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Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία
που σημείωσε στην Αθήνα, η έκ-
θεση «Η Σμύρνη των Ελλήνων»
αρχίζει περιοδεία στην επαρχία
με αρχή από το Μεσολόγγι, όπου
θα φιλοξενηθεί από τη δραστήρια
«Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλε-
ως Μεσολογγίου» στο Τρικούπειο
Πολιτιστικό Κέντρο έως 19 Νοεμ-
βρίου 2012. Τα εγκαίνια της έκθε-
σης θα πραγματοποιηθούν την

Κυριακή 21 Οκτωβρίου, το πρωί,
από το σεβ. μητροπολίτη Αιτωλο-
ακαρνανίας κ. Κοσμά. Την προη-
γουμένη, ώρα 19:00, στον ίδιο χώ-
ρο θα μιλήσει ο πρόεδρος της
Ενώσεως Σμυρναίων, κ. Ευάγγε-
λος Τσίρκας με θέμα «Η Γενοκτο-
νία των χριστιανικών πληθυσμών
της Μ. Ασίας από τους Νεότουρ-
κους και τους Κεμαλιστές». Θα
ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα από το τμήμα Λαϊκής Πα-
ραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ
Ηπείρου. Μετά το Μεσολόγγι η
έκθεση θα παρουσιαστεί στην
Πάτρα στα πλαίσια των ετησίων
εορταστικών εκδηλώσεων για τον
πολιούχο της πόλης Άγιο Ανδρέα
και το Δεκέμβριο θα μεταφερθεί
στην Κόρινθο με πρωτοβουλία
της Μικρασιατικής Στέγης Κορίν-
θου. 

Υπό την αιγίδα της
Ενώσεως Σμυρναίων

πραγματοποιείται 
από 15 Νοεμβρίου -

13 Δεκεμβρίου 
στο Βιβλιοπωλείο

ΙΑΝΟΣ (Σταδίου 24) 
ομαδική Εικαστική

Έκθεση 
για τα 90 χρόνια

της Μικρασιατικής 
Καταστροφής

Σελ. 2

ΜΕ ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Περιοδεία της έκθεσης 
«Η Σμύρνη των Ελλήνων»

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ:

Προσβολή στην ιστορική πραγματικότητα
τα περί «συνωστισμού» στη Σμύρνη

Προσβολή στην ιστορική πραγματικότητα χαρακτήρισε τα περί
«συνωστισμού» στην προκυμαία της Σμύρνης, κατά την κατα-

στροφή της πόλης και τον βίαιο ξεριζωμό των Ελλήνων κατοίκων
της πριν 90 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σε ομιλία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωκά της Κοινότητος
Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ) Βοσπόρου την [...] Κυριακή (23/9), όπου
χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, o Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα του 1922, επί-
κεντρο των οποίων ήταν η Σμύρνη, «εις την προκυμαία της οποί-
ας ασφαλώς δεν έγινε ένας απλός “συνωστισμός”, όπως με προ-
σβολήν προς την ιστορικήν πραγματικότητα ελέχθη και εγράφη,
ούτε έγινε ένας περίπατος εκείνες τις ημέρες τις τραγικές εις το
“Και” της Σμύρνης».

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, στην ομιλία του στην κοινοτι-
κή αίθουσα του Ναού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε συγκι-
νημένος για τη μεγάλη τραγωδία για το Γένος μας.

«Σήμερα ειδικώς και εγώ και όλοι μας ήλθαμε εδώ και συγκε-
ντρωθήκαμε για να αποδώσουμε ένα χρέος τιμής και ευγνωμο-
σύνης προς τους αδελφούς μας, τους Ορθοδόξους, τους Ομο-
δόξους, τους Ομογενείς, οι οποίοι, πριν από ενενήντα χρόνια ακρι-
βώς ξεριζώθηκαν από τις προγονικές εστίες των πατέρων μας, εν-
νοώ, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Ήταν τέτοιες
μέρες του τέλους Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του 1922 που
έγινε η μεγάλη καταστροφή, η μεγάλη τραγωδία για το Γένος

(Συνέχεια στη σελ. 3)

90 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ 
ΔΕΛΤΑΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά

Η Ένωσις Σμυρναίων με χαρά σας προσκαλεί
στη Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά της, 

το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012, 
από 10:00 - 20:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του σωματείου (οδός Καρύτση,
αρ. 3, Αθήνα, τηλεφ. 210-3228480 και 210-3633618

Η προκυμαία, το Κε (Quai),
της Σμύρνης. Σκίτσο Έλλης

Σολομωνίδη - Μπαλάνου. 



