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Το 2022 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την Μικρα-
σιατική Καταστροφή, την μεγαλύτερη καταστροφή 

που γνώρισε το νεότερο ελληνικό κράτος, αφού μαζί με 
την απώλεια χιλιάδων νεκρών και δεκάδων χιλιάδων 
τραυματιών είχαμε και τον τραγικό ξεριζωμό 1.500.000 
ορθοδόξων χριστιανών από τις πατρογονικές τους εστί-
ες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι πρόγονοί μας, 
αφού αναγκάστηκαν τον Οκτώβριο του 1922 να εγκα-
ταλείψουν την αγαπημένη τους Σπάρτη και να έρθουν 
στη δεύτερη πατρίδα τους όπου εγκαταστάθηκαν βασικά 
στους Ποδαράδες και σε μικρότερο αριθμό στα νησιά 
του Σαρωνικού, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά, τη Ρόδο 
και τη Νέα Σπάρτη (Κοζάνη).

Η πλειονότητα των Σπαρταλήδων εκπροσωπούμενη 
από τον Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου μετά από συμφωνία 
με την Κυβέρνηση Στυλ. Γονατά, έρχονται την άνοιξη του 
1922, για διερεύνηση στην περιοχή των Ποδαράδων που 
τότε ανήκε στη δικαιοδοσία του Παναγίου Τάφου του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (έκταση 1.230 στρεμμάτων) 
προκειμένου να ιδρύσουν τον δικό τους συνοικισμό, -όπως 
τότε ήταν σύνηθες για τους τους πρόσφυγες-και να ασκή-
σουν την αγαπημένη τους ασχολία, την κατασκευή χαλιών. 

Πράγματι βρίσκουν τον εν λόγω χώρο βραχώδη, με 
άγρια βλάστηση ως ελκυστικό και αποφασίζουν να ανε-
γείρουν τον δικό τους συνοικισμό, αρχίζοντας αμέσως 
κτηματολογικές και οικοδομικές εργασίες υπό την επί-
βλεψη του μηχανικού του Ταμείου Περιθάλψεως Προ-
σφύγων (Τ.Π.Π.) Δημ. Γεωργόπουλου, ο οποίος εκπονεί 
και το πρώτο τοπογραφικό διάγραμμα. Συγχρόνως το 
Τ.Π.Π. αγοράζει από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την 
εν λόγω έκταση των 1.230 στρεμμάτων που περικλείεται 
κατ’ εκτίμηση μεταξύ των οδών: Άλσος Ν. Φιλαδέλφει-
ας (στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Πατρ. Κων-
σταντίνου) και κατά μήκος του ποταμού Γιαμπουρλά και 
τις οδούς Ταύρου, Ν. Μηλιώρη, Αλικαρνασσού, 28ης 
Οκτωβρίου (πρώην Δαρδανελίων) μέχρι την αρχή της 
διασταύρωσης των οδών Πισιδίας και Δέρκων, Δέρκων, 
Αλ. Παναγούλη, Κασταμονής, Ιωλκού, Φιλ. Εταιρείας, 
Καχραμάνογλου, Εθν. Αντιστάσεως, Χρ. Μάντικα, Ομή-
ρου, Νίγδης, Ηνωμένων Εθνών, Μπιζανομάχων, Θράκης, 
Τριαντ. Αυγερινού, Αθ. Διάκου, Χρυσουπόλεως και απέ-
ναντι μεταξύ των οδών Σόλωνος και Θείρων μέχρι που 
συναντά την οδό Παραδείσου και την οδό Ταύρου.

Όταν έχει διαμορφωθεί και είναι προσβάσιμη η περι-
οχή, στις 30 Ιουνίου 1923, τίθεται ο θεμέλιος λίθος της 
πόλης ιερουργούντος του Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, 
από τον Αρχηγό της «Επανάστασις 1922» Νικ. Πλαστή-
ρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Στυλ. Γονατά κλπ. 
επισήμων. Ο Παπαϊωακείμ θα ζητήσει να πάρει το όνομα 
ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ, ο Νικ. Πλαστήρας, θα προτείνει το ΝΕΑ 
ΠΙΣΙΔΙΑ. Αυτό θα γραφτεί στην πλάκα, αλλά δεν θα 
ισχύσει ποτέ!

Στις 9 Δεκεμβρίου 1923 και όταν έχουν ανεγερθεί τα 
πρώτα 400 δωμάτια από το Τ.Π.Π., αλλά και άλλα οική-
ματα από ιδιώτες που ήδη έχουν αγοράσει οικόπεδα, 
πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της πόλης ΙΩΝΙΑ. Την 
επόμενη χρονιά ονομάστηκε άτυπα ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, αν και 
σε έγγραφα και έντυπα για πολλά χρόνια μετά αναφέρε-
ται ως Ποδαράδες. Βέβαια στα εγκαίνια παρίστανται 
τώρα, ο Αρχηγός της «Επανάστασις 1922» Νικ. Πλαστή-
ρας, ο Πρωθυπουργός Στυλ. Γονατάς, εκπρόσωποι της 
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Σπ. Πάτσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποκα-
ταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) Χένρυ Μοργκεντάου, 
ο λογοτέχνης Κώστας Ουράνης, στελέχη του Τ.Π.Π. κ.α.

Τον αγιασμό πραγματοποίησε ο «Μωϋσής των Πισι-
δών» Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, ο οποίος ήταν και εκ 
των πρώτων που εγκαταστάθηκαν στον συνοικισμό σε 
οίκημα που του παραχωρήθηκε από το Τ.Π.Π. στην οδό 
Σπάρτης, απέναντι από τους Αγ. Αναργύρους.

Ο συνοικισμός της Νέας Ιωνίας μέχρι το 1934 θα 
αποτελεί συνοικία του δήμου Αθηναίων και από τον 
Απρίλιο του 1934 θα είναι ανεξάρτητος δήμος, χωρίς την 
Καλογρέζα, η οποία θα ενωθεί με τη Ν. Ιωνία, το 1940.

Ένας αιώνας πέρασε και ο συνοικισμός έγινε μεγα-
λούπολη, με πολυκατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα, 
πλατείες, σχολεία, εκκλησίες, εστιατόρια, ταβέρνες, 
συλλόγους, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και πληθυσμό που 
αγγίζει τις 100.000 ψυχές. Μια πόλη γεμάτη ζωή. Πως να 
μην νοιώθουμε υπερήφανοι για τους προγόνους μας; Πως 
να μην αγαπάμε την πόλη μας; Την πόλη της καρδιάς μας!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΜΑΣ!

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με Υγεία!

Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου

ΣΠΑΡΤΑ-λήδικα
Αγαπητοί συμπατριώτες μέλη της Ενώσεως,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
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Τη χρονιά που πέρασε μνημονεύσαμε τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής, 
μιας θλιβερής σελίδας της μακρόχρονης ιστορίας του Ελληνισμού. Δεν έχουμε μόνο 

σκοπό να εξιστορήσουμε γεγονότα, ιστορικές καταγραφές και αναλύσεις των πεπραγμένων 
του 1922.Σκοπός και στόχος μας είναι να αφυπνίσουμε συνειδήσεις νεότερων γενεών, απο-
γόνων ξεριζωμένων Μικρασιατών από τις πατρογονικές εστίες.

Ας θυμηθούμε λοιπόν εμείς οι ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΕΣ τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να 
μας ιστορούν και να δακρύζουν για την Πατρίδα ΣΠΑΡΤΗ. Ας φέρουμε στην μνήμη μας τις 
συμβουλές τους για την ζωή, για τη διαμόρφωση των χαρακτήρων μας, για την οξυδέρκειά 
τους, για την εργατικότητά τους, για την προσπάθεια να δημιουργούν από το μηδέν. Ο δι-
αρκής αγώνας για την επιβίωση, για την ανάπτυξη, για τα Γράμματα, τις Επιστήμες , τις Τέχνες 
για τον Πολιτισμό, για την κοινωνική αλληλεγγύη, θεμελιώδη χαρακτηριστικά των προγόνων 
μας. Οι σχέσεις τους με την Πολιτεία, την Εκκλησία και την Κοινωνία ήταν διαρκείς και σε 
υψηλό επίπεδο αλληλένδετες.

Με την εγκατάστασή τους στη μητέρα Πατρίδα και κατά πλειοψηφία στο πέρασμα του 
χρόνου στον συνοικισμό της Ν. ΙΩΝΙΑΣ πρωτοστατώντας στη δημιουργία του, ιδρύουν ένα 
σύλλογο τον μεταγενέστερα ονομασθέντα ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ, με σκοπό στο 
ιδιόκτητο κτήριο του να φωλιάσουν όλα τα κοινά προβλήματα, οι ανάγκες, οι αγωνίες αλλά 
και οι δημιουργίες, οι πνευματικές και κοινωνικές κατακτήσεις τους. Εκεί λοιπόν, πολλές 
φορές το χρόνο συγκεντρώνονταν σε εκδηλώσεις πολιτισμού, μνήμης δίνοντας την ευκαιρία 
σ’ ένα αντάμωμα.

Σε αυτόν το χώρο μεγάλοι και μικροί νέοι και παιδιά, ολόκληρες οικογένειες έδιναν το 
παρών με αγάπη και χαρά, γιατί έβρισκαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις οικογενειακές 
ιστορίες, να ακούσουν και να σμίξουν με αγαπημένα τους πρόσωπα. Εκεί η πρώτη ξεριζωμέ-
νη γενιά διηγείτο την κοινωνική ζωή στην Πατρίδα για να θυμούνται οι γεροντότεροι και να 
μαθαίνουν οι νεότεροι. Έτσι αναπτύσσονταν σχέσεις κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και 
κοινωνικής καταξίωσης.

Στα χρόνια μας βρίσκονται στη ζωή λίγοι απόγονοι δεύτερης προσφυγικής γενιάς αλλά 
πιστεύουμε πολυάριθμοι τρίτης και τέταρτης γενιάς. Όλοι εμείς με βαριά προσφυγική κλη-
ρονομιά στον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και συνείδησης, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντα-
νή αυτή την μνήμη των προγόνων μας. Μέσα από τη συλλογική προσπάθεια των εκάστοτε 
διοικούντων του Συλλόγου μας θα πρέπει όλοι να δηλώσουμε το παρών σε αυτήν την προ-
σπάθεια για την ιερή, άυλη κληρονομιά μας. 

Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε όλους τους συμπατριώτες γυναίκες και άντρες φίλους 
και φίλες της ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ να συμμετέχουν σε κάθε είδους εκδηλώσεων, 
να γίνουν μέλη και κοινωνοί σε όλα τα καλέσματα πολιτιστικών και ιστορικών συμποσίων, 
θεατρικών παραστάσεων, εκδρομών, συνεστιάσεων, νεανικών συμμετοχών στο τμήμα της 
ακαδημίας σκάκι που διαχρονικά έχει τεράστιες επιτυχίες. Θέλουμε να γνωρίσουμε από 
κοντά και να ανταμώσουμε παππούδες και γιαγιάδες, τα παιδιά και τα εγγόνια των αγαπη-
μένων μας οικογενειών.

Το δένδρο του ξεριζωμού ποτίστηκε με αίμα, πόνο και δάκρυα θλίψης και αποχωρισμού. 
Το δένδρο της ιστορικής μνήμης και της υπερήφανης κοινωνικής παράδοσης των Σπαρταλή-
δων θέλει νιάτα και συμμετοχή με δάκρυα συγκίνησης, χαράς και αισιοδοξίας για το μέλλον.

ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΤΥΧΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ;

Σταύρος Χ. Παπαγερασίμου
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Βράδυ Κυριακής, 27 Φεβρουαρίου 2022! Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, αφού δεν μπόρεσε για λόγους «πανδημίας» 
πέρυσι να κόψει την Βασιλόπιττά της τόλμησε εφέτος έστω και αργά, να προχωρήσει στην οργάνωση αυτής της 

γιορτής, που πάντα διακρινόταν για την ιδιαίτερη μεγαλοπρέπειά της δίνοντας το αρμόζον κύρος στην παράδοση.
Αλλά αυτή η βραδιά είχε ένα ιδιαίτερο λόγο που έπρεπε να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να 

τιμήσει τον τέως Πρόεδρο της Ενώσεως, τον Χάρη Σαπουντζάκη ονομάζοντάς τον Επίτιμο και άλλη καλύτερη 
ευκαιρία να οργανωθεί αυτό με την κοπή της πίτας δεν υπήρχε! Άλλωστε από μόνο του αυτό το γεγονός λειτούρ-
γησε δυναμικά.

Ο τέως Πρόεδρος με την 35ετή συνεχή θητεία (1985-2019) είχε συμβάλει πολύ στην πρόοδο του Συλλόγου και 
την ανάδειξή του πανελλήνια.  Η ατμόσφαιρα πλέον ήταν εξαιρετικά συγκινησιακή και φορτισμένη.

Η τελετή ξεκίνησε με τη μικτή χορωδία του Ο.Π.Α.Ν. του δήμου Ν. Ιωνίας, υπό την διεύθυνση του μαέστρου 
Βαγ. Σαραντίδη που έψαλε τα κάλαντα.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Γεν. Γραμματέας κ. Στ. Παπαγερασίμου για μια σύντομη αναφορά του βαθέος 
παρελθόντος (πρόεδρος Κοσμάς Νικολαΐδης) με το σήμερα, και την πορεία του Συλλόγου προς το μέλλον και την 
περίοδο Σαπουντζάκη.

Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ. Απόστραπτε από 
ευγένεια, καλοσύνη, πραότητα αλλά και κύρος. Με τη συνοδεία του πρωτοσύγκελλου κ. Επιφάνιου και του διακό-
νου ευλόγησε την πίτα και έδωσε τις ευχές του, με μια λέξη: Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη.

Ο σεβασμιότατος στην ομιλία του έπλεξε το εγκώμιο του τιμωμένου και μίλησε για την γνωριμία του όταν ξε-
κίνησε τη θητεία του στη Ν. Ιωνία, πριν από 8 χρόνια. Έγινα, είπε «κι εγώ Μικρασιάτης και αγάπησα τη Μικρασία, 
τη Σπάρτη, τη Νέα Ιωνία, την Ένωση Σπάρτης και τον Χάρη Σαπουντζάκη».

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κ. Σίμος Ιντζόγλου, ο οποίος αφού ευχήθηκε Χρόνια Πολλά σε όλους, κάλεσε 
στο βήμα την Δήμαρχο και τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων για να κόψουν ένα κομμάτι πίτα και να 
απευθύνουν τις ευχές τους.

Η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κα Δέσποινα Θωμαΐδου, μίλησε για τον αγώνα του Δήμου στον δύσκολο καιρό της παν-
δημίας και ευχήθηκε σε όλους για την καινούργια χρονιά, ενώ συγχάρηκε τον αγαπημένο «δάσκαλο» Χάρη, για όσα 
έκανε στην πολιτεία.

Ακολούθησαν οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων:
«Δημιουργία-Αλληλεγγύη», με τον Παν. Μανούρη, ο οποίος κατασυγκινημένος μίλησε για τον δάσκαλό του 

στο Δημοτικό και την τιμή που ο ίδιος είχε οργανώσει με την παρουσία παλιών συμμαθητών του στο δάσκαλό τους
- η «Ενότητα για τη Ν. Ιωνία» με τον Χρ. Κανλή και 
- η «Νέα Ιωνία 21ος αιώνας» με τον γιατρό Αθαν. Αποστολόπουλο 
που ευχαρίστησαν τον Χάρη Σαπουντζάκη για αυτά που προσέφερε στη πόλη, ως Πρόεδρος της Ένωσης Σπάρ-

της Μ. Ασίας.
Τέλος κλήθηκε ο εκ των μεγάλων ευεργετών της Ένωσης, βιομήχανος κ. Παύλος Θωμόγλου επιστήθιος φίλος 

του τιμωμένου, ο οποίος εξαιρετικά συγκινημένος μίλησε γι’ αυτόν.

 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ
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Το τελευταίο κομμάτι όφειλε να το κόψει ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Σπάρτης, αυτός που διαδέχθηκε τον Χάρη, ο 
Λουκάς Χριστοδούλου. Αφού έκανε μια άκρως επαινετική 
εισαγωγή, οργάνωσε μια παρουσίαση φωτογραφιών από τη 
ζωή του τιμωμένου ως δημοσιογράφου, ως δασκάλου, ως 
Σχολικού Συμβούλου, ως εκ των ιδρυτών της Ο.Π.Σ.Ε., ως 
αντιδημάρχου Ν. Ιωνίας, ως Προέδρου της Ένωσης Σπάρτης, 
ονόμασε τις προσωπικότητες που κάλεσε στην Ένωση Σπάρ-
της, και το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κων-
σταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίο, και τους Προέδρους της 
Δημοκρατίας Παπούλια, Παυλόπουλο) κ.α.

Τελειώνοντας, ζήτησε από τον τιμώμενο να ανέβει στο 
βήμα. Με πολλή δυσκολία και με τη βοήθεια μελών του 
Συλλόγου ο Χάρης Σαπουντζάκης ανέβηκε. Καθήμενος 
βρήκε το κουράγιο να ευχαριστήσει θερμά όλους όσοι διορ-
γάνωσαν αυτή την εκδήλωση και τον ανακήρυξαν Επίτιμο 
Πρόεδρο. Παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα είπε:

«Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε θερμά. Είναι πολύ τιμητικό να 
ονομάζεται κανείς “Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης”. Στα 
100 χρόνια ζωής και δράσης αυτού του Συλλόγου έχουν 
ονομαστεί μόνο 2 Επίτιμοι Πρόεδροι. Ο Γαβριήλ Τσακίρης 
και ο Κοσμάς Νικολαΐδης. Εγώ είμαι ο 3ος!

Τι να πω, ίσως και να το άξιζα! Υπηρέτησα επί 50 χρόνια 
τον σύλλογο ως «μουσλίμ» (αφιερωμένος δηλαδή). Η 
μισή μέρα μου, κάθε μέρα ήταν αφιερωμένη στην Ένωση! 
Μαζί με εξαιρετικούς συνεργάτες από τους χώρους των 
Επιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών, της Οικονο-
μίας, πιστεύω ότι ανεβάσαμε την Ένωση ψηλά, ώστε σή-
μερα να χαίρει Πανελλήνιας ακτινοβολίας.

Η σκέψη μου είναι σ’ αυτούς που έχουν φύγει από τη 
ζωή αλλά και στους νέους που βλέπω ότι με πολύ ενθου-
σιασμό θέλουν να την υπηρετήσουν. Είμαι βέβαιος ότι θα 
τα καταφέρουν».

Ακολούθησαν 3 βραβεύσεις:  Της μαθήτριας Σοφίας 
Βάγιας που αρίστευσε στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξε-
τάσεις του 2021 και των σκακιστών Μιχάλη Κουνουβέλη 
και Βασίλη Κοσμετάτου.

Τις απονομές πραγματοποίησαν ο κ. Νίκος Παντελίδης 
και ο κ. Νίκος Χατόγλου ενώ την παρουσίαση των τιμω-
μένων έκαναν οι κυρίες Βασιλεία Κλαύση-Ζαχαράκη και 
Έλσα Παναγιωτάκη-Σφυράκη. 

Την εκδήλωσή μας τίμησαν μεταξύ άλλων ο εκπρόσω-
πος του Περιφερειάρχη Ιωάν. Κατσαγκόλης, η Αντιδήμαρ-
χος Γκέλυ Σακαλόγλου, και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ελένη 
Γρίβα και Αναστασία Κλάρα, εκπρόσωποι των Μικρασια-
τικών Σωματείων Αλαγιωτών, Σμυρναίων, Ινεπολιτών-
Κασταμονιτών, Καππαδοκών, του Ιωνικού Συνδέσμου και 
της Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Ρουμελιώτικης Εστίας, 
του Ο.Φ.Ν.Ι. και του Φ.Ο.Ν.Ι. ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει 
να γίνει στην Πρόεδρο του Συλλόγου «Μικρασιατική 
Στέγη Κορίνθου» κα Βασιλική Ευστρατιάδου και το μέλος 
του Δ.Σ. Ελένη Μωραΐτου που ήρθαν από την Κόρινθο για 
να τιμήσουν την εκδήλωσή μας. 

Και του Χρόνου να είμαστε πάλι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. 
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Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, στις 7 το βράδυ, 

στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ένωσης Σπάρτης 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Ο σωφρονισμός της 
Μνήμης και η Σιωπηλή της κραυγή» που διοργάνωσαν το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων (Π.Τ.Δ.Ε.) και η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα από τον Γεν. 
Γραμματέα της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας Σταύρο Παπαγε-
ρασίμου και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους:  Σπύρο 
Σούλη, Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε., Λουκά Χριστοδούλου, Πρόεδρο 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ και  Κοσμά Χατόγλου Αντιπρόεδρο της Ένω-
σης Σπάρτης.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις: 
- 100 χρόνια μετά: Πόνος, Θεωρία, Πράξη: Πέπη Ρηγοπού-

λου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ (Διαδικτυακή σύνδεση)
- Πόλεις της σιωπής: κοινωνικο-γεωγραφικός αποκλεισμός 

και λαϊκή πρωτοβουλία στα χρόνια της προσφυγικής αποκα-
τάστασης: Λίλα  Λεοντίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΑΠ 

- Μιλώντας για τα σεντέφια που άντεξαν στη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή. Μια διδακτική προσέγγιση: Μεταξούλα 
Μανικάρου, ΠΤΔΕ Π.Ι. 

