Εκκλησιαστικές Επαρχίες του
πάνσεπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Καθ’ όσον κατείχε τη δεκάτη ογδόη(18η) θέση στη β’ σειρά στο λεγόμενο «Συνταγμάτιον»2.
Μάλιστα, ο – εκάστοτε - Μητροπολίτης Πισιδίας
είχε ως επιχορήγηση επί ετησίας βάσης το ποσόν των
τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (475) χρυσών οθωμανο-τουρκικών λιρών ή σαράντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (41.500) γροσίων.
Περαιτέρω, ως προς τους καταγεγραμμένους Ιεράρχες της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας, επί τη βάσει
ιστορικών στοιχείων, μνημονεύονται κατά χρονολογική σειράν, ως ακολούθως:
Ο Μακάριος Β’, ο οποίος πέτυχε να συνάψει φιλικές σχέσεις με τον – τότε - Σελτζουκίδη σουλτάνο του
Ικονίου (ΡΟΥΜ)· ενώ, ισχυρίσθηκε, ότι τον προσηλύτισε στον Χριστιανισμό (sic!). Ο Μεθόδιος, που
κατεδίκασε την καλβινιστικής έμπνευσης αντίληψη
περί Θείας Ευχαριστίας (18-30, Ιουλίου 1671) και ο
Κοσμάς (1721)3.
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Ακολουθεί ο Επίσκοπος (Μητροπολίτης) της Ιεράς
Μητροπόλεως Πισιδίας Ευγένιος Β’ ο οποίος πατριάρχευσε για βραχύτατο χρονικό διάστημα, όταν διαδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε’ και, ο οποίος απαγχονίσθηκε
στις 10 Απριλίου 1821, κατ’ εντολήν του - τότε - σουλτάνου Μαχμούτ Β’. Αυτόν διαδέχθηκε στον πισιδικό
μητροπολιτικό (επισκοπικό) θρόνο ο Γεράσιμος Β’ και
υπήρξε βραχύβιος ποιμενάρχης περί τη διετία 18231824. Ακολούθησαν, διαδοχικά, οι Μελέτιος και Καισάριος (1862-1868).
Τον Καισάριο, κατόπιν, διαδέχθηκε στον επισκοπικό (μητροπολιτικό) θώκο της Πισιδίας ο ευρυμαθής
Παρθένιος και αυτόν – μετέπειτα - ο Βενέδικτος, που
υπήρξε άτυχος στην επισκοπική θητεία του στην Ι. Μ.
Πισιδίας. Επειδή, παύθηκε λόγω απειθαρχίας με εντολή του – τότε - Οικουμενικού Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Η ‘ (1891-1894)· ο οποίος κατά την κρίσιμη διετία 1893-1894, είχε κηρύξει
την «Αγία και Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία» της
(Κωνσταντινουπόλεως) εν Διωγμώ για την επανάκτηση των εθνικών προνομίων…
Τον παυθέντα και απομακρυνθέντα «απείθαρχο»
Ποιμενάρχη Πισιδίας Βενέδικτο, το έτος 1894, διαδέχθηκε ως νέος Επίσκοπος (Μητροπολίτης) Πισιδίας,
αν και για πρώτη ποιμαντική θητεία (1894-1905), ο
Γεράσιμος4 (ο Τανταλίδης)· που υπήρξε λαμπρή και
πολύπλευρη προσωπικότητα. Τον διαδέχθηκε, στη
διαποίμανση της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας ο
Κωνσταντίνος {ο Βαλιούλης (1905-1912) } και ο οποίος απεβίωσε από καρδιαγγειακό επεισόδιο, που επισυνέβη τον μήνα Ιανουάριο του έτους 1912, όπου και
διαχείμαζε, στην ακριτική νήσο Μεγίστη (Καστελόριζο) του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Πάντως,
και τούτο το ακριτικό αλλ’ ακραιφνώς Ελληνικό νησί αποτελούσε ακόμη τμήμα της Ιεράς Μητροπόλεως
Πισιδίας!
Μετά τον αδόκητο θάνατο του Κυρού Κωνσταντίνου, και κατ’ εντολήν του Σεπτού Φαναρίου, επανήλθε–για δεύτερη ποιμαντική θητεία (1912-1919),
ο από Ιωαννίνων (1905-1909) και μετέπειτα Ρόδου
(1909-1912) Γεράσιμος (ο Τανταλίδης). Τώρα στην
Ι.Μ. Πισιδίας υπάρχει και ο Σπάρταλης Επίσκοπος
Πατάρων Μελέτιος5 (ο Χρηστίδης – του Χρήστου και
της Πηνελόπης – και πρώην Χατζηαγάπογλου)· ο
οποίος εδρεύει στη γενέτειρα του Σπάρτη ως βοηθός
του Ποιμενάρχη Πισιδίας.
Ο Γεράσιμος, ύστερα από την «Ανακωχή του Μούδρου (της Λήμνου)» του έτους 1919, η οποία σηματοδοτεί τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (19141918), του γνωστού και ως Πανευρωπαϊκού (Πολέμου), για την υπό κατάρρευσιν – και ακόμη αχανή –
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οθωμανική αυτοκρατορία – αναχώρησε διότι κλήθηκε να υπηρετήσει ως «Συνοδικός Μητροπολίτης» και
Μέλος της Αγίας Πατριαρχικής Συνόδου στη γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη. Εκεί στο παλαίφατο
άστυ του Βύζαντος του Μεγαρέα, θα παραμείνει
ασφαλής (…) και καθ’ όλη τη διάρκεια της θυελλώδους
τριετίας και τρίτης κατά χρονολογική σειρά ποιμαντορικής θητείας 1919-1922· ενώ στην πράξη ήταν
«απών….»
Έτσι, έπειτα από την αναχώρηση του – κατ’ ουσίαν τύποις – Μητροπολίτη Πισιδίας Γερασίμου (+23
Αυγούστου 1928 στα Ιεροσόλυμα) στο Παλλάδιον
της Ορθοδοξίας, στο Φανάρι τη σεπτή έδρα του Οικουμενικού Θρόνου, τον διαδέχθηκε, ως τοποτηρητής
(Locum tenens), Τιτουλάριος Επίσκοπος Πατάρων
Μελέτιος· και, ο οποίος, έκτοτε θα καταστεί περιώνυμος ως ο θρυλικός - Σπάρταλης την καταγωγή –
«Άγιος (των Πισιδών) Πατάρων !»
Εδώ, είναι επιβεβλημένη η επισήμανση ότι η Ι. Μ.
Πισιδίας, μέχρι την επάρατη Μικρασιατική Καταστροφή (+ Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1922) υπήρξε πολύ
μεγάλη, από άποψη έκτασης. Καθ’ όσον, εκτεινόταν
προς Βορράν, από την Πάρλα6 έως τη νήσο Μεγίστη7
(Καστελόριζο) προς Νότον· με διττή επισκοπική έδρα
στις πόλεις Αττάλεια και Σπάρτη. Περιλάμβανε δέκαπέντε (15) Ενορίες (=Κοινότητες), όπως παρακάτω :
1. Αττάλειας,
2. Σπάρτης,
3. Πολυδωρίου (Μπουρντούρ ή Μπουλντούρ)
4. Πάρλας
5. Απολλωνίας (Ουλού –Μπουρλού)
6. Νησίου Εγιρδίρ
7. Ελμαλί8
8. Φοίνικος
9. Μύρων ή Μυρέων (Ντεμρέ)
10. Λιβησίου (Καγιά)
11. Μάκρης (Μέγρε ή Φετιγιέ)
12. Αντιφέλλου (Κας)
13. Καλαμακίου
14. Μεγίστης ή Καστελορίζου 9
15. Αλάγιας10
Κατά τη διάρκεια του ΙΖ’ αιώνα ο πληθυσμός του
Καστελορίζου ή της Μεγίστης ενισχύθηκε από κατοίκους της απέναντι Λυκίας.
Ως προς την ακριτική Νήσο Μεγίστη (ή Καστελόριζο δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία περί της χρονολογίας ένταξης αυτής στην Ι. Μητρόπολη Πισιδίας).
Πάντως, πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας της οποίας η έναρξη χρονικά τοποθετείται
στον ΙΣΤ’ αιώνα (1522).

Ως τμήμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας, η
Μεγίστη ή το Καστελόριζο πρέπει να παρέμεινε μέχρι
και το έτος 1922. Έκτοτε, λόγω της Ιταλικής κατοχής
(1920-1945), εντάχθηκε στην πλησιόχωρη Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.
Επί τη ευκαιρία, το αποκαλούμενο «Πολυχρόνιον» δηλαδή η αποκαλούμενη φήμη του – εκάστοτε
- Επισκόπου και Ποιμενάρχη Πισιδίας, καταδεικνύει εναργέστατα το προ του μοιραίου, για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, έτους 1922 εκτεταμένο μέγεθος
της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας και, το οποίο έχει
ως κατωτέρω:
«(Μελετίου κ.λ.π.) του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιοτάτης Μητροπόλεως Πισιδίας, Υπερτίμου και Εξάρχου Πάσης Λυκίας,
Σίδης, Μυρέων, Ατταλείας και Μικράς Αντιοχείας,

ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, Πολλά τα Έτη
(Δέσποτα)….».
Περαιτέρω, όλως απαραίτητη είναι η παρατήρηση
ότι στον χώρο της ιστορικότατης Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας πέντε (5) πόλεις ευτύχησαν να υποδεχθούν τον «Απόστολο των Εθνών» Παύλο και ν ‘ακούσουν τη διδασκαλία του: H Πέργη και η Αττάλεια της
Παμφυλίας, η Αντιόχεια η Μικρά της Πισιδίας, καθώς
και τα ξακουστά αστικά κέντρα της Λυκίας Πάταρα
και Μύρα !....
Τέλος, οι Μητροπολίτες Πισιδίας, λόγω της διττής
έδρας της Ιεράς Μητροπόλεως τον χειμώνα κατοικοέδρευαν – λόγω διαχείμανσης–στην Αττάλεια· αλλά,
το καλοκαίρι εγκαθίσταντο στη λεγόμενη «πράσινη»
Σπάρτη….

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η Πισιδική αυτή πόλη κείται κοντά στα σύνορα προς τη
Φρυγία. Κτίσθηκε υπό αποίκων οι οποίοι ήσαν κάτοικοι
της μικρασιατικής Μαγνησίας της «επί (η προς) Μαιάνδρω». Η Αντιόχεια της Πισιδίας κατέστη ελεύθερη πόλη
το έτος 189 π.Χ. Αργότερα, αλλά προ το 11 π.Χ, επί των
ημερών της βασιλείας του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα
(Οκταβιανού)Αυγούστου - και ανεψιού του Ιουλίου Καίσαρος - μετονομάσθηκε Καισάρεια Την Αντιόχεια τη Μικρά
επισκέφθηκε ο «Απόστολος των Εθνών» Παύλος με τον
Βαρνάβα δύο φορές, κατά την πρώτη αποστολική πορεία
αυτού και ίδρυσαν Εκκλησία. Όμως, η ονομασία Αντιόχεια
επικράτησε και κατέστη η πόλη πρωτεύουσα της Πισιδίας
και έδρα Επισκόπου(Μητροπολίτη). Σημαντικά ερείπια
αυτής και πάρα πολλές επιγραφές σώζονται στο σημερινό
Γιάλ(ο)βατς.
2. Δηλαδή ο πίνακας των υφισταμένων εν ενεργεία Επαρχιών
του Οικουμενικού Θρόνου και «Φάρου της Οικουμενικής
Ορθοδοξίας….»
3. < λατ. Benedictus =Ευλόγιος
4. Αλλά και γόνος της ονομαστής Φαναριωτικής Οικογένειας
των Τανταλιδών. Ήταν ανεψιός του περιλάλητου τυφλού
ποιητή Ηλία Τανταλίδη, τον οποίον αποκαλούσαν στη
«Βασιλίδα των πόλεων και Θεοφύλακτο Κωνσταντινούπολη, το τυφλό αηδόνι του Βοσπόρου….» Επιπλέον, είχε
χρηματίσει καθηγητής της καθ’ όλα ένδοξης και λαμπρής
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης· αυτού του αγλαΐσματος

5.

6.
7.

8.
9.

10.

και ευκλεούς καθιδρύματος της Οικουμενικής Ορθοδοξίας
…
Ο – μέχρι τότε –Αρχιμανδρίτης Μελέτιος εξελέγη, την
4η Δεκεμβρίου 1910, υπό του Οικουμενικού Θρόνου, επί
των ημερών του μεγαλουργού Οικουμενικού Πατριάρχη
της Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ’{ του Δεβετζή (+ 13
Νοεμβρίου 1912)}, Επίσκοπος της «πάλαι ποτέ διαλαμψάσης» Επισκοπής Πατάρων της Λυκίας · ενώ, χειροτονήθηκε υπό του Γέροντα Μητροπολίτη Πισιδίας Κωνσταντίνου
(Βαλιούλη), συνεπικουρούμενου και από τους – τότε – Συνοδικούς Μητροπολίτες Σωζοαγαθουπόλεως Δωροθέου
και Προικονήσου Σωφρονίου, την 19η Δεκεμβρίου 1910,
στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου του Γαλατά …
Την Παρλαΐδα των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων.
Μεγίστη - και μετέπειτα Καστελόριζο - από τον πρώτο
οικιστή της νήσου, τον Μεγιστέα. Πρόκειται περί μικρού
ακριτικού νησιού, το οποίο απέχει εβδομήντα δύο (72)
ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου · ενώ, ευρίσκεται εγγύτατα στις ακτές της Λυκίας της Χερσονήσου της Μικράς
Ασίας, από τις οποίες απέχει δύο περίπου χιλιόμετρα.
Η Αμελάς των αρχαίων Ελλήνων.
Πρόκειται περί ονομασίας, η οποία οφείλεται στο φρούριο
που έκτισαν στο ακριτικό τούτο νησί κατά τον ΙΔ’ αιώνα,
οι Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου …
Και, από το έτος 1928 Αλάνια. Είναι το Κορακήσιον της
Κιλικίας των αρχαίων Ελλήνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Αντων. Καζαντζόγλου, Ο Άγιος «Των Πισιδών» Πατάρων Μελέτιος. Έκδοση του Συλλόγου «Ένωση Σπάρτης Μ.Ασίας».
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Πρόσφυγες και ταπητουργία (1922-1932)

Α

πό το 1860 και ως τη Μικρασιατική Καταστροφή η ταπητουργία αναπτύχθηκε με μεγάλη επιτυχία από τους
Έλληνες της Μικράς Ασίας κυρίως στη Σπάρτη (Ισπάρτα) της Πισιδίας, αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η
Καισάρεια και η Σεβάστεια που αναδείχθηκαν σε ταπητουργικά κέντρα. Εργαστήρια υπήρχαν και στο
Ικόνιο, τη Νίγδη, την Κιουτάχεια, τη Σμύρνη, το Ουσάκ. Ως το 1922 λειτουργούσαν στη Μικρά Ασία 40.000 αργαλειοί - 5.000 μόνο στη Σπάρτη - που τους χειρίζονταν σε μεγάλο ποσοστό (90%) τεχνίτες ελληνικής καταγωγής1.
Η άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή έθεσε το επείγον
ζήτημα της αποκατάστασης τους ώστε να είναι σε θέση να αυτοσυντηρηθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα χωρίς
την αρωγή της πολιτείας. Ιδιαίτερα κρίσιμο ήταν το θέμα της αποκατάστασης όσων επέλεξαν να εγκατασταθούν
σε αστικά κέντρα (το 1927 αναφέρονται 300.000 στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και άλλοι τόσοι
στη Μακεδονία-Θράκη)2 για τους οποίους το Υπουργείο Περιθάλψεως με υπουργό τον Απόστολο Δοξιάδη είχε
θέσει ως στόχο την παροχή κατάλληλης στέγης και την εξασφάλιση εργασίας σε τομείς που γνώριζαν ώστε να
καταστούν σε μικρό διάστημα αυτάρκεις.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων το υπουργείο είχε ιδρύσει από τον Νοέμβριο του 1922 το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ), ενώ με το Ν.Δ. της 12ης Μαΐου 1923 σύστησε την Επιτροπή Αστική Αποκαταστάσεως
Προσφύγων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως με αποστολή να φροντίσει για «[…]
την ίδρυση αστικών συνοικισμών, την εύρεση εργασίας, τη δημιουργία ή την ενίσχυση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας και, εν γένει, κάθε παραγωγικής δραστηριότητας των προσφύγων […]»3. Όμως το κολοσσιαίο έργο της αποκατάστασης – αγροτικής και αστικής - των προσφύγων ξεπερνούσε κατά πολύ τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους
και γι’ αυτό συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1923 η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) υπό την εποπτεία
της Κοινωνίας των Εθνών για να συμβάλει στην ολοκλήρωσή του. Εκτός από την ΕΑΠ δάνεια για να ενισχυθούν
οικονομικά οι επαγγελματίες ομογενείς δόθηκαν από την
Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), μετά από σύμβαση που υπέγραψε
με την κυβέρνηση στις 19 Φεβρουαρίου του 1925, σύμφωΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
να με την οποία η ΕΤΕ θα χορηγούσε δάνεια σε ομάδες
τριών τουλάχιστον μικροεπαγγελματιών και σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχάνων και χειροτεχνών4.
Τα δάνεια αυτά, αν και είχαν μόνο επτάμηνη διάρκεια,
αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την επανεκκίνηση
της επαγγελματικής δραστηριότητας αρκετών χιλιάδων
αστών προσφύγων5.
Για την προώθηση της βιομηχανίας η ΕΑΠ παραχώρησε 40 βιομηχανικά οικόπεδα στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας και του Πειραιά από τα οποία 24
βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία, 7 στην Κοκκινιά (Νίκαια), δύο
στην Καισαριανή, εφτά στον Υμηττό, από ένα στον Βύρωνα, στα Ταμπούρια του Πειραιά, στη Δραπετσώνα και τον
Πειραιά. Τόσο σε αυτές τις περιοχές όσο και στην υπόλοι1. Όλγα Δακουρά-Βογιατζόγλου, Η ταπητουργία της Πισιδίας, https://
anemourion.blogspot.com/2017/08/blog-post_172.html και Ταχυδρόμος
Εδέσσης, αρ.φ.39, 12 Ιανουαρίου 1930, σ. 1.
2. League of Nation, Fourteenth Quarterly Report on the Operation of the
Refugees Settlement Commission, Αθήνα, 25 Μαΐου 1927.
3. Ν.Δ. της 12ης Μαΐου 1923, «Περί συστάσεως επιτροπής αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων» (ΦΕΚ 124/Α/12-5-1923).
4. Ν. 3315 (ΦΕΚ 101/Α/25-4-1925).
5. Νικόλαος Κ. Λαΐου, «Οι εγκαταστάσεις των προσφύγων και οι εκ ταύτης ωφέλειαι», Θρακική Στοά. Λεύκωμα Θράκης-Μακεδονίας, Κομοτηνή 1932, σσ.
81-82. Ε.Ι. Τσουδερός, Η αποζημίωσις των ανταλλαξίμων, Αθήνα 1927, σσ. 9-11.
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Η

Αγνή Κολιαδήμου είναι διδάκτορας Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας του Α.Π.Θ. και εργάζεται ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Οι μελέτες της αναφέρονται στον προσφυγικό Ελληνισμό
και τις πτυχές της αποκατάστασής του ως και τα
μεταπολεμικά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει
σε συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα για το προσφυγικό σε περιοδικά. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία της
«Από την Αξό της Καππαδοκίας στον νομό Πέλλας:
Προσφυγικές διαδρομές», Θεσσαλονίκη 2015 και
«Πρόσφυγες στον νομό Πέλλας, 1912-1967», Θεσσαλονίκη 2018.