ΟΠαντελής Γνήσιος γεννήθηκε
το 1863 στη Μυτιλήνη. Πολύ

μικρός πήγε με τους γονείς του στη
Σμύρνη, όπου και μεγάλωσε. Έμα-
θε γράμματα και εργασία δίπλα
στον πατέρα του που απέκτησε
κτήματα και εργάτες. Δούλεψαν
σκληρά. Έκοβαν ακόμη και ξύλα
και έσκαβαν τη γη. Όταν μεγάλω-
σε, έγινε ένα ωραίο παλικάρι και
του άρεσαν οι όμορφες κοπέλες.
Περνούσε καμαρωτός πάνω στο
άλογό του, τις ανέβαζε πάνω και
πήγαιναν βόλτες. 

Ήταν λόγιος, ψάλτης εκείνα τα
χρόνια. Όλοι τον αγαπούσαν και
τον σέβονταν. 

Ανάμεσα στα βιβλία που βρήκαν
τα εγγόνια του ήταν «Η οδός της

φύσεως», διατροφικό, «Οι μεγάλοι
μύσται» του Σιρέ, πολλά μυθιστο-
ρήματα, «Ο ηλίθιος» του Ντοστο-
γιέφσκι, «Οι τρείς αδερφές» του
Τσέχωφ και αρκετά ταξιδιωτικά
του Καζαντζάκη, ό,τι μπόρεσε να
κουβαλήσει μαζί του στον μποξά
από την καταστροφή της Σμύρνης.

Κάποια μέρα το άλογό του αφη-
νίασε και τον πέταξε κάτω. Έσπα-
σε το ένα πόδι του. Τότε αγόρασε
αραμπά, για να μπορεί να πηγαίνει
στη δουλειά του, αλλά και να ανε-
βάζει πάνω τις κοπέλες, να τις πη-
γαίνει βόλτα. 

Αργότερα γνώρισε την Παρα-
σκευή Κασιμάτη, από καλή οικογέ-
νεια, που γεννήθηκε στο Τσιρίγο. 

Η οικογένειά της μετανάστευσε
στο Αϊβαλί και εκείνη μεγάλωσε
στη Σμύρνη, όπου έμαθε γαλλικά,
ιταλικά και τούρκικα από την μη-
τέρα της που ήταν δασκάλα,το γέ-
νος Κατελούζου. ( Οι Ιταλοί Κατε-

λούζοι πέρασαν από τα Κύθηρα
και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν
στη Λέσβο). Απέκτησαν δύο παι-
διά, πέντε εγγόνια και δισέγγονα
που είναι περήφανα για το παππού
τους που έγινε διάσημος μ’ αυτό το
τραγούδι, ένα τραγούδι που το τρα-
γούδησαν πολλοί και ανάμεσά τους
και η Μαρίζα Κωχ. 

Με το διωγμό, ο Παντελής με την

οικογένειά του πήραν μια βάρκα
και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Με
ό,τι μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους,
έφτιαξαν ένα καινούργιο σπιτικό
και μετά από χρόνια κατέβηκαν
στην Αθήνα. Πέθανε το 1945.