- Τρόποι με τους οποίους  η πολιτισμική συνθήκη των προ-
σφύγων καθόρισε τις γειτονιές των νεοελληνικών πόλεων: 
Αλεξάνδρα Μούργου, Δρ. Πολιτισμικής Γεωγραφίας ΕΜΠ & 
Σορβόννης, Senior Associate Member of the ASCSA

- Τα Σύρματα ή 100 χρόνια μετά: ακούγοντας την φωνή των 
θυμάτων: Ελένη Καρασαββίδου, ΠΤΔΕ Π.Ι. 

Παρεμβάσεις έκαναν:
- Αρμένιοι, ξεριζωμός και διασπορά, η εξέλιξη της Ελληνο-

αρμενικής κοινότητας: Quin Minassian, εκπαιδευτικός, μέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ‘Αρμενικά’.

 - Μαρτυρίες ξένων της εποχής για τη Μικρασιατική καταστροφή: 
Κωνσταντίνα Κουτσονίκα, φιλόλογος. 
Κείμενα διάβασε η ηθοποιός/ εκπαιδευτικός Σοφία Κώνστα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός των προαναφερθέντων: 
Η δήμαρχος Ν. Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου, ο πρώην Δήμαρχος 
Πέτρος Μπουρδούκος, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Γκέλυ 
Σακαλόγλου, η Πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. Ελένη Γρίβα, ο 
αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Μάκης Λυκούδης, η αρχαιολόγος 
Όλγα Βογιατζόγλου, ο Πρόεδρος των Σμυρναίων Ν. Ιωνίας 
Άγγελος Μελεμενής, η αντιπρόεδρος του Ιωνικού Συνδέσμου 
Δέσποινα Γεωργαντζή κ.α.

Καλή μου,
όταν λαμπάδιασε τ’ ωραίο κορμί σου ως τ’ άστρα,

δε βρέθη Θεός, να σου σταθεί μητ’ άνθρωπος εσένα
Μον’ κοίταζε η μοίρα σου βουβή

Κι η νύχτα αναγελάστρα
Γιατί οι ανθρώποι ήταν κεριά κι έλειπε ο θεός στα ξένα

Άγγελος Σημηριώτης, «Σμύρνη» Επίγραμμα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ Π.Τ.Δ.Ε.
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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2022: ΕΤΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
100 Χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 διοργανώθηκε ο 7ος Αγώνας Δρόμου με την επωνυμία: «Στις γειτονιές των 
Μικρασιατών Προσφύγων» που είχε επετειακό χαρακτήρα, λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρα-

σιατική Καταστροφή.
Συνδιοργανωτές του αγώνα ήταν: ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου  Ν. 
Ιωνίας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής - Τμήμα Αθλητισμού  του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος, 
το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) δήμου Ν. Ιωνίας και ο Γυμναστικός 
Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Ιωνίας.

Την κεντρική ευθύνη της φετινής διοργάνωσης είχε ο Δήμος Ν. Ιωνίας. Τα δύο προηγούμενα χρόνια την ευθύνη 
είχε ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Η διοργάνωση περιλάμβανε δύο αγώνες: 1.000μ. για παιδιά και 10.000μ. για ενήλικες. Η εκκίνηση και ο τερμα-
τισμός έγιναν επί της οδού Χρυσ. Σμύρνης, κάτω από το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού 
(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), στη Ν. Ιωνία.

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας έδωσε το παρόν με εθελοντές που συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, 
διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των αθλητών.

Σταύρος Παπαγερασίμου, Άννα και Ζαχαρίας 
Παπαγερασίμου, Νίκος Παντελίδης.

Διονύσης και Λουκάς Χριστοδούλου.
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Η σημερινή ημέρα, όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, Σεβασμι-
ότατε, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι 

είναι μια μέρα αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην ιστορία αυτού 
του Συλλόγου. Κατά καιρούς από αυτό εδώ το βήμα παρουσι-
άστηκαν και τιμήθηκαν προσωπικότητες του Πισιδικού και μη 
χώρου από όλους τους τομείς δραστηριότητας για την καθόλου 
προσφορά τους στα Εκκλησιαστικά πράγματα, στα Γράμματα, 
στις Τέχνες, στην Οικονομία, στη Δημόσια Ζωή.

Επιτρέψτε μου όμως για λίγο, σήμερα, να μείνω στους προ-
κατόχους μου Προέδρους των Δ.Σ. από της συστάσεως της 
Ενώσεως το 1933 αλλά και πιο πριν από της ιδρύσεως και λει-
τουργίας ολιγόζωων έστω, προδρομικής, θα έλεγα, μορφής 
Συλλόγων, στη Σμύρνη και την Αθήνα.

Γιατί θα πρέπει κάποτε να παρουσιαστούν ενώπιόν σας ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ, άσχετα αν στον καιρό τους καθένας είχε δεόντως τιμη-
θεί, γιατί τουλάχιστον εδώ στην Ένωση προσπαθούσαμε πά-
ντοτε να μην είμαστε επιλήσμονες, αγνώμονες κι αχάριστοι, 
στην προσφορά, την ανιδιοτελή μεγάλη προσφορά, για την 
επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συλλόγου.

Ας γυρίσουμε, λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, 87 χρόνια πίσω, 
στο 1913 και στην πανέμορφη, κοσμαγάπητη πρωτοπολιτεία 
της Ανατολής, τη ΣΜΥΡΝΗ.

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, δευτεροετής γιός του φημισμέ-
νου δασκάλου της Σπάρτης Χαραλάμπους Ηλιάδη, του γνωστού 
ως «Καμπούρ Χότζα», ιδρύει μαζί με άλλους νέους μέσα σ’ ένα 
κοσμικό κέντρο το «Λαϊκό Κέντρο» τον πρώτο-πρώτο Σύλλο-
γο Σπαρταλήδων, εκτός Σπάρτης. Τον ονομάζει «Πισιδία» ή 
«Σπάρτη Πισιδίας» κι έχει τον ίδιο ως Πρόεδρο και τον Σοφο-
κλή Παλιόγλου, ως αντιπρόεδρο.

Ο Περικλής Ηλιάδης είναι σίγουρα ο πρώτος-πρώτος Πρό-
εδρός μας. Έφυγε γρήγορα από την Σμύρνη, ήρθε στην Αθήνα, 
μετά βρέθηκε στην Καστοριά, όπου και εξελέγη βουλευτής. Ο 
Σύλλογός του μάλλον θα πρέπει να διαλύθηκε γρήγορα. Ήταν 
υπερβολικά νέοι αυτοί που τον συγκροτούσαν.

Στα 1918 έχουμε στοιχεία της ύπαρξης ενός Συλλόγου, που 
φέρει την προσωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος Ενώσεως Πισιδών 
Σμύρνης». Πρόεδρός του, μια μεγάλη μορφή ο Βασίλειος 
Μουσαίος, άνδρας με μεγάλη παιδεία, γιατρός το επάγγελμα, 
καταγόμενος από τη Μάκρη, η οποία δεν είναι βέβαια κοντά 
στη Σπάρτη, ούτε ανήκει στην Πισιδία (αν τη δούμε ως γεω-
γραφικό όρο), ανήκει όμως στην πάλαι ποτέ διαλαμψάσα Ιερά 
Μητρόπολη Πισιδίας, Μύρων, Λυκίας και Μ. Αντιοχείας.

Βασίλειος Μουσαίος και Βασίλειος Αρτεμιάδης, στο διά-
στημα 1919-1920, επισκέπτονται 2 φορές τον Εθνάρχη Ελ. 
Βενιζέλο στην Αθήνα και του ζητούν να συναινέσει για την 

προέλαση του Ελληνικού Στρατού προς την Πισιδία και την 
Ένωσή της με την Ελλάδα.

Όταν ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου φτάνει στις 3 Μάη 
1919 (τι σημαδιακή ημέρα) στη Σμύρνη, από την Σπάρτη για 
να κάνει έρανο, μεταξύ των πολυπληθών Σπαρταλήδων–ευπό-
ρων-της πόλης για τα καταστραφέντα ευαγή ιδρύματα της 
Σπάρτης, από το σεισμό του 1914, βρίσκει στήριξη αμέριστη 
από τον Σύλλογο, που μάλιστα είχε τα Γραφεία του στην περί-
φημη «Λέσχη των Κυνηγών», στην προκυμαία του Και.

Η Καταστροφή. Ο Ξεριζωμός. Ο Παπαϊωακείμ με τα γυ-
ναικόπαιδα φτάνουν στην Αθήνα, Νοέμβριο του 1922. Εδώ 
ωστόσο είναι από πριν αρκετές κεφαλές της Σπάρτης, που 
ζούσαν στην Πόλη και τη Σμύρνη κι είχαν καταφύγει στην 
Ελλάδα. Αμέσως, με έδρα την Αθήνα, το 1923 ιδρύεται Σύλλο-
γος: «Σύλλογος των εκ Σπάρτης Πισιδίας».

Σκοπός του βέβαια η με κάθε τρόπο στήριξη και υποβοήθη-
ση των ξεριζωμένων συμπατριωτών. 

Πρόεδρος, για πολύ λίγο, ο ίδιος ο Παπαϊωακείμ Πεσμα-
τζόγλου, ο επικεφαλής της πορείας για τη σωτηρία των γυναι-
κόπαιδων, ο κατοπινά ιδρυτής και θεμελιωτής της Νέας Ιωνίας, 
αλλά και του Ιερού ναού των Αγ. Αναργύρων.

Μετά μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα των Σπαρταλήδων, 
που πάντα παρείχε τις υπηρεσίες του από τις σημαντικές θέσεις 
που κατείχε είτε στην Πόλη, είτε στην Αθήνα στους συμπατρι-
ώτες του, ο δικηγόρος και για ένα διάστημα πολιτευτής με τον 
Αλέξ. Παπαναστασίου, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ. 

Διώχθηκε από τους Τούρκους στην Πόλη, ως πράκτορας 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως, και καταδικάστηκε σε θάνατο. 
Γλύτωσε την τελευταία στιγμή, καθώς υπογράφθηκε η Ανακω-
χή, το 1914.

Ο Β. Πετράκης ήταν πάντα κοντά στο Σύλλογο, όταν αυτός 
επανιδρύθηκε πλέον, το 1933, στη Νέα Ιωνία, όπου είχε εγκα-
τασταθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των Σπαρταλήδων με την 
επωνυμία «Ένωσις Σπαρταλήδων τα Σπάρτα».

Ανήκε στο άτυπο εκείνο σώμα, (3μελές ή 4/μελές) δίκην 
γερουσίας που υπήρχε στο Σύλλογο, ώστε το 1970, περίπου το 
λεγόμενο «Πνευματική Ηγεσία» (Πετράκης-Αρτεμιάδης-
Κιουρκτσόγλου-Τσακίρης: ήταν η συνήθης σύνθεση αυτού του 
σώματος), εξαιρετικός γνώστης της Τουρκικής γλώσσας αλλά 
και της αραβικής, μελετούσε στο πρωτότυπο την Τουρκική και 
την αραβική λογοτεχνία.

Ήταν αυτός που χάρη στις γνωριμίες του στην Πόλη είχε 
σώσει τον κατοπινά μαρτυρήσαντα με το μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρυσόστομο, συμπατριώτη μας δημογέροντα της Σμύρνης, 
Γιωργάκη Κλημάνογλου από βέβαια εκτέλεση, το 1920.

 ΜΝΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΕΜΟΥ
(Αναφορά στην προσωπικότητα των διατελεσάντων Προέδρων της Ενώσεως

και των Προδρομικών Συλλόγων).

Ομιλία του κ. ΧΑΡΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ, Προέδρου της Ενώσεως 
Σπάρτης Μ. Ασίας, την Κυριακή 14 Μαΐου 2000, στα πλαίσια της 
Ετήσιας Εορτής του Συλλόγου.
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Στα 1925 ωστόσο, με μικρή διάρκεια ζωής, ιδρύεται στη Ν. 
Ιωνία «Σύλλογος Νέων Σπαρταλήδων» με πρόεδρο ένα δυνα-
μικό νέο της εποχής, ένα χαλκέντερο και ιδιαιτέρως κινητικό 
δικηγόρο, που έφερνε τη φλόγα του δασκάλου από την πατρίδα, 
τον πρωτοστάτη σε κάθε κίνηση, αν μου επιτρέπετε να πω και 
έντονα μαχητικότατο εθνικιστή: το ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΚΙΡΗ.

Ο Γ. Τσακίρης επί 50 χρόνια και πλέον θα μείνει συνεχώς 
κοντά στο Σύλλογο προσφέροντας πλουσιοπάροχα την ηθική 
αλλά και την υλική του στήριξη. Γι’ αυτό και ονομάστηκε και 
Επίτιμος Πρόεδρος και Μεγάλος Ευεργέτης της Ενώσεως. Το 
1934 θα είναι ένας εκ των υποψηφίων Δημάρχω Ν. Ιωνίας.

Φτάνουμε στα 1933. Είναι φανερό ότι οι χιλιάδες των 
Σπαρταλήδων της Ν. Ιωνίας, δεν μπορούν να καλυφθούν από 
σύλλογο εκτός αυτής.

Έτσι στις 25 Ιουνίου 1933 στο Ταπητουργείο του Νικολάου 
Χατζησταθόγλου μαζεύονται αρκετοί Σπαρταλήδες κι αποφα-
σίζουν την ίδρυση Συλλόγου, του «Συλλόγου Σπαρταλήδων 
Τα Σπάρτα». Αμέσως μετά εκλέγουν το πρώτό τους Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Αξίζει ν’ αναφέρουμε όλα τα ονόματα: Πρόεδρος: Ο δάσκα-
λος, ο δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου της Σπάρτης, ο ικανό-
τατος διαχειριστής δυσκόλων θεμάτων, ο ευγενής μειλίχιος, ο 
εργατικότατος και πράος ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. 

Αντιπρόεδρος: o Κ. Νικολαΐδης
Γεν. Γραμματέας: ο Αντ. Σαπουντζάκης
Ταμίας: ο Νικ. Χατζησταθόγλου
Μέλη: οι Χρήστος Παλόγλου, Ιπποκράτης Γεωργιάδης, Παν. 

Παγιασλής
Χρ. Τσοτάνογλου και Σωτ. Γαβριήλογλου
Ο Ιορδάνης Δημητριάδης κρατεί επαρκώς τα ηνία αν και 

αντιμετωπίζει πολλές δύσκολες καταστάσεις, γιατί ο σύλλογος 
είναι χωρίς στέγη και γιατί σε λίγο θάρθει η δικτατορία του 
Μεταξά και μετά ο Πόλεμος.

Στη διάρκεια του Πολέμου, ο Σύλλογος δεν σταμάτησε τη 
λειτουργία του. Έστω και με άτυπο τρόπο, σε επίπεδο Επιτρο-
πών δράσης, διεξαγωγής Εράνων για τους λιμοκτονούντες 
συμπατριώτες, λειτουργούσε και μάλιστα εντυπωσιακά!

Προς το τέλος της Κατοχής εμφανίζεται για πολύ λίγο στην 
προεδρία ο ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.

Με την απελευθέρωση θα έχει και πάλι την προεδρία ο ΙΟΡΔ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ώσπου το 1949 θα την αναλάβει μετά το 
θάνατό του ο ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΟΓΛΟΥ, άνδρας συνετός, 
μετριόφρων, ολιγόλογος, σοβαρός, των έργων περισσότερο.

Προοδεύει ο Σύλλογος. Ήδη μετονομάζεται, στη 10ετία του 
1950 σε «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας και Περιχώρων» που είναι 
ουσιαστικά η γενέτειρα της δεύτερης αν θέλετε της νέας περι-
όδου, η οποία τερματίζεται γύρω στο 1985, όταν με την τιμητι-
κή απόφαση των μελών αναλαμβάνει ο ομιλών την προεδρία, 
ως εκπρόσωπος πλέον της δεύτερης γενιάς. Ξεκινά η ανέγερση 
του τότε λεγόμενου «Οίκου Σπάρτης» (1956) που ολοκληρώ-
θηκε στη 10ετία του 1970 (1975-1980)

Τον Νικ. Χατζησταθόγλου διαδέχεται για μικρό χρονικό 
διάστημα μια ευγενής μορφή, χαμηλών τόνων, ένας ιδιαίτερα 
πεπαιδευμένος κι ευαίσθητος άνθρωπος ο ΦΩΤΙΟΣ ΟΥΛΚΕ-

ΡΟΓΛΟΥ, ο οποίος καταξιώθηκε περισσότερο ως ο ομιλητής 
της Ενώσεως και ως ο πλέον επιτυχημένος Γεν. Γραμματέας της.

Για ένα ή δύο χρόνια ακόμη πάντα μέσα στη 10ετία του ́ 50, 
την Προεδρία αναλαμβάνει μια ακόμη ηγετική μορφή της αξέ-
χαστης πατρίδας, ο δικηγόρος, τέως βουλευτής και συγγραφέ-
ας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ. (Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε 
3 προέδρους σε διάστημα 9 χρόνων). Άνθρωπος με μεγάλη 
ακτινοβολία γυρίζει όλη την Ευρώπη και την Αμερική για να 
συγκεντρώσει χρήματα ώστε να ανεγερθεί ο «Οίκος Σπάρτης».

1960: Την Προεδρία της Ενώσεως αναλαμβάνει ο ΚΟΣΜΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ο οποίος θα παραμείνει σε αυτή τη θέση ως το 
1985 εκλεγόμενος συνεχώς.

Σπάρταλης με έμφυτη ικανότητα στη διοίκηση, ευφυής, 
αυστηρός αλλά και διπλωματικός, γλαφυρός από στήθους 
ομιλητής με γνώσεις πολλές των κοινών πραγμάτων, αφού 
είχε διατελέσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας 
αλλά και υποψήφιος Δήμαρχος, άφησε ανεξίτηλη την σφραγί-
δα του στην 25ετία 1960-1985.

Ευτύχησε να επιτύχει τη σύνθεση των δύο γενεών βλέποντας 
να μετέχουν δυναμικά νέα στελέχη στο Συμβούλιο. Παρότι 
μεγάλης ηλικίας, μετά πλέον την μεταπολίτευση, διατηρούσε 
καινοτόμες ιδέες και συνεργαζόταν άψογα με όλους, δίνοντας 
χώρο στους άξιους αλλά και πιστεύοντας ότι ως ένα βαθμό σ’ 
αυτό το σωματείο, που μετά το 1975 άρχισε να προοδεύει 
ραγδαία αποκτώντας Πνευματικό Κέντρο και διοργανώνοντας 
σπουδαίες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που το ανέδειξαν 
σε πολύ ευρύτερα πεδία, ο Πρόεδρος πρέπει να έχει και στοι-
χεία από μύθο, να είναι και να μην είναι παρών στα καθημε-
ρινά, ν’ αποκεντρώνει εξουσίες, αλλά και να κρατά γερά τα 
χαλινάρια, όταν απαιτείται. 

Το 1985 ένιωσε ότι θάπρεπε να περάσει στη Χρυσή εφεδρεία 
του Επιτίμου. Ήταν ήδη περίπου 83 ετών αλλά ακμαίος, στιβα-
ρός, όρθιος.

Έλεγε θυμόσοφα όταν μιλούσε για τους συμπατριώτες του 
που είχαν φύγει από τη ζωή, πριν απ’ αυτόν: «Ήμασταν καλά 
στη σειρά, αλλά βρε παιδί μου, μερικοί ζαβολιάρηδες ήθελαν 
να μπούνε μπροστά! Τι να έκανα παραμέρισα..».

Δυστυχώς δεν χάρηκε πολύ ως Επίτιμος, ως Νέστορας και 
ως τιμώμενος. Έφυγε απότομα μετά από 2 χρόνια από τη ζωή 
κι η απώλειά του υπήρξε μεγάλη.

Ο ομιλών, αν και δεν είχα βέβαια σειρά στην «επετηρίδα» 
γιατί προηγούνταν οι αείμνηστοι Κίμων Ελμαλόγλου και 
Λουκάς Ουλκέρογλου της πρώτης γενιάς στηρίχθηκε απ’ 
αυτούς και εξελέγη Πρόεδρος το 1985, αφού πρώτα επί 10 
χρόνια περίπου είχε θητεύσει στη θέση του Γεν. Γραμματέα 
και άλλα 7 στη θέση του απλού μέλους.

Αλλά για τον ομιλούντα ας μιλήσει αργότερα κάποιος άλλος, 
κι ας είναι τον παρακαλώ πολύ επιεικής. Δεν ξέρω αν έχω επι-
τύχει πολλά πράγματα.

Ξέρω όμως ότι αγάπησα, πόνεσα και πάλεψα για την ιδέα, 
όχι μόνος, αλλά πάντα μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου, 
παλαιοτέρους και νεότερους αλλά και όλα τα μέλη και τους 
φίλους του Συλλόγου.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

Το βράδυ της Παρασκευής, 14 Οκτωβρίου 2022 η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας στο Πνευματικό της Κέντρο, 
τίμησε τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον ξεριζωμό των Σπαρταλήδων από την Σπάρτη της Πισιδίας, 

δεδομένου ότι η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την ίδρυση της πόλης της Ν. Ιωνίας.
Η εκατονταετία έχει ως ημερομηνία εκκίνησης την 14η Οκτωβρίου 1922, όταν ο φλογερός εκείνος «Μωυσής 

των Πισιδών», ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, αντίθετα στις υποδείξεις των Τούρκων για την διαδρομή τους, 
κατά την «έξοδο» από την αξέχαστη πατρίδα Σπάρτη, έδινε το σύνθημα να ξεκινήσει η πορεία των γυναικόπαιδων 
προς την Αττάλεια, κι από εκεί πλέον στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση άρχισε με μια σύντομη προσλαλιά του Α΄ αντιπροέδρου 
της Ένωσης κ. Κοσμά Χατόγλου ο οποίος τελειώνοντας παρακάλεσε 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ν.Ι.Φ.Η.Χ. κ. Γαβριήλ να απευθύνει 
χαιρετισμό.