πη Ελλάδα ιδιαίτερη ώθηση δόθηκε από την ΕΑΠ και από
το κράτος μέσω του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων στην
ίδρυση ταπητουργείων με στόχο να δοθεί επαγγελματική
διέξοδος στους χιλιάδες πρόσφυγες τεχνίτες ταπήτων και
κυρίως στις υφάντρες που γνώριζαν την τέχνη από τα εργαστήρια της Μικράς Ασίας. Ιδιαίτερα στη Νέα Ιωνία όπου
εγκαταστάθηκαν, μαζί με τον συνοικισμό Περισσού, 500
οικογένειες ταπητουργών, παραχωρήθηκε τμήμα του οικιστικού χώρου στην περιοχή Ελευθερούπολη αποκλειστικά
για βιομηχανική χρήση, στην οποία κυριάρχησε η ταπητουργία. Στην Ελευθερούπολη πουλήθηκαν από το Ταμείο
Περιθάλψεως Προσφύγων το 1924 με ευνοϊκούς όρους - με
ρήτρα την άμεση αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και
την απασχόληση σε αυτά προσφύγων -βιομηχανικά οικόπεδα στην Ανατολική Ταπητουργία Α.Ε. και την Ελληνική
Ταπητουργία Α.Ε. που είχαν συσταθεί το 1922 και 1923,
αντίστοιχα, με μετόχους σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Με τους ίδιους όρους
πωλήθηκαν από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων βιομηχανικά οικόπεδα την ίδια χρονιά στην Ανώνυμο Ταπητουργική Εταιρεία «Σπάρταλης» που συστάθηκε ως εταιρεία
το 1925 και σε μικρότερες ταπητουργικές μονάδες, όπως
τα ταπητουργεία των Θεόδωρου και Αναστάσιου Ηλία
Δουρμούσογλου, Αβραάμ Καχραμάνος, Νικ. Πεσματζόγλου,
Κοκκώνη (αργότερα υφαντουργείο) και Τοζάκολγου6.
Παράλληλα ιδρύθηκαν και μικρότερες ταπητουργικές
εταιρείες που λειτουργούσαν ως ατομικές επιχειρήσεις
κυρίως από Σπαρταλήδες, όπως του Παύλου Θωμόγλου,
του Φίλιππου Καχραμάνου, των αδελφών Παύλου και
Θρασύβουλου Καχραμάνογλου, του Τηλέμαχου Δουρμούσογλου, του Νικολάου Χατζησταθόγλου, της Φωτεινής
Κιοτσέκογλου, του Δημητρού Εφραίμογλου στη Νέα Ιωνία7,
του Μωραλόγλου και του Σινανίδη στον Βύρωνα, του Ι.
Παπάζογλου στο Περιστέρι, των Παγιασλή, Δανόπουλου,
Ουζουνόγλου, Αθανάσογλου και Κυρ. Καχραμάνογλου

στην Κοκκινιά (Νίκαια), ενώ εργαστήρια υπήρχαν και στην
Καισαριανή. Σύμφωνα με την 5η έκθεση της ΕΑΠ στις αρχές
του 1925 στη Νέα Ιωνία στο ταπητουργείο του Καχραμάνογλου και στα εργαστήρια του ταπητουργικού συνεταιρισμού Σπάρτη της Πισιδίας, που είχε ιδρυθεί το 1924 από
Σπαρταλήδες, απασχολούνταν 250 εργάτες.
Την ίδια εποχή σε δύο εργαστήρια ταπητουργίας της
Καισαριανής είχαν εγκατασταθεί 40 και 50 αργαλειοί,
αντίστοιχα, απασχολώντας 200 εργάτριες, ενώ σε πέντε
εργαστήρια της Κοκκινιάς είχαν τοποθετηθεί 200 αργαλειοί
με προσωπικό 8.000 εργάτριες8. Χωρίς να υπολογίζονται
τα μικρά εργαστήρια, το 1926 στην Αθήνα και τον Πειραιά
από τις 36 συνολικά βιομηχανίες που είχαν ιδρυθεί στις
προσφυγικές συνοικίες οι 27 ήταν ταπητουργίες9. Μόνο
στη Νέα Ιωνία ένα χρόνο αργότερα εργάζονταν στην ταπητουργία 1.223 εργάτριες χωρίς να υπολογίζονται οι εργαζόμενες στα σπίτια10.
Εκτός από το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας
βιομηχανίες και εργαστήρια ταπητουργίας ιδρύθηκαν και
σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως στη Θεσσαλονίκη, την
Έδεσσα, τη Βέροια, τη Χαλκιδική, το Κιλκίς, την Κοζάνη
και στην Κλεισούρα της Καστοριάς. Ενδεικτικά, στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 1925 η Εθνική από τον Ευδόκιμο
Μουράτογλου, το 1926 η Βιομηχανία Ταπήτων του Δημοσθένη Καλεντέρογλου και η Α.Ε. Εργοστασίων Ταπήτων
‘Σπάρτα’, ενώ τα ταπητουργεία του Θεολόγου Ιωακειμίδη
και του Νικολάου Ιπλικτζ(σ)όγλου είχαν ιδρυθεί το 1928
και το 1929, αντίστοιχα11. Στην Έδεσσα λειτουργούσαν
εννέα ταπητουργεία, στα οποία ως το 1929 ήταν εγκατεστημένοι 400 αργαλειοί και απασχολούνταν 700 εργάτριες12,

6

11. Ευφροσύνη Ρούπα, «Το χαλί στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου», Θεσσαλονικέων Πόλις, 4 (Φεβρουάριος 2001) σ. 198-199.

Χάρης Σαπουντζάκης-Λουκάς Χριστοδούλου, Η Νέα Ιωνία στον Μεσοπόλεμο, 1922-1941, Αθήνα 2013, σ. 89-96 , 99-102 και 109-110.

7. Σαπουντζάκης-Χριστοδούλου, ό.π., σ. 112-114.

8. League of Nation, Greek Refugees, Fifth Quarterly Report on the Operation of
the Refugees Settlement Commission, Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1925, σ. 9-10.
9. Δακουρά-Βογιατζόγλου, Η ταπητουργία της Πισιδίας, ό.π.
10. Βογιατζόγλου, «Η βιομηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία»,
σ. 152.

12. Ταχυδρόμος Εδέσσης, αρ.φ.47, 9 Μαρτίου 1930, σσ. 3-4.
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ενώ πολλές υφάντρες εργάζονταν κατ’ οίκον. Στη Βέροια
ο Ευάγγελος Ουλκέρογλου από τη Σπάρτη της Πισιδίας
είχε ιδρύσει εργαστήριο ταπητουργίας με προσωπικό υφάντρες προσφυγοπούλες, απασχολώντας και αυτός πολλές
γυναίκες που είχαν αργαλειούς στα σπίτια τους13.
Πολλοί δραστήριοι ταπητουργοί, όπως οι Μωραΐτης
και Μαυρίδης που αρχικά είχαν τα εργαστήριά τους στο
Κιλκίς και οι Ελμαλόγλου, Ιωσηφίδης και Κοτζαϊαβάζογλου
που δραστηριοποιούνταν στην Έδεσσα μετέφεραν στη
συνέχεια τα ταπητουργεία τους στη Θεσσαλονίκη για να
επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Άλλοι όπως οι αδελφοί
Ρόζη από το Αίγιο και την Αθήνα ίδρυσαν στη συμπρωτεύουσα την εταιρεία Ηνωμένοι Βιομήχανοι Ταπήτων
Ανατολής Α.Ε για να εκμεταλλευτούν το άφθονο εξειδικευμένο προσφυγικό δυναμικό. Επίσης, πολλά από τα
εργαστήρια των επαρχιακών κέντρων είχαν στη Θεσσαλονίκη τα γραφεία και τα πρατήριά τους. Το 1928 στην
Κεντρική Μακεδονία λειτουργούσαν 10-11 μεγάλα ταπητουργεία, από τα οποία τα οκτώ βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη και ήταν δηλωμένοι 1.600 εργάτες ταπητουργίας
από 1.200 που ήταν το 192414. Παρά τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τη χαμηλή αμοιβή που το 1924 ήταν μια
δραχμή οι χίλιοι κόμβοι, εξασφαλίζοντας μεροκάματο
10-12 δραχμές στις καλύτερες υφάντρες, δηλαδή την κατώτατη αμοιβή των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας, το
1927-28 απασχολούνταν στην ταπητουργία 19.000 υφάντρες, πολύ περισσότερες από όσες εργάστηκαν ποτέ στον
ίδιο κλάδο στη Μικρά Ασία15.
Καθώς η ΕΑΠ χορηγούσε ταπητουργικά βιομηχανικά
δάνεια σε πρόσφυγες εγκατεστημένους σε αγροτικούς
συνοικισμούς, το 1928 με πρωτοβουλία του πρόεδρου της
Αραβησσού Γιαννιτσών Γρηγόρη Γρηγοριάδη, οικισμού
όπου είχαν εγκατασταθεί πολλοί πρόσφυγες από την Σπάρτη, ιδρύθηκε ταπητουργείο που άρχισε τη λειτουργία του
στις αρχές του 1928 σε νεόδμητο κτίριο που είχε αναγείρει
η υπηρεσία εποικισμού. Στο ταπητουργείο είχαν εγκατασταθεί 38 αργαλειοί και υπήρχε δυνατότητα να εργαστούν
140 εργάτριες16. Δάνεια σε ταπητουργούς εγκατεστημένους
σε αγροτικούς οικισμούς χορηγούσε και η ΕΤΕ17.

Οργανωμένα Εργαστήρια Ταπητουργίας στη δεκαετία του 192018

13. http://www.oulkeroglou.gr/history.htm

18. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ», σ. 27.

14. Ρούπα, ό.π., σ. 198-200.
15. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ», σ. 27.
16. Την εκμετάλλευση του ταπητουργείου είχε αναλάβει η εταιρεία ΑΕ Ταπήτων
Ανατολής με διευθυντή τον Α. Χαραλαμπίδη, Αγροτική Ιδέα, αρ.φ. 2, 5 Ιανουαρίου 1928, σ. 6.
17. Μέχρι το 1930 η ΕΤΕ είχε χορηγήσει ταπητουργικά βιομηχανικά δάνεια
ύψους 6.464.118 δραχμών σε πρόσφυγες εγκατεστημένους σε αγροτικούς
συνοικισμούς, Δρίτσα, Βιομηχανίες, σ. 303.
22 | Η Σπάρτη της Ανατολής

Έτος
1922
1923
1925
1928

Εργαστήρια
7
22
41
63

Αργαλειοί
150
600
1.914
4.300

Εργάτριες
400
2.135
5.255
12.500

Το χειροποίητο χαλί, προϊόν καθαρά εξαγώγιμο, διοχετευόταν σχεδόν στο σύνολό του στην αγορά της Αμερικής, ενώ μικρές ποσότητες πωλούνταν στη Βιέννη, το
Λονδίνο, σε χώρες της Μεσογείου και της Βαλκανικής
Χερσονήσου. Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση ήταν περιορισμένη, καθώς το χαλί ήταν είδος πολυτελείας και
απευθυνόταν ουσιαστικά μόνο στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό η
απώλεια της αμερικανικής αγοράς μετά το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης το 1929 αποτέλεσε την
αρχή του τέλους για την ελληνική ταπητουργία, αποκαλύπτοντας όλες τις εγγενείς της αδυναμίες: δεν είχε οργανωθεί επιστημονικά ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής
και να βελτιωθεί η ποιότητα, δεν είχαν διατεθεί ποτέ σημαντικά κεφάλαια ούτε από τους πρόσφυγες, που προφανώς δεν τα διέθεταν, ούτε από το κράτος, ενώ τόσο η ΕΑΠ
όσο και οι πολιτικές ηγεσίες δεν συντόνισαν τις όποιες
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ώστε να εξασφαλιστεί η παραγωγή και η διακίνηση των προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα19.
Εξάλλου σε μεγάλο ανταγωνιστή είχε αναδειχθεί η τουρκική ταπητουργία που είχε αναγεννηθεί με την εγκατάσταση 25.000-30.000 αργαλειών μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή, διαθέτοντας και φθηνότερα εργατικά χέρια20.
Ούτε η ίδρυση του Αυτόνομου Ταπητουργικού Οργανισμού
την ίδια χρονιά που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει νέες
αγορές για την ταπητουργία ούτε η στήριξη που του παρείχε η ΕΑΠ χορηγώντας του δάνειο 100.000 λιρών για
την προώθηση του έργου του – όταν σύμφωνα με τους
ειδικούς απαιτούνταν 750.000 με 800.000 λίρες - μπόρεσαν
να ανακόψουν την παρακμή του κλάδου. Το 1930 οι εξαγωγές έπεσαν στο ¼ των εξαγωγών του 1929, γεγονός που
συμπαρέσυρε και την παραγωγή. Με βάση τα στοιχεία της
ΕΑΠ από τα 135 εργαστήρια που λειτουργούσαν το 1928
με 3.000 αργαλειούς, το 1932 υπήρχαν μόνο 56 με 705
αργαλειούς και από 250.000 τετραγωνικά μέτρα το 1927,
παράγονταν το 1939 μόλις 69.00021.

19. Ταχυδρόμος Εδέσσης, αρ.φ.39, 12 Ιανουαρίου 1930, σ. 1. Μάλιστα η εφημερίδα κατηγορούσε την ΕΑΠ για σαθρή πολιτική και ψευτοϋποσχέσεις.
Δρίτσα, ό.π., σ. 315.
20. Ταχυδρόμος Εδέσσης, αρ.φ.39, 12 Ιανουαρίου 1930, σ. 1.
21. Δρίτσα, ό.π., σ. 303 και 315-316. Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ», σ. 28.
Νικόλαος Γ. Σίδερης, Η Ελληνική Βιομηχανία. Βιομηχανική παραγωγή και
αξία αυτής κατά τα έτη 1953 και 1954 εν συγκρίσει προς τα έτη 1939 και
1949. Κατάλογος των κυριοτέρων εργοστασίων, Αθήνα 1955.