* Αναδημοσιεύεται από το πε-
ριοδικό «Τ’ Ανάβλεμμα», εκδ. του
Λυκείου Ελληνίδων Ραφήνας (τχ.
240, Μάρτιος 2012)
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Τριμηνιαία έκδοση της
«ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ»

Γραφεία:

Σκουφά 71A & Mασσαλίας
106 80 Αθήνα

Τηλ.: 210 3633618 Fax: 210 3634636
E-mail: Ensmyrn@otenet.gr

www.enosismyrneon.gr

EKΔOTHΣ:
Ευάγγελος Τσίρκας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νίκος Βικέτος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:
Κορίνα Σπηλιώτη

ΠAPAΓΩΓH:
PRESS LINE

Μάγερ 11 – 104 38 Αθήνα

Τηλ.: 210 5225.479

Ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν απόψεις
των συγγραφέων και δεν απηχούν κατ’
ανάγκη θέσεις της εφημερίδας ή της

Ενώσεως Σμυρναίων. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΝΗΣΙΟΣ

H αληθινή ιστορία του αραμπατζή 
του γνωστού σμυρναίικου τραγουδιού
Γραμμένη από την εγγονή του Όλγα Κανελλοπούλου, δημοσιογράφο

Αραμπάς περνά, σκόνη γίνεται, / σήκωσ’ το φουστανάκι σου, /
να μη σκονίζεται. // Αραμπάς περνά, αραμπατζής κουτσός /
στην μπάντα κοριτσάκια, / να μη σας πάρει ομπρός. 

Δεκέμβριος 1940. Ο Παντελής Γνήσιος με την οικογένειά του και τη μικρή
εγγονή του Όλγα, που σήμερα γράφει την ιστορία του.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Ομαδική Έκθεση στον «ΙΑΝΟ» 
για τα 90 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής

ΜΕΤΑ το πρώτο επιτυχημένο εικαστικό αφιέρωμα
στον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ με τίτλο «To Be...», η IANOS
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ στον πρώτο όροφο του βιβλιο-
πωλείου στην οδό Σταδίου 24, συνεχίζει τη λειτουργία
της με ένα δεύτερο, επετειακό αφιέρωμα. Πρόκειται
για την ομαδική εικαστική έκθεση «90 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ
ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ - 90 Χρόνια από την
Μικρασιατική Καταστροφή» που εντάσσεται με τη
σειρά της στον κύκλο κύκλο εκδηλώσεων που έχει
ετοιμάσει ο IANOS για την επέτειο της Καταστροφής
της Σμύρνης κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, τόσο
στο βιβλιοπωλείο όσο και στον χώρο εκδηλώσεων.

Τα «90 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΜΥΡΝΗ», δημιουργημένα από 76 νέους και διακε-
κριμένους Έλληνες εικαστικούς αποτελούν έναν ελά-
χιστο, συμβολικό φόρο τιμής και παράλληλη κατάθε-
ση εξακολουθητικής μνήμης μιας πόλης τα θραύσμα-
τα της οποίας εξακολουθούν να μας συγκινούν, τα ίχνη
της οποίας εξακολουθούμε να αφουγκραζόμαστε.
Πρόκειται για σημειωματικά έργα με μικρές, πανο-
μοιότυπες διαστάσεις επιστολικών δελταρίων (15 x 21
εκ.) που φιλοτεχνημένα σε επιφάνεια και από υλικά
της επιλογής κάθε καλλιτέχνη θα αποτελέσουν κατά

την παρουσίασή τους ένα συμβολικό παλίμψηστο, έναν
ελάχιστο χαιρετισμό στα συστατικά μιας πόλης που
εξακολουθεί να απασχολεί την ιστορική μνήμη και το
εσωτερικό βλέμμα, τις αισθήσεις και την ψυχή μας. 

Αφετηρία της έκθεσης 90 χρόνια μετά, η αποτύπω-
ση επάλληλων μικρών και μεγάλων πτυχών διαφορε-
τικών προσωπικών, οικογενειακών ή ιστορικών-εθνι-
κών συμβάντων μιας πόλης που σε κανέναν μας δεν
είναι αδιάφορη. Επιλεγμένες από τους καλλιτέχνες
στιγμές από οικογενειακά φωτογραφικά λευκώματα
ή ιστορικές φωτογραφίες. Κι ακόμη, οι δρόμοι και τα
τοπία, τα προάστια και οι εξοχές, τα σπίτια, τα μαγα-
ζιά, η προκυμαία, η καθημερινή ζωή της πόλης με τον
έντονο ελληνικό χαρακτήρα που χάθηκε πριν από 90
χρόνια ανεπιστρεπτί... Ένα σύμπαν η απώλεια του
οποίου δεν μπορεί παρά να μας απασχολεί σήμερα πε-
ρισσότερο από ποτέ, καθώς δεν παύουμε να προσμε-
τρούμε απώλειες. 