Ο σεβασμιότατος εξέφρασε τη μεγάλη χαρά του που παρίσταται 
σε μια ακόμη σημαντική εκδήλωση της Ένωσης Σπάρτης, σε συνέχεια 
της συμμετοχής της στις λαμπρές εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 
χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής και τον ξεριζωμό των 
προσφύγων που οργανώνονται με επιτυχία στον δήμο Ν. Ιωνίας από 
την αρχή του χρόνου και επαίνεσε τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ένωσης 
για τις άρτιες οργανωμένες εκδηλώσεις τους.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Λουκάς 
Χριστοδούλου. Ο κ. Χριστοδούλου «καθήλωσε» το κοινό με την 
προβολή σπάνιου υλικού από εικόνες και χάρτες από την ζωή στην 

αξέχαστη πατρίδα, από την «έξοδο» και την πρώτη εγκατάσταση στη Νέα Ιωνία, σε συνάρτηση με την όλη εικόνα 
των γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Περαιτέρω στο χάρτη της Ελλάδας απεικόνισε τοποθεσίες που 
εγκαταστάθηκαν εκτός των Ποδαράδων οι Σπαρταλήδες, ανά την Ελλάδα, και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη 
«Νέα Σπάρτη» στην περιοχή Τσοτύλι της Κοζάνης.

Ακολούθησε μια εξαιρετική παρουσίαση αποσπασμάτων από το έργο του Παπαϊωακείμ «Αναμνήσεις από 
την αξέχαστη πατρίδα μου Σπάρτη Μ. Ασίας» από τον κ. Σταύρο Παπαγερασίμου, Γεν. Γραμματέα της Ενώσεως 
και την κ. Ξένια Παλιόγλου, μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, επιλεγμένα από τον πρώτο.

Κατά την εναλλαγή των αποσπασμάτων, ένα λαμπρό 4μελές μουσικό συγκρότημα, απέδιδε σκοπούς και 
τραγούδια της Μικρασίας. Το αποτελούσαν, οι: Βανέσσα Κουρτέση (τραγούδι), Ηλίας Μαντικός (κανονάκι), 
Στρατής Σκουρκέας (κρουστά) και Παναγιώτη Καϊτατζής (ούτι).
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Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκδήλωσης ο κ. 
Χριστοδούλου παρακάλεσε τον παριστάμενο Επίτιμο 
Πρόεδρο της Ενώσεως κ. Χάρη Σαπουντζάκη να πει 
δυο λόγια.

Εξαιρετικά συγκινημένος ο κ. Σαπουντζάκης, που 
κατάφερε να είναι παρών, ευχαρίστησε όλους και είπε: 
« Η Ένωση σε ένα χρόνο θα γίνει 90 ετών! Από την 
πρώτη στιγμή όσοι την ίδρυσαν και δεν είναι πια στη 
ζωή, για ένα πράγμα πάντοτε φρόντιζαν: ό,τι 
οργανώνουν και παρουσιάζουν στον κόσμο να είναι 
σοβαρά μελετημένο, σωστά εκτελεσμένο και χρήσιμο 
για την κοινωνία. Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ. διότι τήρησαν και τηρούν αυτόν τον κανόνα. 
Το ύφος και το ήθος των Σπαρταλήδων δεν επιτρέπει…
παρασπονδίες. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. 
Ευχαριστίες σε όλους που με κάθε τρόπο μου δείχνουν 
την αγάπη τους για την περιπέτεια της υγείας μου».

Ακολούθησε δεξίωση.
Παρέστησαν εκτός των προαναφερθέντων, η 

αντιδήμαρχος και αναπληρώτρια δημάρχου κ. Γκέλυ 
Σακκαλόγου (η δήμαρχος Δέσποινα Θωμαΐδου ήταν 
άρρωστη και έστειλε τις ευχές της), ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Αθανάσιος Αποστολόπουλος ο Πρόεδρος 
των Σμυρναίων Ν. Ιωνίας κ. Άγγελος Μελεμενής, ο 
Πρόεδρος των Αλαγιωτών Ν. Ιωνίας κ. Γιώργος 
Νουβέλογλου, η Αντιπρόεδρος του Ιωνικού Συνδέσμου 
κ. Δέσποινα Γεωργαντζή και ο Επίτιμος Πρόεδρος κ. 
Τάκης Κωστιδάκης, η Πρόεδρος της Αντικαρκινικής 
Ν. Ιωνίας κ. Βέτα Γεωργιάδου, οι πρώην Πρόεδροι: του 
Φ.Ο.Ν.I. κ. Ν. Χομπάς και του Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ κ. Κ. 
Τσαγκαράκης, ο Πρόεδρος Βουρλιωτών κ. Φώτης 
Καραλής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων Νίκαιας 
και Πειραιά κ. Κ. Νισκόπουλος, η Πρόεδρος των 
Μικρασιατών Καλαμάτας κ. Ρούλα Μητράκου, η 
συγγραφέας κ. Μαρία Βεϊνόγλου, ο δημοσιογράφος 
κ. Γιώργος Καραχάλιος κ.α.
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Η συμπλήρωση εκατονταετίας από την ολοκλη-
ρωτική καταστροφή του Μικρασιατικού Ελ-

ληνισμού, που η ιερή μνήμη αυτού του θλιβερού 
γεγονότος τιμάται εφέτος, μας δίνει την αφορμή να 
αναστοχασθούμε τα γεγονότα εκείνα, αλλά και την 
ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων εκεί-
νης της εποχής.

Οι προσωπικές μαρτυρίες όσων έζησαν εκείνη 
την εποχή της μέγιστης καταστροφής του Ελληνι-
σμού από την εποχή της Άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης, τα υπηρεσιακά έγγραφα, οι φωτογραφίες, 
τα κινηματογραφικά επίκαιρα, τα δημοσιεύματα στις 
εφημερίδες και τα ποικίλα άλλα ντοκουμέντα, συν-
θέτουν το ολοκληρωμένο σώμα της Ιστορίας και τα 
περισσότερα από αυτά είναι σήμερα προσιτά στον 
καθένα μας.

Ωστόσο και οι μεμονωμένες αναφορές σε τόπους 
και γεγονότα, που σφράγισαν την ζωή κάθε απλού 
ανθρώπου, δεν παύουν να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Άλλωστε η μεγάλη Ιστορία δεν παύει να αποτελεί τη 
σύνθεση των επιμέρους μικρών ατομικών ιστοριών 
και λεπτομερειών.

Ο πρόλογος αυτός έγινε για να  περιγράψουμε 
μια εικόνα της εγκατάλειψης της μικρασιατικής 
πόλης Σπάρτη Πισιδίας. Μιας ελληνικής πόλης που 
είχε διακριθεί για την εξαιρετική ποιότητα των χει-
ροποίητων χαλιών της, που ήταν γνωστά τότε σε 
όλη την Ευρώπη.

Ένας πολίτης αυτής της πόλης, που κατόρθωσε 
να διασωθεί από την λαίλαπα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και να περάσει στην Ελλάδα, έδωσε 

κατάθεση στις ελληνικής αρχές 
για όσα έζησε ο ίδιος ως κάτοικος 
της Σπάρτης Πισιδίας. Δεν θέλησε να 
γραφτεί το πλήρες όνομα του. Έδωσε μόνο τα αρ-
χικά Χ.Π. Ήταν τότε 60 ετών. Η κατάθεση έγινε στις 
12 Ιανουαρίου 1923, στην Αθήνα. Η μαρτυρία του 
υπάρχει στον Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του 
υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή η μαρτυρία δεν γρά-
φει Ιστορία. Φωτίζει όμως αθέατες πτυχές της Ιστο-
ρίας και δίνει μια εικόνα αυτόπτη μάρτυρα για τα 
γεγονότα που αφορούν μια συγκεκριμένη πόλη. Την 
Σπάρτη Πισιδίας.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας, κατοικούσε εκεί  και 
είχε χρηματίσει επί 28 κατά σειρά χρόνια μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της διοίκησης της 
πόλης.

Το 1921- αναφέρει ο Χ.Π.- όλοι οι άνδρες 
της πόλης εκτοπίσθηκαν από την Κεμαλική 
κυβέρνηση και στάλθηκαν στο εσωτερικό 
της Τουρκίας. Ανάμεσα στους εκτοπισμένους 
ήταν και ο ίδιος, που κατόρθωσε με τη με-
σολάβηση πολλών Τούρκων φίλων του να 
παραμείνει μαζί με μερικούς άλλους συμπο-
λίτες του στο Ακσαράι του Ικονίου, απ’ όπου 
έφυγε στις 28 Οκτωβρίου 1922 κάνοντας χρή-
ση μιας απόφασης, που επέτρεπε στους Χριστια-
νούς κατοίκους η αναχώρηση στο εξωτερικό. Έτσι 
μπόρεσε να φτάσει στην Ελλάδα.

Επανερχόμενος στις αναμνήσεις του από τη Σπάρ-
τη Πισιδίας, ανέφερε στην κατάθεσή του ότι στις 28 
Μαΐου 1921, οι Τούρκοι συνέλαβαν τα μεσάνυχτα 

Σελίδα από τα μαρτύρια του Ελληνισμού στη Σπάρτη Πισιδίας
 Παντ. Αθανασιάδης 
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όλο τον άρρενα πληθυσμό από 15 έως 70 ετών και τους 
οδήγησαν στα ενδότερα της Ανατολής.

Από αυτούς όσοι είχαν στρατεύσιμη ηλικία τους 
κατέταξαν στα λεγόμενα Εργατικά Τάγματα, τα γνωστά 
ως Αμελέ Ταμπουρού και τους έβαλαν να εργάζονται 
στα λατομεία του «Οσμανιέ». Τους έβαλαν να εκτελούν 
βαρύτατες εργασίες ανυπόδητους και γυμνούς. Τους 
έδωσαν μόνο ένα κομμάτι δέρμα για να καλύπτει καθέ-
νας τα απόκρυφα σημεία του σώματός τους.

«Εκ της γυμνότητος ταύτης και εκ της βαρυτάτης 
εργασίας ως και εκ της πείνης και των λοιπών κακουχι-
ών, απέθνησκον 70-80%. Ταύτα επληροφορήθην εξ αυ-
θεντικοτάτης πηγής από 2-3 εξ αυτών οι οποίοι κατώρ-
θωσαν να δραπετεύσουν και να επιστρέψουν πίσω. Οι 
άλλοι γέροντες οι οποίοι εξετοπίσθησαν και ευρίσκοντο 
πάντοτε εν κινήσει οδοιπορούντες διαρκώς ως πρόσωπα 
κινητά (εσχάσι μεγκουλέ) απέθανον σχεδόν άπαντες εκ 
των κακουχιών και των κακοποιήσεων» κατέθεσε ο Χ.Π.

Στη συνέχεια ο συγκεκριμένος Σπάρταλης κατέθεσε 
ότι πενήντα μέρες μετά την κατάληψη της Σμύρνης από 
τους Τούρκους, 300 νέοι Χριστιανοί που εκτοπίσθηκαν 
στο εσωτερικό της Τουρκίας όπου έφτασαν μετά από 
πορεία 45 ημερών από τη Σμύρνη έως το Ακσαράι. Εκεί 
βρήκαν τον εξής θάνατο:

«Αφού τους ωδήγησαν εις τον εκεί δημοτικόν κήπον 
τους έχυσαν πετρέλαιον εις την κεφαλήν και τους έβαλαν 
φωτιά και τους έκαυσαν άπαντες. Περί του γεγονότος 
τούτου είμαι πλέον ή πεπεισμένος, διότι γυναικόπαιδα εκ 
του χωρίου εκείνου τα οποία συνήντησα κατά την ανα-
χώρησιν μου εις Μερσίνην, μας αφηγήθησαν ταύτα εν 
μεγίστη συγκινήσει. Εκ των γυναικοπαίδων τούτων τας 

οποία ήσαν περί τα 200, ήλθον ενταύθα τινά εξ αυτών».
Σε άλλα σημεία της κατάθεσής του ο Χ.Π. 
ανέφερε ότι πηγαίνοντας από το Ακσαράι 

προς την Μερσίνα για να επιβιβασθούν 
στα πλοία, μέτρησε καθ’ οδόν στην πε-

ριοχή της έδρας της Διοίκησης του 

Έρεγλι περί τα 260 πτώματα νέων Χριστιανών, που ήταν 
εντελώς παραμορφωμένα από τα πολλαπλά τραύματα 
σε διάφορα μέλη του σώματός τους και ιδίως από τα 
τρομερά κατάγματα οστών στα κεφάλια τους.

Μαζί με άλλους δύο Έλληνες παρουσιάσθηκαν ως 
επιτροπή στον Τούρκο υποδιοικητή του Έρεγλι και του 
ζήτησαν να επιτραπεί να επιβιβασθούν στα τρένα για 
να φτάσουν στη Μερσίνα. Τότε ο Χ.Π. του είπε ότι 
καλό θα ήταν για την υγεία του τόπου να ταφούν τα 
πτώματα. Ο Τούρκος υποδιοικητής του απάντησε ότι 
υπάρχει άνωθεν διαταγή να παραμένουν οι νεκροί άτα-
φοι… προς παραδειγματισμό των Χριστιανών!!! Τελικά 
τους επέτρεψαν να επιβιβασθούν στα τρένα για να 
πάνε στη Μερσίνα, όπου με μέριμνα του Αμερικανικού 
Ερυθρού Σταυρού επιβιβάσθηκαν σε ατμόπλοια και 
έφτασαν στην Ελλάδα.

Κατά την παραμονή του Χ.Π. στο Ακσαράι, επειδή 
είχε σχετισθεί με προύχοντες Οθωμανούς και είχε τη 
δυνατότητα, τους κάλεσε σε γεύμα. Μεταξύ τους ήταν 
και ο διοικητής του αποσπάσματος της Χωροφυλακής 
Ναμπή Μπέης. Κατά τη διάρκεια του γεύματος «κατα-
ληφθείς υπό ευθυμίας» άρχισε να απαριθμεί και να εξυ-
μνεί τις διάφορες τουρκικές επιτυχίες στις τελευταίες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα 
το γεγονός ότι κατά την υποχώρηση του Ελληνικού 
στρατού από το Εσκή Σεχήρ, το Καραχισάρ, το Ουσάκ 
και το Τουμλού Μπουνάρ, όπου οι Τούρκοι συνέλαβαν 
πολλές χιλιάδες αιχμαλώτων Ελλήνων στρατιωτών   από 
τους οποίους –έλεγε ο Ναμπή Μπέης- είχαν σφάξει έως 
εκείνη την ημέρα 14.000!!!

Συμπληρωματικά ο Χ.Π. κατέθεσε ότι κατά τον 
εκτοπισμό των κατοίκων της Σπάρτης, το 1921 οι Τούρ-
κοι είχαν συλλάβει περί τα 480 παιδιά ηλικίας 13-15 
ετών, τα οποία απογύμνωσαν και το μετέφεραν στον 
εσωτερικό της Τουρκίας και μάλιστα μέσα στο χειμώνα. 
Είχε πέσει αρκετό χιόνι και τα παιδιά, ανυπόδητα και 
γυμνά, που δεν άντεξαν, πέθαναν όλα!!! Το τραγικό 

αυτό περιστατικό είχαν 
αντιληφθεί και μέλη του 
Αμερικανικού Ερυθρού 
Σταυρού, που ήταν εγκατε-
στημένα στην Καισάρεια.

Και αυτή η μαρτυρία, 
έστω και με τα αρχικά του 
ονόματος μόνο, ήταν μια 
από τις πάμπολλες σελίδες 
με τα μαρτύρια που υπέ-
στη ο Μικρασιατικός Ελ-
ληνισμός, μετά την ήττα 
του 1922.

* Ιστορικό Αρχείο
   Υπουργείου Εξωτερικών 
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Στην περιοχή του κάτω Μαιάνδρου, απέναντι από τη Σάμο και την Πάτμο, ήκμασαν κατά την αρχαιότητα δυο από 
τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας, η Πριήνη και η Μίλητος. Και στα νεότερα χρόνια, σημαντική εξακολουθούσε 

να είναι εκεί η παρουσία των Ελλήνων, με πολλά χωριά και οικισμούς και δύο μεγάλα πολίσματα: την παραθαλάσσια 
Νέα Έφεσο ή Κουσάντασι, που την χωρίζει από το νησί της Σάμου το στενό της Μυκάλης, ο «επταστάδιος πορθμός» του 
Στράβωνα, και τα Σώκια στην ενδοχώρα, σε απόσταση 30 χλμ. από την ακτή. Στις αρχές του 20ου αιώνα Νέα Έφεσος και 
Σώκια είχαν μικτό πληθυσμό, με τους Έλληνες να αριθμούν 15.000 ψυχές, περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού. 

Η πεδιάδα του κάτω Μαιάνδρου είναι μια από τις ευφορότερες περιοχές της Μ. Ασίας. Ήδη από τις αρχές του 
18ου αιώνα υπήρχαν πολλά χωριά με αμιγώς ελληνικό πληθυσμό, όπως το Κελεμπέσι, τα ορεινά Δωμάτια, το Άκκιοϊ, 
τα Μπαλάτια κοντά στην αρχαία Μίλητο. Σημαντικό χωριό ήταν και το Βαγαράσι με μικτό πληθυσμό όπου όμως 
πλειοψηφούσαν οι Έλληνες. Τέλος το Ρωμιοτσάγκλι ταυτιζόταν γεωγραφικά με το αρχαίο Πανιώνιο Ιερό, ενώ νο-
τιότερα ο ελληνικότατος Γέροντας με 3.000 κατοίκους έλκει το όνομά του από τα γειτονικά ερείπια του ιερού του 
Διδυμαίου Απόλλωνα (Γερόν=Ιερόν).

Ως τις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρις ότου συνδεθούν σιδηροδρομικά Σώκια και Αϊδίνι με τη Σμύρνη, η Νέα Έφε-
σος υπήρξε το σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι της δυτικής Μ. Ασίας, ανταγωνιζόμενο τη Σμύρνη. Στα Σώκια λειτουργού-
σε και το μεγάλο εργοστάσιο Φόρμπς, Αμερικανικών συμφερόντων, με αντικείμενο την επεξεργασία και εξαγωγή της 
γλυκόριζας από την γεωργική παραγωγή του Μαιάνδρου. Γεωργία, κτηνοτροφία, εμπόριο και παροχή ποικίλων υπη-
ρεσιών βρίσκονταν στα χέρια των Ελλήνων που κατείχαν το σημαντικότερο ρόλο στην οικονομική ζωή. Η ίδρυση της 
Ελληνικής κοινότητας Νέας Εφέσου, με θεσμική οργάνωση, χρονολογείται από τις αρχές του 18ου αιώνα.

Από τα τέλη του 18ου αιώνα και μέ-
χρι την Καταστροφή, σε Σώκια και Νέα 
Έφεσο, λειτουργούσαν ανελλιπώς Ελ-
ληνικά σχολεία, όπου μάλιστα κατά 
καιρούς υπηρέτησαν κι αρκετοί δάσκα-
λοι φορείς του διαφωτισμού, κυρίως 
από την Πάτμο, ενώ το Ελληνικό Νο-
σοκομείο της Νέας Εφέσου παρείχε 
πολύτιμες υπηρεσίες στην ευρύτερη 
περιοχή για τουλάχιστον επτά δεκαε-
τίες. Σύγχρονα για την εποχή τους ξε-
νοδοχεία ελληνικής ιδιοκτησίας, υπήρ-
χαν στις δύο πόλεις, αλλά και δύο κι-
νηματογράφοι στα Σώκια, από τους 
πρώτους στη Μ. Ασία. 

Τοπόσημο για τη Νέα Έφεσο υπήρ-
ξε το μαρμάρινο καμπαναριό της μεγά-
λης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, 
κατασκευασμένο το 1880, πιστό αντί-
γραφο σε μικρότερη κλίμακα εκείνου 
της Αγ. Φωτεινής Σμύρνης. Η εκκλησία 
σε ρυθμό βασιλικής κτίστηκε πολύ νω-

ρίτερα, στα 1750. Περιγράφεται όπως και το καμπαναριό από τον Γεώργιο Λαμπάκη1 στο βιβλίο του «ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΣ-
ΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ», που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1909. Ο Λαμπάκης δημοσίευσε και φωτογραφία 
του περίτεχνου ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού. 

Στα Σώκια λειτουργούσε ο επιβλητικός ναός της Παναγίας «της Μαυρομματούς», που έχει σήμερα μετατραπεί σε 
τζαμί και στεγάζει ιεροδιδασκαλείο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος ναός του Αγίου Νικολάου στο Κελεμπέ-
σι (τ. Γκιουλμπαξέ), ερειπωμένος τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 1990, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει «ανα-

1. Γεώργιος Λαμπάκης (1854-1914), ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, (1884). 

ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ.

Μαρία Βεϊνόγλου
(Οία τιμή εις τας πόλεις, τας ανηκούσας
εις τον θείον Αστερισμόν της Αποκαλύψεως).
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στηλωθεί» χάριν του λεγόμενου «θρησκευτικού τουρι-
σμού». Εξίσου επιβλητικός είναι και ο ναός του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου στον Γέροντα, που επίσης λειτουρ-
γεί σήμερα ως τζαμί, ενώ με τη κτητορική του πλάκα να 
διασώζεται πάνω από την κεντρική πύλη μας πληροφορεί, 
στα ελληνικά, ότι ο ναός οικοδομήθηκε το 1830. 