Αρχιερατικός Εσπερινός Μητροπολιτικού Ναού
Αγ. Αναργύρων στη Ν. Ιωνία

Μ

ε λαμπρότητα τελέσθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη
σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.
Νωρίτερα, στο πλαίσιο εορτασμού του Μητροπολιτικού Ναού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ,
παρουσία του ιερού κλήρου και των αρχών της πόλεως, υποδέχθηκε το Ιερό Λείψανο του Οσίου Θεοδοσίου του
Κοινοβιάρχου του Καππαδόκου.
Το θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη ευλογία
που έχει η τοπική Εκκλησία να φυλάσσει στο εξής στους κόλπους της το Ιερό Λείψανο του Οσίου Θεοδοσίου, τονίζοντας παράλληλα το έμπρακτο παράδειγμα φιλάνθρωπης και ανιδοτελούς αγάπης των Αγίων Αναργύρων.
Προ του τέλους του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος απένειμε στον Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού κ.
Εμμανουήλ Κουλούρη το οφφίκιο του Άρχοντος Υμνωδού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κατόπιν σεπτής
ευλογίας της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Επιπλέον, ο Σεβασμιώτατος απένειμε στον κ. Χάρη Σαπουντζάκη, πρ. Πρόεδρο της Ενώσεως Σπάρτης
Μ. Ασίας, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως, το παράσημο του Πολιούχου αυτής
Ιερομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεως π. Επιφάνιος Αρβανίτης ανέγνωσε τον έπαινο.

Ο Χάρης Σαπουντζάκης στην ομιλία του.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνος έκδοσης: Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Αλατσάτων 27 - 142 31 Ν. Ιωνία - Τηλ./Fax 210 27 70 978
www.enosispartis-mikrasias.gr
Γραφιστική επιμέλεια: Παναγιώτης Δαγαλάκης
Απόδοση τιμητικής διάκρισης.
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Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Εθνεγερσία του 1821

Ε

φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το ξεκίνημα
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Οι ιστορικοί μας1, όταν μιλούν για την επανάσταση
του 1821, εννοούν, μετά τα προεπαναστατικά χρόνια, να
επικεντρώνονται στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα στην
Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα νησιά, κρίνοντες εκ του
απτού αποτελέσματος. ότι δηλαδή μόνο στα μέρη αυτά
έγιναν οι πολλές και μεγάλες μάχες, αναδείχθηκαν οι πολιτικοί, οι θρησκευτικοί ηγέτες, πάρθηκαν αποφάσεις για τη
συγκρότηση του κράτους.
Θεωρούν ότι η Μικρασία δεν επαναστάτησε, αφού δεν
επαναστάτησε κατά τον τρόπον που ξεσηκώθηκαν ο Μωριάς
κι η Ρούμελη, το 1821. Γι’ αυτό και παρασιωπάται.
Είναι όμως αλήθεια αυτό;
Ας δούμε.
Πράγματι η Μικρασία δεν επαναστάτησε όπως ο Μωριάς κι η Ρούμελη παίρνοντας τα όπλα μαζικά και πολεμώντας στα κάστρα, στους κάμπους και στις θάλασσες.
Όμως δεν είναι τελικά αυτή ολόκληρη η αλήθεια. Γιατί,
αν ψάξουμε βαθύτερα και προσεκτικότερα, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις τοπικιστικές., θα διαπιστώσουμε,
ότι με πολλούς τρόπους, όχι λιγότερο οδυνηρούς, η Μικρασία μετείχε ενεργά στην εξέγερση, που μετατράπηκε
σε Επανάσταση τού 1821!
Αρκούν μερικά αδιάσειστα στοιχεία:
α) Στη Μικρασία, έστω και σε πιο περιορισμένη έκταση,
αναπτύχθηκαν, ως προϊόν της πολύχρονης σκληρής
δουλειάς των Φιλικών, σημαντικές δράσεις ανταρτών
και προκλήθηκαν δυναμικές ένοπλες αντιστάσεις: στη
Σμύρνη, το Αϊβαλί, την Πέργαμο, το Κουσάντασι αλλά
έγιναν και καταναυμαχήσεις όπως αυτή στον κόλπο της
Αττάλειας από Καστελλοριζιανά πλοία, ιδιαίτερα κατά
τα προεπαναστατικά χρόνια αλλά και κατά τον πρώτο
χρόνο της επανάστασης.
β) Οι μικρασιάτες άμαχοι, κι αυτό έχει τη σημασία του,
υπέστησαν φρικτούς διωγμούς και σφαγές, ως αντίποινα για τις νίκες στον ελλαδικό χώρο και κατασταλτικά
και προληπτικά, για να εμποδιστεί η ενίσχυση επαναστατών σε εθελοντές, πολεμοφόδια και τρόφιμα.
γ) Οι μικρασιάτες ωστόσο δεν έμειναν σ’ αυτά. Ήρθαν και
στην Ελλάδα, από τόσο μακριά, και πολέμησαν σκληρά
σ’ ολόκληρο τον αγώνα. Και θυσιάστηκαν κατά χιλιάδες.
Πως θα μπορούσε άλλωστε, ν’ απουσιάζει η Μικρασία;
1. Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις. Πρόκειται για τον Τάκη Σαλκιτζόγλου,
Πρόεδρο των Συλλαίων και την Αρχοντία Παπαδοπούλου, Φιλόλογο,
Πρόεδρο των Μαγνησαλήδων.
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του Χάρη Σαπουντζάκη
Συγγραφέα – Ιστορικού
Να μη μας διαφεύγει ότι αυτή, κυρίως, μαζί με την Πόλη, υπήρξε ο καθολικός διάδοχος της Ανατολικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μιας αυτοκρατορίας εξελληνισμένης πια, αν και υπόδουλης. Κορμός της οι Ελληνορθόδοξοι Ρωμιοί, που ξεχώριζαν απ’ όλα τα «μιλλιέτ»
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για την ύπαρξη της
κοινής εθνικής συνείδησης που συνέθεταν: η ίδια θρησκεία (η Ορθοδοξία), οι ίδιες πολιτισμικές καταβολές
(ήθη-έθιμα-παραδόσεις), η κοινή γλώσσα (η ελληνική
με την εξαίρεση ίσως εδώ των Τουρκοφωνιζόντων, οι
οποίοι όμως υπερέβαλαν εαυτούς για να την εκμάθουν
με τη βοήθεια και της προπαιδείας της «καραμανλίδικης»
γραφής. Ήσαν το γένος, πριν αυτό γίνει έθνος και μετά
το Κράτος, που τελικά δεν τους συμπεριέλαβε, όταν
απόκτησε εδαφική υπόσταση! Σ’ αυτό το χώρο, ειδικότερα μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774),
ο Ελληνισμός δίνει ηχηρότατο παρών, καθώς έχει ταχύτατα πολλαπλασιαστεί η παρουσία του στα αστικά
κέντρα, όχι μόνον των δυτικών παραλίων και του Πόντου, αλλά ως ένα σημείο και του εσωτερικού και των
νοτίων παραλίων της Μ. Ασίας.
Είναι γνωστό, ότι από τον 18ο αιώνα και μετά, οι σουλτάνοι επιζητούν την παρουσία των «μιλλιέτ» ανάμεσά
τους (Ρωμιών, Αρμενίων, Εβραίων, κυρίως) προκειμένου
να προχωρήσει στα πλαίσια του εκδυτικισμού της Αυτοκρατορίας, η προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και
αποφυγή της κατάρρευσής της.
Χρειάζονται επιχειρηματικές δράσεις και εμπορικές
πράξεις και για αυτές ικανότεροι είναι οι Έλληνες, που
θα πρέπει να αφήσουν τα βουνά, όπου κατέφυγαν για να
μην εξισλαμισθούν κι αφανιστούν, και να κατέβουν στις
πολιτείες, να εγκατασταθούν εκεί και να βάλουν μπροστά
την ανάπτυξη.
Έτσι βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται χρόνο με το
χρόνο, οι Ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί στ’ αστικά κέντρα
και στα λιμάνια της Ιωνίας, της Αιολίας, του Πόντου (Σμύρνη, Κυδωνίες, Τραπεζούς, αλλά κι ένα σωρό πολιτείες-δορυφόροι των) όπου και υπερέχουν αριθμητικά, ενώ ξεπετάγονται μια σειρά από ισχυρές κοινότητες (σημειώνουμε
ενδεικτικά; της Προύσας, της Περγάμου, της Μαγνησίας,
του Ικονίου, της Σπάρτης, της Αττάλειας, της Μάκρης και
του Λιβισιού, των πόλεων και χωριών της Καππαδοκίας)
στις οποίες αναγνωρίζει κανείς ότι λειτουργούν δυναμικά:
Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργαστήρια αλλά και
εργοστάσια, τράπεζες, σινάφια επαγγελματικά και, σε προδρομική μορφή, εργατικό προλεταριάτο), έστω κι αν οι
ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί αποτελούν τη μειονότητα.

Ας επανέλθουμε όμως στο ερώτημα;
Γιατί δεν επαναστάτησε η Μικρασία, όπως η παλιά Ελλάδα;
Πρώτον: οι οθωμανικοί στρατοί ήταν πολύ κοντύτερα
στους μικρασιατικούς χώρους πιθανής αντίστασης, αφού δεν
υπήρχαν μόνο στρατοί στην Πόλη, υπήρχαν ισχυροί στρατοί
και στα βιλαέτια, στρατοί που μετακινούνταν μόνο μέσω των
χερσαίων οδών, όπου θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι κατακτητές διέθεταν και αξιόμαχο και καλό οργανωμένο τακτικό στρατό (πεζικό και ιππικό), με πολλαπλασιαστικό στοιχείο
της ισχύος του, τους γενιτσάρους.
Η Πελοπόννησος ήταν μακριά από την Πόλη. Η επί πολλά
χρόνια παραμονή των Φράγκων (Γενουατών και Βενετσιάνων)
είχε δημιουργήσει άλλου είδους ισορροπίες και οι ελληνικοί
πληθυσμοί είχαν μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και συνεκτικότερη αριθμητικά παρουσία. Η αδυναμία των Τούρκων στη
θάλασσα δε διευκόλυνε πάντα τις επιχειρήσεις τους και προσέθετε αίσθημα αυτονομίας στους ραγιάδες.
Δεύτερο: στη Μικρασία δεν μπορούσαν να οργανωθούν
αρματολίκια και να λειτουργήσουν έτσι εν δυνάμει, σώματα
ένοπλα (κλέφτες κι αρματολοί) σε μόνιμη βάση, ακριβώς
λόγω των ιδιαίτερων γεωπολιτικών συνθηκών.
Τρίτο: η κατάπνιξη στο αίμα των ελληνικών πληθυσμών
πολλές φορές και για ασήμαντες αφορμές και για άσχετες με
την εθνική υπόθεση λόγους (αναφερόμαστε π.χ. στη σφαγή
των Σμυρνιών από τον Τουρκικό όχλο, αμέσως μετά την καταστροφή του τουρκικού στόλου από τον ρωσικό, στη ναυμαχία του Τσεσμέ (1770). Περισσότεροι από 1.550 Σμυρνιοί
σφαγιάστηκαν, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτοί είχαν χαρεί από την
ήττα της Τουρκίας…ή το ονομαστό «Ρεμπελιό» της πρωτοπολιτείας, λίγα χρόνια μετά (1797), επειδή τσακώθηκαν κάποιοι
Ζακυνθινοί ναύτες με γενιτσάρους που δεν τους άφηναν να
μπουν σε ένα υπαίθριο θέατρο. 4.000 Έλληνες εσφάγησαν,
μέσα σε 3 ημέρες και κάηκε η μισή Σμύρνη.
Αλλά υπάρχει και άλλο «Ρεμπελιό» αυτό του Κουσάντασι,
όπου τα «Ορλωφικά» τα πλήρωσαν οι Έλληνες που ωστόσο
έδωσαν μάχες, μέσα στην πόλη. Εδώ η αντίσταση των Κουσαντιανών, των κατοίκων της Ν. Εφέσου δηλαδή, παρά την
τελική υποταγή τους και τη σφαγή, υπήρξε τόσο δυναμική,

ώστε να έχει μείνει η φράση «κουσαντιανή μαχαίρα» για να
καταδηλώνει την ορμή και το πάθος των Ελλήνων.
Οι διωγμοί υπήρξαν και πολλοί και τρομεροί.
Όμως έστω και σκληρά διωκόμενοι οι μικρασιάτες
συνέβαλαν στη σφυρηλάτηση ακόμη περισσότερο της
ιδέας της ενότητας του Ελληνισμού εντεύθεν και εκείθεν
του Αιγαίου, με τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του
1821. Δυστυχώς, ας ειπωθεί εδώ ως παρένθεση, το ελληνικό κράτος δε φέρθηκε καθόλου σωστά στις δεκάδες χιλιάδες των μικρασιατών που είχαν έλθει για να πολεμήσουν ή
έστω για να ζητήσουν καταφύγιο από τους διωγμούς των
Τούρκων στα μέρη τους.
Ενώ το Σύνταγμα της Επιδαύρου (1-1-1822) αναγνώριζε στους μικρασιάτες την ελληνική ιθαγένεια στηριζόμενο
στην εξ αίματος κοινή καταγωγή, νόμοι που ψηφίζονταν
αργότερα καταστρατηγούσαν αυτή τη διάταξη και μετέτρεπαν τους μικρασιάτες σε πολίτες Β΄ κατηγορίας, γιατί εθεωρούντο «ετερόχθονες» και όχι «γηγενείς», από επαρχίες
που δεν είχαν επαναστατήσει, όπως ο Μωριάς κι η Ρούμελη
ενώ επί πλέον θα έπρεπε να είχαν συμπληρώσει 10 χρόνια
παραμονής, να έχουν περιουσία κλπ. για να τους επιτραπεί
να ψηφίζουν και να ψηφίζονται.
Οι μεγαλύτεροι διωγμοί που έγιναν, ήταν οι εξής:
1) Στις 3 Ιουνίου του 1821 η ευημερούσα πολιτεία των Κυδωνιών, που αριθμούσε 30.000 Έλληνες καταστρέφεται εκ
θεμελίων, κατά το λεγόμενο «ολοκαύτωμα των Κυδωνιών».
Σε αντίποινα για την ανατίναξη του τουρκικού δικρότου
Μανσουριγιέ (Νικητής) στα νερά της Ερεσού, στις 27 του
Μάη, από τον πυρπολητή Δημήτρη Παπανικολή.
Έγιναν φονικές μάχες, γιατί οι Αϊβαλιώτες, δεν έμειναν
άπραγοι στις επιθέσεις των ατάκτων, που οι ιστορικοί
ονομάζουν ταγκαλοζεϊμπέκηδες, όμως χάθηκαν εκατοντάδες ψυχές, η πόλη κάηκε απ’ άκρου σ’ άκρον και μεταξύ των πυρποληθέντων κτιρίων ήταν η περίφημη Ακαδημία
των Κυδωνιών, η βιβλιοθήκη της και σχεδόν όλοι οι ναοί
της, και το εξίσου θλιβερό: χιλιάδες Ελληνίδες που πιάστηκαν αιχμάλωτες πουλήθηκαν στα παζάρια της Σμύρνης,
της Νικομήδειας, της Μαινεμένης, της Προύσας, όπως

Η καταστροφή των Κυδωνιών
(Αϊβαλί) από τους Τούρκους
στις 13 Ιουνίου 1821.
Γερμανική λιθογραφία.
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τουλάχιστον, ένας όχι κατανάγκη φιλέλληνας, ο Άγγλος
πρόξενος της Σμύρνης Francis Werry εξιστορεί και ο
γάλλος Fontanier επιβεβαιώνει.
2) Η ώρα της Σμύρνης, της πρωτοπολιτείας της Ανατολής
είχε βέβαια σημάνει ενωρίτερα. Αμέσως μετά την κήρυξη
της Επανάστασης, δεδομένου ότι ήταν ο βασικός τόπος
συγκέντρωσης του τακτικού στρατού αλλά και ατάκτων
για να σπεύσουν να ενισχύσουν τις τουρκικές φρουρές
στην Ελλάδα, άρχισε το μέγα δράμα. Και η αυλαία άνοιξε
αμέσως με την είδηση της κήρυξης της επανάστασης από
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Το
τι επακολούθησε δεν μπορεί να περιγραφεί και θα μπορούσε κανείς ίσως να μιλήσει για υπερβολικά διογκωμένα
γεγονότα αν δεν συνέκλιναν οι μαρτυρίες πολλών (του
διδασκάλου του γένους Κων/νου Κούμα, του Σμυρνιού
αγωνιστή του ΄21 Πέτρου Μέγγου, του άγγλου προξένου
Francois Werry και του γάλλου αξιωματικού Jourien de
la Fraviere.
Με προσχηματικές αφορμές καθημερινά σχεδόν δολοφονούνται αδιακρίτως άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Πολλοί
Έλληνες καταφεύγουν σε ναυλοχούντα πλοία. Οι πλοίαρχοι δεν αρνούνται το άσυλο, αλλά όταν πιέζονται,
υποχωρούν και τους παραδίδουν, με αποτέλεσμα βέβαια
την εξόντωσή τους.
Στα Βουρλά, ο αγάς της περιοχής απαγχονίζει όλους
τους ιερωμένους και τους εμπόρους και δημεύει τις περιουσίες τους. Στην Πέργαμο, σύμφωνα με επίσημη έκθεση του προξένου της Γαλλίας David σφαγιάζονται
εκατοντάδες. Τα ίδια στη Μαγνησία, είκοσι Έλληνες
δολοφονούνται στον Μπουρνόβα.
Στο Βουτζά και το Σεβντίκιοϊ ατιμάζονται οι παρθένες.