Kαλλιτεχνική διεύθυνση: Μικρή Άρκτος. Επιμέλεια
έκθεσης: Ίρις Κρητικού.

Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2012.
Ώρες λειτουργίας: Δευ - Παρ: 10:00 - 22:00, Σαβ:
10:00-18:00
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μας», είπε ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος και συνέχισε: «Εις
την Ιωνίαν, εις την Φρυγίαν εις
την Αιολίαν, εις την Μυσίαν και
σε όλες τις ευρύτερες περιο-
χές της Μικράς Ασίας. Ιδιαιτέ-
ρως δε το επίκεντρον, ως γνω-
στόν, της τραγωδίας αυτής
ήταν η Σμύρνη, εις την προκυ-
μαία της οποίας ασφαλώς δεν
έγινε ένας απλός “συνωστι-
σμός”, όπως με προσβολήν
προς την ιστορικήν πραγματι-
κότητα ελέχθη και εγράφη, ού-
τε έγινε ένας περίπατος εκείνες
τις ημέρες τις τραγικές εις το
“Και” της Σμύρνης, όπως οι
Ομογενείς μας τα παλαιά καλά
χρόνια έκαναν τον καθημερινό
τους περίπατο».

«Χρέος του Πατριάρχου του
Γένους να ενθυμείτε...»

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
επισήμανε πως είναι χρέος του
να θυμάται όλους εκείνους
τους αδελφούς μας που μαρ-
τύρησαν ή ξεριζώθηκαν από τις
πατρογονικές εστίες τους.

«Δεν είναι έργο του Πατριάρ-
χου να πει ποιός είναι ο ένοχος
και ποιός είναι ο αθώος, ποιός

φταίει και ποιός δεν φταίει, ποι-
ός και τι συνετέλεσε εις το να γί-
νει αυτή η τραγωδία, αλλά είναι
χρέος του Πατριάρχου του Γέ-
νους να ενθυμείται τέτοιες μέ-
ρες, ιδιαιτέρως εις την ενενηκο-
στήν επέτειον των τραγικών
εκείνων στιγμών, όλους τούς
αδελφούς μας οι οποίοι είτε
εμαρτύρησαν εκεί όπου άλλοτε
ζούσαν ευτυχισμένοι είτε πήραν
των ομματιών τους και έφυγαν
για την Ελλάδα ή ίσως και για

άλλα μέρη», είπε ο Πατριάρχης
και συνέχισε εμφανώς συγκινη-
μένος: «Ενθυμούμεθα με πόνο
και με προσευχές αυτούς τους
αδελφούς οι οποίοι από την μια
στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να
μην έχουν τίποτε, ενώ είχαν τό-
σα πολλά, και να φύγουν με την
ψυχή στο στόμα όσοι κατόρθω-
σαν να φύγουν. Προσωπικώς
ενθυμούμαι όλους αυτούς τους
αδελφούς μας τους Μικρασιά-
τες, κάθε φορά που κάνω τις

γνωστές προσκυνηματικές
εξορμήσεις μου εις την Καππα-
δοκίαν, εις την Έφεσον, εις την
Πέργαμον, εις την Σελεύκειαν,
εις την Νικομήδειαν, εις την
Αντιόχειαν της Πισιδίας και εις
άλλα μέρη, όπως στον Πόντο τα
τελευταία χρόνια. Και κάνω πά-
ντοτε τρισάγια εκεί, εις τα οποία
προσεύχομαι και για τούς ειρη-
νικώς κοιμηθέντας και για τούς
μαρτυρικώς τελειωθέντας αδελ-
φούς μας. Ευχόμεθα να είναι αι-
ωνία η μνήμη τους. Τέτοιες μέ-
ρες του Σεπτεμβρίου παντού
όπου υπάρχει Ρωμιοσύνη, όπου
υπάρχει Ορθοδοξία, η σκέψις
και οι προσευχές όλων μας
στρέφονται προς τούς αδελ-
φούς μας εκείνους τούς μαρτυ-
ρικώς τελειωθέντας και βιαίως
εκριζωθέντας. Ευχόμεθα και
προσευχόμεθα ο Θεός και η Πα-
ναγία να φυλάγουν το Γένος
μας από άλλες παρόμοιες κατα-
στροφές και τραγωδίες. Να δι-
δασκόμεθα από το παρελθόν,
να αποφεύγουμε τα λάθη του
παρελθόντος και να μιμούμεθα
τα καλά παραδείγματά του
ώστε να ζούμε εν ευημερία και
γαλήνη».