Ξακουστό προσκύνημα για χριστιανούς αλλά και 
πολλούς μουσουλμάνους ήταν για αιώνες και το περίφη-
μο μοναστήρι της Παναγίας της Κουσουρνιώτισσας, 
κρυμμένο βαθιά στο βουνό της Μυκάλης. Και το παρα-
θαλάσσιο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας κοντά στο Γέ-
ροντα, ξακουστό κι αυτό για τα ετήσια πανηγύρια του. 

Η πλούσια και ευημερούσα περιοχή του κάτω Μαι-
άνδρου με τον σημαντικό σε αριθμό και οικονομικά εύ-
ρωστο ελληνικό πληθυσμό της, υπήρξε δυστυχώς θέατρο 
δραματικών γεγονότων. Οι περιπέτειες των χριστιανών 
κατοίκων της κατά την επανάσταση του 1821 δίνονται 
με λεπτομέρειες σε εργασία μου με τίτλο «Τα Ιωνικά 
παράλια στην Επανάσταση του 1821-Σάμος, Νέα Έφεσος 
και χωριά του Μαιάνδρου» που δημοσιεύθηκε στην έκ-
δοση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην 
Επανάσταση του 1821, Αθήνα, 2021, σλ. 13-27.

Σε λιγότερο όμως από 100 χρόνια, ξεκίνησε μια άλλη 
μακρά περίοδος δοκιμασιών. Οι μαρτυρίες επισημαίνουν 
την εγκατάσταση στην περιοχή, ιδίως από το 1897 και 
ύστερα, πολυάριθμων Τουρκοκρητών προσφύγων. Οι 
ελληνόφωνοι Τουρκοκρήτες, στην πλειοψηφία τους γη-
γενείς Κρήτες που για διάφορους λόγους είχαν αλλαξο-
πιστήσει, μεταφέρθηκαν από την Οθωμανική Διοίκηση σε 
περιοχές με πυκνό χριστιανικό πληθυσμό, όπως αυτή του 
κάτω Μαιάνδρου, ιδιαίτερα πλουτοπαραγωγική. Οι Τουρ-
κοκρήτες πνέοντες μένεα κατά των χριστιανών άρχισαν 
να τους υπονομεύουν και να τους εκτοπίζουν από τις οι-
κονομικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα βιαιοπραγού-
σαν σε βάρος τους, συνήθως ατιμωρητί. Προκάλεσαν 
τόσο φόβο ώστε οι εντόπιοι έπαυσαν να επισκέπτονται 
τα κτήματά τους, που έμεναν ακαλλιέργητα. Σημαντικός 
ο ρόλος τους στα γεγονότα, αλλά και στην συγκρότηση 
τουρκικών παρακρατικών οργανώσεων μετά τον Πόλεμο. 

Οι Έλληνες κάτοικοι της Νέας Εφέσου συγκαταλέγονται 
στα πρώτα μεγάλα θύματα των διωγμών που ακολούθησαν 
την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα τραγικά γε-
γονότα συνέβησαν το 1916, κι αποτέλεσαν μέρος του γε-
νικότερου σχεδίου της συστηματικής εθνοκάθαρσης που 
έθεσε σε εφαρμογή το καθεστώς των Νεότουρκων. 

Αφορμή έδωσαν οι σποραδικοί βομβαρδισμοί της 
πόλης από παραπλέοντα πολεμικά πλοία της ΑΝΤΑΝΤ. 
Οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν την άνοιξη του 1915 και 
συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 1916. Ανάμεσα στα 
θύματα ήσαν και πέντε ελληνόπουλα. Για τα περιστατικά 
αυτά κατηγορήθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι ότι δήθεν 
μεταδίδουν πληροφορίες στον εχθρό. Έτσι στο καταχεί-
μωνο, 11 Φεβρουαρίου του 1916 και χωρίς καμιά προει-
δοποίηση, πραγματοποιήθηκε ο εκτοπισμός τους, βίαια. 
Δύο χιλιάδες τουλάχιστον άτομα, κυρίως γυναικόπαιδα, 

με επικεφαλής τον άξιο ποιμενάρχη, αρχιμανδρίτη του 
ναού του Αγίου Γεωργίου Θεόφιλο Πετσομάνο, οδηγή-
θηκαν πεζή στα Σώκια και μετά παρέλευση λίγων εβδο-
μάδων σιδηροδρομικώς στο Ντενιζλί. Από αυτούς λίγοι 
επέζησαν και έφθασαν στην Ελλάδα το 1922. 

Μετά τον εκτοπισμό τους κακοποιά στοιχεία συνεπι-
κουρούμενα από Τούρκους στρατιώτες, λεηλάτησαν τα 
άδεια σπίτια της ελληνικής συνοικίας και στη συνέχεια, 
όπως όλα μαρτυρούν, την πυρπόλησαν σκοπίμως. Το 
αποτέλεσμα ήταν να καταστραφούν 900 Ελληνικά σπίτια 
καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Διασώθηκε μόνο 
το μαρμάρινο καμπαναριό. 

Μετά το πέρας του Μεγάλου Πολέμου και τη συνθή-
κη των Σεβρών η περιοχή του κάτω Μαιάνδρου περιλή-
φθηκε στη ζώνη κατοχής της Ιταλίας. Η εξέλιξη αυτή 
άφησε εκτεθειμένους τους Έλληνες κατοίκους στις βιαι-
οπραγίες Τούρκων ατάκτων, με την ανοχή των Ιταλικών 
αρχών. Είναι γνωστά τα τραγικά γεγονότα που διαδρα-
ματίστηκαν βορειότερα, στο Αϊδίνι αλλά και στα Σώκια 
και προκλήθηκαν από την προσωρινή προέλαση Ελλη-
νικών δυνάμεων στη περιοχή. 

Στις αρχές του 1922 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ 
της Ιταλίας και του Κεμάλ Πασά (Ατατούρκ) που προέ-
βλεπε την αποχώρηση των Ιταλών από τη ζώνη κατοχής. 
Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 1922 
να προωθηθούν Ελληνικά στρατεύματα στην περιοχή. 

Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου τον 
Αύγουστο του 1922, οι Ελληνικές δυνάμεις αποσύρθηκαν 
αφήνοντας τους κατοίκους της στο έλεος των Τούρκων. 

Ακολούθησε μεγάλος πανικός. Με αντικρουόμενες 
πληροφορίες να μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, 
ομάδες ανθρώπων έτρεχαν από τόπο σε τόπο. Αναζητώ-
ντας τη σωτηρία στην απέναντι Σάμο πολλοί έψαχναν 
για πλεούμενο ώστε να φθάσουν εκεί. Πιο τυχεροί οι 
κάτοικοι των Δωματίων και του Γέροντα, κατάφεραν να 
διαφύγουν από το λιμάνι της Κουβέλας υπό τη κάλυψη 
του Ελληνικού Στρατού, που επίσης αποχωρούσε από 
εκεί. Άλλοι όμως, προσπαθώντας απελπισμένοι να δια-
βούν τον Μαίανδρο για να φθάσουν στην ακτή, πνίγηκαν 
στα ορμητικά νερά του. 

Όσοι πρόλαβαν να κατευθυνθούν εγκαίρως στα Σώκια 
επιβιβάστηκαν στο τραίνο κι έφτασαν στη Σμύρνη, όπου 
και συμμερίστηκαν την τραγική μοίρα των Σμυρναίων. 
Από όσους επέλεξαν να παραμείνουν στα Σώκια ελάχιστοι 
γλύτωσαν τη σφαγή. Υπολογίζεται ότι από τους 7.000 
Έλληνες των Σωκίων, μόνο οι 2.000 κατάφεραν να έλθουν 
πρόσφυγες στην Ελλάδα. Όσο για τους 1.500 Έλληνες 
του Βαγαρασιού, κυρίως γυναικόπαιδα, οι συνέπειες ήσαν 
τρομερές. Οδηγήθηκαν μέχρι τη Νίγδη σε πορεία θανάτου 
κι οι ελάχιστοι που επέζησαν έφτασαν τελικά στην Ελλά-
δα μαζί με τους Καππαδόκες πρόσφυγες το 1924. 

Η συμβολική, δραματική επισφράγιση της Εξόδου 
ήταν η ανατίναξη από τους Τούρκους του μαρμάρινου 
καμπαναριού της Νέα Εφέσου, όπου έστω και για λίγους 
μήνες είχε κυματίσει η ελληνική σημαία.
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Αγιογραφικές αποτυπώσεις στα πετρομονάστηρα της Καππαδοκίας,
με βάση τα απόκρυφα κείμενα.

Κώστας Νίγδελης

Με τον γενικό όρο «Απόκρυφα», ονομάζονται αρχαία κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου που έχουν αποκλει-
σθεί από τον Κανόνα της Αγίας Γραφής. Οι χριστιανικές εκκλησίες θεωρούν ότι τα κείμενα αυτά έχουν συ-

νταχθεί κατ' απομίμηση των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής και έχουν αποκλειστεί από τους κανόνες τους, 
στερούμενα θεοπνευστίας.  

Όμως, παρόλα αυτά, στις λαξευτές εκκλησιές και τα πετρομανάστηρα του χώρου, ο επισκέπτης -ερευνητής έχει 
τη δυνατότητα να δει και να μελετήσει πληθώρα αποτυπώσεων, που στηρίζονται σε τέτοια ακριβώς κείμενα, μερι-
κές από τις οποίες και παρουσιάζουμε εν συντομία: 

Το ύδωρ της ελέγξεως
Εικονογραφικό θέμα που απεικονίζει την σε ενδιαφέρουσα κατάσταση Παναγία να οδηγείται από τον Ιωσήφ ενώ-

πιον του αρχιερέως, για να ελεγχεί η αγνότητά της, αλλά και η αθωότητα του ιδίου. Πρόκειται σαφώς για σπανιό-
τατη απεικόνιση, που εδράζεται κυρίως στα «απόκρυφα» Ευαγγέλια  και στις λαϊκές παραδόσεις, οι οποίες αιτιολο-
γούν στο μέτρο του δυνατού, δυσνόητα  σημεία της πίστεως. Για τον Καππαδόκη χωρικό, που ήταν ακατανόητη η 
ενσάρκωση -σύλληψη- καθαρά θεολογικό ζήτημα πίστεως, η εφαρμοσθείσα «αγνείας πείρα» και τα αρνητικά 
αποτελέσματά της ήταν η επαρκής αιτιολογική απάντηση καλύπτοντας τις όποιες απορίες και αμφιβολίες του.  
Δοκιμάστηκε λοιπόν και σύμφωνα με τον νόμο και τις γραφές, βρέθηκε αγνή, άρα έτσι έγιναν τα πράγματα.  

Επισημαίνουμε φυσικά πως σχετικές αναφορές περί του θέματος γίνονται μόνο και σχεδόν αποκλειστικά στο 
Ευαγγέλιο του Ιακώβου, με περικοπές τού οικείου σημείου να καταγράφονται σε τοιχογραφία του 11ου  αιώνα στην 
Μονή Ατένι Σιόνι της Γεωργίας, το οποίο και μεταφέρουμε:

...«Είπε ο ιερέας απευθυνόμενος προς τον Ιωσήφ:
“Δώσε πίσω την παρθένο που παρέλαβες από το Ναό του Κυρίου”.

Τότε ο Ιωσήφ άρχισε να κλαίει. Ο ιερέας συνέχισε:
“Θα σας δώσω να πιείτε το ύδωρ της ελέγξεως του Κυρίου,  που θα φανερώσει ενώπιον σας τις αμαρτίες σας”.

Πήρε ο ιερέας και έδωσε στον Ιωσήφ να πιει, στέλνοντας τον στο βουνό.
Και επέστρεψε σώος.

Έδωσε και στη Μαριάμ να πιει στέλνοντάς την στο βουνό.
Και επέστρεψε σώα.

Θαύμασε τότε όλος ο λαός, αφού δεν βρέθηκε αμαρτία σε αυτούς.
Και είπε ο ιερέας:

“Αφού ο Κύριος δεν αποκάλυψε αμαρτίες σε σας, ούτε εγώ σας κατακρίνω” και τους άφησε ελεύθερους. Πήρε ο Ιωσήφ τη 
Μαριάμ και επέστρεψε στο σπίτι του χαρούμενος και δοξάζοντας το Θεό του Ισραήλ». (https://proskynitis.blogspot.com)
 Δηλαδή, κατά τη σχετική διαδικασία  η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο βιβλίο των Αριθμών ε' 11-30,  σε  πε-
ρίπτωση ενοχής- μοιχείας, «το ύδωρ εισελεύσεται εις την κοιλίαν πρήσαι (=ώστε να πρησθεί) γαστέρα και διαπεσείν 
(=να σαπίσει και να πέση) μηρόν»!
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Tokali Kilise
Βραχοεκκλησιά των Στεφάνων

Εκπληκτική λοιπόν σύνθεση, υψηλής αισθητικής και αρίστης τεχνοτροπίας.
Κυρίαρχα πρόσωπα:

• Η σε ενδιαφέρουσα κατάσταση Παναγία, με ενδύματα γαλάζιου και καστανού χρώματος. 
• Ο Ιωσήφ, με ενδύματα λευκού χρώματος και φωτοστέφανο.
• Ο Ιερέας του ναού που, ειρήσθω εν παρόδω, φορά βαρύτιμα ενδύματα  και φέρει παραδόξως πώς φωτοστέφανο. 

Επισημαίνουμε πως παρόλο που αναγράφεται το όνομά του- (...)ΕΝ(…)C, λόγω καταστροφής είναι αδύνατος η ανάγνωσή του. 
(Ενδεχομένως ΣΥΜΕΩΝ).

Ευρηματική επίσης και η απεικόνιση του ναού, εντός του οποίου πραγματοποιείται το δρώμενο του ελέγχου. 
• Κατά τη σύνθεση, τόσο η Παναγία όσο και ο Ιωσήφ απεικονίζονται πίνοντας νερό από δυσανάλογα μεγέθους πο-

τήρια.
• Επί της συνθέσεως υπάρχουν οι παρακάτω επιγραφές:   

✓ ΜΡ.  ΘΥ. 
✓ ΙΩΣΕΙΦ.
✓ ΤΟΥΔΟΡΤΗCΕΛΕΝΞΕΩC- 

(ΤΟ ΥΔΟΡ ΤΗC ΕΛΕΝΞΕΩC) 
• Η σύνθεση συμπληρώνεται και με τη σκηνή του «Ασπασμού».

Οι τρεις μάγοι
Νότιος θόλος

Κατά την άποψή μας, η πλέον ενδιαφέρουσα τοιχογραφία, μοναδική θα λέγαμε στην οικουμένη. 
Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν, εικονίζονται οι τρεις μάγοι- βασιλείς- αστρολόγοι- σοφοί που, κατά τας γραφάς, στο Κατά 
Ματθαίο Ευαγγέλιο, επισκέφτηκαν τον γεννηθέντα Χριστό οδηγούμενοι από τον αστέρα. 
Εικονίζονται:

• Σε πλάγια όψη το σώμα, κατά πρόσωπο η κεφαλή, ο ένας πίσω από τον άλλον σε διάταξη χορού και κρατώντας 
μουσικό όργανο- ντέφι.  

• Μαυρογένης ο πρώτος με τους λοιπούς κοκκινόξανθους, κάτι που καταδεικνύει τις διαφορετικές ηλικίες των συμ-
μετεχόντων στο δρώμενο- σκηνή προσκύνησης. 

• Φορώντας το χαρακτηριστικό κωνικό πίλο.
• Με λευκά και γκρίζα ενδύματα.
• Σε κόκκινο (πορφυρό;) και κίτρινο υπόβαθρο. 
• Πάνω από την πρώτη μορφή μπορεί κανείς να διακρίνει έστω και με δυσκολία το όνομα  Κασπάρ ή Γ(κ)ασπάρ, στη 

δεύτερη ολοκάθαρα το Βαλτάσαρ,  και να υποθέσουμε για την τρίτη,  λόγω καταστροφής και από τα υπάρχοντα 
ίχνη, το όνομα Μελχιόρ. 

Σκέψεις… 
✓ Σίγουρα πρόκειται περί μιας αρκούντως παράξενης τοιχογραφίας, η οποία δεν συναντάται πουθενά. Ενώ όλες 

οι απεικονίσεις φέρουν τους μάγους «προσκυνούντες» και φυσικά πάντοτε με την παρουσία του Ιησού ως βρέ-
φος ή σε νηπιακή ηλικία στην αγκάλη της μητέρας Του, εδώ ο δημιουργός- δεν γνωρίζουμε τις σκέψεις του ή τι 
επιδίωκε με τούτη τη σύνθεση- τους τοποθέτησε  σε διάταξη χορού και μάλιστα κρατώντας μουσικό όργανο. 

✓ Ίσως ή μάλλον πρόκειται περί μιας συνδυαστικής υπερβάσεως του δημιουργού- αγιογράφου που συνταιριάζει τους 
τρεις μάγους με το «Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω»- (Ψαλμ. 150:4).
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Καλογρέζα

Ο συνοικισμός Καλογρέζα πριν το 1922, ανήκε στον νομό Αττικής και Βοιωτίας, της επαρχίας Αττικής και εμφανί-
ζεται μαζί με άλλες 38 περιοχές να υπάγεται στον δήμο Αθήνας και να έχει 29 κατοίκους (20 άνδρες και 9 γυναί-

κες). Σε αυτή την κατηγορία συνοικισμών ανήκουν μεταξύ άλλων: η Κηφισιά με 3.385 κατοίκους, το Μαρούσι με 3.450, 
το Χαλάνδρι με 1.897, οι Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση) με 972, το Ηράκλειο με 341, ο Ποδονίφτης (Ν. Φιλαδέλφεια) 
με 110, το Ψυχικό με 64, κ.ά.

Η περιοχή κατοικήθηκε από πρόσφυγες1 μετά την Μικρασιατική Καταστροφή το 1923, και ήταν μία από τους πιο 
φτωχές συνοικίες της Αττικής, ανήκε στο δήμο της Αθήνας, όπως και η Ν. Ιωνία, και το 1934 έγινε αυτόνομη κοινότητα.2 

Την εποπτεία του συνοικισμού από το 1923 έως το 1934 είχε το Υπουργείο Πρόνοιας και για τον λόγο αυτό είχε 
τοποθετήσει τον εκπρόσωπό του (επόπτη). Τα σχετικά με την ανέγερση, πολεοδομικά έργα κλπ. την ευθύνη είχε το 
Υπουργείο Πρόνοιας εν αντιθέσει με την Ν. Ιωνία, Σαφράμπολη και μέρος της Ινέπολης που την εποπτεία και διοίκη-
ση ασκούσε η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.). 

Στην απογραφή του 1928 ο συνοικισμός Καλογρέζα εμφανίζεται να κατοικείται από 2.247 κατοίκους (1.035 άνδρες 
και 1.212 γυναίκες) εκ των οποίων οι 2.130 ήταν πρόσφυγες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή (ποσοστό 94,8%).

Ο συνοικισμός της Καλογρέζας κτίστηκε πρωταρχικά πάνω στην απαλλοτρίωση που πραγματοποιήθηκε στις 23 
Απριλίου 19273, όταν δημοσιεύεται η 38653/31.3.1927 κοινή απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Α. Μπακάλμπαση και 
του επί της Υγιεινής κλπ. Μ. Κίρκου: «Περί απαλλοτριώσεως εκτάσεως κειμένης εις Καλογρέζαν προς ανέγερσιν προ-
σφυγικού συνοικισμού». 

Η ζωή των κατοίκων την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940) ήταν πολύ δύσκολη:
- Τα οικήματα των προσφύγων, ήταν ξύλινα παραπήγματα (τα περισσότερα) με στέγες από πισσόχαρτο, οι οποίες 

μετά από μεγάλες ή συνεχείς βροχές έπρεπε να αντικατασταθούν γιατί μούλιαζαν και έπεφταν στα κεφάλια τους ή 
πολλές φορές τις παρέσυρε ο άνεμος για τη…Ν. Φιλαδέλφεια.

- Η ύδρευση γίνονταν από δύο πηγάδια και από βρύσες που είχαν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία των οικοδομι-
κών τετραγώνων, ενώ ο ηλεκτροφωτισμός σε κεντρικά σημεία του συνοικισμού ήρθε μετά το 1925. 

- Η συγκοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Οι κάτοικοι για να εξυπηρετηθούν έπρεπε να πάνε με τα πόδια στη Ν. Ιωνία ή 
στη λεωφόρο Κηφισίας για να πάρουν τα λεωφορεία, ή στο σταθμό του τρένου στο Ηράκλειο για να ανέβουν στο 
«Θηρίο» της γραμμής Αττικής-Κηφισιάς.

- Ο συνοικισμός δοκιμάστηκε σκληρά λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Πυρκαγιές, πλημμύρες και δυνατοί 
άνεμοι καθιστούσαν προβληματική την παραμονή των προσφύγων στα οικήματά τους.