3) Στις 9 Ιουλίου του 1821 γίνεται το φοβερό «Ρεμπελιό της
Νέας Εφέσου (Κουσάντασι) και των Δωματίων».
Ο τουρκικός στόλος αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τον
Ελληνικό στα στενά της Σάμου και τον αρχηγό των Σαμίων, το Λυκούργο Λογοθέτη.
Η πλήρης αποτυχία τους οδηγεί σε αντίποινα απέναντι
στους αμάχους. Επί μέρες εκατοντάδες ακέφαλα πτώματα εκτίθενται στην πλατεία της Νέας Εφέσου.
Ως εκείνη τη μέρα το Κουσάντασι, αλλά και οι κοντινές
πολιτείες των Δωματίων και των Σωκίων ευημερούσαν,
καθώς αξιοποιούσαν τα προϊόντα της ευφορότατης γης
που ποτίζει ο Μαίανδρος.
Όμως η Σάμος είναι απέναντι. Αρκετοί τολμηροί Κουσαντιανοί σπεύδουν να καταταγούν στο στρατό του Λογοθέτη.
4) Τα αντίποινα βέβαια των Οθωμανών είχαν αρχίσει από την
Κωνσταντινούπολη. Και τα γεγονότα αυτά τουλάχιστον
είναι γνωστά σε όλους από τη σχολική ιστορία.
Πρώτο θύμα, ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα το 1821, ο
ίδιος ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, ο από Σμύρνης, και
μαζί του δεκάδες αρχιερείς και ιερείς και φαναριώτες που
σφαγιάζονται ή απαγχονίζονται, ως προδότες του σουλτάνου.
5) Αλλά υπάρχουν και διωγμοί που έγιναν πολύ βαθύτερα
στο παχύ κορμί της ενδοχώρας, στην Καππαδοκία! Στην
Καισάρεια ως προανάκρουσμα των όσων θα επακολουθήσουν σφαγιάζονται ένας επιφανής φαναριώτης, ο μεγάλος διερμηνέας της Πύλης Ιωάννης Καλλιμάχης, μαζί
με άλλους δυο χριστιανούς, ενώ λίγο μακρύτερα στη
μονή του Τιμίου Προδρόμου στα Φλαβιανά και στα Φάρασα δολοφονούνται μοναχοί και 35 γυναίκες πέφτουν
στα νερά του Σάρου ποταμού και πνίγονται για να μην
πιαστούν αιχμάλωτες (πόσο αυτό μας θυμίζει το Ζάλογγο
και την Αραπίτσα, αλλά και πόσοι ειλικρινά το γνωρίζουν;).

Γκραβούρα με το Γάλλο
πρόξενο στη Σμύρνη Pierre
David και τουρκικό όχλο
κατά την «καταστολή της
εξέγερσης του 1821».
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Οι Πόντιοι οι μαυροθαλασσίτες, μπορεί να υπέστησαν τα
πάνδεινα στις αρχές του 20ου αιώνα (Γενοκτονία), όμως
κατά την περίοδο της Επανάστασης του ΄21 δεν είχαν
αποφύγει τα βασανιστήρια, τους διωγμούς και τις εκτελέσεις, αν και ήσαν τόσο κοντά στην ομόδοξη Ρωσία. Ας μην
ξεχνάμε βέβαια ότι οι Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης ήσαν Πόντιοι, το ίδιο και οι Μουρούζηδες.
Και το τελευταίο και πιο κρίσιμο ερώτημα;
Υπάρχει ωστόσο καταγραμμένη ενεργή συμμετοχή στον
επαναστατικό αγώνα; Έχουμε δηλαδή διαπιστωμένα μικρασιάτες να έρχονται για να πολεμήσουν ως εθελοντές στον
ελλαδικό χώρο;
Η απάντηση είναι μία: ναι βεβαίως!
Όχι μόνο πήραν μέρος, πολεμώντας μαζί με Πελοποννήσιους, Ρουμελιώτες και νησιώτες πότε στο Ναύπλιο και
την Τριπολιτσά, πότε στο Μεσολόγγι και το Πέτα, στο
Μυστρά, στην Αράχωβα και την Αθήνα. Άλλοτε υπό τις
διαταγές του Νικηταρά ή του Γενναίου Κολοκοτρώνη και
του Πλαπούτα, άλλοτε αυτού του ίδιου του Καραϊσκάκη ή
του Δημ. Υψηλάντη και του Φαβιέρου κι άλλοτε με το στόλο του Μιαούλη. Κι ακόμη είχαν και δικούς τους οπλαρχηγούς, όπως ήταν οι Σμυρνιοί: Γιαννακός Καρόγλου και Γεώργιος Σταυράκογλου και οι Κυδωνιάτες: ΧατζηΑποστόλης
και Δημήτρης Καπανδάρος.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνέστησαν και δικό τους εκστρατευτικό σώμα, την ένδοξη «Ιωνική Φάλαγγα», η οποία
στα 1826 έφθασε ν’ αριθμεί 400 μαχητές και έτσι ως ανεξάρτητο σώμα να παίρνει μέρος σε μάχες, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο αποσπώντας τα
εύσημα όλων των οπλαρχηγών, συμπεριλαμβανομένου και
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μάλιστα για να τους ευχαριστήσουν αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά τους, τους
υποσχέθηκαν μια μεγάλη έκταση στον Ισθμό της Κορίνθου
ώστε να ιδρυθεί εκεί η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ!
Από τα αρχεία του Κράτους, αλλά κι από άλλες αξιόπιστες
πηγές μπορεί κανείς να βρη στοιχεία ακόμη και για τις πολιτείες της καταγωγής των μικρασιατών που πολέμησαν στην
Ελλάδα, έστω κι αν αυτά είναι ελλιπή, και τότε θα εκπλαγεί,
γιατί δεν θα δει ν’ αγωνίζονται μόνο Σμυρνιοί και Αϊβαλιώτες
που οπωσδήποτε είναι χιλιάδες.
Θα δει πολλούς Βουρλιώτες, Μοσχονησιώτες, Μπουρνοβαλήδες, Μαγνησαλήδες, Μπουτζαλήδες, Μαινεμελήδες,
Τσεσμελήδες, Φωκιανούς, Κουσαντιανούς, Περγαμηνούς,
Προυσαλήδες, Καϊσερλήδες, Ατταλειώτες, Σπαρταλήδες,
Συλλελήδες, Τοματιώτες, Κασαμπαλήδες. Καραμπουρνιώτες,
Μαρμαραλήδες, Παζαρτζικλήδες, Αλατσατιανούς, Τραπεζούντιους, Σινωπείς, Αργυρουπολίτες. Όμως υπήρχαν και εκατοντάδες που έχουν καταχωρισθεί ως Ανατολίτες ή Καραμανλήδες ή Μαυροθαλασσίτες. Κι ανατολίτες βασικά είναι οι
Καππαδόκες, αλλά και οι Κονιαλήδες, οι Σπαρταλήδες, οι
Αγκυραλήδες κλπ.
Νομίζω είναι καιρός έστω, 200 χρόνια μετά να ξαναγραφεί μερικώς τουλάχιστον η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης με ξεχωριστό μεγάλο κεφάλαιο που ν’ αναφέρεται
στη συμβολή των μικρασιατών στον αγώνα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Το 1821, πριν ακόμη ανιδρυθεί η Σπάρτη της Λακωνίας, στα
υψίπεδα του Αντιταύρου, είχαν ήδη επαναποικίσει μια πολιτεία
που οι Τούρκοι ονόμαζαν Ισπάρτα και οι Ελληνορθόδοξοι
Σπάρτα (Σπάρτη), οι διασπαρέντες στους σκοτεινούς αιώνες
της δουλείας Έλληνες κάτοικοι της, για ν’ αποφύγουν την
εξόντωσή τους.
Μιλάμε για 6.000 και πλέον χιλιάδες Πισίδες που βαθιά
μέσα τους πίστευαν ότι ήταν απόγονοι Λακεδαιμονίων, οι
οποίοι είχαν οργανώσει 2 αιώνες π.Χ. αποικίες στη χώρα αυτή,
της οποίας οι κάτοικοι (Πισίδες) είχαν τόσα κοινά χαρακτηριστικά ακόμη και ανθρωπολογικά μαζί τους.
Στο Αλληλοδιδακτικό σχολείο τα παιδιά απάγγελναν:
«Είμαστε Έλληνες μη φοβηθώμεν..
Έχομεν ήρωας τον Λεωνίδαν…»
Οι Τούρκοι επέτρεψαν την εγκατάσταση και μάλλον την
προωθούσαν, στο πνεύμα άλλωστε του διείπε τότε την καταχρεωμένη στην Ευρώπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου
οι σουλτάνοι νομοθετούσαν «τανζιμάτ» (μεταρρυθμίσεις)
στο πνεύμα του εκδυτικισμού.
Το εμπόριο και οι επιχειρήσεις των Σπαρταλήδων (χαλιά,
ροδέλαιο) με τις εξαγωγές βοηθούσε πολύ, και τη δική τους
οικονομία, καθώς έδιναν δουλειές και σε Οθωμανούς.
Ήδη αρκετά πριν το 1821 οι Φιλικοί είχαν φθάσει στη
Σπάρτη και είχαν διαδώσει τα απελευθερωτικά μανιφέστα.
Και να! Από τη Σπάρτη, 450 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη κι
ένα ολόκληρο Αιγαίο Πέλαγος να πρέπει να διασχίσουν αρκετοί μάλλον ορεσίβιοι Έλληνες Σπαρταλήδες ήρθαν με κίνδυνο μεγάλο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους να πολεμήσουν για την ελευθερία της Ελλάδας!
Από τα αρχεία του Κράτους μπορεί κανείς να βρει χιλιάδες
που ήρθαν και πολέμησαν από όλα τα μέρη της Ανατολής. Κι
ανάμεσά τους υπολογίζουμε δύο δεκάδες Σπαρταλήδες.
Οι 4 είναι γνωστοί με ονοματεπώνυμο. Είναι: ο ανθυπολοχαγός Χαράλαμπος Πασχάλης και οι στρατιώτες Αντώνης
Θεοδοσίου, Μιχάλης Αντωνίου και Ανδρέας Κυριακού.
Όμως υπάρχουν και άλλοι που καλύπτονται από μια γενική αναφορά προέλευσης: «Ανατολίτες», «Καραμανλήδες» κλπ.
για ευνοήτους λόγους.
Ο Πασχάλης πολέμησε δίπλα στον Δημήτριο Υψηλάντη
και υπήρξε εκ των υπερασπιστών του φρουρίου του Άργους
(1822) όταν ο Δράμαλης είχε νικηθεί από τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη. Οι στρατιώτες πολέμησαν υπό τις διαταγές
ενός Σμυρνιού οπλαρχηγού, του Γ. Σταυράκογλου, στο
Άργος και την Τριπολιτσά.
Ειδικότερα για τον Πασχάλη θα πρέπει να ειπωθεί ότι
δεν περιορίστηκε να πολεμά. Έκανε και αξιόλογες δωρεές
στους εράνους που γίνονταν από την Κυβέρνηση για τον
αγώνα. Δωρεές αξιόλογες που αποτιμούνται σε πολλά γρόσια αλλά και τάλληρα της εποχής εκείνης να τυγχάνει των
ευχαριστιών Επιτροπών και του Εθνικού Ταμείου.
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ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ (Τουρκία–Ελλάδα και Ελλάδα-Τουρκία)

Ε

ίναι γεγονός ότι μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και το ξερίζωμα του Ελληνισμού από την Ανατολία, η Συνθήκη της Λοζάνης και η Ανταλλαγή
των Πληθυσμών που ακολούθησε το 1923, ήρθε στην
πραγματικότητα να βάλει ταφόπλακα στα όνειρα των
Ελλήνων προσφύγων για πιθανή επιστροφή στα πάτρια
εδάφη. Και όχι μόνο. Δυσκόλεψε ακόμη περισσότερα τα
πράγματα, αφού ανάγκαζε τώρα και τους Καππαδόκες
που ζούσαν στο εσωτερικό της Τουρκίας, να αποχωρήσουν
από τις πατρογονικές τους εστίες.
Ως αντιστάθμισμα όλων αυτών είχαμε την αποχώρηση
από τη Μακεδονία κυρίως, 350.000 Οθωμανών/μουσουλμάνων κατοίκων. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν οι λεγόμενοι «βαλαάδες», εξισλαμισθέντες Έλληνες που ομιλούσαν αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα.
Έτσι το 1923 ξεκινούν οι διαδικασίες μέσω των Επιτροπών Ανταλλαγών που είχαν συσταθεί στην Ελλάδα
και την Τουρκία, να καταγράφονται οι κάτοικοι που θα
έπρεπε να αποχωρήσουν από την Τουρκία και την Ελλάδα σε εφαρμογή των όρων της Συνθήκης Ανταλλαγής.
Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, τα μέσα μεταφοράς λιγοστά, οι επικοινωνίες ανύπαρκτες και οι άνθρωποι περιορισμένης μόρφωσης. Έπρεπε εκπρόσωποι των Επιτροπών να διέλθουν από όλα τα χωριά για να ενημερώσουν
τους κατοίκους τους, για το τι μέλει γενέσθαι. Και συνήθως οι ενημερώσεις των κατοίκων γίνονταν με ντελάληδες ή ντουντούκες. Έπρεπε να ετοιμάσουν καταστάσειςκαταλόγους κατά οικισμούς-χωριά-κοινότητες και να
σχεδιάσουν για να να προγραμματίσουν την αποχώρησή
τους. Να ενημερώσουν τις κυβερνήσεις Ελλάδας και
Τουρκίας, πόσα πλοία και σε ποια λιμάνια θα παραλάβουν
τους ανταλλαξίμους. Η ανθρώπινη αξία είχε εκμηδενιστεί.
Όλοι ήταν ένας αριθμός.
Υπήρξαν όμως και οι περιπτώσεις που οι Τούρκοι δεν
περίμεναν να υπογραφεί καμία Συνθήκη της Ανταλλαγής,
αλλά εξανάγκαζαν τους Έλληνες που ζούσαν στο εσωτερικό
της, να αποχωρήσουν αμέσως μετά την καταστροφή της
Σμύρνης, τον Οκτώβριο του 1922. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν σχεδιάσει/προγραμματίσει να έχουν ένα
«καθαρό τουρκικό κράτος» χωρίς μειονότητες που στο μέλλον ενδεχόμενα θα τους δημιουργούσε εσωτερικά προβλήματα. Μια απ’ αυτές τις κωμοπόλεις, που βίωσε τον διωγμό,
ήταν και οι χριστιανοί κάτοικοι της Σπάρτης της Πισιδίας.

Σπαρτη στις αρχες του 1900
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του Λουκά Π. Χριστοδούλου
Η παρακάτω παράθεση των γεγονότων έχει όλα τα
χαρακτηριστικά που προανέφερα. Θα παρακολουθήσουμε Χριστιανούς κατοίκους της Σπάρτης Πισιδίας να έρχονται στην Ελλάδα, να διασκορπίζονται σε διάφορα
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας (φτάνουν και
στους οικισμούς της Κοζάνης) και κάποιους Μουσουλμάνους βαλαάδες από τους οικισμούς των Γρεβενών (από
το χωριό Κρίφτσι και όχι μόνο) να φτάνουν στην Τουρκία,
να εγκαθίστανται στη Σπάρτη της Πισιδίας και να διασκορπίζονται σε διάφορες επαρχίες της Τουρκίας και να
καταλήγουν στη Καππαδοκία

1. Σπάρτη Πισιδίας – Τουρκία.