Πηγή: www.amen.gr

Ο Βαρθολομαίος για τα περί «συνωστισμού» στη Σμύρνη
Κωνσταντινούπολη, του Νικολάου Μαγγίνα 

Ημερίδα και Έκθεση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών

Tην Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου
2012, με αφορμή τα 90 χρόνια

της Μικρασιατικής Καταστρο-
φής, πραγματοποιήθηκε στο
Μουσείο της Πόλεως των Αθη-
νών ημερίδα και έκθεση με συν-
διοργανωτές το Ίδρυμα Βούρου -
Ευταξία, την Ένωση Σμυρναίων
και τις εκδόσεις Κέδρος. Αφορμή
η ομώνυμη μυθιστορηματική τρι-
λογία του Ευάγγελου Μαυρουδή
(εκδ. Κέδρος).

Tην ημερίδα με τον γενικό τίτ-
λο «Κερδισμένες Μάχες, Χαμέ-
νος Πόλεμος: Ζητήματα στρατη-
γικής και τακτικής των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων στη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία 1919-1922»
συντόνισε ο πρόεδρος της Ενώ-
σεως Σμυρναίων, αντιστράτηγος
ε.α. Ευάγγελος Τσίρκας και μίλη-
σαν ο αντιστράτηγος ε.α. Γεώρ-
γιος Λιάκουρης για τις στρατιω-
τικές επιχειρήσεις στην ξηρά, ο
αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Πα-
λούμπης για τις αεροπορικές επι-
χειρήσεις καθώς και για τις επι-

χειρήσεις του πολεμικού ναυτι-
κού, ενώ ο πλοίαρχος (ΥΓ) Αρι-
στείδης Διαμαντής περιέγραψε τη
δράση του Υγειονομικού Σώμα-
τος κατά τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία 1919-1922. 

Το δημιουργό της τριλογίας
«Επιστροφή στη Σμύρνη», Ευάγ-
γελο Μαυρουδή, και τη ζωγράφο
Σταυρούλα Βελισσαροπούλου
παρουσίασαν ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Βούρου-Ευταξία,
Αντώνιος Βογιατζής, και η διευ-
θύντρια του Μουσείου της Πόλε-
ως των Αθηνών, Αγλαΐα Αρχοντί-
δου-Αργύρη. Για την τριλογία του
Ευαγγ. Μαυρουδή μίλησε η κα-
θηγήτρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών Ερασμία-Λουίζα Σταυ-
ροπούλου-Αλεξίου.

Aκολούθησε ξενάγηση στην έκ-
θεση των έργων της ζωγράφου
Σταυρούλας Βελισσαροπούλου
που χρησιμοποιήθηκαν ως βινιέ-
τες στην τριλογία του Βαγγέλη
Μαυρουδή. Πρόκειται για 35 πε-
νάκια διαστάσεων περίπου

50Χ30 εκ. που αναβιώνουν με την
τεχνική της γκραβούρας την πρω-
τεύουσα της Ιωνίας, αλλά και την
Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλο-
νίκη των αρχών του 20ού αιώνα
καθώς και άλλες πόλεις της Μι-
κράς Ασίας όπου εξελίσσεται η
δράση της τριλογίας. Τα έργα που
περιλαμβάνουν και σημαντικά
ιστορικά γεγονότα έγιναν με βά-
ση παλιές καρτ ποστάλ και φωτο-
γραφίες, αξιοποιώντας τις μνήμες

που καταγράφονται στο βιβλίο.
Παρέστησαν ο εκπρόσωπος

του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών, πρωτοπρ. π. Θωμάς Χρυσι-
κός, εκπρόσωποι των Aρχηγών
των Επιτελείων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, καθηγητές Πανεπιστημί-
ου, καθώς και πρόεδροι μικρα-
σιατικών σωματείων. 