Ο συνοικισμός της Καλογρέζας αναβαθμίστηκε σε κοινότητα το 1934 και είχε κοινοτάρχη και κοινοτικό συμβού-
λιο, ενώ προσαρτήθηκε στο δήμο Ν. Ιωνίας τον Αύγουστο του 1940.4

Η παράγκα σχολείο της Καλογρέζας
Το Δημοτικό σχολείο Καλογρέζας ιδρύθηκε ως «4/τάξιο Προσφυγικό Καλογραίζης» το 19255. Όταν πρωτολειτούργησε 
το 1925 δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του. Στεγάστηκε σε πολύ πρόχειρες ξύλινες κατασκευές που αντικαταστάθηκαν από 
τη μεγάλη «ξύλινη παράγκα της Καλογρέζας», τη δεκαετία του ΄30.

Το 1928 ήταν «…ένα στενόμακρο οίκημα με τοίχους και στέγες καμωμένα από ένα υλικό που μοιάζει πολύ με το αλουμίνιο, 
με πέντε ευρύχωρες, την μία πλάϊ στην άλλην κατά μήκος του οικήματος κάμαρες…»6 που δεν διαθέτουμε φωτογραφία της. 

1.  Πολλοί προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης αλλά υπήρχαν και οικογένειες από τα παράλια της Μ. Ασίας, του Πόντου και 
της Καππαδοκίας.

2.  Φ.Ε.Κ. αρ. 22/18.1.1934, τ. Α΄
3.  Φ.Ε.Κ. αρ. 31/23.4.1927, τ. Β΄.
4.  Φ.Ε.Κ. αρ. 235/1.8.1940 τ. Α΄.
5.  Έγγραφο του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Β΄ Περιφέρειας 31.12.1963. 
6.  Εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», 18.7.1928.

Η Παράγκα-Σχολείο της Καλογρέζας που έγραψε τη δική της ιστορία 
και έμαθε γράμματα στα προσφυγόπουλα του συνοικισμού.

του Λουκά Π. Χριστοδούλου, Προέδρου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. δήμου Ν. Ιωνίας και Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
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Ενδεχόμενα αυτή να επισκευάστηκε και παρέμεινε 
όρθια μέχρι το 1952.

Το 1932 ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Ν. Νεσι-
άδης, δηλώνει:7

«…Το σχολείον το οποίον έχουμε είνε παράπηγμα γερ-
μανικής κατασκευής. Δεδομένου ότι εις αυτό φοιτούν 350 
παιδιά, τα οποία τον μεν χειμώνα κρυώνουν-επειδή το σχο-
λείον είνε παράγκα γερμανική-το δε καλοκαίρι θερμαίνονται 
υπερβολικά, θα έπρεπε να ληφθή και για τον συνοικισμόν 
μας μια μέριμνα, να κτισθή ένα σχολείον, όπως είνε και στους 
άλλους συνοικισμούς».

Προήχθη σε 6/τάξιο με το από 30.1.1939 Β.Δ.8 και με-
τονομάστηκε σε 9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας με την υπ’ 
αριθ. 52285/55 απόφαση της Νομαρχίας Αττικής.9

Το δημοτικό σχολείο της Καλογρέζας ακολουθούσε τη 
μοίρα των κατοίκων της, όσον αφορά την κτιριακή του 
υποδομή. 

Στη εν λόγω παράγκα-σχολείο έβρισκαν καταφύγιο 
οι Καλογρεζιώτες έπειτα από πυρκαγιές, πλημμύρες, 
ανέμους κ.α.

Το δημοτικό σχολείο Καλογρέζας υπηρέτησε ως Διευθυ-
ντής του και ο Τζανής Τσαγκιάς, δάσκαλος με πρωτοπορια-
κές για την εποχή εκείνη μεθόδους διδασκαλίας, μετατιθέ-

7.  Εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», 7.8.1932.
8.  Φ.Ε.Κ. αρ. 43/10.2.1939.
9.  Φ.Ε.Κ. αρ. 201/1955 τ. Β΄.

μενος το 1927 από το δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης. 
Μάλιστα το 1927 με πρωτοβουλία της Σοφ. Σημηριώτου 

και των δασκάλων Χρ. Χατζή και Τζ. Τσαγκιά δίνεται μα-
θητική θεατρική παράσταση στο δάσος της Καλογρέζας για 
την ενίσχυση της νυχτερινής Σχολής Καλογρέζας.

Το 1937 ιδρύεται το νηπιαγωγείο Καλογρέζας. Το Β.Δ. 
εγκρίθηκε από το Βασιλιά Γεώργιο Β’ (υπουργός Παιδείας 
Κ. Γεωργακόπουλος, περίοδος δικτατορίας Μεταξά) «Περί 
καταργήσεως νηπιαγωγείου Χασιάς και ιδρύσεως μονοταξί-
ου τοιούτου εις Καλογρέζαν».10

Στεγάστηκε και αυτό στην παράγκα του δημοτικού 
σχολείου Καλογρέζας. 

Η παράγκα-σχολείο άντεξε μέχρι το 1952. 
Με ενέργειες του δημάρχου Ν. Ιωνίας Κυρ. Κιοφτερτζή 

το 1951 και τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τους Βασιλείς 
Παύλο και Φρειδερίκη, έθεσε τις βάσεις για τις ανεγέρσεις 
των «Πέτρινων» δημοτικών σχολείων Καλογρέζας και 
Σαφράμπολης με χρήματα του «Εράνου Βορείων Επαρχιών» 
ή κατ’ άλλους «Εράνου της Βασιλίσσης».

Θεμελίωση «Πέτρινου»: 28 Ιουνίου 1951
Οι Βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη επισκέπτονται την 
Ν. Ιωνία και θεμελιώνουν τα σχολεία Καλογρέζας και 
Σαφράμπολης.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & 

ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ11

Ιστορική θα παραμείνει δια την Νέαν Ιωνίαν η χθεσινή ημέρα, 
κατά την οποίαν αύτη είχε την μεγάλην τιμήν να δεχθή την επί-
σκεψιν των Α.Μ. των Βασιλέων μας ΠΑΥΛΟΥ και ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 
προκειμένου να κατατέθωσι τον θεμέλιον λίθον των ανεγερθη-
σομένων δαπάναις του «Εράνου της Βασιλίσσης» δύο δημοτικών 
Σχολείων εις Καλογρέζαν και Σαφράμπολιν.

Εν παλλαϊκώ συναγερμώ και με αισθήματα σεβασμού, ευγνω-
μοσύνης, λατρείας και αφοσιώσεως πλημμυρούντα την καρδίαν 
του και τα οποία εύρε την ευκαιρίαν να εξωτερικεύση ο λαός της 
Νέας Ιωνίας υπεδέχθη ενθουσιωδώς τους λατρευτούς Βασιλείς.

Από ενωρίς όλη η πόλις παρουσίαζεν πανηγυρικήν όψιν. Αι 
οικίαι και τα καταστήματα εσημαιοστολίσθησαν και ο κόσμος 
συνέρρεεν ιδίως εις τα δύο σημεία την Καλογρέζαν και την 
Σαφράμπολιν όπου θα εγίνωντο αι σχετικαί τελεταί.

Λόγω της παρουσίας των Βασιλέων και εις τας δύο τελετάς 
καθωρίσθη αρμοδίως όπως αι αρχαί παρίσταντο εις Σαφράμπο-
λιν όπου κυρίως εγένετο ειπείν η επίσημος τελετή.

Τόσον εις την είσοδον της Καλογρέζας όσον και εις την 
Σαφράμπολιν είχον στηθή αψίδες με επιγραφές «Καλώς ήλθα-
τε Βασιλείς», «Ευγνωμόνως υποδεχόμεθα τους Βασιλείς».

Εις τον χώρον του υπό θεμελίωσιν σχολείου της Σαφραμπό-
λεως είχον συγκεντρωθεί άπασαι αι Αρχαί, τα Σώματα και Σχο-

10.  Φ.Ε.Κ. αρ. 12/18.1.1937 τ. Α΄.
11.  Εφημερίδα «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ» 29.6.1951.

Ενδεικτικό της μαθήτριας Ευφρ. Καρανικολάου, 
υπογεγραμμένο από τον Τζ. Τσαγκιά

 (αρχείο Μαίρης Λαδοπούλου)
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λεία μετά των λαβάρων. Ακριβώς την 9ην π.μ. έφθασαν οι Βασιλείς 
εις Καλογρέζαν όπου υπεδέχθη αυτούς ο δήμαρχος κ. Κυριάκος 
Κιοφτερτζής υπό τας ζωηράς επευφημίας του ενθουσιώντος 
λαού και αμέσως ήρξατο η τελετή του αγιασμού υπό του θεοφι-
λεστάτου Επισκόπου Πατάρων συμπαραστεκουμένου υφ΄ όλου 
του κλήρου της περιοχής και επηκολούθησεν η κατάθεσις υπό 
του Βασιλέως η του θεμελίου λίθου του σχολείου……

Ιδιαιτέρως δέον να σημειωθή η αθρόα προσέλευσις του 
λαού και εις τας δύο αυτάς τελετάς και εκδηλώσεις αυτού 
υπέρ των Βασιλέων. Επί της υποδοχής είχον ορισθή οι κ.κ. 
Κων. Σολομωνίδης, Α. Τσακαμής και Α. Μιχαηλίδης, οίτινες 
όμως προ του όγκου του προσελθόντος κόσμου ζητούντος 
να είδη τους Βασιλείς, εκάμφθησαν και ούτω η τελετή έλαβε 
λαϊκόν χαρακτήρα πράγμα όπερ ιδιαιτέρως ηυχαρίστησε 
τους δημοκράτες Βασιλείς οίτινες απήλθον προπεμφθέντς 
υπό του ενθουσιώντος λαού με την ευχήν πάντα η Θεία 
Πρόνοια να καθοδηγή αυτούς εις τοιαύτα έργα προόδου τα 
οποία είναι και «όπλα ειρήνης αείττητα τρόπαια». 

Η Βασίλισσα Φρειδερίκη πριν κλείσουν 6 μήνες, στις 
30.11.1951, έρχεται ξανά στη πόλη μας για να λάβει γνώση 
των εργασιών προόδου που συντελούνται στα υπό ανέγερση 
Δημοτικά Σχολεία της Σαφράμπολης και Καλογρέζας.

«....Την Α.Μ. υποδέχθηκαν ο Θεοφιλέστατος Μελέτιος, 
ο Δήμαρχος και το δημοτικό Συμβούλιο. Καίτοι η επίσκεψη 
ήταν ανεπίσημος εν τούτοις πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει 
στο υπό ανέγερση σχολείο της Νεαπόλεως. Η Βασίλισσα 
επισκέφθηκε όλα τα δωμάτια του υπό ανέγερση Σχολείου 
και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη. Ακολούθως επισκέφθη-
κε και το Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας όπου την ανέμεναν 
όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου. Η Α.Μ. ανήλ-
θε και στο 2ο πάτωμα του Σχολείου ενώ ο συνοδεύων την 
Α.Μ. αρχιμηχανικός της Υπηρεσίας Εράνου Βασιλίσσης, Α. 
Μπαλτατζής ερωτηθείς σχετικώς δήλωσε ότι και τα 2 σχο-

λεία θα έχουν αποπερατωθεί εντός του 
Ιανουαρίου».12

Το 1951 είχε διευθυντή, τον δάσκα-
λο Θεόδ. Καμπίτση, έναν ανταρτόπλη-
κτο οικογενειάρχη με 8 παιδιά. Όταν 
ανέλαβε το σχολείο, του δόθηκαν με-
ρικές ξύλινες τάβλες και έφτιαξε μόνος 
του μια παράγκα στο οικόπεδο του 
σχολείου και μέσα στην περίφραξη. 
Δεν τα έβγαζε πέρα στις δύσκολες συν-
θήκες της εποχής και δεχόταν βοήθεια 
από τους γονείς που εκτιμούσαν το 
έργο του. Είναι γεγονός ότι βοηθούσε 
τα μεγάλα παιδιά να βρίσκουν δουλειά 
παρέχοντάς τους απολυτήρια.13 

Έχοντας γίνει η θεμελίωση του δη-
μοτικού σχολείου στις 28 Ιουνίου 1951, 
από τους Βασιλείς Παύλο και Φρειδερί-
κη, η εορτή της 25ης Μαρτίου 1952, ήταν 
η τελευταία σχολική γιορτή πριν εγκα-
ταλείψουν την παράγκα-σχολείο για να 
μεταφερθούν στο «πέτρινο» σχολείο, 
λίγα μέτρα πιο εκεί.

Στην εν λόγω σχολική γιορτή παραβρίσκεται πλήθος 
κόσμου προκειμένου να τιμήσουν τα παιδιά που έχουν ετοι-
μάσει μεταξύ άλλων και τρία σκετς: «Στο Σούλι και στο Ζά-
λογγο», «Χαίρε ώ χαίρε Ελευθερία» και «Σκλαβωμένη Ελλά-
δα» που απέδωσαν με εξαιρετική επιτυχία οι μαθητές.

Την εκδήλωση τίμησαν ο δήμαρχος Κυριάκος Κιο-
φτερτζής, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κλ. Μαρόπουλος14, Γ. 
Παντελίδης, Σ. Μισαηλίδης, Παλόγλου και Θεοφ. Ευθυ-
μιάδης και αξιωματικοί της Χωροφυλακής, ενώ η εκδή-
λωση έληξε με τον Εθνικό Ύμνο.15

Εγκαίνια - Το «Πέτρινο Σχολείο» της Καλογρέζας
Στις 9 Απριλίου 1952, θα ξαναέρθουν στην Καλογρέζα οι 
Βασιλείς Παύλος και Φρειδερίκη και θα εγκαινιάσουν το 
νέο κτίριο του Δημοτικού σχολείου της Καλογρέζας μέσα 
σε εορταστική ατμόσφαιρα. Παρόντες εκτός των Βασιλέ-
ων: ο πρίγκηπας Γεώργιος Α΄ δευτερότοκος γιός του Βα-
σιλέα Γεωργίου Α΄, άλλοτε αρμοστής της Κρήτης, η πρι-
γκίπισσα Ελένη του Νικολάου, ο αυλάρχης της Βασίλισσας 
Λελούδας, η κυρία επί των Τιμών Κετσέα,ο αναπληρωτής 
του υπουργού Παιδείας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εράνου 
ναύαρχος Ιωαννίδης κ.α.16

Τον αγιασμό τέλεσε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Ευρίπου 
Αλέξιος συμπαραστατούμενος από πολλών πρεσβυτέρων και 
διακόνων. Μετά τον αγιασμό οι Βασιλείς προχώρησαν «προς 

12.  Εφημερίδα «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ».
13.  Αρχείο Δημήτρη Μπακιρτζή.
14.  Ο Καλογρεζιώτης ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας.
15.  Εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ», 3.4.1952. 
16.  Εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ», 20.4.1952.

1951. Η παράγκα σχολείο της Καλογρέζας.
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το απέριττον και λιτόν σχολικόν κτίριον και εκεί η μεν Α.Μ. η Βασίλισσαα απεκάλυψε την εντοιχισθείσαν αναμνηστικήν πλάκαν, 
ο δε Άναξ απέκοψε την προ των σχολικών πυλών κυανόλευκον ταινίαν και παραλαβών συμβολικώς τας κλείδας του Σχολείου 
από τον Ναύαρχον κ. Ιωαννίδην επιθεώρησε μετά της Ανάσσης και της λοιπής ακολουθίας Του, τας αιθούσαας αυτού. Εις τον 
προθάλαμον παρατηρήσας ο Βασιλεύς χάρτην, εις όν δια σημαιών εσημειούντο δια του Βασιλικού εράνου ανεγερθέντα κτίρια, 
σχολεία και εκκλησίαι»...17

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς συνεχάρει αυτοπροσώπως τον διδάσκαλο του Δημ. Σχολείου Καλογρέζης κ. Στρατή Χατζηπαναγιώτη δια 
την καταπληκτική ρυθμική απόδοση της απαγγελίας υπό τόσον μεγάλου αριθμού παιδιών. Επίσης τον κ. Χατζηπαναγιώτη 
συνεχάρησαν και οι επίσκοποι Πατάρων και Ευρίπου δια την τελεία απόδοση των εκκλησιαστικών ύμνων. Ιδιαίτερη εντύπωση 
προξένησε στους επισήμους η έμμετρος προσφώνηση της μαθήτριας Λουλούκου, την οποία ενεπνεύσθη και συνέταξε ο ποιητής 
και του «Παληού Σχολειού» που δημοσιεύσαμε σε προηγούμενον φύλλο μας κ. Χατζηπαναγιώτης. Ιδού η εν λόγω προσφώνηση:

Βασίλισσα τρισεύγενη Φυλής τρανής καμάρι
Πάλι κοντά μας βρίσκεσαι Και φωτοδώρα φέρνεις

Και η ψυχή του ΄Εθνους μας, Σαν τα βουνά μεγάλη
Στα ηλιοτόπια σου γυρνά Και κρινα σου μαζεύει

Μ΄ αυτήν κι΄εμείς, Βασίλισσα Βλαστοί γενιάς μαρτύρων,
Μαζέψαμε μυρόφορτα Λουλούδια της Ελλάδας

Είναι δροσισμένα με πλατυά Ποτάμια ευγνωμοσύνης
Για το τρανό το δώρο Σου Τ΄ όμορφο το σχολειό μας

Δέξου τα, Ω μανούλα μας Κι΄ ας είναι τόσα λίγα
Μιλούν πως η αγάπη μας Για Σε όλο τρανεύει

Και μπρός σ΄ ανθρώπους και Θεό Σηκώνουμε ένα όρκο :
Της Φρειδερίκης νάμαστε Και της Ελλάδας σκλάβοι!18

Λίγους μήνες αργότερα η παράγκα του δημοτικού σχολείου Καλογρέζας θα κατεδαφιστεί από συνεργεία του Δήμου Ν. 
Ιωνίας και ο χώρος της θα αποτελέσει μέρος του προαύλιου χώρου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας. Η ΠΑΡΑΓΚΑ πέ-
ρασε στην ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ!

17.  Εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ», 20.4.1952.
18.  Εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ».
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Μνήμη Πισιδίας Μικράς Ασίας
Αντώνιος Σταυρ. Καζαντζόγλου

Πολιτικός Επιστήμονας- Ιστορικός
«Τη γνώμη των δυνατών ποιός θα μπορέσει να την γυρίσει;
Ποιός θα μπορέσει ν’ ακουστεί;
Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει τον βραχνά των άλλων…»

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
(«Ποιήματα» ΈΚΔ. Δ’, Αθήνα 1963, σελ.267)

«Ως παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι…» Και, από το 
μαύρο 1922 πέρασε μια συναπτή εκατονταετία. 

Και; «Ποτέ δεν είναι αργά….» για τον άλλοτε Ελληνοκρα-
τούμενο μικρασιατικό χώρο: Την Πατρίδα της καρδιάς μας 
και, φυσικά, η Ιστορία στηρίζεται στην ατομική και συλ-
λογική μνήμη. Κι ο Μικρασιατικός Ελληνισμός είναι γε-
μάτος ιστορία (τριάντα αιώνων…) και μύθο ...

Το Νησί ‘Εγιρδίρ ( < Ακρωτήριον ! ) της Πισιδίας
Στη λίμνη ‘Εγιρδίρ, οι Έλληνες ως τον τραγικό εκείνο 

Αύγουστο- Σεπτέμβριο του 1922, κατοικούσαν στο μεγά-
λο νησί ενώ, το μικρό νησί, ιδιοκτησίας του τελευταίου 
ιερέα των Νησλήδων αοιδίμου πατρός Γρηγορίου Ι. Ιορ-
δάνογλου, ήταν -σχεδόν- ακατοίκητο.

Το ‘Εγιρδίρ είναι μία προεξοχή του όρους Σιβρί-νταγ 
μέσα στην ομώνυμη λίμνη. Επιπλέον, εκεί κοντά κείται κι 
η αρχαία πόλη των «ΠΡΟΣΤΑΝΝΕΩΝ».

Το μεγάλο νησί απείχε χίλια περίπου μέτρα από την 
κωμόπολη του ’Εγιρδίρ. Μάλιστα, η σύγχρονη τουρκική 
ονομασία του νησιού είναι Νις-αντά (Nis ada) .

Η συντριπτική πλειονότητα των πρώτων κατοίκων του 
Νησιού προερχόταν από Έλληνες εγκατεστημένους εκεί 
σε βάθος χρόνου, αλλά και από Έλληνες που κατέφυγαν 
από διαφόρους τόπους, όπως οι Κυδωνίες, η Χίος, η Ρόδος, 
η Κως κ.ά. κι οι οποίοι κατέστησαν οι κάτοικοι του τότε 
Νησιού. Όμως, ο πληθυσμός του Νησιού ήταν αραιός 
οπότε, η σχετική λειψανδρία, που, εκ των πραγμάτων 
υπήρχε και διαιωνιζόταν, «μεταμόρφωνε» τους άνδρες σε 
περιζήτητους γαμπρούς!

Οι Έλληνες κάτοικοι του Νησιού είχαν τις επιχειρήσεις 
τους στην κωμόπολη του ‘Εγιρδίρ, όπου κατοικούσαν 
-τότε (1922)- περί τις πέντε χιλιάδες Τούρκων. Κάθε πρωί, 
ξεκινούσαν με τις ιδιόκτητες βάρκες τους κωπηλατώντας 
από το νησί και, το βράδυ επέστρεφαν στα σπίτια τους, 
χρησιμοποιώντας (εξ ανάγκης…) το ίδιο μεταφορικό 
μέσον. Η διαδρομή, όταν ήταν γαλήνη, διαρκούσε περίπου, 
μισή ώρα και, λόγω τρικυμίας έως μία ώρα.