Ας παρακολουθήσουμε συνοπτικά πρώτα την πορεία των
Χριστιανών Ορθοδόξων από τη Σπάρτη της Πισιδίας της
Μ. Ασίας προς τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα μέσω
του λιμανιού της Αττάλειας αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την πυρπόληση της Σμύρνης.
Το μήνυμα της κυβέρνησης Κεμάλ Ατατούρκ προς τις
τουρκικές κοινότητες του εσωτερικού, ήταν να απομακρυνθούν/εκδιωχθούν όλες οι ελληνικές μειονότητες που
ήταν κοντά στα Μικρασιατικά παράλια και συγκατοικούσαν με Τούρκους. Έτσι χωρίς να περιμένουν την Συνθήκη
της Ανταλλαγής των Πληθυσμών και τη Συνθήκη της
Λοζάνης (ούτε καν είχαν αρχίσει οι συζητήσεις, ενώ υπογράφηκε μερικούς μήνες μετά) ξεκινούν οι διωγμοί. Μήνας
Οκτώβριος του 1922.
Η Σπάρτη της Πισιδίας απείχε 300 χλμ. ανατολικά της
Σμύρνης και περίπου 100 χλμ. βόρεια της Αττάλειας.
Κατοικούσαν1 35.000 άτομα εκ των οποίων 7.000 ήταν
Έλληνες, 500 Αρμένιοι και οι υπόλοιποι Τούρκοι.
Στις 8 Οκτωβρίου 1922 μας πληροφορεί ο Παπαϊωακείμ
Πεσματζόγλου2 τον καλεί ο μουτασαρίφης3 της Σπάρτης
και του δίνει διορία μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να
αποχωρήσουν όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι4 από την
Σπάρτη μέσω του σιδηροδρόμου Αϊδινίου-Σμύρνης έως
το Αγιασολούκ (Παλαιά Έφεσος) όπου από εκεί πεζή θα
έφταναν στο Κουσάντασι που θα περίμεναν ελληνικά
πλοία για να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν
στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.
Ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου γνωρίζοντας τις
πολύ μεγάλες δυσκολίες της διαδρομής, αντέτεινε την
αναχώρηση μέσω του λιμανιού της Αττάλειας αν και

ήταν μια επικίνδυνη διαδρομή, αφού ληστές καραδοκούσαν σε αρκετά σημεία. Στο τέλος πείθει τις τουρκικές αρχές να αναχωρήσουν μέσω Αττάλειας με τη συνοδεία τούρκων χωροφυλάκων.
Η Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 1922, ορίζεται ημέρα
αναχώρησης. Ξημερώνει και όλοι οι χριστιανοί συγκεντρώνονται σε ένα σημείο της αγοράς που λέγεται
«Σαμάν παζαρί». Είναι βουρκωμένοι και συγκινημένοι.
Ξέρουν ότι δεν θα επιστρέψουν στη Πατρίδα τους.
Παίρνουν μαζί τους μόνο οικογενειακά και θρησκευτικά κειμήλια, ελάχιστο ρουχισμό και τρόφιμα για το
μεγάλο και άγνωστο ταξίδι. Ένα μεγάλο καραβάνι γυναικόπαιδων ξεκινάει για το ταξίδι χωρίς επιστροφή.
Τους συνοδεύουν 20 τούρκοι χωροφύλακες.
Μόλις ένα τέταρτο μετά την αναχώρησή τους δέχονται
την πρώτη έρευνα-ληστεία για χρυσαφικά και λίρες. Η
έρευνα κράτησε 2 ώρες γεγονός που τους οδήγησε να μην
φτάσουν εγκαίρως στο Βουρδούρι που ήταν ο πρώτος
καθορισμένος τους σταθμός και έτσι φτάσανε στο Κιόλ
πασί, το τσιφλίκι του Σουλεϊμάν μπέη, όπου το βράδυ 20
οικογένειες δέχτηκαν ληστρική επίθεση.
Η πομπή πότε με καθυστερήσεις, πότε με αργό βήμα
και πάντοτε με την προοπτική να ληστευτούν τα γυναικόπαιδα, προχωρεί προς την Αττάλεια.
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 1922. Προχωράνε προς την
κωμόπολη Παγιάμ-Αγατζή όπου υπήρχε και υποδιοίκηση χωροφυλακής και ήταν τα σύνορα μεταξύ των επαρχιών Σπάρτης και Αττάλειας. Προσπαθούν να ανασυνταχθούν. Έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους.
Μένουν 2 μέρες στη κωμόπολη. Ακολουθεί έρανος μεταξύ τους με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα ποσό
600 χάρτινων λιρών για να νοικιάσουν 10 δίτροχα αμάξια, 20 γαϊδούρια και 12 βοϊδάμαξες προκειμένου να τα
χρησιμοποιήσουν για την πορεία τους προς την Αττάλεια
που είχε και τα πιο επικίνδυνα σημεία της διαδρομής.
Στις 20 Οκτωβρίου η πομπή των Σπαρταλήδων ξεκινάει και πάλι με τη συνοδεία 20 χωροφυλάκων, 12
Ατταλειωτών και των διοικητών τους και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την επομένη 21 Οκτωβρίου εισέρχεται
στην Αττάλεια. Η πρώτη φάση της Οδύσσειας έχει
πραγματοποιηθεί.
Οι πρόσφυγες που έχουν συγκεντρωθεί πλέον στην
Αττάλεια, υπολογίζονται σε 7.000 γιατί έχουν συγκεντρωθεί και από το Βουρδούρι, το Νησί, την Πάρλα, αλλά και
από το Αϊδίνι, το Ναζλή και το Ντενισλή. Τακτοποιούνται
σε χριστιανικά σπίτια και καταλύματα περιμένοντας τα
ελληνικά πλοία να έρθουν να τους πάρουν.
Νηστικοί και άρρωστοι, μικροί και μεγάλοι περιμένουν
τα πλοία της σωτηρίας που έρχονται 3 τον αριθμό, στις 4
Νοεμβρίου 1922, χωρίς να φέρουν την ελληνική σημαία
και με τη συνοδεία αμερικανικού αντιτορπιλικού για συνοδεία και ασφάλεια.
Κυριακή 6 Νοεμβρίου. Οι πρόσφυγες έχουν επιβιβαστεί
στα πλοία και αποχαιρετούν την Αττάλεια. Ο Παπαϊωακείμ
αναλογίζεται: «..Φεύγουμε βαθύτατοι πικραμένοι. Πλη-

ρώνουμε τα σφάλματα των μεγάλων. Πηγαίνουμε να
βρούμε καταφύγιο στη μητέρα Ελλάδα. Υπό την σκιά της
Ακροπόλεως ίσως, στην Αθήνα, όπου πολλοί συμπατριώτες μας παλαιότερα είχαν σπουδάσει και όταν είχαν
γυρίσει μας μιλούσαν γι’ αυτήν. Ξέρουμε ότι είμαστε
πρόσφυγες. Τώρα γλιτώνουμε το μαχαίρι του Τούρκου,
αλλά είμαστε γυμνοί. Μας μένει μόνον η ψυχή μας. Οι
Σπαρταλήδες ήταν πάντα ικανοί να δημιουργούν από το
μηδέν περιουσίες. Τουλάχιστον θα είμαστε ελεύθεροι…».
Μετά από ταξίδι 2 ημερών, τα 3 πλοία φθάνουν στη
Ρόδο. Τότε λαμβάνουν εντολή, το ένα πλοίο να μοιράσει τους πρόσφυγες στα άλλα δύο πλοία, ώστε να γυρίσει στη Μερσίνα άδειο για να παραλάβει τους άνδρες
Σπαρταλήδες που είχαν γυρίσει από την εξορία και τα
μέρη της Καισάρειας και είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Μερσίνας περιμένοντας και εκείνοι το πλοίο της
σωτηρίας τους.
Έτσι σε κάθε καράβι «στοιβάζονται» πλέον 3.500 άτομα. Το ένα πλοίο παίρνει εντολή να αποβιβάσει τους
επιβάτες του στις Σπέτσες και την Ύδρα.
Στο άλλο πλοίο που βρίσκεται ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου αναχωρεί από Ρόδο και φθάνει στις 10 Νοεμβρίου στη Πάρο. Υπάρχει εντολή να αποβιβάσει 2.000 πρόσφυγες. Κατέρχονται 1.500. Αναχωρεί και πάλι και στις 12
Νοεμβρίου φτάνει στη Νάξο. Αποβιβάζονται 1.000 πρόσφυγες. Στις 15 Νοεμβρίου φτάνει στη Μύκονο. Αποβιβάζονται 700 άτομα. Αναχωρεί για Πειραιά. Τώρα έχουν
απομείνει στο καράβι μόνο 300 Σπαρταλήδες. Την επομένη 16 Νοεμβρίου 1922, οι τελευταίοι Σπαρταλήδες πρόσφυγες αποβιβάζονται στον Πειραιά.
Μια νέα ημέρα ξημερώνει γι’ αυτούς με ένα άγνωστο
μέλλον. Πρώτη προτεραιότητα η στέγαση και η τροφή.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. 13 μήνες μετά γίνονται τα
εγκαίνια (9 Δεκεμβρίου 1923) του συνοικισμού ΙΩΝΙΑ
που πρώτοι εγκαταστάθηκαν οι Σπαρταλήδες.
Δεν στέριωσαν όμως μόνο στην Αττική. Άφησαν την
σφραγίδα τους στον οικισμό Ν. Σπάρτη5 της Κοζάνης
(καταστράφηκε στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), στην Ύδρα,
στις Σπέτσες, στην Ρόδο, στην Έδεσσα, στην Αραβησσό
της Πέλλας όπου δημιούργησαν και Ταπητουργείο, στη
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Σε ατομικό επίπεδο Σπαρταλήδικες μεγάλες προσωπικότητες της Ελληνικής Ταπητουργίας και Υφαντουργίας κατέγραψαν το στίγμα τους στην άνθηση της Ελληνικής Οικονομίας.

2. Κιβωτός Κοζάνης – Ελλάδα.

Ας παρακολουθήσουμε την πορεία των μουσουλμάνων
της Ελλάδας από τον οικισμό Κρίφτσι6 (νέο όνομα Κιβωτός) των Γρεβενών προς την Τουρκία, όπως την περιγράφει ο απόγονος μουσουλμάνων βαλαάδων, Αϋτζάν Γιλμάζ7.
«..Οι πρόγονοι μας έφυγαν με την ανταλλαγή το 1924
στην Τουρκία και έμειναν στο Γεσίλμπουρτς. Ο πατέρας μου
Φεχμί γεννήθηκε το 1921 στο χωριό Κρίφτσι (νέο όνομα
Κιβωτός) των Γρεβενών και όταν έφυγε με την ανταλλαγή
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(1924) από την Ελλάδα στην Τουρκία ήταν 3 ετών. Η μητέρα μου Μελικέ γεννήθηκε στην Τουρκία, στο Γεσίλμπουρτς,
από γονείς που έφυγαν, επίσης, από το Κρίφτσι.
Την ελληνική γλώσσα έμαθα από τους γονείς μου, ως
μητρική γλώσσα, αλλά με τη μορφή του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος των Γρεβενών και όχι την καθομιλουμένη
ελληνική. Επίσης, δεν ήξερα να γράφω και να διαβάζω
ελληνικά. Για το σκοπό αυτό φοίτησα αργότερα σε σχολείο
της Άγκυρας πέντε μήνες και έτσι έμαθα να γράφω και να
διαβάζω ελληνικά…
Οι πρόγονοι μας ήταν μουσουλμάνοι και μιλούσαν μόνο
ελληνικά. Δεν ήξεραν να μιλήσουν τουρκικά. Εγώ ως 7
χρονών δεν ήξερα τουρκικά και όταν άρχισα να πηγαίνω
στο σχολείο τότε έμαθα τουρκικά.
Οι ελληνόφωνοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που κατοικούσαν στην περιοχή του Άνω Αλιάκμονα (Βόϊο-Γρεβενά),
στα χωριά των Γρεβενών και στα χωριά της Νεάπολης
(Ανασελίτσας) ονομάζονταν από τους χριστιανούς Βαλαάδες. Οι Βαλαάδες στην Τουρκία αποκαλούνται μεταξύ
τους «πατριότ», δηλαδή πατριώτες, συμπατριώτες.
Πριν από την ανταλλαγή ήταν 52 μουσουλμανικά χωριά
στην περιοχή του Άνω Αλιάκμονα. Οι μουσουλμάνοι με την
ανταλλαγή έφυγαν το 1924 στην Τουρκία. Οι μουσουλμάνοι που έφυγαν από τα χωριά της Νεάπολης (26 χωριά)
εγκαταστάθηκαν στο Kumburgaz (Kioympoyrgk;az), Silivri
(Σηλύβρια). Catalca (Τσατάλτζα) και στο Buyukcemece
(Μπουγιούκτσεκμετζέ-Αθύρας) της Πόλης. Οι μουσουλμάνοι που έφυγαν από τα χωριά των Γρεβενών εγκαταστάθηκαν στο Aydin (Αϊδίνιο), Bursa (Προύσα), Antalya (Αττάλεια), Isparta (Σπάρτη), Burdur (Μπουρντούρ), Denizli
(Ντενιζλί-Λαοδικεία), Izmir (Σμύρνη), Eskisehir (Εσκή

Σεχίρ-Δορύλαιο) και στη Νίγδη της Καππαδοκίας.
Με την ανταλλαγή περίπου 130.000 μουσουλμάνοι
έφυγαν στην Τουρκία. Περίπου 7.330 μουσουλμάνοι
έφυγαν από τα χωριά της Νεάπολης και περίπου 5.630
μουσουλμάνοι έφυγαν από τα χωριά των Γρεβενών. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι διασκορπίστηκαν σε πολλούς
τόπους στην Τουρκία.
Πολλοί από τους απογόνους των Βαλαάδων ζουν σήμερα σε διάφορα μέρη της Τουρκίας και μιλούν ελληνικά,
με την προφορά της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικό είναι
ότι αποκαλούν τη γλώσσα τους «ρουμέϊκα».
Οι Μουσουλμάνοι και οι Έλληνες Χριστιανοί ζούσαν
στην Ελλάδα πολύ καλά μαζί και δεν είχαν προβλήματα….
Οι Έλληνες που ήρθαν από την Ανατολία στο Κρίφτσι
έζησαν 6 μήνες μαζί με τους δικούς μας. Οι Έλληνες ήξεραν
μόνο τουρκικά και τα ελληνικά τα έμαθαν αργότερα. Οι
δικές μας οικογένειες ήξεραν μόνο ελληνικά. Ζούσαν όμως
μαζί χωρίς προβλήματα. Σήμερα στο χωριό Κρίφτσι όσοι
είναι άνω των 70 ετών γνωρίζουν τουρκικά…
Τον Μάρτιο του 1924 όλοι οι άνθρωποι του χωριού (259
νοικοκυριά και 970 κάτοικοι) με τα άλογα και τα γαϊδούρια
βγήκαν στο δρόμο. Οι οικογένειές μας και άλλοι από το
Κρίφτσι, όταν βγήκαν στο δρόμο, το πρώτο μέρος που
σταμάτησαν ήταν το χωριό Γιάνκοβη (νέο όνομα Μεσοπόταμο). Σε αυτό το χωριό έμειναν δύο μέρες για να ξεκουραστούν. Από εδώ πήραν πάλι το δρόμο και έφτασαν στην
Κοζάνη και εδώ έμειναν δώδεκα μέρες. Μετά από την
Κοζάνη πήγαν στη Βέροια. Στη Βέροια έμειναν πέντε μέρες.
Μετά από την Βέροια πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έμειναν τέσσερεις ημέρες κοντά στο λιμάνι. Εκεί,
στο λιμάνι, ήταν ένας μύλος και η γιαγιά μου έλεγε ότι τα

Με κόκκινο, η διαδρομή που ακολούθησαν οι Μουσουλμάνοι μέσω Θεσσαλονίκης για να φτάσουν στη Σμύρνη, στη Σπάρτη και τη Νίγδη.
Με μπλέ,η διαδρομή των Σπαρταλήδων που μέσω Αττάλειας, Πειραιά (Αθήνα), Κοζάνης έφτασαν στη Ν. Σπάρτη.
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βράδια από τον θόρυβο του μύλου, δεν μπορούσαν να
κοιμηθούν. Στη συνέχεια ανέβηκαν στο πλοίο που ήρθε στο
λιμάνι. Στο ίδιο πλοί ανέβηκαν οικογένειες προερχόμενες
από τρία χωριά: Τσούρχλι (Άγιος Γεώργιος), Ντοβρούνιστα
(Κληματάκι) και Κρίφτσι (Κιβωτός).
Οι δικοί μας, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, έκαναν τρείς
μέρες και τρείς νύχτες για να φτάσουν με το πλοίο στη Σμύρνη. Τους ανθρώπους που πέθαιναν στο πλοίο τους έσφιγγαν
με σίδερο και τους έριχναν στη θάλασσα. Όταν έριχναν τους
νεκρούς στη θάλασσα χτυπούσαν οι καμπάνες του πλοίου.
Στη Σμύρνη έμειναν περίπου ένα μήνα σε ένα μεγάλο
κτίριο σαν εργοστάσιο. Εκεί τους έβαλαν σε καραντίνα.
Μετά από την Σμύρνη πήραν το δρόμο για τη Σπάρτη. Εδώ
έμειναν τρείς μήνες. Κάποιες οικογένειες έμειναν εκεί και
οι άλλοι προχώρησαν στο Ακσεχίρ.
Από το Ακσεχίρ, οι οικογένειές μας ανέβηκαν σε ένα
τραίνο με μαύρα βαγόνια και πήγαν στο Ουλουκισλά. Από
το Ουλουκισλά με άλογα και αμάξια ήρθαν σε ένα ελληνικό χωριό, το Ουλού Αγάτς, που βρίσκεται στη Νίγδη της
Καππαδοκίας. Εκεί έμειναν αρκετό καιρό και μετά οι οικογένειές μας προχώρησαν σε ένα άλλο ελληνικό χωριό, το
παλαιό του όνομα του οποίου ήταν Τένεϊ και το νέο Γεσίλμπουρτς, 5 χλμ. από το κέντρο της Νίγδης. Συνολικά από
τις 259 οικογένειες που έφυγαν από το Κρίφτσι, ήρθαν στο
Γεσίλμπουρτς 71 οικογένειες.
Οι μεγαλύτεροι της οικογένειάς μας, στις συνομιλίες
τους, μιλούσαν μόνο για τις αναμνήσεις τους από το Κρίφτσι
και όσα έζησαν εκεί. Τα πρώτα χρόνια, οι μεγαλύτεροι της
οικογένειάς μας δεν είχαν πολλές σχέσεις και επαφές με
τους κατοίκους του κέντρου της Νίγδης και των διπλανών
χωριών. Το μέρος εδώ ήταν τόσο ξένο για αυτούς, που για
αρκετό καιρό έμειναν κλεισμένοι στο χωριό και δεν είχαν
σχέση με το περιβάλλον. Όταν άρχισαν να οικοδομούν
σχέσεις, αποκαλούσαν τους εαυτούς τους πρόσφυγες και
διαχωρίζονταν πάντα από τους ντόπιους. Αλλά δεν ήταν
αυτό το κυριότερο πρόβλημα. Ο βασικός λόγος που δεν
είχαν σχέση με τον περίγυρό τους, ήταν το πρόβλημα της
γλώσσας. Οι πρόσφυγες, όταν ήρθαν στο χωριό Γεσίλμπρουτς, δεν ήξεραν τουρκικά και μπορούσαν να μιλήσουν
μόνο ελληνικά. Τα παιδιά της σχολικής ηλικίας μάθαιναν