Η έκθεση διήρκεσε μέχρι τις 8
Οκτωβρίου 2012.

Σμύρνη, Καραντίνα (Kοκαργιάλι). Σκίτσο Σταυρούλας Βελισσαροπούλου
από το βιβλίο του Ευάγγ. Μαυρουδή «Επιστροφή στη Σμύρνη».

Στην προκυμαία της πυρπολημένης Σμύρνης τον Αύγουστο του 1922 χιλιάδες
Έλληνες επιζητούσαν να επιβιβαστούν πάνω στα καράβια των συμμάχων που

ναυλοχούσαν στο λιμάνι της μαρτυρικής πόλης.

(Συνέχεια από τη σελ. 3)
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Μια στο καρφί και μια στο... πέταλο
Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ

Για την 57η επέτειο των Σεπτεμ-
βριανών (6-7/9/1955), η Οικουμε-
νική Ομοσπονδία Κωνσταντινου-
πολιτών διοργάνωσε το Σάββατο 8
Σεπτεμβρίου 2012 Ημερίδα με θέ-
μα «Αδήριτη η Ανάγκη της Αποκα-
τάστασης και Δικαίωσης του Ελλη-
νισμού της Κωνσταντινούπολης».
Kεντρικός ομιλητής της Ημερίδας
ήταν ο κ. Μπασκίν Οράν, καθηγη-
τής Πολιτικής Επιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Άγκυρας, με θέμα «Η
θέση του Πογκρόμ της 6-7 Σεπτεμ-
βρίου 1955 στην Ιστορία της Τουρ-
κίας: Μια γενικότερη αξιολόγηση».

Σχετικά με την ομιλία αυτή, την
οποία παρακολουθήσαμε διαμέ-
σου της διερμηνείας του Προέδρου
της Ομοσπονδίας, καθηγητή του
ΕΜΠ κ. Νίκου Ουζούνογλου, ας
μας επιτραπεί να σημειώσουμε
εδώ οτι, παρά τη διατύπωση ερω-
τήσεων και αποριών από τους
ακροατές – κάποιες από τις οποίες
ήσαν πραγματικά αφοπλιστικές – η
ομιλία προκάλεσε αρκετή αμηχα-
νία και καμιά βεβαιότητα οτι υπάρ-
χει διάθεση για ουσιαστικό διάλο-
γο. Την ομιλία παρακολούθησαν
και υψηλόβαθμα στελέχη των Ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Πέρα από θέματα νομικής φύσης
σχετικά με την αποκατάσταση των
θιγέντων Κωνσταντινουπολιτών,
καθώς και της πρακτικής διάστα-
σης που προκύπτει σήμερα με τη
διαχείριση ιδιαίτερα κάποιων πε-
ριουσιών, ας μην μείνει απαρατή-
ρητη και η θέση του Τουρκικού
κράτους απέναντι στο ζήτημα αυτό,
τουλάχιστον όπως αντιληφθήκαμε
οτι την σκιαγραφούσε ο ομιλητής. 

Τα αδρά σημεία της θέσης αυ-
τής εδράζονται, καμιά φορά και με
τη συνδρομή της πολιτικής θεω-
ρίας, στην αρχή της αμοιβαιότητας
με ένα τρόπο που προσπαθεί να
μετατρέψει σε γενική θεωρία τη
ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ενώ χρησι-
μοποιούνται και οι σύγχρονες μέ-
θοδοι ανάλυσης σχετικά με τον τον
τρόπο που λειτουργούν οι εθνο-
ποιητικοί μηχανισμοί – ανεξάρτητ-
τα αν οδήγησαν σε μια διηνεκή
αλαζονική απέναντι στη διεθνή
κοινότητα στάση, των ομάδων
εκείνων που κυριαρχούν στη σύγ-
χρονη Τουρκία. Επίσης, γίνεται
προσπάθεια να προσφερθεί μια
ιστορική “εξήγηση” γύρω από τη

μεταφορά της κυριαρχίας από τις
επιμέρους ομάδες που κάποτε
συμμετείχαν στο Οθωμανικό σύ-
στημα των εθνοτήτων (millet-
system), σε ένα κράτος-έθνος που,
όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση
- μη εξαιρουμένης και της Ελλά-
δας, παραδέχεται οτι... εντέλει πα-
ραμένει μονολιθικό. Δυστυχώς
όμως η αποτυχία του κοσμοπολίτι-
κου αυτού συστήματος στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, στέρεψε
τις... ανοχές προς τις συνιστώσες
εθνοτικές ομάδες. 