Οι Νησλήδες ήταν έμποροι και βιοτέχνες. Είχαν τρία 
ως τέσσερα εργοστάσια ταπητουργίας, αλλά και τα περισ-
σότερα καταστήματα της περιοχής. Άλλωστε, ολόκληρη 
σχεδόν η επιχειρηματική δραστηριότητα βρισκόταν στα 
χέρια των Ελλήνων. Επιπλέον, Έλληνες ήταν και οι υπάλ-
ληλοι των καταστημάτων, αλλά και οι εργατοτεχνίτες των 
βιοτεχνιών και των εργοστασίων.

Οι Οθωμανοί Τούρκοι, ως γνωστόν, μειονεκτούσαν 
στις επιχειρήσεις και το εμπόριο, επειδή ήταν - ως επί το 
πλείστον - αναξιόπιστοι και δόλιοι. Ακόμη, δεν έχαιραν 
της εμπιστοσύνης ούτε των ομοεθνών τους!

Γύρω από τη Λίμνη ‘Εγιρδίρ, σε σχήμα πετάλου, υπήρ-
χαν τριάντα-δύο τουρκοχώρια, εξ αυτών, τα περισσότερα 
είχαν ελληνικά ονόματα! Αφού, οι κάτοικοί τους υπήρξαν 
εξισλαμισμένοι Έλληνες των τελευταίων 350 ετών, επακό-
λουθο των «σκοτεινών αιώνων» μετά την Άλωση. Και, 
βεβαίως, όλοι τους κατέβαιναν να ψωνίσουν από τα ελλη-
νικά καταστήματα της κωμοπόλεως του ‘Εγιρδίρ.

Πάντως, οι εργοστασιάρχες κι ευάριθμοι επιχειρημα-
τίες κατάγονταν από την πισιδική πρωτεύουσα Σπάρτη, 
αλλά κι από το Μπουρντούρι, το Πολυδώριον των Βυζα-
ντινών. Επίσης, Σπάρταλης ήταν κι ο ιατρός του ‘Εγιρδίρ 
Νικόλαος Ταρακτσόγλου.

Την τοπική διοίκηση ασκούσε ένα 12μελές συμβούλιο 
του οποίου τα μέλη ήταν αιρετά. Από τούτα, μόνο ένας 
ήταν Έλληνας…

Η ζωή του ελληνικού στοιχείου στο Νησί, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, κυλούσε ήσυχα 
και πλήρως ειρηνικά. Πάντως, η παιδεία με τη συγκεκα-
λυμμένη εθνική αγωγή και, παράλληλα η όλη θρησκευτι-
κή κίνηση ήταν σε οργασμό μέσω της δράσεως του σχο-
λείου και των Ναών.

Υπήρχαν στο Νησί τρεις Ναοί. Ο μεγαλύτερος είχε 
ναοδομηθεί στην κεντρική πλατεία, ήταν τρισυπόστατος, 
ενώ, λειτουργούσε επ’ ονόματι των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
των Αγίων Αναργύρων -και πολιούχων Αγίων του Νησιού- 
και των Αγίων Θεοδώρων. Φυσικά, ένα μεγάλο μέρος από 
τα εισοδήματα των τοπικών εκκλησιών χρησίμευε για τις 
ανάγκες του τοπικού Σχολείου.

Σε αυτόν τον τρισυπόστατο Ναό, φυλασσόταν και ένα 
πολύτιμο παλαιό χειρόγραφο Ευαγγέλιο, γραμμένο επάνω 
σε περγαμηνή, και με χρονολογία αντιγραφής 7098 «από 
Κτίσεως Κόσμου». Συνεπώς, έχει αντιγραφεί από άλλο, 
προδήλως αρχαιότερο του έτους 1590. Δυστυχώς, σήμερα, 
βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων.

Ένα άλλο κειμήλιο του ίδιου Ναού είναι κι ο χρυσοκέ-
ντητος Επιτάφιος ( δώρο κάποιου Τσάρου πασών των Ρω-
σιών…) κι ο οποίος διασώθηκε χάρη στην ευφυϊα της αεί-
μνηστης Χρυσάνθης Περμανταλόγλου, η οποία τον έφερε 
στην Ελλάδα. Σήμερα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ιεράς 
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Μητροπόλεως Νίκαιας, το οποίο στεγάζεται στο Επισκοπείο, 
οικοδομημένο απέναντι από τον Ι. Ναό της Οσίας Ξένης.

Δεύτερος Ναός, αυτός με τρούλλο και ψηφιδωτά, ο 
αρχαιότερος του Νησιού, από τον ΙΒ’ αιώνα (!) , ήταν του 
Αγίου Στεφάνου. Πρέπει να υπήρξε εκκλησία γκρεμισμένης 
μονής καθ’ όσον, η περιοχή πίσω από τούτον τον Ναό ήταν 
πασίγνωστη με την ονομασία το «οπίσθιο τμήμα του μο-
ναστηριού». Μάλιστα, η Εκκλησία του Αγίου Στεφάνου 
επικοινωνούσε υπογείως με τον Ναό της Αγίας Ευδοξίας, 
τον οποίον, οι Νησλήδες είχαν υποχρεωθεί, προ 500-600 
ετών, να εκχωρήσουν στους Οθωμανούς Τούρκους για τις 
λατρευτικές τους ανάγκες…

Τέλος, ένας τρίτος Ναός, πλην τούτου της Αγίας Ευδο-
ξίας, υπήρξε το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευστρατίου που, 
εκτάκτως λειτουργούσε και -συνήθως- μία φορά τον χρόνο.

Περαιτέρω, υπήρχε διάχυτη η προφορική παράδοση 
στους Έλληνες του Νησιού ότι από την περιφέρεια της 
Λίμνης του ‘Εγιρδίρ είχε περάσει κι ο <<Απόστολος των 
Εθνών>> Παύλος! Αυτό το γεγονός εδράζεται επί της 
υπάρξεως και τουρκοχωρίου με αρχαιότητες με την ονο-
μασία Παύλος, το οποίο κείται επί της ανατολικής όχθης 
της Λίμνης -και της πλέον πυκνοκατοικημένης- και, που 
απέχει τριάντα χλμ. από τη φερώνυμη κωμόπολη.

Έσχατος ιερέας (έγγαμος) του Νησιού, όπως προανα-
φέρθηκε -ήδη- υπήρξε ο αοίδιμος αιδεσιμότατος και καλ-

λίφωνος πατήρ Γρηγόριος Ι. Ιορδάνογλου (1863 – 1935 ;) 
ο οποίος, οδήγησε τα γυναικόπαιδα του Νησιού στην 
Ελλάδα ενώ, υπηρέτησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
ως εφημέριος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό τοy Αγίου Νικο-
λάου Νίκαιας του Πειραιά…

Το Σχολείο του Νησιού ήταν πλήρες Δημοτικό, από 
εκεί, για γυμνασιακές σπουδές οι Νησλήδες φοιτούσαν 
στο οθωμανικό-τουρκικό 3τάξιο Γυμνάσιο του ‘Εγιρδίρ. 
Ενώ, για ανώτερες σπουδές φοιτούσαν στο -επίσης- 3τά-
ξιο Λύκειο του Ικονίου. Άλλωστε, η Πισιδία υπαγόταν στη 
Γενική Διοίκηση του Ικονίου (της Λυκαονίας).

Δάσκαλοι στο Σχολείο του Νησιού χρημάτισαν οι: 
Δημήτριος Παπαγερασίμου, Σωτήριος Ουλκέρογλου, 
Χατζηγιάννης και Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ενώ, δασκάλες 
η Όλγα Αρναούτογλου και η Μαρία Βασιλειάδου από τη 
Σπάρτη Πισιδίας, η οποία ήταν αδελφή ιατρού. Μάλιστα, 
το σχολικό κτήριο είχε κτισθεί στην κεντρική πλατεία, ήταν 
τριώροφο με σαράντα αίθουσες διδασκαλίας! Τέλος, σε 
τούτο το Σχολείο δίδαξε κι η νηπιαγωγός Ιεροφίλη Σ. 
Μπογιατζόγλου.

Τα βιβλία του Σχολείου όριζε η Σχολική Εφορία της 
πρωτεύουσας Σπάρτης, ενώ, παραγγέλονταν κι έρχονταν 
από την ιωνική πρωτοπολιτεία της Σμύρνης. Μάλιστα, στο 
Σχολείο του Νησιού δεν διδασκόταν η τουρκική γλώσσα!

Το Δρομολόγιο των Σιδηροδρόμων ιδιοκτησίας της αγ-
γλικής εταιρείας «Ottoman Aydin Railway Company», στη 
Μικρά Ασία, μήκους 513,60 χλμ. και χρονολογία ενάρξε-
ως λειτουργίας την 01 Ιουλίου 1866 είχαν ως κατωτέρω: 

ΣΜΥΡΝΗ (Αφετηρία)
Παραδείσι ←→ με διακλάδωση προς τον Μπουτζά

Καζαμιρ←→ με διακλάδωση προς το Σεβδί-κιοϊ
Ντεβελήκιοϊ

Τριάντα
Τούρμπαλη←→ με διακλάδωση προς το Μπαϊντίρ, τα 

Θεῑρα και το ‘Οντεμίς
Καγιάς

…………..
‘Αγιά Σο(υ)λούκ ή Σελτζούκ

Μπαλατζίκ → με διακλάδωση προς τα Σώκια - Αϊδίνι(ο)
…………

…………..
Ναζλή ή Ναζλί

………….
…………..

Κόντζαλι → με διακλάδωση προς το Ντενιζλή ή Ντενιζλί ( 
η αρχαία Λαοδίκεια )

…………..

Κοτζ’ αμπάς (= Χώνες)
Ντιναίρ ( =Κελαιναί) – Χαμιντιέ

………….
………….

Καρά Κουγιού
Τσ’ άπαλι

Κετσ’ί – μπορλού
Μπουλαντήζ → με καρρόδρομους προς την πόλη του 

Μπουρντούρ/Μπουλντούρ
Κουλεονού → με καρρόδρομους προς τη Σπάρτη

‘Εγιρδίρ

Σημείωση: Τελευταίοι σταθμάρχες χρημάτισαν οι Δημήτρι-
ος Αθανασιάδης και Διονύσιος Ευστρατιάδης….

Τέλος, με την Έξοδο του μαρτυρικού Μικρασιατικού 
Ελληνισμού, τελευταίος σιδηροδρομικός σταθμός στην 
περιοχή αυτή, με αφετηρία τη Σμύρνη («Γκια(β)ούρ-Ιζμίρ») 
και τέρμα διαδρομής την κωμόπολη του ’Εγιρδίρ, υπήρξε ο 
ονομαζόμενος (Σταθμός) Κουλεονού, ο οποίος απείχε από 
την πισιδική πρωτεύουσα Σπάρτη δύο ώρες με την άμαξα….

Τέλος, στην ίδια εταιρεία ανήκε κι η συγκοινωνία της 
Λίμνης ‘Εγιρδίρ, από την ομώνυμη κωμόπολη κι η οποία 
διεξαγόταν με ειδικό πλοιάριο. Από τους τελευταίους πλοι-
άρχους υπήρξε κι ο Νικόλαος Νεγρεπόντης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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 ΤΟ  ΣΚΑΚΙ  ΜΑΣ

Σύντομα νέα - Ευχαριστίες

Παιχνίδι των Βασιλιάδων ή βασιλιάς των παιχνιδιών
Ελισάβετ Παναγιωτάκη

Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται ανάμε-
σα σε δύο παίκτες. Η προέλευση του σκακιού χάνεται στα 

βάθη της Ανατολής, ενώ αρχαιολογικά ευρήματα στη Μινωική 
Εποχή έχουν αναδείξει μία παραλλαγή του σύγχρονου σκα-
κιού, το λεγόμενο ζατρίκιον. Οι μύθοι αρχαίοι και σύγχρονοι 
για αυτό το πολύπλευρο και μοναδικό παιχνίδι, πάντα γοητεύ-
ουν διότι αναδεικνύουν τη δύναμη του μυαλού και της ψυχής. 

Σύμφωνα με, έναν μύθο, στα βάθη της Ανατολής, αιώνες 
πριν, ένας βασιλιάς είχε δίδυμους γιούς, αλλά δυστυχώς πέ-
θανε πολύ νέος, προτού προλάβει να ορίσει διάδοχο. Εφόσον 
κανένα από τα δύο αδέλφια δεν υποχωρούσε στη διεκδίκηση 
του θρόνου, η πολεμική σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσεως 
ήταν αναπόφευκτη. Τραγική φιγούρα σε αυτή την αναμέτρηση 
ήταν η βασίλισσα και μητέρα των δύο διεκδικητών, η οποία, 
μη μπορώντας να λάβει το μέρος κανενός και μην έχοντας τη 
δύναμη να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των παιδιών της, 
διέταξε να της αποτυπώνουν όλη τη διαδικασία της μάχης που 
πραγματοποιείτο από τους πεσσούς, το ιππικό και τους αξιω-
ματικούς αμφότερων των πλευρών σε ένα τραπέζι. Για τη μητέ-
ρα – βασίλισσα, η μοναδική ειδοποιός διαφορά των δύο αντι-
πάλων ήταν το χρώμα, δηλαδή το μεν λευκό και το δε μαύρο.

Πάνω σε αυτό το τραπέζι παρακολουθούσε με αγωνία τα 
πολύωρα παιχνίδια στρατηγικής, ενώ στο τέλος δεν άντεξε να 
δει τον βασιλιά να πέφτει με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και 
να θυσιαστεί για τον βασιλιά και ως εκ τούτου ουσιαστικά να 
διακοπεί η παρακολούθηση της μάχης, πριν πέσει ο βασιλιάς. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σκάκι ο βασιλιάς ποτέ δεν χτυπιέ-
ται αλλά αν απειληθεί τότε ο αγώνας είναι Ρουά Ματ, οπότε 
τελειώνει και νικητής αναδεικνύεται ο αντίπαλος.

Η καθιέρωση των σύγχρονων κανόνων σκακιού από τον 
15ο αιώνα συντέλεσαν στην εξάπλωση του σκακιού. Αρχικά 
αποτελούσε διασκέδαση για τους βασιλιάδες και για τα μέλη 
της εκάστοτε υψηλής κοινωνίας ενώ στη σύγχρονη εποχή έχει 
ευρέως διαδοθεί και χαρακτηρίζεται ως το επιστημονικότερο 
και δυσκολότερο επιτραπέζιο – πνευματικό παιχνίδι. 

Τι είναι άραγε αυτό που καθιστά το σκάκι αναλλοίωτο στα 
βάθη των αιώνων και συνεχίζει να αγαπιέται; 

Έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθά στην ανάπτυξη της ευφυΐας 

και της προσοχής. Αναλυτικότερα, το σκάκι μπορεί να συμβά-
λει στη βελτίωση των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών 
καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της λογικής 
ανάλυσης, της μεθοδικότητας. Η προσοχή επίσης, δυναμώνει 
πληθώρα ικανοτήτων και ενισχύει την συγκέντρωση.

Το σκάκι χαρακτηρίζεται από πολλούς μη σκακιστές, ως 
ένα μοναχικό παιχνίδι, που δεν καλλιεργεί την ομαδικότητα. 
Οι σκακιστές γνωρίζουν ότι, παρόλο που εστιάζει στην ατομι-
κή προσπάθεια, εντούτοις το σκάκι καλλιεργεί το στοιχείο της 
συλλογικότητας, όσο και αν αυτό ακούγεται οξύμωρο. Αυτό 
παρουσιάζεται στην κεντρική έννοια της συνεργασίας των 
κομματιών, καθώς και τον σεβασμό ακόμα και στο πιο ασή-
μαντο πιόνι και ακόμη στην κοινή προσπάθεια που καταβάλ-
λουν οι παίχτες όταν αναλύουν μια παρτίδα ή συμμετάσχουν 
σε μια ομαδική προπόνηση, εντός σκακιστικού συλλόγου.

Ασφαλώς το γνώρισμα, που το κάνει μοναδικό και σεβα-
στό είναι το παιδαγωγικό έργο το οποίο ασκεί. Μαθαίνει σε 
μικρούς και μεγάλους, σε ισχυρούς και αδύνατους, ότι την 
καταξίωση στη ζωή τους πρέπει να την κερδίσουν με την 
πραγματική αξία τους και όχι με κόλπα, ζαβολιές και αθέμι-
τα μέσα. Με άλλα λόγια διαμορφώνει την προσωπικότητά 
του καθενός εφόσον θεμελιώνεται σε αξίες, αρετές και στην 
ευγενή άμιλλα, αποστασιοποιημένο από προσωπικές εμπά-
θειες πονηριές και αδυναμίες. 

Το σημαντικότερο γνώρισμα του παιγνιδιού αυτού δεν 
είναι τόσο η νίκη επί του αντιπάλου, όσο η ποιότητα της νί-
κης. Ο ενθουσιασμός έγκειται στις κινήσεις που αποβλέπουν 
σε επόμενες κινήσεις επί σχεδίου, οι έξυπνοι συνδυασμοί, οι 
λεπτοί ελιγμοί κ.λπ. που εκτιμώνται στην «σκακιστική σκέ-
ψη» και γι αυτό περιγράφεται όχι μόνο ως παιχνίδι αλλά και 
ως τέχνη, επιστήμη και άθλημα. Συχνά θεωρείται ως αφηρη-
μένο πολεμικό παιχνίδι και ως «πνευματική πολεμική τέχνη» 
και έτσι η διδασκαλία του θεωρήθηκε ως τρόπος αύξησης – 
όξυνσης της πνευματικής ισχύος.

Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει καταφέ-
ρει να αποτυπώσει το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής και το 
ανθρώπινο ιδεώδες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτη-
ρίζεται, ως ο βασιλιάς των παιχνιδιών. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κυρίους Σπυρίδων Άγγελο 
και Κεραμιώτη Στέφανο για την δημιουργία της αφίσας 
και του διπλώματος για την 31η Ετήσια Σκακιστική Συ-
νάντηση 2022 καθώς και την εκτύπωσή τους με δικό 
τους κόστος. 
Ο παίκτης της ομάδας μας και καλός φίλος κ. Καλδής 
Γεώργιος συμμετείχε στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Βετεράνων που διοργάνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
( FIDE ) που διεξήχθη στην Ιταλία από 14/11/2022 έως 
27/11/2022 και τίμησε τον σύλλογό μας.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ 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
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Η σκακιστική ομάδα μας στο διασυλλογικό Πρωτάθλημα Β’ Εθνικής Κατηγορίας μετά από 9 αγώνες ( 13/2/2022 
– 17/4/2022 ) παρέμεινε στην Β’ Εθνική Κατηγορία παρά την αλλαγές στο δυναμικό της. Μάλιστα τα 7 από 

τα 9 παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο. Έτσι η ομάδα ενσωματώνοντας νέους παίκτες από τα σπλάχνα της κατατά-
γηκε στην 6η θέση . Οι αγώνες που δόθηκαν με τα αντίστοιχα σωματεία έχουν ως εξής: 
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  ................................... 6  -  4
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - ΑΣΠΡΙΣ ΠΥΡΓΟΣ .....................................  4,5 - 5,5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Φ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ......................................  4  - 6
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο.Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  .........................  4,5 - 5,5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ  .............................................  5  - 5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ....................................... 5  -  5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Α.Ο. ΔΕΞ.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ...................  7,5 - 2,5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ......................................  5,5 - 4,5
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ - Σ.Ο. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ .....................................  2,5 - 7,5

Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους συντελεστές της, οι οποίοι έδωσαν μαθήματα ενότητας, αγωνιστικότητας και 
ευγενούς αθλητικής άμιλλας.
Παρακάτω παραθέτουμε τα ονόματα των μελών της ομάδας κατά αλφαβητική σειρά.
Αμπατζής Αντώνης, Ασβεστάς Εμμανουήλ, Γρυπαίος Κυριάκος, Καλδής Γεώργιος, Κωστόπουλος Βασίλειος, Λάλλου 
Κωνσταντίνα, Μπανάς Στυλιανός, Πανταζής Κωνσταντίνος, Πενέσης Δημήτριος, Προυτσάλης Μάριος-Αλέξανδρος, 
Ρόκκου Ελένη-Ιωάννα, Σιδηρά Κυριακή, Σπηλιωτόπουλος Σπυρίδων, Σφυράκη Νικολέτα- Γεωργία και ο Τριαντα-
φύλλης Ευάγγελος. Αρχηγός ομάδας ο Κυριάκος Γρυπαίος. Υπεύθυνος σκακιστικού τμήματος ο Νίκος Χατόγλου.

Μεγάλη επιτυχία της Νικολέτας – Γεωργίας Σφυράκη στα νεανικά ατομικά πρωταθλήματα Αττικής 2022 που 
διεξήχθησαν στο Περιστέρι τον Ιούνιο . Μετά από 6 γύρους η αθλήτριά μας Νικολέτα Σφυράκη ισοβάθμησε 

στην πρώτη θέση με πέντε νίκες και μία ήττα στους 6 αγώνες. Μετά την άρση βαθμολογίας και τα κριτήρια ισο-
βαθμίας κατέλαβε τελικά την 2η θέση στην Αττική .

Τεράστια επιτυχία του Μανώλη Ασβεστά στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα νέων ανδρών που διοργα-
νώθηκαν στα Τρίκαλα από 25/8/2022 – 31/8/2022 και με συμμετοχή 46 σκακιστών από όλη την Ελλάδα. Ο 

αθλητής μας Μανώλης Ασβεστάς αν και 16 ετών ,συμμετείχε στην κατηγορία νέων ανδρών κάτω των 20 ετών και 
μετά από 9 δύσκολους αγώνες αναδείχθηκε  3ος στην Ελλάδα . 