τουρκικά στο σχολείο και οι ενήλικες άρχισαν να μαθαίνουν
στα επόμενα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους.
…Στις οικογένειες του χωριού, που στο σπίτι μιλούσαν
πάντα ελληνικά, ήταν φυσικό τα παιδιά που γεννιούνταν
και μεγάλωναν σε αυτές να μαθαίνουν τα ελληνικά ως
μητρική γλώσσα. Αυτό συνέχισε να γίνεται μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1950. Στη συνέχεια, όταν οι οικογένειες
κατάλαβαν πως για να επιτύχουν τα παιδιά τους στο σχολείο πρέπει να μάθουν την τουρκική γλώσσα, άρχισαν να
μιλούν τουρκικά στο σπίτι, και έτσι η εκμάθηση των τουρκικών από τους κατοίκους άρχισε να επιταχύνεται. Οι
κάτοικοι του Γέσιλμπουρτς που σήμερα είναι άνω των 60
ετών, μπορούν να μιλήσουν ελληνικά…
Οι οικογένειές μας, από το 1926 που εγκαταστάθηκαν
στο Γεσίλμπρουτς, και για 35 περίπου χρόνια, μέχρι το 1960,
δεν έδωσαν ούτε πήραν κορίτσι ως νύφη από τη Νίγδη και
τα άλλα χωριά. Αλλά, μετά το 1960, άρχισαν να γίνονται
γάμοι με τους ντόπιους κατοίκους.
Εγώ, ο πατέρας μου, η μητέρα μου και η σύζυγός μου,
πρώτη φορά επισκεφτήκαμε την Ελλάδα το 2001, για να
επισκεφτούμε τη γη των προγόνων μας, και για να βρούμε
και να δούμε το σπίτι του πατέρα μου που γεννήθηκε. Πάντα
είχαμε πόνο, νοσταλγία για την παλιά μας πατρίδα. Η Κιβωτός δεν ήταν όπως παλιά, είχε αλλάξει, βρήκαμε όμως το
μέρος που έμεναν οι παππούδες μας. Το σπίτι δεν υπήρχε, το
είχαν κάψει οι Γερμανοί στηνΚατοχή. Βρήκαμε και το πηγάδι όπου είχε πέσει μικρός ο πατέρας μου. Το πηγάδι ήταν στο
κήπο του σπιτιού. Ο πατέρας μου έκλαιγε με δάκρυα χαράς.
Όταν φύγαμε από τη Κιβωτό, ο πατέρας μου πήρε μαζί
του χώμα μια σακούλα, πήρε και δέκα ψωμιά από το φούρνο του Ιορδάνη και πήρε και τρία κιλά ελιές από το μαγαζί.
Όταν γύρισε στην Τουρκία, στο Γεσίλμπουρτς, έκοψε τα
ψωμιά σε κομμάτια και σε κάθε ένα ανάμεσα έβαλε τρειςτέσσερεις ελιές και τα μοίραζε στους χωριανούς και έλεγε
«τα έφερα από την πατρίδα» και έκλαιγε με δάκρυα χαράς.
Ο πατέρας μου πέθανε σε ηλικία 92 ετών και ήταν χαρούμενος επειδή είχε δει τον τόπο που γεννήθηκε. Ο πατέρας
μου την Ελλάδα την έλεγε πατρίδα και το Κρίφτσι το έλεγε
το χωριό του και εγώ πατρίδα την λέω την Ελλάδα με χαρά…

Σημειώσεις
1 Πρωτοπρεσβυτέρου Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου: «Αναμνήσεις μου από την πατρίδα μου Σπάρτη Μ. Ασίας» Επιμέλεια Χάρη Σαπουντζάκη. Σελ. 257.
2 Οι κληρικοί στη Μ. Ασία είχαν διττή ιδιότητα. Και του ιερωμένου αλλά και του εκπροσώπου και συνομιλητή με τις Τουρκικές Αρχές.
3 Διοικητής της Σπάρτης που υπάγονταν στο νομό Ικονίου.
4 Οι περισσότεροι εκ των Ελλήνων κατοίκων ήταν γυναικόπαιδα και γέροι γιατί όλοι οι άνδρες από 14 ετών και άνω είχαν σταλεί σε εξορία από τον
Ιούνιο του 1921, λόγω της προέλασης του Ελληνικού Στρατού και για λόγους ασφαλείας δικούς τους, όπως έλεγαν οι διαταγές των Τούρκων.
5 Ήταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Κρίφτσι που θα παρακολουθήσουμε την αντίθετη πορεία των μουσουλμάνων προσφύγων προς την Σπάρτη και
την Καππαδοκία.
6 Ο οικισμός Κρίφτσι βρίσκονταν σε υψόμετρο 680 μ. και γειτονεύει σήμερα με τους οικισμούς Κοκκινιά, Πολύδενδρο και Άγιος Γεώργιος. Είναι στα
δυτικά όρια του νομού/περιφερειακής ενότητας Γρεβενών, ενδιάμεσα της οδού Γρεβενών-Νεάπολης- Καστοριάς. Είναι ένα από τους μεγαλύτερους οικισμούς των Γρεβενών και είναι πολύ κοντά στη συμβολή των ποταμών Αλιάκμονα-Πραμόριτσας. Απέχει 21 χλμ. από τα Γρεβενά.
7 Αϋτζάν Γιλμάζ – Οικονομολόγος, πρ. διευθυντής τσιμεντοβιομηχανίας Άγκυρας, στο Β΄ Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτων (16-19 Αυγούστου 2018).
Βιβλιογραφία:
- Πρωτοπρεσβυτέρου Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου: «Αναμνήσεις μου από την πατρίδα μου Σπάρτη Μ. Ασίας» Επιμέλεια Χάρη Σαπουντζάκη.
- Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών: «Έξοδος» Β΄ τόμος. Μαρτυρία παπά-Ιωακείμ Πεσματζόγλου: «Ποτέ, ποτέ στην Ιστορία δεν ξεριζώθηκε τόσος
κόσμος απ’ τη χώρα του» Σελ. 429-446.
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Ο Διδάσκαλος του Γένους

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Τ

ο οδοιπορικό του φιλόλογου Αντώνη Σ. Καραντώνη, από την τουρκοκρατούμενη Δωδεκάνησο στις πέραν του Αιγαίου αλησμόνητες πατρίδες, έρχεται ιστορικά να συμβάλει στον ανυπέρβλητο
αγώνα για Ελληνομάθεια των πολύπαθων ορθόδοξων
κοινοτήτων της μικρασιατικής ενδοχώρας, τις παραμονές του μεγάλου ξεριζωμού από τις προαιώνιες εστίες.
Γεννιέται το 1838 στα τουρκοκρατούμενα από το
1523 Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην ακριτική
Κάλυμνο, γνωστή ως το Νησί των Σφουγγαράδων.
Είναι το πρώτο παιδί μιας συγκροτημένης πολύτεκνης
οικογένειας.
Η προγονική του καταγωγή, από την πλευρά του
πατέρα του, ανάγεται στη Μάνη.
Οι Μπενάκηδες πρωτοστατούν στην αποτυχημένη Ορλωφική επανάσταση (1770) και σκορπίζονται
ανελέητα. Ο νεαρός επαναστάτης βρίσκει καταφύγιο
στην Κάλυμνο, παραμένει και εντάσσεται στην τοπική κοινωνία.
Στην επόμενη γενιά, ο γιος του Αντώνης, λόγω και
της ηλιοκαμένης επιδερμίδας του, παρονομάζεται
“Καρά-Αντώνης”, μελαψός Αντώνης. Στοχοποιημένο
το πραγματικό του επώνυμο θα παραμείνει ανομολόγητο λόγω των συνθηκών, κρυμμένο αντάμα με το
μανιάτικο γιαταγάνι του.
Από Μπενάκη σε Καραντώνη και από γενιά σε
γενιά, η οικογένεια κερδίζει το στοίχημα της επιβίωσης.
Αλλά τη μανιάτικη καταβολή του ο απόγονος εκπαιδευτικός Αντώνης φαίνεται πεισματικά να φυλάσσει
ως παρακαταθήκη, στους χρόνους τους κατοπινούς.
Μια σύντομη ματιά στα χρονικά της Καλύμνου
μας τοποθετεί μπροστά στις ιδιόμορφες ιστορικοκοινωνικές συνθήκες, που σφυρηλατούν τη φυσιογνωμία της.
Το νησί είναι άγονο. Πάνω στην πέτρα του δε
φυτρώνει παρά μόνο το πείσμα και το θυμάρι. Οι
κάτοικοί του δεν έχουν άλλο τρόπο για τον επιούσιο
από το να κουρσεύουν στους κάμπους του βυθού,
το πολύτιμο σφουγγάρι, έτσι που η Κάλυμνος να
αποτελεί το πλέον μαυροφορεμένο κομμάτι της
νησιώτικης πραγματικότητας.
Η καταβολή του ετήσιου φόρου υποτέλειας, της
“μαχτού” στον κατακτητή, παρά τη φτώχεια, εξα32 | Η Σπάρτη της Ανατολής

της Ειρήνης Γαλανού Μπουφίδη
σφαλίζει κυρίως το προνόμιο της ανεμπόδιστης
παιδείας, που θα δώσει στον Καλύμνιο τη δυνατότητα να αλλάξει τη μοίρα του...
Βρισκόμαστε στη Λαϊκή Εξέγερση του 1837. Ο
πληθυσμός αμιγώς ελληνικός και ορθόδοξος, γαλουχημένος ανέκαθεν με την προφορική λαϊκή παράδοση, διεκδικεί για τα παιδιά του γνώση και εκπαίδευση καταρτισμένη.
Την ίδια εποχή περίπου, “Τον Καιρό του Θανατικού”, ξεσπούν διαδοχικά η ευλογιά και η χολέρα,
το νησί ερημώνει, αλλά αντέχει στα δύσκολα και
επουλώνει τις πληγές του.
Δύο λαμπροί ελληνομαθείς εκπαιδευτικοί, ο I.
Παπουτσίνας (1790-1865) και ο Ν. Καλαβρός (18001895), επιστρέφουν στο νησί τους. Ο Καραντώνης
γίνεται, έτσι, αποδέκτης άρτιας και εμπνευσμένης
παιδείας, που θα του ανοίξει το δρόμο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Το έτος 1863 (ίσως και νωρίτερα), προσλαμβάνεται ως φιλόλογος στο νεοσύστατο Ελληνικό Σχολείο
Καλύμνου και ρίχνεται στον αγώνα για την αναβάθμιση της παιδείας, που για το νησί αποτελεί, μετά την
ελευθερία, το ύψιστο αγαθό.
“Τον καιρό των Τουρκώ(ν)”, έτος 1869, οι Καλύμνιοι αντιστέκονται ομόψυχα, όταν ο Αχμέτ Πασάς
επιχειρεί να τους αφαιρέσει τα προνόμια και να επιβάλει την Καϊμακαμία. Τριάντα τρεις μέρες κρατά ο
αποκλεισμός από θάλασσα και ξηρά με φυλακίσεις και
βαναυσότητες.
“..Την 18ην Φεβρουάριου έστειλεν ο Πασσάς γραπτήν απόφασιν (...) και μετέβη ο λαός εις το σπήτι του
Καραντώνη(...) και έκαναν αναφοράν(...). Την 26ην
Φεβρουάριου έστειλεν ο Πασσάς αξιωματικόν του (...)
αμέσως εγένετο συνέλευσις εις του Καραντώνη (..). Την
17ην Μαρτίου τρεις ώρας μετά το μεσονύκτιον εκίνησεν
ο Πασσάς με τον στρατόν (...) μέχρι της Ανατολής του
ήλιου (...) εσπούσαν τας θύρας(..)”. (Από “Το Χρονικό
του 1869” του Ν. Τηλιακού, αυτόπτη μάρτυρα των
γεγονότων, αυθεντικής πρωτογενούς ιστορικής πηγής
των δραματικών εξελίξεων).
Το σπίτι του Συμεών Καραντώνη πρωτοστατεί
στις συνελεύσεις και στοχοποιείται. Ο φιλόλογος και
πρωτότοκος γιος Αντώνης, αντιμέτωπος με το οθω-

μανικό ξίφος, αποτελεί ένα από τα θύματα της μεταμεσονύχτιας αιματοχυσίας. Γλιτώνει μόλις τη ζωή του, μα
χάνει το χέρι του, το αριστερό...
Ηλικιακά βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία. Εκπαιδευτικός προικισμένος, ευπαρουσίαστος, εργένης και. ..
μονόχειρας. Και προπαντός αντιήρωας. Ο αυτοσεβασμός
του δοκιμάζεται. Ο μοναχισμός είναι μια σκέψη. Είναι ο
άλλος δρόμος...
Ο χρόνος φαίνεται να ωριμάζει την απόφαση... Περί
το 1873 εγκαταλείπει την Κάλυμνο για να μονάσει στη
Μικρασιατική γη. Στο σημείο αυτό υπάρχει κενό και
μάλιστα πενταετές.
Εκ μέρους της οικογένειας η πληροφόρηση περιορίζεται στον ισχυρισμό, πως άλλαξε απόφαση, ευθύς μόλις
συνειδητοποίησε τις εκεί ασφυκτικές ανάγκες για ελληνομάθεια. Ότι τελικά η εκπαίδευση επικράτησε του μοναχισμού, που προφανώς δεν ήταν της ιδιοσυγκρασίας του.
Την πιθανολόγηση ότι κατά την περίοδο αυτή φοίτησε σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτήριο της Σμύρνης, ως
μαθηματικός, ενισχύει η μαρτυρία του αξιοσέβαστου
Συλλαίου εκπαιδευτικού Ιωάννη Ν. Ιεσσαί (1890-1987),
ο οποίος γεννήθηκε, έζησε και δίδαξε στην Σύλλη, ότι ο
Καραντώνης ήταν “φιλόλογος αλλά και μαθηματικός (..),
την επόμενη ημέρα εδίδασκε Μαθηματικά: Πρακτική και
θεωρητική Αριθμητική, Γεωμετρία, Τριγωνομετρία”.
Ο δοκιμαζόμενος ψυχισμός του φαίνεται να βρίσκει
διέξοδο σε ένα αλισβερίσι γνώσεων, εκπαιδεύεται και
εκπαιδεύει, γιατί παράλληλα έχει να καλύψει και τις
προσωπικές του βιοποριστικές ανάγκες.
Είναι λίγο πριν από το 1880, όταν ο Καραντώνης
εμφανίζεται πλέον στη Σπάρτη της Πισιδίας που θα γίνει
πατρίδα του για τα επόμενα χρόνια.
Εδώ, οι γνώσεις μας φωτίζονται κυρίως από γραπτές
πηγές. Διαβάζουμε, λοιπόν, στο βιβλίο “Η Σπάρτη της
Μ. Ασίας” του Βάσου Η. Βογιατζόγλου (εκδ.1992):
“Το πρώτο, πλήρες, εξατάξιο δημοτικό σχολείο ιδρύεται στα 1880. Η κοινότητα των Χριστιανών για να βοηθήσει στην ίδρυση νέων σχολείων στην Σπάρτη μετακαλεί
τον Καλύμνιο Αντώνη Καραντώνη, γυμνασιάρχη με πείρα,
ήθος και οργανωτικές ικανότητες. Ο περίφημος αυτός
εκπαιδευτικός με τη βοήθεια των προηγούμενων, καθώς
και του δικηγόρου Γ. Στεφανάκη ίδρυσε στα 1880 επίσης,
το πρώτο άρτιο Σχολαρχείο στη Σπάρτη με δέκα τάξεις
(Ημιγυμνάσιο). Το σχολείο αυτό, όπου πρώτοι δάσκαλοι
υπήρξαν τρεις απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Αθήνας
(Αντ. Καραντώνης, Αντ. Τσούκας, Γ. Τσακίρης), υπήρξε
διάσημο σε όλη την Ανατολή. Τελειώνοντάς το, οι μαθητές
του μπορούσαν, φοιτώντας για ένα-δύο χρόνια ακόμη στην
Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ή στη Μεγάλη Σχολή της
Πόλης, να πάρουν απολυτήριο Γυμνασίου. Τέλος, μπορούσαν ακόμη, να γραφτούν χωρίς εξετάσεις στα ονομαστά
Τούρκικα Γυμνάσια του Ικονίου ή της Σπάρτης”.