Οι γενιές των προσφύγων – σύμ-
φωνα πάντα με τον κ. Μπασκίν
Οράν, περιγράφονται τυποποιημέ-
νες: Η πρώτη γενιά αγωνίζεται για
την επιβίωσή της, η δεύτερη για
να... φτιάξει και πάλι περιουσία,
ενώ η τρίτη και μάλλον σύγχρονή
μας χαρακτηρίζεται ως η γενιά των
εκδικητών! Ιδού λοιπόν “ποιους”
έχουν ενώπιόν τους σήμερα οι
Τούρκοι. Η στάση των εκδικητών
διαφοροποιείται αναλόγως αν,
όπως με τους Αρμενίους στη Γαλ-
λία, η χώρα υποδοχής δεν συγκρο-
τείται από την ίδια αυτή εθνότητα,
ή αντίθετα συγκροτείται από ομοε-
θνείς, η περίπτωση των Κωνστα-
ντινουπολιτών στην Ελλάδα. Βέ-
βαια... σε κάθε περίπτωση η συνε-
χής υπόμνηση της θυματοποίησης,
παρατήρησε ο ομιλητής, είναι κάτι
που κουράζει τη διεθνή κοινότητα. 

Στην ομιλία του ο κ Μπασκίν
Οράν έκανε επιλεγμένα χρήση των
όρων «εθνοκάθαρση» και «αφο-
μοίωση». Επίσης επισήμανε τη

διαφορά των όρων «τακτική» και
«πολιτική». Η θέση λοιπόν του
τουρκικού κράτους που ακόμα τα-
λαιπωρείται από τους εθνοποιητι-
κούς μηχανισμούς στο εσωτερικό
του (π.χ. περίπτωση Κούρδων), εί-
ναι οτι πάντοτε εφήρμοζε Πολιτι-
κή Αφομοίωσης. Εάν όμως τα γε-
γονότα του Πογκρόμ κατά των
Κωνσταντινουπολιτών τον Σεπτέμ-
βρη του 1955 μπορεί να εκτιμώνται
ως πολιτική εθνοκάθαρσης σε βά-
ρος μιας μειονότητας, αυτό σίγου-
ρα δεν αφορά πολιτική... αφομοί-
ωσης. Ο ομιλητής αυτό δεν μας το
διασαφήνισε. Σύμφωνα με τον
ίδιο, είναι γνωστό οτι συχνά τα
εθνικά κράτη διαπράττουν τέτοιες
ακρότητες κατά των μειονοτήτων
τους. Κι όπως μας επισήμανε, ανά-
λογες εθνοκαθάρσεις εφήρμοσε το
ελληνικό κράτος, τόσο κατά της
μειονότητας της Θράκης, όσο και
κατά των Βλάχων.

Ο ομιλητής εντούτοις ατύχησε
να εξηγήσει στους απορούντες
ακροατές την... ανακόλουθη ανα-
λογία (αμοιβαιότητα), δηλαδή πώς
εξηγεί ο ίδιος το γεγονός οτι η μεν
μειονότητα Ρωμηών στην Κωνστα-
ντινούπολη από 150.000 συρρι-
κνώθηκε σε μόλις 2.000 ψυχές, ενώ
στην Ελληνική Θράκη η μουσουλ-
μανική μειονότητα εκτοξεύτηκε
κυριολεκτικά σε περισσότερους
από 100.000 ανθρώπους που αντι-
προσωπεύονται και στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο. Η απάντησή του σε
ερωτήσεις, ακόμα και στα πλαίσια
της ρεάλ – πολιτίκ δεν ήταν σε θέ-

ση να στηρίξει οποιονδήποτε ιστο-
ρικό κανόνα: Και σημειώσαμε με
ιδιαίτερη προσοχή το ωμό επιχεί-
ρημα οτι... τα πάντα εξαρτώνται
από το μέγεθος του επιχειρούντος,
διότι τα μεγάλα κράτη διαπράτ-
τουν μεγάλες εθνοκαθάρσεις
ενώ... τα μικρά (σημ της γραφ:
όπως φαίνεται να παραμένει πά-
ντα η δυστυχής Ελλάς) διαπράτ-
τουν... πιο μικρές! 