- Διασυλλογικό πρωτάθλημα Β’ Εθνικής κατηγορίας ...................................9 αγώνες από 13-2-2022 έως 17-4-2022
- Ομαδικό Κύπελλο Αττικής 2022 ....................................................................2 αγώνες από 15-5-2022 έως 22-5-2022
- Ομαδικό Κύπελλο Παίδων Αττικής έως 14 ετών ( 2 ομάδες ) ....................10 αγώνες από 8-5-2022 έως 5-6-2022
- Ομαδικό Κύπελλο Παίδων Αττικής έως 10 ετών ( 2 ομάδες ) ....................10 αγώνες από 8-5-2022 έως 5-6-2022
- Ομαδικό Κύπελλο Παμπαίδων Αττικής έως 8 ετών ( 2 ομάδες ) ...............10 αγώνες από 8-5-2022 έως 5-6-2022   
- Ομαδικό Κύπελλο Παίδων Αττικής έως 12 ετών ( 2 ομάδες ) ....................10 αγώνες από 2-10-2022 έως 6-11-2022  
- Ομαδικό Κύπελλο Παίδων Αττικής έως 16 ετών .........................................5 αγώνες από 2-10-2022 έως 4-12-2022  
- Ομαδικό Κύπελλο Αττικής «Σπύρος Μπίκος» .............................................6 αγώνες από 13-11-2022 έως 18-12-2022  
- Ομαδικό Κύπελλο Αττικής «Λάζαρος Δρεπανιώτης» .................................( 2 ομάδες )  12 αγώνες από 13-11-2022 έως 18-12-2022  

                                                                             Σύνολο αγώνων 74
Τους εντός έδρας αγώνες διαιτήτευσαν ο κ. Χατόγλου Νικόλαος με βοηθούς τους Βαγγέλη Τριανταφύλλη , Αντώνη 
Αμπατζή και Θωμά Παπαδόπουλο . 

Ομαδικό Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Κατηγορίας 2022

Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2022

Ατομικά Πρωταθλήματα Ελλάδας Νέων Ανδρών κάτω των 20 ετών

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας παρούσα σε όλες τις διοργανώσεις Αττικής
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Προπονούμε σε διεθνή επίπεδο

Με μεγάλη μας υπερηφάνεια σας ενημερώνουμε ότι ο καθηγητής μας Κυριάκος Γρυπαίος, προ-
πονεί την Εθνική ομάδα σκάκι της Σενεγάλης. Με πρόταση της παγκόσμιας οργάνωσης σκάκι 

(FIDE) και μετά από επιλογή σε διεθνές επίπεδο έγινε Εθνικός προπονητής της Σενεγάλης με εφόδια 
πέρα από την άψογη κατάρτισή του στην διδασκαλία του αθλήματος του σκακιού και την εμπειρία 

του, τις γνώσεις του σε άπταιστα Γαλλικά.  
Αιτία ήταν η ανάγκη για προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας 

Σενεγάλης για την συμμετοχή της στην Ολυμπιάδα του Σκα-
κιού που έγινε στην Ινδία από 27/7/2022 έως 14/8/2022.

Δίδαξε διαδικτυακά τις Εθνικές ομάδες ανδρών και γυ-
ναικών της Σενεγάλης από τον Μάιο έως και το τέλος Αυ-
γούστου και φυσικά κατά την διάρκεια των αγώνων. Η ομάδα 
ανδρών κατέκτησε την 138η θέση στην Ολυμπιάδα του Σκα-
κιού βελτιώνοντας την προηγούμενή της που ήταν 165η σε 
188 εθνικές συμμετοχές. Η ομάδα των γυναικών κατέκτησε 
την 132η θέση βελτιώνοντας την προηγούμενη που ήταν 141η 
σε σύνολο 160 εθνών.

Επιπλέον σε ατομικό επίπεδο, Σενεγαλέζος παίκτης 74 ετών 
υπό την καθοδήγηση και προπόνηση του Κυριάκου Γρυπαίου 

αναδείχθηκε Πρωταθλητής Σενεγάλης, μάλιστα παίρνοντας μεγάλη δημοσιότητα και σε άλλες Αφρι-
κανικές χώρες καθώς και με άρθρα στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιού ( FIDE ). 
Ρόλο έπαιξε η ηλικία του παίκτη ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι κατανοεί βαθύτερα το Σκάκι και νιώθει 
δυνατότερος από όταν ήταν 30 ετών και αυτό οφείλετε στον προπονητή του. 

Συγχαρητήρια Κυριάκο !!!

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας έλαβε μέρος στο Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων κάτω των 8 ετών 
(Κ 8) Αττικής 2022 που διεξήχθη την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου, με το Ελβετικό σύστημα των 5 

γύρων. Έπειτα από δυνατούς αγώνες κατακτήσαμε την 3η θέση στην Αττική για το 2022 . Οι σκακιστές 
της ομάδας που αγωνίστηκαν ήταν ο  Κεραμιώτης Στυλιανός (Αρχηγός), ο Μπρέντας Χριστόφορος, 
ο Πάττας Νικόλαος ο Ζευγαρίδης - Μαυρόπουλος Ορφέας και η Μπανά Φιλοθέη – Ιωάννα. Συγχα-
ρητήρια σε όλους.

Η ομάδα μας κάτω των 8 ετών αναδείχθηκε 3η στην Αττική για το 2022
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2η στην Αττική η ομάδα μας κάτω των 
12 ετών για το 2022

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας συμμετείχε στο Ομαδικό 
Πρωτάθλημα Παίδων κάτω των 12 ετών ( Κ12 ) για 

το 2022 που διεξήχθη από 2/10/2022 έως 4/12/2022 σε 5 
γύρους. Μετά από πραγματικά αμφίρροπους αγώνες 
αναδειχθήκαμε 2η στην Αττική ανάμεσα σε 31 ομάδες και 
μάλιστα παρά ένα βαθμό δεν κατακτήσαμε την πρώτη 
θέση. Οι παίκτες που αποτελούν την ομάδα μας είναι: 
Αρχηγοί Μπανάς Στυλιανός και Σπηλιωτόπουλος Σπυρί-
δων, Σφυράκη Νικολέτα, Σταυρόπουλος Βασίλειος και 
Δαραμάρας Κωνσταντίνος . Μας κάνατε υπερήφανους!!!
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Το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Σωτηρίου Τράμπα 
στην Μικρασιατική Πισιδία και Παμφυλία.

Ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας (1929-10/6/2022)

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σωτήριος ακολούθως εξελέγη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Μητροπολίτης Πισι-
δίας, Έξαρχος Σίδης και Ατταλείας. Μετά την εκλογή του το 2008 με μία ομάδα Μικρασιατών πραγματοποίησε 

περιοδεία στην Μητρόπολη του, ακολουθώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου από την Παμφυλική Αττάλεια και 
την Πέργη μέχρι την Πισιδική Αντιόχεια, το Νησίον της λίμνης Εγίρντιρ και την Σπάρτη. Τέλεσε θείες λειτουργίας στους 
εγκαταλειμμένους, ή ερειπωμένους ρωμέικους ναούς και ανέπεμψε δεήσεις υπέρ των αδίκως τελειωθέντων Μικρασια-
τών. Η συνάντηση όμως με πολλούς από τους χιλιάδες αποίμαντους και αλειτούργητους Ρωσόφωνους οικονομικούς 
μετανάστες ήταν η αρχή του νέου ιεραποστολικού έργου. Στην Αττάλεια αγοράστηκε παλαιός ιδιωτικός ρωμέικος 
ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Παύλο και τον Αγιο Αλύπιο, επισκευάστηκε, εξοπλίστηκε και από το 2011 που τε-
λέστηκαν τα θυρανοίξια, λειτούργησε ως ενορία με μόνιμο ιερέα. 

Στην Αλάγια από το 2012 άρχισε να λειτουργείται περιοδικά ο παλαιός ρωμέικος ναός του Αγίου Γεωργίου του 
Βουνού για τους εκεί εγκατεστημένους ορθοδόξους. Με τις άοκνες προσπάθειες του μακαριστού μητροπολίτου απο-
κτήθηκε οικόπεδο στην ευρύτερη περιοχή, όπου ανεγέρθηκε Ορθόδοξο Πολιτιστικό Κέντρο, με ιερό ναό αφιερωμένο 
στην Παναγία την Πισιδιώτισσα, χώρο εκδηλώσεων και ξενώνες. Ο ναός εξοπλίστηκε πλήρως και από το 2015 που 
τελέστηκαν τα θυρανοίξια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, λειτουργεί σαν ενορία με μόνιμο ιερέα. 
Την ίδια χρονιά ανακαινίστηκε από το Τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και ο Άγιος Γεώργιος του Βουνού για περιοδι-
κές θείες λειτουργίες. Το 2016 αγοράστηκε ένα ανακαινισμένο σπίτι στην παλιά πόλη της Αττάλειας κοντά στον Άγιο 
Αλύπιο και χρησιμοποιείται ως Επισκοπείο και πνευματικό κέντρο του Ι. Ν. Αγίου Αλυπίου. 

Το 2021 στην Αρχαία Σίδη (Μάναβκγατ) αποκτήθηκε οικόπεδο για την ανέγερση και εκεί Ορθόδοξου Πολιτιστικού 
Κέντρου για τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των Ορθοδόξων της περιοχής με ιερό ναό αφιερωμένο στον 
Απόστολο Παύλο, αρχονταρίκι και ξενώνες. Τα θυρανοίξια του ναού προβλέπονται να γίνουν τον Ιούλιο του 2022. Όλο 
αυτό το έργο έγινε με την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχου,με δωρεές Ελλήνων εντός και εκτός Ελλά-
δας και την εθελοντική διακονία ιερέων από την Ελλάδα, καθώς ο μακαριστός μητροπολίτης δεν έπαυσε όλα αυτά τα 
χρόνια να στήνει επίγεια θυσιαστήρια και να τελεί θείες λειτουργίες στους ερειπωμένους ρωμέικους ναούς σε πόλεις 
της μητροπόλεως του όπου είχαν αναπτυχθεί ρωμέικες κοινότητες. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας του πολιού μη-
τροπολίτου και για την συνέχιση του ιεραποστολικού, πνευματικού και ποιμαντικού του έργου στην αναβιωθείσα και 
οργανωμένη πλέον μητρόπολη του Οικουμενικού Θρόνου, χειροτονήθηκε ως βοηθός επίσκοπος με τον τίτλο της 
Επισκοπής Ευδοκιάδος, ο Μέγας Σύγκελος αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Χοροζίδης, ο οποίος μαζί με ρωσόφωνους κλη-
ρικούς που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή διακονούν το ορθόδοξο ποίμνιο. 

Γεννήθηκε στην Άρτα το 1929, όπου έλαβε την 
εγκύκλιο και μέση εκπαίδευση. Φοίτησε στην 

Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από 
όπου αποφοίτησε το 1951. Χειροτονήθηκε διάκονος 
το 1956. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας της Ι. Μητρο-
πόλεως Μηθύμνης. Το 1960 χειροτονήθηκε πρεσβύ-
τερος και έλαβε και το οφίκκιο του Αρχιμανδρίτη. 
Κατά τα έτη 1965- 1968 υπηρέτησε ως στρατιωτικός 
ιεροκήρυκας. Στην συνέχεια διορίστηκε Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μέχρι τον 
Δεκέμβριο 1973. Τα επόμενα δύο χρόνια υπηρέτησε 
ως προϊστάμενος στον Ι. Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου. 

Τον Νοέμβριο του 1975 μετέβη οικειοθελώς στην 
Ν. Κορέα όπου διορίσθηκε (με απόσπαση) προϊστά-
μενος του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, Σεούλ, και Γενι-
κός Αρχιερατικός Επίτροπος Άπω Ανατολής. Εργά-

στηκε για την αναδιοργάνωση της εκεί Ορθόδοξης Ιεραποστολής και της Ορθόδοξης Κοινότητας και μερίμνησε για 
την επέκταση της Ορθόδοξης Ιεραποστολής και σε άλλες περιοχές της Ν. Κορέας. Το 1982 διορίστηκε Διευθυντής του 
Θεολογικού Σεμιναρίου «Άγιος Νικόλαος» Σεούλ και το 1986 Πρόεδρος του υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
συσταθέντος ιεραποστολικού Οργανισμού «Orthodox Eastern Mission», ο οποίος δραστηριοποιήθηκε εκτός της Κο-
ρέας και σε άλλες χώρες της Ν.Α Ασίας, Χονγκ Κονγκ, Φιλιππίνες, Σινγκαπούρη, Ινδονησία και Ινδία…. 
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Ο μακαριστός μητροπολίτης δεν έπαυσε μέχρι τέλους της ζωής του να μεριμνά για την διαποίμανση των πιστών με 
την έκδοση βιβλίων και αποστολή ομιλιών και κηρυγμάτων μεταφρασμένα στις επικρατούσες γλώσσες τους. Ο έμφορ-
τος αγαθών έργων, ο προσηνής, καταδεκτικός, προσφιλής, αλλά και αφοσιωμένος και ταπεινός εργάτης του αμπελώνος 
του Χριστού, ο μέγας ιεραπόστολος Ιεράρχης, που για μισό περίπου αιώνα ταξίδευε μεταξύ ηπείρων και θαλασσών για 
να λειτουργεί τα επίγεια θυσιαστήρια, να αγιάζονται οι άνθρωποι και να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στην οικου-
μένη, αναχώρησε για το αιώνιο ταξίδι, όπου θα συναντήσει τον Κύριο της Δόξης στο άγιο και υπερουράνιο και νοερό 
θυσιαστήριο και θα απολαύσει τους κόπους της θυσιαστικής αγάπης του υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού, Ο Κύριος 
ας τον αναπαύσει εν Χώρα Ζώντων και εν σκηναίς Δικαίων και Αγίων. 

Η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκαν στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Gapyeong Ν. Κορέας.

Αιωνία του η μνήμη.
Νέα Ιωνία 10/6/2022

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
της ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ 

Σήμερα 10 Ιουνίου 2022, κατόπιν του θλιβερού αγγέλματος της εις Κύριον εκδημίας του Μακαριστού 
Μητροπολίτη Πισιδίας, Εξάρχου Σίδης και Ατταλείας και από Κορέας

Κυρού Σωτηρίου Τράμπα

συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και αφού άκουσε τον Πρόεδρο κ. Λουκά Χρι-
στοδούλου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του εκλιπόντος στην Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό 
και τίμησε με τα έργα του και την Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Ν’ αργήσουν επί 3ήμερον τα γραφεία του Συλλόγου
2. Ν’ αναρτηθεί η φωτογραφία του στα Γραφεία του Συλλόγου
3. Ν’ υποβληθούν τα θερμά συλλυπητήρια εις το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και στην Εταιρεία Με-

σογειακού Πολιτισμού, καθώς και στους οικείους του, ειδικότερα δε εις την Ιερά Μητρόπολη Κορέας.
4. Να δημοσιευτεί το παρόν στα τοπικά φύλλα και στις εκδόσεις της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 τελέσθηκε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου 
Πισιδίας, του από Κορέας, κυρού Σωτηρίου Τράμπα, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών ιερουργούντος του 

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωρεών κ. Φιλοθέου, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
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Το βιογραφικό του νέου Μητροπολίτη Πισιδίας

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Ιώβ, κατά κόσμον Ιχόρ Βλαντιμίρ Γκέτσα, γεννήθηκε στο Μόντρεαλ του 
Καναδά, στις 31 Ιανουαρίου 1974.

Μοναχός εκάρη στις 17 Μαΐου 1998 στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στη Γαλλία (μετόχιον της Ιεράς Μονής Σίμω-
νος Πέτρας του Αγίου Όρους).

Χειροτονήθηκε Διάκονος στο Μόντρεαλ του Καναδά στις 29 Σεπτεμβρίου 1996 και Πρεσβύτερος στις 20 Ιουνίου 
2003 στο Παρίσι. Αρχιμανδρίτης χειροθετήθηκε στις 18 Ιουλίου 2004. Το 2010 ενεγράφη στο Μοναχολόγιο της Ιεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.

Από το 1992 έως το 1996 παρακολούθησε θεολογικές σπουδές στο Κολλέγιο του Αγίου Ανδρέου στην πόλη Winnipeg 
του Καναδά και παράλληλα πανεπιστημιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Manitoba.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Ινστιτούτου Ορθοδόξου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου των Παρισίων και είναι 
Διδάκτωρ Ορθοδόξου Θεολογίας του Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου και της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογίας του Καθο-
λικού Ινστιτούτου των Παρισίων.

Ως Καθηγητής της Λειτουργικής και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας έχει διδάξει στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, 
στο Ανώτατο Ινστιτούτο της Λειτουργικής και στο Ινστιτούτο των Οικουμενικών Σπουδών του Καθολικού Πανεπιστη-
μίου των Παρισίων. Από του έτος 2010 διατελεί Καθηγητής του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου 
Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Ελβετίας, του οποίου διορίστηκε Κοσμήτορας την 20η Φεβρουαρίου 2019 από την Αγία και 
Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το 2013 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού και Πατριαρχικός Έξαρχος των Ορθοδόξων Ενοριών Ρωσικής Παραδό-
σεως της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Σεβασμιώτατος έχει πλούσιο ποιμαντικό, λειτουργικό, επιστημονικό, συγγραφικό και εκδοτικό έργο. Επίσης, έχει 
προσφέρει πολλές υπηρεσίες με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους Ιερούς Κανόνες και τις μακραίωνες παραδόσεις 
του Οικουμενικού Θρόνου, ως Μέλος Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Εταιρειών και ιδιαίτερα στους τομείς της Θρησκευ-
τικής Φιλοσοφίας, της Λειτουργικής Θεολογίας, στον διάλογο μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων και ως Μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών.

Είναι αγαπητός εν Χριστώ αδελφός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου. 
Επισκέπτεται δε συχνότατα την Ιερά Μητρόπολη, αποσπώντας την εκτίμηση και το σεβασμό του Ιερού Κλήρου και του 
ευσεβούς ποιμνίου αυτής, αφού διακρίνεται για την ευλάβεια, την σοβαρότητα, το φιλακόλουθο πνεύμα, την πλούσια 
θύραθεν και θεολογική του παιδεία.

Μητροπολίτης Πισιδίας εξελέγη την 22α Ιουλίου 2022 από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στην εκλογή του από Τελμησσού 
Ιώβ σε Μητροπολίτη Πισιδίας 

προέβη σήμερα (22 Ιουλίου 2022) 
η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Πέτρας και Χερρονήσου.

Τη χαρά της για την εκλογή εξέ-
φρασε η Ιερά Μητρόπολη Πέτρας 
και Χερρονήσου καθώς ο Σεβα-
σμιώτατος είναι αδελφός της Ιεράς 
Μονής Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι.

«Εξελέγη πριν λίγα λεπτά Μητρο-
πολίτης Πισιδίας ο Σεβασμ. Αρχιεπί-
σκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, αδελφός 
της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Σεληνάρι. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμε-

νάρχης μας, ως Συνοδικός Πάρεδρος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετείχε της Εκλο-
γής Αυτού. Άξιος!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Να αναφερθεί ότι ο Σεβασμιώτατος κ. Ιώβ διαδέχεται τον προσφάτως κοιμηθέντα μακαριστό Μητροπολίτη 
Πισιδίας κυρό Σωτήριο.
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Σεβασμιότατε,
Με ξεχωριστή χαρά αλλά και αγαλλίαση η Ένωσή 

μας, η Ένωση των από τη Σπάρτη Πισιδίας της Μ. Ασί-
ας καταγομένων, πληροφορηθήκαμε την εκλογή Σας, 
από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον για τον μητροπο-
λιτικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πισιδίας, μετά 
την εκδημίαν εις Κύριον του αοιδίμου μητροπολίτου 
Κυρός Σωτηρίου, σπεύδει να Σας συγχαρεί και να σας 
καλωσορίσει με πολλές ελπίδες και προσδοκίες.

Σεβασμιότατε,
Μελετώντας το βιογραφικό Σας σημείωμα δεν έχου-

με παρά να παραδεχθούμε ότι τοιούτος μέγας ανήρ 
έμελλε ημίν ως οδηγός και δεσπότης.

Σεβασμιότατε,
Η Σπάρτη Πισιδίας της Μ. Ασίας, που διατηρούσε 

ανθηρά ορθόδοξη ελληνική κοινότητα, πριν από την 
Καταστροφή και τον ξεριζωμό, αριθμούσε υπέρτερους 
των 6.000 Ελλήνων, είναι η πολιτεία της καταγωγής μας 
που είχε ανέκαθεν ισχυρούς δεσμούς με την πάλαι 
ποτέ διαλάμψασα Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας, της οποί-
ας ουσιαστικά ήταν η έδρα.

Η Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας (14η στην τάξη του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου) υπηρετήθηκε από μεγάλες 
προσωπικότητες κληρικών: αρχιερέων και απλού κλή-
ρου, στα χρόνια προ του 1922.

Μετά τον ξεριζωμό και την έλευση στη μητέρα 
πατρίδα, αναβίωσε έστω και καθυστερημένα η Ιερά 
Μητρόπολη Πισιδίας, της οποίας τελευταίος ποιμενάρ-
χης ήταν ο αοίδιμος Κυρός Σωτήριος, άνδρας ταπεινός 

αλλά εν τούτοις ιδιαιτέρως δυναμικός και δημιουργικός, 
αφού εκτός των άλλων επέτυχε ν’ αναγείρει ναό στην 
περιοχή Αλάγιας, πλησίον της Πισιδίας.