Επίσης, ο εκ Σπάρτης εκπαιδευτικός και συγγραφέας
Χάρης Δ. Σαπουντζάκης στο βιβλίο “Η Ελληνική παιδεία
στη Σπάρτη Πισιδίας” (εκδ. 1983) παραθέτει: “Ένας δεινός
φιλόλογος, που έχει χάσει τον αριστερό του βραχίονα στον
πόλεμο κι είναι γιομάτος εθνικόν παλμό. Παίρνει τη διεύθυνση του Ελληνικού σχολείου ή Σχολαρχείου. Στις μέρες
του η εκπαίδευση προόδευσε θεαματικά. Έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Σπάρτη, αφού νυμφεύτηκε Σπαρταλιά (...)”.
Η τουρκόφωνη Σπάρτη απλώνεται στους πρόποδες
της χιονοσκέπαστης κορυφογραμμής του Ταύρου, σε
υψόμετρο 1000 περίπου μέτρων. Τρεχούμενα νερά, ανθισμένοι ροδώνες και γελαστοί κερασόκαμποι συνθέτουν
το σκηνικό μιας παραδεισένιας φύσης.
Πολυάριθμη και ακμαία η ελληνορθόδοξη μειονότητα,
φυτεμένη στην καρδιά της Τουρκιάς, έμαθε να επιβιώνει
με συνετή στρατηγική, εγρήγορση και ετοιμότητα, σε
γόνιμη διακοινοτική γειτονία με τον προαιώνιο εχθρό της.
Οι τέσσερις μεγάλοι ναοί της, αφιερωμένοι στην Παναγία και τον Ταξιάρχη, που προστατεύουν αντίστοιχα
τους τέσσερις μαχαλάδες της, είναι γεμάτοι από βαρύτιμα,
βυζαντινά κειμήλια.
Η Δημογεροντία, η Σχολική Εφορία, η Εκκλησία, οι
Επιτροπές, με τη γενναιόδωρη στήριξη δραστήριων και
οικονομικά ακμαίων Σπαρταλήδων, κυρίως εμπόρων και
ταπητουργών, συμβάλλουν στη συνοχή μιας κοινότητας
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κλειστής και σφυρηλατημένης. Μειονότητας εμπλουτισμένης με έθιμα πληθωρικά και παραδόσεις αυστηρές και
απαράγραπτες, που θέτει στην απόλυτη προτεραιότητά
της την ελληνική γλώσσα και παιδεία ως ασπίδα ενάντια
στην τουρκόφωνη αλλοτρίωση.
Ποιο άραγε ισχυρό κίνητρο ή ποια συναισθηματική
καταγραφή οδηγεί τον Καραντώνη στα μακρυνά ενδότερα, δε γνωρίζουμε.
Η στενή πνευματική και εμπορική σχέση της Σπάρτης
με την ήδη προσιτή του Σμύρνη ή οι κοινωνικοπολιτισμικές της δομές, που προσομοιάζουν με τις επικρατούσες
στο νησί του; Η πιθανολογούμενη πελοποννησιακή καταγωγή της Σπάρτης, κοινή με τη δική του; Ή μήπως το
άσβεστο πάθος του για τον Ελληνικό Λόγο, τον Μέγα, που
δοκιμάζεται και εκτοπίζεται από την τουρκική τοπολαλιά;
Τεκμηριωμένη κάποια απάντηση βρίσκουμε στο
βιβλίο του Γάλλου αρχαιολόγου, μελετητή και περιηγητή Gaston Deschamps “La caractere Grec de I’Asie
Mineure. Temoignages” (έκδοση 1904), “Ο Ελληνικός
χαρακτήρας της Μικράς Ασίας. Τεκμήρια” (σε μετάφραση, X. Σαπουντζάκης): “Ενθυμούμαι μίαν πάλιν της
Μικρός Ασίας εις την οποίαν έχω δοκιμάσει μίαν συγκίνησιν πραγματικήν και η οποία μου έμεινεν έκτοτε αλησμόνητος, θέλω να ομιλήσω διά την πάλιν Ισπάρτα (Σπάρτην). Ωμιλούσα με ένα γέροντα διδάσκαλον της πόλεως,
ο οποίος ωνομάζετο Καραντώνης (...)”.
Ο Deschamps ομολογεί εντυπωσιασμένος με την
προσωπικότητα του “γενναίου διδασκάλου”. Επισκεπτόμενος μάλιστα την τάξη του βρίσκεται μπροστά σε μαθητευόμενους κάθε ηλικίας δηλ. πατεράδες, παππούδες
και εγγόνια συγχρόνως. Οι Έλληνες αυτοί ντρέπονται
που είναι τουρκόφωνοι και προσπαθούν με αυτοσχέδια
νοήματα να εξηγήσουν τον βάναυσο τρόπο της αποκοπής της γλώσσας, που τους ανάγκασε έκτοτε να στερηθούν τη μητρική τους λαλιά.
Στη Σπάρτη, ο Καραντώνης νυμφεύεται την ελληνορθόδοξη σπαρταλιά Αικατερίνη Χατζησωτήρογλου, τουρκόφωνη, την οποία με ζήλο ελληνοεκπαιδεύει, ενώ ο ίδιος
ουδέποτε ξεστόμισε έστω και μία λέξη τουρκική.
Αποκτούν τέσσερα κορίτσια, τα οποία προικίζει με
ονόματα αυστηρά επιλεγμένα από το πάνθεο της ελληνικής ονοματολογίας, σύμφωνα με τα ιδεώδη του: Αγαρίστη,
Μπουμπουλίνα, Σαπφώ και Ανθούσα.
Από το πρωινό Αρρεναγωγείο (Μεγάλο Σχολείο) στο
νυχτερινό των Ανηλίκων, ο Καραντώνης είναι βέβαια ο
ακούραστος εργάτης της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα
μια σεβάσμια, δυναμική προσωπικότητα με ευρύτερες
αναζητήσεις και αδιαμφισβήτητο κύρος. Ο προαναφερόμενος Σπαρταλής στην καταγωγή Β. Βογιατζόγλου ιστορεί χαρακτηριστικά ότι στο τέμενος του Τζεμαβλουσού
(Ναός Αγ. Γεωργίου) “σωζόταν η ανεκτίμητης ιστορικής
αξίας συλλογή σε πάπυρους, περγαμηνές, ειλητάρια, καθώς
και βιβλία σε παλιές πολύτιμες εκδόσεις, αυστηρά φυλαγ34 | Η Σπάρτη της Ανατολής

μένη σε ένα πέτρινο δωμάτιο. Το πλησίασμα αυτού του
δωματίου ήταν αυστηρά απαγορευμένο, τόσο στους Χριστιανούς όσο και στους Τούρκους. Αυτό έδινε λαβή για
πολλές υποθέσεις και σχόλια, σχετικά με τους θησαυρούς
που έκρυβε. Έλεγαν, πως μονάχα ο γυμνασιάρχης Καραντώνης είχε κάποτε καταφέρει, δωροδοκώντας ένα φύλακα,
να αποσπάσει ένα αρχαίο σύγγραμμα, περί Ιατρικής”.
Το τέλος του 19ου αιώνα, βρίσκει τον Καραντώνη στην
ελληνόφωνη Σύλλη, το αστικό «γκιαούρκιοϊ», χωριό των
απίστων, με το ιδιόμορφο γλωσσικό ιδίωμα, σε απόσταση
αναπνοής από το σκληροπυρηνικό ισλαμικό Ικόνιο, να οργανώνει με πάθος την αναβάθμισή του στην παιδεία με
καθηλωτική αφοσίωση στην εμπεριστατωμένη ελληνομάθεια.
Ο συναδέλφός του στο σχολείο της Σύλλης, αείμνηστος
εκπαιδευτικός και επιθεωρητής Γεώργιος Ασκητόπουλος,
ονομαστός θεματοφύλακας της μικρασιατικής λαογραφίας, ο περίφημος δάσκαλος Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης, η
αρχαιολόγος και λαογράφος Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά,
επίτιμη διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού
Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης, ο Συλλαίος στην καταγωγή ιστοριοδίφης και συγγραφέας Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου, δικηγόρος και Πρόεδρος της Ενώσεως Συλλαίων, η
Συλλαία δεύτερης γενιάς εκπαιδευτικός και συγγραφέας
Ναυσικά Ιεσσαί Κασιμάτη μιλούν στα πονήματά τους για
το “χαρισματικό εκπαιδευτικό και άνθρωπο”, “πνευματικό
αγωνιστή της ζωής”, “που σημάδεψε μια εποχή”, “τη σφράγισε με το πέρασμά του”, “ένα πνευματικό λαχείο”, “μια
δωρεά Θεού”, “που μετέδιδε στους μαθητές του το ακτινοβόλο ήθος του”, «που δεν τον έφτανε η μέρα και εξακολουθούσε τα μαθήματα και τη νύχτα με τη λάμπα”.
Τον Μάιο του 1908, αφήνει την τελευταία του πνοή
στα χέρια των αγαπημένων του μαθητών στη Σύλλη,
στις επάλξεις της παιδείας, πριν προλάβει να επιστρέφει
στην αγκαλιά της οικογένειάς του. Και, κατά ευλογημένη συγκυρία, πριν προλάβει να αντικρίσει τον επερχόμενο όλεθρο...
Οι δεκαετίες δρασκέλισαν τον αιώνα... Τα κοσμογονικά γεγονότα σκέπασαν με βιασύνη τις μικροϊστορίες
των ανθρώπων...
Στον απόηχο του Μικρασιατικού Ολοκαυτώματος, οι
Μικρασιάτες δεύτερης και τρίτης γενιάς διατηρούν στη
μνήμη τους το αποτύπωμα του μεγάλου δασκάλου που
σημάδεψε τους προγόνους τους. Με σεμνότητα και πάθος,
από κάθε βαθμίδα, από κάθε μετερίζι και προμαχώνα, μία
ήταν η πεμπτουσία της τέχνης του: Η διακονία της Ελληνομάθειας στις Πατρίδες των Ελλήνων.
“Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική Το
σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου”
Άξιον Εστί, Ελύτης
(Περιληπτικό απόσπασμα από τη βιογραφία “Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Οι δικές του
Πατρίδες», Ειρήνης Γαλανού Μπουφίδη, έκδ. ΚΟΡΑΛΙ 2020).

ΣΙΜΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ

Σ

υμπληρώθηκαν το
Νοέμβριο του
2020, δυο χρόνια
από τότε που έφυγε από
τη ζωή ένας καλός φίλος
της «Ένωσης Σπάρτης Μ.
Ασίας» ο Σίμος Εφραίμογλου, αφήνοντας ένα μεγάλο
κενό στην οικογένεια του.
Ο Συμεών (Σίμος) Εφραίμογλου ήταν γιός του Δημητρίου και της Ελένης Εφραίμογλου, δημιουργών της γνωστής
επιχείρησης παραγωγής χειροποίητων χαλιών στη Νέα
Ιωνία Αττικής.
Γεννήθηκε το 1934 στη Νέα Ιωνία, όπου το χειροποίητο χαλί ταξίδεψε από τη Σπάρτη της Πισιδίας, από όπου
καταγόταν ο πατέρας του και
«μεταφυτεύτηκε» στη Νέα Ιωνία, όπου δουλεύτηκε με δεξιοτεχνία από έμπειρες υφάντριες
πρόσφυγες και αυτές από τα
ιερά χώματα των αλησμόνητων
πατρίδων. Εκεί ο πατέρας του
και εμπνευστής της επιχείρησης
«Δημητρός» μαζί με τη σύντροφό του Ελένη, γνώστρια επίσης
της τέχνης του χαλιού, καθώς
καταγόταν από άλλη μεγάλη
παραγωγό χαλιών πολιτεία, το
Ουσάκ, έστησε τους αργαλειούς
του. Διέδωσε και διέσωσε την
ταπητουργική τέχνη ως πρωτοπόρος ταπητουργός σε όλη την
Ελλάδα έχοντας άνω των 350
αργαλειούς σε όλη την επικράτεια. Συνεργάστηκε με τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (πρώην Βασιλική
Πρόνοια) αλλά και με άλλους
οργανισμούς.
Ο Σίμος τελείωσε το Δημοτικό στον «ΚΑΔΜΟ», Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό του
εξαίρετου εκπαιδευτικού-παιδαγωγού, συμπατριώτη
του πατέρα του από την Σπάρτη Μ. Ασίας, Αντώνη
Σαπουντζάκη. Γυμνάσιο πήγαινε στη «Λεόντειο» στα
Πατήσια, σ’ ένα από τα καλύτερα Γυμνάσια αρρένων
της εποχής εκείνης, όμως μεταπήδησε σε νυχτερινό,
όπως ο ίδιος το θέλησε, για να είναι την ημέρα στη
δουλειά μέσα στην οποία μεγάλωσε, αγάπησε και τη
διεύρυνε κατά πολύ αργότερα.

Όντας από μικρός συνεχώς δίπλα στον πατέρα του,
χειμώνα – καλοκαίρι, έμαθε πολύ καλά τη τέχνη του
χειροποίητου χαλιού και τα μυστικά της, αφιέρωσε δε σε
αυτό το έργο, όλη του τη ζωή.
Νυμφεύτηκε τη Λένα (Ελένη) Αργυροπούλου Μικρασιατικής καταγωγής επίσης. Απέκτησαν το Δημήτρη, ο
οποίος ακολουθεί και εκείνος τα βήματα του πατέρα του,
την Έλενα (Ελένη) και τη Μαρία.
Το Μάιο του 1998 ο Σίμος τιμήθηκε από το Σύλλογο
«Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας» από τον πρόεδρο του Χάρη
Σαπουντζάκη για την συνεισφορά του στην ανάδειξη της
τέχνης του χαλιού και την εξ’ αυτής καθιέρωση της αλησμόνητης πατρίδας, ως κέντρο παραγωγής ταπήτων με
την ονομασία «ΣΠΑΡΤΑ ΧΑΛΗΣΙ».
Το Μάιο του 2005 το Κέντρο
Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού «ΚΕ.
ΜΙ.ΠΟ» Δήμου Ν. Ιωνίας, βράβευσε το Σίμο για την προσφορά του στην ταπητουργία.
Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος
για πολλές θητείες του Σωματείου Ταπητοκαθαριστών Αττικής.
Τον Ιανουάριο του 2004 και
Φεβρουάριο 2019 (μετά θάνατον) του είχε απονεμηθεί «Τιμητική Διάκριση» από τον σύλλογο των Ταπητοκαθαριστών για
την αμέριστη «Συναδερφική
Αλληλεγγύη» και πολύχρονη
προσφορά του στον κλάδο, καθώς ήταν πρόεδρος του για
πολλά χρόνια.
Τον Σεπτέμβριο του 2010
βραβεύτηκε (η εταιρεία του) από
ICAP ως μια από τις βιωσιμότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Το 2016 από το ΕΒΕΑ βραβεύτηκε (η εταιρεία του) ως μια
από τις μακροβιότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Ο Σίμος Εφραίμογλου κράτησε το τιμόνι της επιχείρησης ως την ημέρα που έφυγε, καθοδηγώντας όλα αυτά
τα χρόνια με την πολυετή πείρα του, το γιό του Δημήτρη,
επάξιο καθόλα συνεχιστή του ονόματος Εφραίμογλου.
Εμείς στην «Ένωση Σπάρτης Μ.Ασίας» θα τον θυμόμαστε για το ήθος του, την εργατικότητα του και την
πίστη του στις αξίες και τις παραδόσεις της αλησμόνητης
πατρίδας μας.
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Ο ορθόδοξος ναός του Βουδουρίου έγινε μουσείο

Η

πρώτη επαφή με τον τόπο καταγωγής της μητέρας
μου, την Σπάρτη Πισιδίας έγινε το έτος 2000, όταν
ο σύλλογος μας διοργάνωσε μία προσκυνηματική εκδρομή στις αλησμόνητες πατρίδες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής επισκεφτήκαμε το γειτονικό Βουδούρι (Πολυδώριο), μια
πόλη χτισμένη δίπλα στην ομώνυμη λίμνη.
Σκοπός μας ήταν να επισκεφτούμε τον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ο οποίος βρίσκεται σε ένα
σταυροδρόμι στην Ελληνική συνοικία, η οποία σήμερα
ονομάζεται zafer. Γύρω από το ναό υπήρχαν τα Ελληνικά σπίτια όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη
Θεσσαλονίκη που έφτασαν εκεί με την ανταλλαγή των
πληθυσμών λόγω της Συνθήκης της Λοζάνης. Ο ναός
είναι ένα μεγαλοπρεπές κτίσμα 670 τ.μ. που χτίστηκε
τον 19ο αιώνα (1850), με ξύλινους κίονες και καμπαναριό το οποίο καταστράφηκε. Η επίσκεψη μας περιορίστηκε στο να δούμε το κτίσμα εξωτερικά, καθώς το
εσωτερικό του είχε μετατραπεί σε αποθήκη σιδηρικών
και υδραυλικών ειδών.
Το 1977, ο ναός πέρασε στη δικαιοδοσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και απαλλοτριώθηκε.
Το 2010 ξεκίνησε η διαδικασία αναστήλωσης που ολοκληρώθηκε το 2014. Ο ναός, που οι ντόπιοι ονομάζουν
Kavakli Rum Kilisesi, εξωτερικά παραμένει χωρίς κτηριακές αλλαγές παρά μόνο μια μικρή προσθήκη υπόστεγου μπροστά στην είσοδο. Οι τοίχοι ενισχύθηκαν,
οι παραμορφωμένοι κίονες εξαλείφθηκαν και οι αγιογραφίες καλύφθηκαν με λευκό χρώμα.
Το 2016, ο ναός μετατράπηκε σε Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας (Burdur Doğa Tarihi Müzesi). Στις προθήκες
του μουσείου υπάρχουν διάφορα απολιθώματα από την
γύρω περιοχή που χρονολογούνται εκατομμύρια χρόνια πριν. Στο κέντρο του μουσείο δεσπόζει ένας σκελετός ελέφαντα μαμούθ καθώς και ένας χαυλιόδοντας
μήκους 3,30 μέτρων. Επίσης υπάρχου ομοιώματα ζώων
και πτηνών της τοπικής πανίδας αλλά και περιγραφές
φυτών της τοπικής χλωρίδας.
Ελπίζω στο επόμενο ταξίδι του συλλόγου να επισκεφτούμε το μουσείο, αλλά θα έχουμε πάντα κατά νου
πως για τους Σπαρταλήδες θα είναι πάντα ο ναός της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Βασιλεία Κλαύση - Ζαχαράκη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Σ