Σεβασμιότατε,
Οι δεσμοί μας με τον εκάστοτε Μητροπολίτη μας, 

ήταν στενοί και εποικοδομητικοί, στέρεοι. Είμαστε 
λοιπόν έτοιμοι να Σας υποδεχθούμε στο μεγάλο μας 
Πνευματικό Κέντρο στο οποίο παλαιότερα είχαμε υπο-
δεχθεί τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο, ώστε να γίνει όπως αρμόζει η παρουσία 
Σας, όχι μόνο στα εκατοντάδες μέλη μας, αλλά και στον 
λαό της Νέας Ιωνίας, πολιτεία που οι Σπαρταλήδες 
ίδρυσαν το 1923.

Θα μας δοθεί η ευκαιρία να Σας καμαρώσουμε από 
κοντά και να δεχθούμε την ευχή σας. 

Σεβασμιότατε,
Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι Ποιμενάρχης 

στην πολιτεία μας, είναι σήμερα μια μεγάλη προσωπι-
κότητα κληρικού, ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας-Φιλαδελ-
φείας κ.κ. Γαβριήλ καθώς η Νέα Ιωνία είναι η έδρα της 
Ιεράς Μητρόπολης.

Με άπειρο σεβασμό και εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας

Ο Πρόεδρος

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΙΩΒ

Αριθ. Πρωτ. 20
Νέα Ιωνία 8 Αυγούστου 2022

Προς 
τον από Τελμησσού Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Πισιδίας κ.κ. Ιώβ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ κ. ΙΩΒ
Archevêque Job <archeveque.job@gmail.com>
Προς: Λουκας Χριστοδουλου
Παρ 12 Αυγ στις 7:03 μ.μ.

Αγαπητέ κύριε Λουκά,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή Σας που με συγκινεί βαθιά.

Είχα την τύχη να γνωρίσω προσωπικά τον μακαριστό Μητροπολίτη Σωτήριο και να θαυμάσω το ποιμαντι-
κό και ιεραποστολικό του έργο. Γι' αυτό, είναι μεγάλη μου τιμή να τον διαδεχθεί στην ιστορική και αποστολική 
έδρα της Πισιδίας, και σκοπεύω να συνεχίσω το έργο του στο ίδιο πνεύμα. Είμαι ενθουσιασμένος με την προ-
θυμία Σας να συνεχίσετε να υποστηρίξετε αυτό το σημαντικό έργο.

Ελπίζω να είμαι στην Αθήνα το φθινόπωρο και θα χαρώ πολύ να Σας γνωρίσω προσωπικά, καθώς και τα 
μέλη του συλλόγου Σας. Τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ γνωρίζω πολύ καλά για πολλά χρόνια.

Η ενθρόνιση μου θα γίνει τις 17 Σεπτεμβρίου στην Αττάλεια. Θα χαρώ πολύ αν θα μπορείτε να είστε παρών. 
Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω να Σας συναντήσω τους επόμενους μήνες.

Με αγάπη εν Χριστώ,
+ ο Πισιδίας Ιώβ
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ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΤΟΥ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΑΟΥ

Πανηγυρικά με κάθε ιεροπρέπεια η Ιερά Μητρόπολη 
Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκη-

δόνος εόρτασε τη σεπτή μνήμη του Πολιούχου και Προ-
στάτου της, Μικρασιάτη Ιερομάρτυρος, Αγίου Γεωργίου 
Νεαπολίτου του Θαυματουργού, το άφθαρτο Ιερό Σκή-
νωμα του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ευ-
σταθίου Περισσού στη Νέα Ιωνία.

Την ημέρα της εορτής, Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, 
τελέσθηκε η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και συλλει-
τουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και του οικείου Ποι-
μενάρχου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ενώ εντός του Ιερού 
Βήματος παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος.

Το παρών στην εορτή έδωσαν η Δήμαρχος Ν. Ιωνίας 
κ. Δέσποινα Θωμαΐδου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 
κ. Νικόλαος Μπάμπαλος, μέλη του Δ.Σ. της Ν. Ιωνίας, 
επικεφαλής τοπικών δημοτικών παρατάξεων, ο πρόεδρος 
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ του Δήμου Ν. Ιωνίας κ. Λουκάς Χριστο-
δούλου, πρόεδροι και εκπρόσωποι προσφυγικών σωμα-
τείων και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων.

Στη σύντομη προσλαλιά του ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης κ. Γαβριήλ καλωσόρισε με θερμά λόγια τους 
δύο Αρχιερείς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την 
τιμητική παρουσία τους στην προσφυγική Μητρόπολη 
της Νέας Ιωνίας, ενώ επεσήμανε την συμβολική παρουσία 
του προεξάρχοντος Μητροπολίτου Νεαπόλεως κ. Βαρνά-
βα, ο οποίος φέρει την καταγωγή του εκ Μικράς Ασίας και 
διαποιμαίνει προσφυγική Μητρόπολη.

Μετά το πέρας της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας 
κλήρος και λαός μετέβησαν στον υπό ανέγερση χώρο του 
Ιωνικού Κέντρου στην περιοχή του Περισσού, όπου ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, 
τέλεσε τον Αγιασμό για την έναρξη των εργασιών του 
νέου Ιερού Ναού επ’ ονόματι του Πολιούχου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου, ο οποίος 
ανεγείρεται με την πολύτιμη χορηγία του κ. Αθανασίου 
Μαρτίνου και θα αποτελέσει τον πρώτο Ιερό Ναό στην 
Ελλάδα εις μνήμην του Αγίου.

Στην τελετή παρέστησαν η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. 
Δέσποινα Θωμαΐδου, ο Δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. 
Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Βούρος, κληρικοί της Ιεράς Μη-
τροπόλεως, μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων, 
ενώ τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο εκπροσώπησε ο κ. Δήμη-
τριος Καλάκος, Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Αστικής 
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ Πολιτιστι-
κού και Κοινωφελούς Έργου και του Κοινωφελούς Ιδρύ-
ματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου.

Από τον Σύλλογο μας παρέστησαν ο Πρόεδρος Λου-
κάς Χριστοδούλου, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κοσμάς Χατόγλου, 
ο Γεν. Γραμματέας Σταύρος Παπαγερασίμου, η Ταμίας 
Βασιλεία Κλαύση και το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Χατόγλου.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις 
Μνήμης για το Μπλόκο της Καλογρέζας, εκπροσωπήθηκε 

με τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Σίμο Ιντζόγλου, στο Μνημόσυνο των 
θυμάτων που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Ζωοδόχου 
Πηγής στην Καλογρέζα την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ακο-
λούθως κατέθεσε στέφανο από δάφνη στο Ηρώο των πεσόντων.
Στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, για την 
Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, κατέθεσε στέφανο από δάφνη στο 
Άγαλμα της Μάνας, το μέλος του Διοικ. Συμβουλίου, Νίκος 
Χατόγλου.

Στις 5 Ιουνίου 2022, στο Ετήσιο Μνημόσυνο Ινεπολιτών-
Κασταμονιτών, στην εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινε-
πόλεως, την Ένωση Σπάρτης εκπροσώπησε η Ταμίας Βασιλεία 
Κλαύση-Ζαχαράκη που στη συνέχεια κατέθεσε στέφανο από 
δάφνη στο Ηρώο της συνοικίας.

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας με τη συμπλήρωση 100 
χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή πραγματοποίησε 
εκδηλώσεις μνήμης, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022:

Ώρα 8.00΄π.μ.: Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευθερού-
πολης, Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση για τα θύμα-
τα της Μικρασιατικής Καταστροφής, όπου προέστει ο Πρωτο-
σύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Ν.Ι.Φ.Η.Χ. Πανοσιολ. Αρχι-
μανδρίτης Επιφάνιος Αρβανίτης.

Ώρα 10.30΄ π.μ. Κατάθεση στεφάνων στη προτομή του Μη-
τροπολίτη Πατάρων Μελετίου από τη Δήμαρχο Δέσποινα 
Θωμαΐδου, τις Δημοτικές παρατάξεις, τα Προσφυγικά και 
Πολιτιστικά Σωματεία της πόλης μας.

Για την Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, κατέθεσε στέφανο από 
δάφνη το μέλος του Διοικ. Συμβουλίου,  Όμηρος Ακιανίδης.

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, ο Δήμος μας και ο 
λαός της πόλης τίμησαν την επέτειο του Ιστορικού ΟΧΙ, της 
28ης Οκτωβρίου 1940,  με δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Αναργύρων, κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα της Μάνας και 
παρέλαση σχολείων και φορέων, στην Λεωφ. Ηρακλείου.

Για την Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, κατέθεσε στέφανο από 
δάφνη στο Άγαλμα της Μάνας, το μέλος του Διοικ. Συμβουλίου,  
Ξένια Παλλιόγλου.
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Μεγάλη Τρίτη 26 /4/2022:  Επίσκεψη των Στ. Παπαγερασίμου και Ξένιας Παλλιόγλου, στην εκκλησία των Αγ. Αναργύρων 
και επίδοση χρηματικού βοηθήματος για ενίσχυση των συσσιτίων, στον Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Βαρδάκη.

Παραμονές Χριστουγέννων, τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου Σταύρος Παπαγερασίμου και Βασιλεία Κλαύση - Ζαχαράκη, 
επισκέφθηκαν τους Ιερούς Ναούς Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (Αρχιμ. Θεόκλητος Μεντής) και Αγίου Γεωργίου

(πατήρ Σωτήριος) και επέδωσαν χρηματικά βοηθήματα για ενίσχυση των συσσιτίων τους (φωτ. 1 και 2).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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5/12/2022: Επίσκεψη και Ξενάγηση του Μικρασιατικού Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης, με επικεφαλής
την Πρόεδρό τους Φωτεινή Καμίτα,  στο Πνευματικό μας Κέντρο.

Από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2022.

Δραστηριότητες

Το βιβλίο με τον αλληγορικό τίτλο ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ, περιέχει εννέα 
επιλεγμένες νουβέλες που προσφέρουν στον αναγνώστη μιαν αντίληψη, 

μια θέαση στον κόσμο που αφήσαμε πίσω. Προορίζονται να καταδείξουν ότι 
οι καρποί τόσων αιώνων ύπαρξης στην καθ’ ημάς Ανατολή μετέφεραν στους 
ανθρώπους ελπίδες, όνειρα και προσδοκίες που δεν καρποφόρησαν, έμειναν 
ανεκπλήρωτες. Αυτό δείχνουν καθεμιά με το θέμα της οι ιστορίες που διαδρα-
ματίζονται κυρίως στο διάστημα των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ. Όπως 
και η ιστορία των δυο νέων στο ομότιτλο αφήγημα που καταγράφει το στίγμα 
της δικής τους ανεκπλήρωτης ελπίδας. 

Βιβλιοπαρουσίαση
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Η Άννα Εφραίμογλου-Περουτσή
στη Σπάρτη Πισιδίας.

Ο Δημήτρης Περουτσής
με την αδελφή του
Ανδρονίκη στο
ζαχαροπλαστείο
στη γωνία των οδών
Ηρακλείου και Αρτεμισίας.

Ο Δημήτρης Περουτσής
στον πόλεμο του 1940. 
(καθισμένος στην
 πρώτη σειρά στο μέσον).

αρχείο οικογένειας Περουτσή
Α Λ Μ Π Ο Υ Μ  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ω Ν …
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Ο Γεώργιος Κλημάνογλου ή Κλιμάνογλου (; - Σμύρνη, 27 Αυγούστου 1922) 
ήταν Ελληνικής καταγωγής Τούρκος δημογέροντας και μέλος της 

Μικρασιατικής Άμυνας. Μετά την κατάληψη της Σμύρνης από τον τουρκικό 
στρατό, ο Κλημάνογλου προσήχθη, μαζί με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και 
το νομικό Νικόλαο Τσουρουκτσόγλου στο Διοικητήριο, όπου ο προσωρινός 
διοικητής της πόλης στρατηγός Νουρεντίν Πασάς τους κατηγόρησε για εσχάτη 
προδοσία και τους παράδωσε στον τουρκικό όχλο. Κατά μία εκδοχή, ο ίδιος ο 
Νουρεντίν πυροβόλησε με το περίστροφο του εναντίον του Χρυσόστομου όταν 
και οι τρεις συλληφθέντες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, αλλά αστόχησε και 
η σφαίρα τραυμάτισε θανάσιμα τον Κλημάνογλου. Εν συνεχεία, ημιθανής, 
απαγχονίσθηκε από τον όχλο.. Ο Κλημάνογλου έχει αναγνωρισθεί ως Άγιος της 
ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Η απόγονός του δασκάλα Αναστασία Δανιηλίδου-Καμηλάρη που γεννήθηκε το 
1949 στη Νέα Ιωνία Αττικής και τώρα διαμένει στη Νίκαια στον Πειραιά, σημειώνει:

Ο Γεώργιος Κλημάνογλου υπήρξε σύζυγος της αδελφής του παππού μου 
Ιερεμία Εβρένογλου, ταπητουργού από την Σπάρτη της Πισιδίας. Σύζυγός του 
ήταν η Μαρία Εβρένογλου, με την οποία απέκτησε τρία τέκνα. Δύο κορίτσια 
(Ευαγγελία και Σουζάνα) και ένα αγόρι (Πλάτων που έγινε δικηγόρος). Η 
φωτογραφία αυτή έφτασε σε μένα από την μητέρα μου Όλγα Εβρένογλου-
Δανιηλίδου, της οποίας ο Γεώργιος Κλημάνογλου ήταν θείος. 

Έτος γεννήσεως της μητέρας μου ήταν το 1908 στη Σπάρτη και σύζυγός της 
και πατέρας μου, ο επίσης Σπάρταλης Σταύρος Δανιηλίδης (1905-1906), έμπορος.

Με τη συμμετοχή χιλιάδων φιλάθλων αλλά και τη συμμετοχή 
δεκάδων αντιπροσωπειών Μικρασιατικών σωματείων από 

όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου γη-
πέδου της Α.Ε.Κ. στην ιστορική της έδρα στη Ν. Φιλαδέλφεια. Οι 
θύρες του γηπέδου φέρουν ονόματα των αλησμόνητων πατρίδων. 
Ειδικότερα η θύρα 9 φέρει την ονομασία ΣΠΑΡΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ.

Τον σύλλογο μας,  την ιδιαίτερη αυτή ημέρα εκπροσώπησαν 
τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου Σταύρος Παπαγερασίμου και Βα-
σιλεία Κλαύση – Ζαχαράκη φορώντας μικρασιάτικες ενδυμασίες, 
κρατώντας το λάβαρο της Ένωσής μας.

Ο Γεώργιος Κλημάνογλου ή Κλιμάνογλου

30 Σεπτεμβρίου 2022: Εγκαίνια Γηπέδου Α.Ε.Κ. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Κατά την περίοδο έκδοσης του Περιοδικού,
το Δ.Σ. της Ένωσης Σπάρτης, ήταν: 

Πρόεδρος: Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Χατόγλου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Συμεών Ιντζόγλου
Γεν. Γραμματέας: Σταύρος Παπαγερασίμου
Ταμίας: Βασιλεία Κλαύση-Ζαχαράκη
Έφορος: Δημήτρης Μωραλόγλου
Ειδική Γραμματέας: Ελισάβετ Παναγιωτάκη
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Όμηρος Ακιανίδης
Μέλη: Νικ. Χατόγλου,
 Πολυξένη (Ξένια) Παλλιόγλου
 Νικ. Παντελίδης
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Η Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας 
τίμησε τη συμπλήρωση 

100 χρόνων από τη Μικρασια-
τική Καταστροφή με μια ειδική 
προβολή του ντοκιμαντέρ «Από 
πατρίδα σε πατρίδα» του Πάνου 
Τσιροζίδη την Τετάρτη 16 Νο-
εμβρίου 2022 στις 7 μ.μ., στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης 
(Αλατσάτων 27, Νέα Ιωνία). Το 
ντοκιμαντέρ ήταν μια παραγω-
γή της COSMOTE TV.

Πως θα ήταν η Ελλάδα αν 
δεν είχε συμβεί η τραγωδία του 
1922; Πως θα ήταν η μουσική 
μας, η λογοτεχνία, ο αθλητισμός, 
η κουζίνα και ο ίδιος μας ο χάρ-
της; Θα είχε ανθίσει η ελληνική 
βιομηχανία; Ποιος θα είχε χτίσει 
τα μεγάλα εθνικά έργα; Εξήντα 
ειδικοί και απόγονοι γνωστών 
Μικρασιατών απαντούν στα 
παραπάνω ερωτήματα, ενώ το 
σπάνιο αρχειακό υλικό, που έρ-
χεται για πρώτη φορά στη δη-
μοσιότητα, δίνει υπόσταση στις 
ιστορίες των 1,2 εκατομμυρίων 
προσφύγων, οι οποίοι, με την 
έλευσή τους, μεταμόρφωσαν την 
Ελλάδα σε μια νέα χώρα.

Συμπληρωματικά με την 
προβολή του ντοκιμαντέρ, πα-
ρουσιάστηκε η επετειακή έκδο-
ση γραμματοσήμων των ΕΛΤΑ 
«Πρώτοι αστικοί προσφυγικοί 
συνοικισμοί», η οποία αναφέ-
ρεται και στη Νέα Ιωνία.

Το ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV 
στο Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας
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Πρόλογος

Μεγαλώνοντας, ακούγαμε από 
τον αείμνηστο πατέρα μου, 

ιστορίες για την πατρίδα του, τη 
Σπάρτη της Μικράς Ασίας. Όταν 
πριν 10 χρόνια αποφάσισα να πα-
ρουσιάσω σχετικές εκπομπές στην 
τηλεόραση, για όσα κατά καιρούς 
άκουγα για την πατρίδα των προ-

γόνων μου, ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι κάτι θα καταφέ-
ρω. Η έλλειψη βιβλιογραφίας για τους οικισμούς (πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων), για τους οποίους οι κάτοικοι ξερι-
ζώθηκαν βιαίως από τους Οθωμανούς, άφηναν κενά. 

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και επίμονη έρευνα, δεν 
περίμενα  να συγκεντρώσω τέτοιον όγκο στοιχείων, που 
θα με οδηγούσε να κάνω όχι μόνο σειρά εκπομπών στην 
τηλεόραση, με θέμα: «Οι Προγονικές Εστίες», αλλά να 
γράψω και για περισσότερες από 250 αλησμόνητες πόλεις 
και χωριά, που άφησαν πίσω τους το 1922-1923 οι Έλληνες 
πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής.

Έχουν εκδοθεί, ήδη δύο βιβλία, για τις ΠΡΟΓΟΝΙΚΕΣ 
ΕΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ, αυτό είναι 
το τρίτο. Υπάρχει υλικό για τουλάχιστον ακόμα επτά βιβλία.

Στη ζωή μου ακολούθησα τις θετικές επιστήμες, τον 
γεωπονικό κλάδο και τα οικονομικά, γι' αυτό να με συγ-
χωρέσετε για τα τυχόν λάθη. Τα παπλώματα της ιστορίας 
είναι πολλά, φίλοι και εχθροί ανά τους αιώνες μετακινού-
νται από ένα μέρος στο άλλο. Τα τοπωνύμια αλλάζουν, 
φωτιά και τσεκούρι ισοπέδωνε τα πάντα. Τα γραπτά κεί-
μενα σπανιότατα. 

Δυστυχώς και για τους πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν 
βιαίως από τις αξέχαστες πατρίδες τους, κάνεις δεν βρέ-
θηκε να καταγράψει τι έμεινε πίσω. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες 
έπρεπε να φροντίσουν για την επιβίωσή τους στην Ελλά-
δα, και τα γεγονότα που ακολούθησαν (παγκόσμιος πό-
λεμος, εμφύλιος πόλεμος, δικτατορίες και αλλά παραπλή-
σια γεγονότα) κάθε άλλο διευκόλυναν ακόμη και την 
σκέψη να γίνει κάποια καταγραφή.

Πολλοί από τους πρόσφυγες δεν ήθελαν να μιλήσουν 
γι’ αυτά που τράβηξαν, δεν ήθελαν ούτε να τα σκέπτονται. 
Είχα την τύχη, ο πατέρας μου πάρα το γεγονός ότι ήρθε 
στην Ελλάδα 12 χρόνων, να θυμάται την πατρίδα του, να 
την αναπολεί και να θέλει να συζητά συνεχώς γι’ αυτήν. 
Αυτή ήταν η μαγιά για μένα, για να κάνω μια συνεχή με-
θοδική αναζήτηση. Με επιμονή και υπομονή, κατόρθωσα 
να συγκεντρώσω πλούσιο υλικό. Ελπίζω να δώσει το πο-
θούμενο αποτέλεσμα στους Έλληνες, που δεν θέλουν να 
ξεχάσουν τις προγονικές τους 'Εστίες, γιατί λαός που ξε-
χνάει την ιστορία του, δεν είναι άξιος να ζει.

Θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, που επί 
αιώνες τα πάντα (γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός) μύριζαν 
και μυρίζουν Ελλάδα. Τα μνημεία που άφησαν το μαρτυ-
ρούν. Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στην μνήμη των προ-
γόνων μου, απόγονων του Σταύρου Καπλάνογλου, κάτοι-
κου εν ζωή Σπάρτης (Isparta) της M. Ασίας, που τον Οκτώ-
βρη του 1922 εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους. Έφυγαν 
κακήν κακώς και ήρθαν στην Ελλάδα. 

Έζησαν δύσκολα. Και έκαναν πολλές δουλειές για να 
επιβιώσουν.

Σταύρος Π. Καπλάνογλου
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