τη Θράκη στήνει αυτή τη φορά τον μυθιστορηματικό της καμβά η συγγραφέας Αργυρώ
Μαργαρίτη και μας οδηγεί σε ένα ονειρικό ταξίδι
στο χρόνο, την εποχή του 1900 μέχρι το 1913.
Εκεί, στη μαγική πόλη της Ξάνθης, σπουδαίες
μοδίστρες, με ασημένιες δαχτυλήθρες, ντύναν
τις Θράσσες με την τελευταία λέξη της μόδας. Κι
ολόγυρα καπνοχώραφα με το χρυσόφυλλο φυτό
που γέμιζε παράδες τους καπνέμπορους. Αρχοντικά με ζωγραφισμένα ταβάνια και περίτεχνα
σαχνισιά, το ποτάμι που χωρίζει την πόλη στα δυο, το βουνό
με τους θρύλους, τους ντερέδες που ξεδιψούσαν τα ανθρωποφάγα άλογα του Διομήδη. Θα μπορούσε να ήταν όμορφη η
ζωή, αν δεν σπέρνανε φωτιά οι Βούλγαροι κομιτατζήδες.
Στα πλούσια αρχοντόσπιτα, στα ταπεινά πετρόχτιστα του Σαμακώβ, σε ένα παράξενο μοναστήρι, ράβουν και ξηλώνουν τη
ζωή τους τα πρόσωπα αυτού του νοσταλγικού μυθιστορήματος.
Το κορίτσι της ιστορίας είναι η Κεραστώ. Αγρίμι, ασυμβίβαστη, ονειροπόλα. Σπιτικό της ένα μισογκρεμισμένο μοναστήρι, μανάδες της γυναίκες βατεμένες. Θέλει να διασώσει μια
πάνινη ταυτότητα, γι’ αυτό και πρέπει να μάθει να πατά βελονιές. Μα τρύπωσε πάνω στην καρδιά της τάματα βαριά, κι
όταν εκείνος ο άντρας μπήκε στην σπηλιά της, δε γινόταν να
τον υποτάξει με τις χάρες του θηλυκού γιατί είχε ξυρίσει το
κεφάλι, φούμο στα μούτρα, αυτός τηνε νόμιζε αγόρι.

Κι από την άλλη, ο Μήτσος Γιαβάσογλου, ο αντάρτης καπνέμπορος. Μεγάλο πάθος ο καπνός και η
λευτεριά της Θράκης. Όταν λαβώθηκε σε κείνο το
αλισβερίσι με τους λαθρέμπορουςς, νόμιζε πως η
πληγή του θα κλείσει γρήγορα. Μα εκείνη η ράφτρα
τονε σακάτεψε με το ασημένιο της βελόνι.
Αυτό το μυθιστόρημα θα μπορούσε να είναι ένα
παραμύθι ανατρεπτικό, με απρόσμενες εξελίξεις,
καθώς όλοι οι ήρωες που εμπλέκονται διεκδικούν
αυτό που θεωρούν ότι τους ανήκει. Μα πάνω από
όλα η Θράκη, η γλυκιά πατρίδα, κάτω από το μαχαίρι των κομιτατζήδων, που σαν δράκοι και φοβερά θεριά σπέρνουν εμπόδια,
καίνε, καταστρέφουν. Προδοσίες, μυστικά, παρεξηγήσεις, φόνοι,
και η Κεραστώ, με ένα ψαλίδι κρεμασμένο στο λαιμό και μια
ραπτομηχανή στο ένα χέρι, βαδίζει τον ίδιο δρόμο με τον άντρα
που αγαπά πατώντας γερές βελονιές στην καρδιά του.
Μέσα από τις σελίδες της Ράφτρας, θα ταξιδέψουμε στις πανέμορφες πόλεις της Θράκης των καιρών, την Ξάνθη, το Ντεντέαγατς,
την Καβάλα, τη Γκιουμουλτζίνα, την Αντριανού... Θα δοκιμάσουμε φαγητά, θα μάθουμε μυστικές συνταγές, παράξενα ήθη και
έθιμα, θα μυρίσουμε τον ξακουστό καπνό του μπασμά και θα
μυηθούμε στον παραμυθένιο κόσμο της ασημένιας δαχτυλήθρας.
Η Ράφτρα, της Αργυρώς Μαργαρίτη, κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Ψυχογιός

Ο

«Ταύρος του Μάντσεστερ» (μέρος πρώτο), το πέμπτο βιβλίο του Κώστα Χαλέμου για
τη Νέα Ιωνία, αυτή τη φορά με θέμα την εταιρία «Μουταλάσκη», δεν είναι απλά ένα
βιβλίο για τη διαδρομή ενός εργοστασίου ή έστω για την εξέλιξη της κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα μας. Είναι η Ιστορία μισού και πλέον αιώνα της πόλης και των ανθρώπων της.
Μέσα από τις 296 σελίδες του παρακολουθούμε τη γέννηση και την ενηλικίωση μιας από
τις μεγαλύτερες κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της χώρας και ταυτόχρονα τη δύσκολη ζωή, το μόχθο, τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες και τους αγώνες των εργαζομένων σε
μια ταραχώδη και βασανισμένη εποχή (1927-1950).

Ο ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΣ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

Έ

νας ληξιαρχικός κώδικας γεννήσεων – βαπτίσεων είναι ένα ζωντανό μνημείο της κοινωνικής ζωής μιας κοινότητας ανθρώπων.
Η επιλογή του ονόματος που δίδεται στο παιδί είναι το αποτέλεσμα της επίδρασης ψυχολογικών, ιστορικών, ιδεολογικών και πολιτιστικών παραγόντων.
Αλλά και το οικογενειακό μας όνομα, (το επώνυμο), είναι αψευδής μάρτυρας της οικογενειακής μας ιστορίας.
Η μελέτη των ονομάτων των ανθρώπων υπερβαίνει τα όρια της απλής γλωσσολογικής ανάλυσης και οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου κλάδου της επιστήμης, της ονοματολογίας.
Ειδικά για τις ελληνορθόδοξες μικρασιατικές κοινότητες, που έσβησαν σε μια χαλεπή ώρα της
Ιστορίας, όπως ήταν η Σύλλη του Ικονίου, οι εγγραφές του διασωθέντος ληξιαρχικού της
κώδικα είναι οπωσδήποτε μικροί τηλαυγείς λύχνοι, που εξακοντίζουν φως για την ζωή των
Ελλήνων της Ανατολής.
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Οδοιπορικό "καρδιάς" στην Μεγίστη (Καστελλόριζο)

Ό

ταν η καρδιά σου ενώνεται με αυτή της πατρίδας
σου, όταν δέχεσαι το κάλεσμα της κυτταρικής
σου μνήμης, η λογική παύει να παίζει τον πρωταρχικό ρόλο και όλα ρέουν σε άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος
παύει να είναι γραμμικός αλλά ακολουθεί τα κυκλικά
χνάρια του συναισθήματος, συνδέεται με τον χρόνο της
προγονικής καρδιάς στο σημείο ακριβώς που είχε παγώσει, στο σημείο ακριβώς που είχε σταματήσει.
Πάντα ένιωθα μια οικειότητα με το νησί της Μεγίστης
σαν να είναι κομμάτι της πατρίδας μου, της ευρύτερης
Επαρχίας της Σπάρτης της Ανατολής. Άλλωστε είναι
τόσο κοντά μια νοητή γραμμή μας ενώνει. Σε αυτό το
συναίσθημα οικειότητας για το Καστελόριζο ήρθε και
συνδέθηκε η γνώση, ότι το νησί αυτό πριν από την Μικρασιατική Καταστροφή ανήκε στην Εκκλησιαστική
Περιφέρεια της Ιεράς Μητρόπολης Πισιδίας. Βασικός
λόγος ακόμα για μένα ήταν το γεγονός ότι στο νησί βρίσκεται ο τάφος του αοιδίμου Μητροπολίτου Πισιδίας
Κωνσταντίνου Βαλιούλη που υπάρχει εντός του Ιερού
Ναού του Αγίου Γεωργίου του Χωραφιού (ή αλλιώς Αγίου Γεώργίου του Σαντραπέ).
Όλα αυτά αποτελούσαν για εμένα ένα δυνατό κίνητρο
για να το επισκεφτώ, να το ερευνήσω και να μελετήσω
όσα στοιχεία θα μπορούσα να βρω για την ιστορία του
νησιού – ναυαρχίδα των ελληνορθόδοξων της Ιεράς
Μητρόπολης Πισιδίας από άποψης πληθυσμού. Όμως
έλειπε ακόμα μια αφορμή, ένα δυνατό έναυσμα.
Δυστυχώς πολλές φορές εμάς τους Μικρασιάτες ο
κίνδυνος μπορεί να μας κινητοποιήσει ξυπνώντας τραύματά μας, κάνοντας να ενεργοποιηθεί εκείνο το σταματημένο ρολόι του συναισθήματος. Στην περίπτωσή μου
το γεγονός της εθνικής απειλής του περασμένου καλοκαιριού στην Μεγίστη μου κινητοποίησε τις τραυματικές
μνήμες των διωγμών του παρελθόντος και με έσπρωξε να
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το επισκεφτώ. Παράλληλα κάτι μαγικό σαν χάδι θεραπείας λάμβανε χώρα στο Νησί. Για 5η συνεχή φορά πραγματοποιούνταν το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ “Πέρα
από τα Σύνορα” από ένα υπέροχο επιτελείο ανθρώπων
και την αγαπημένη μας Ειρήνη Σαρίογλου, που φέρνουν
τον πολιτισμό ως ίαση και ενώνουν κόσμους.
Με τόσα θεϊκά καλέσματα δεν μου έμενε άλλο παρά
να αγοράσω δύο εισιτήρια, ένα για εμένα και ένα για την
καλλιτέχνιδα αδερφή μου που πέταγε τον σκούφο της για
ένα τέτοιο ταξίδι και αγόραζε χρώματα και πινέλα για να
αποτυπώσει τα μοναδικά μπλε και πράσινα του νησιού.
Με το που φτάσαμε στο κέντρο του νησιού, στο πανέμορφο αυτό κόλπο που κρατάει και φροντίζει τους λιγοστούς
κατοίκους του, σαν να ενσωματωθήκαμε σε μια καρτποστάλ. Μυρωδικές ψαροταβέρνες απανταχού με ότι πιο
φρέσκο, ναζιάρες ικανοποιημένες γατούλες να ζουν στον
παράδεισο, πανέμορφα χρωματιστά σπίτια που μιλούσαν
για αρχοντιά και παράδοση, αξιοπρέπεια και κομψότητα.
Τα λατρέψαμε αυτά τα αρχοντικά όπως και τις εκκλησιές
του Αγίου Γεωργίου. Ο Άγιος έχει την τιμητική του στην
Μεγίστη και καλπάζει περήφανα στα σοκάκια της ως
Άγιος Γεώργιος του Νησιού, του Πηγαδιού, του Βουνού,
του Σαντραπέ, του Χωραφιού πόση ευλογία μαζί!!!
Μα είμασταν και τυχεροί πετύχαμε το ξακουστό πανηγύρι για τα εννιάμερα της Παναγιάς. Μια παρέα με τους
ντόπιους, και τους λιγοστούς ταξιδιώτες που είχαν καταφέρει να έρθουν εν μέσω πανδημίας ανεβήκαμε με περίσσια ευλάβεια σαν να περπατούσαμε στα χνάρια των προγόνων μας για να συμμετάσχουμε σε ένα ιερό τελετουργικό. Όπως τότε που ανέβαιναν εκείνοι ψηλά στο μοναστήρι της Παναγιάς στο Παλαιόκαστρο, συμμετείχαν στην
λειτουργία του εσπερινού και διανυκτέρευαν όλοι μαζί
στρωματσάδα στο προαύλιό του, έτσι και εμείς ανηφορίσαμε, απολαύσαμε το θεσπέσιο πανόραμα των μικρασιατικών ακτών, της νήσου Ρω και της Στρογγύλης, όπως και

τα υπέροχα εδέσματα που είχαν ετοιμάσει γυναίκες της
Μεγίστης.
Στόχος μου όμως παρέμενε να βρω τον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου του χωραφιού, όπως τον αποκαλούσαν
οι ντόπιοι. Έτσι γνώρισα τον
ιερέα του νησιού, τον ενημέρωσα για τον λόγο για τον
οποίο βρισκόμουν εκεί καθώς
και για την ιδιότητά μου ως
μέλους της διοίκησης του σωματείου Ένωσης Σπάρτης Μ.
Ασίας. Εκείνος με χαρά μου
έδειξε που βρισκόταν ο ναός
και έσπευσε να μου δώσει τα
κλειδιά. Δέος και συγκίνηση
όταν διέσχιζα το κατώφλι του
ναού, παρόλο το γεγονός ότι
είχε να λειτουργήσει πολλά
έτη και ήταν αφημένος στην
φθορά του χρόνου, επρόκειτο
για ένα ναό κόσμημα για το
νησί. Ο αρχιτεκτονικός τύπος
του ναού είναι εγγεγραμμένος
σταυροειδής, εκλεκτικιστικού
ρυθμού, με κίονες στο εσωτερικό του, που επιστέφονται
από κορινθιακά κιονόκρανα,
ενώ ιδιαίτερης τέχνης είναι ο
άμβωνας καθώς και ο δεσποτικός θρόνος. Χτίστηκε το
1902 με δωρεά του Αιγυπτιώτη Καστελλοριζιού Λουκά
Σαντραπέ, ακολουθώντας ως
πρότυπο την εκκλησία της
Αγίας Ειρήνης, στην Αθήνα.
Ο ναός έχει χαρακτηριστεί
μνημείο από το υπουργείο
Πολιτισμού και σήμερα έχει
ξεκινήσει η πλήρης αποκατάστασή του εξαιτίας μιας μεγάλης δωρεάς ιδιώτη. Ιδιαίτερη στιγμή όμως για μένα,
ήταν όταν είδα τον λιτό τάφο
του αοιδίμου Μητροπολίτου
Πισιδίας Κωνσταντίνου Βαλιούλη στον οποίο άναβε ένα
καντήλι.
Πόσες μνήμες ενεργοποιήθηκαν μετά από την επίσκεψή μου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του χωραφιού.
Αντικρύζοντας τον τελευταίο οίκο (τάφο)του Μητροπολίτη της Πισιδίας συνδέθηκε μέσα μου μέρος της ιστορίας,

παρατήρησα την ροή, την εγγύτητα με την πατρίδα Σπάρτη και ένωσα μέσα μου την
μνήμη με το Τώρα.
Όμως το Τώρα αυτό της
Μεγίστης μου επιφύλασσε και
άλλα δώρα. Σε λίγες ώρες
πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια ενός “εκλεκτικού” διεθνούς φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ,
που λάμβανε χώρα στην Μεγίστη για 5ο συνεχές έτος. Το
νησί ζωντάνεψε με ένα ιδιαίτερο και καλλιτεχνικό τρόπο.
Πόσο αρμονικά και θεραπευτικά, θα τολμούσα να πω, συνδέονταν οι μνήμες με το Τώρα.
Απολαύσαμε μια σειρά ντοκιμαντέρ που περνάνε “Πέρα
από τα Σύνορα” και αφορούν
την ιστορία του σήμερα, του
τότε, του “εδώ” αλλά και όλου
του κόσμου.
Απαραίτητος και διαφωτιστικός ο σταθμός μας στο
Μουσείο του νησιού. Εκεί
αντιληφθήκαμε την έννοια και
την σημαντικότητα της Μεγίστης. Πόσοι κατακτητές, πόσες καταστροφές, πόσοι προσπάθησαν να την υποδουλώσουν και πόση δύναμη και
βαθιά πίστη για την ελευθερία.
Ένας τόπος γεμάτος ιστορία,
που αναγεννιέται από τα συντρίμμια του, μια ζωντανή
απόδειξη της θέλησης και της
επιμονής για ζωή. Ένας τόπος
που συνδέει τον Ελληνισμό
της Μ. Ασίας και της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ελπίζω σύντομα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνθήκες να συνταξιδέψουμε
με τους συμπατριώτες μου στο
νησί της Μεγίστης, εκεί που
περπάτησαν οι πρόγονοί μας,
στα μέρη αυτά που απόγονοι
αυτών από την Μάκρη, το Λεβίσι, την Αντίφελλο, το Καλαμάκι, την Αττάλεια, τον
Φοίνικα και την πατρίδα Σπάρτη ζουν και κινούνται. Είθε
σύντομα να ανταμώσουμε.
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΤΟΓΛΟΥ
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