Στο σημείο όμως αυτό, η πραγ-
ματική καταγραφή ιστορικών γε-
γονότων και δεδομένων, οδηγεί
αλάνθαστα εκεί όπου ο κ. Μπα-
σκίν Οράν είτε δεν γνωρίζει είτε
δεν επιθυμεί να διατρίβει. 

Συνοψίζοντας δεν αποφεύγουμε
τον πειρασμό να αναφερθούμε
στην ανερχόμενη οικονομικά και
κοινωνικά ομάδα επιχειρηματιών
της Δυτικής αλλά, πιο πρόσφατα,
και της Κεντρικής Ανατολίας που
εμφανίζονται να κατέχουν εντυ-
πωσιακά μεγάλες περιουσίες, πολ-
λές από τις οποίες μοιάζουν κυ-
ριολεκτικά προερχόμενες... από το
πουθενά! Αναφερόμαστε σε εκεί-
νες τις ομάδες που η τουρκική τη-
λεόραση αναδεικνύει μέσω τηλεο-
πτικών εκπομπών που εισδύουν σε
κάθε ελληνικό σπίτι και διαχέουν
ύπουλα το περιεχόμενο της μακια-
βελικής κυριαρχίας τους σε μια
ανημέρωτη και ευάλωτη κοινωνία.
Σ’ αυτούς όμως τους κύκλους κρύ-
βονται και τα κεφάλαια που απο-
κτήθηκαν από τους διωγμούς και
τις εθνοκαθάρσεις κατά των Αρ-
μενίων και των Ρωμηών. Φυσικά
πάντα μέσα από την επίσημη εθνο-
ποιητική μηχανή που στο μοντέλο
της Τουρκίας λειτούργησε ιδιαίτε-
ρα αποτελεσματικά. Τα αρχεία
μας περιέχουν σημαντικά στοι-
χεία. Ξεκινώντας από τους εκτοπι-
σμούς των παραλίων του 1912 –
1919, τους διωγμούς των Αρμενίων
του 1915 και φθάνοντας στο Πο-
γκρόμ της Κωνσταντινούπολης του
1955, η εθνοκάθαρση στο τουρκικό
της μοντέλο αποκτά το Εγελιανό
και Νεο-μαρξιστικό περιεχόμενο
που της πρέπει: πως τίποτα δεν
έγινε και δε γίνεται στην Τουρκία
χωρίς να το έχει επιβάλει η
infrastructure (η οικονομική σφαί-
ρα), δηλαδή με δυο λόγια, αν δεν
υποφώσκει ωμός κοινωνικός φθό-
νος και διάθεση για υπεξαίρεση... 

Σεπτεμβριανά 1955. Αυτή την εικόνα παρουσίαζαν τα καταστήματα των
Ελλήνων της Πόλης μετά την καταστροφή τους από τον τουρκικό όχλο.



Η«Μικρασιατική Ηχώ» είναι
η διμηνιαία έως πρόσφα-

τα εφημερίδα της ‘Ένωσης
Σμυρναίων, η οποία έχει κλεί-
σει αισίως 54 χρόνια ανελλι-
πούς κυκλοφορίας. Έχω τη
χαρά και την τιμή να συνερ-
γάζομαι από το 2006 με τη
«Μικρασιατική Ηχώ» (13 άρ-
θρα έως σήμερα) και να γνω-
ρίζω έτσι την αγάπη, το πά-
θος και την ευσυνειδησία του
κυρίου Ν. Βικέτου, του διευ-
θυντή της εφημερίδας και γε-
νικού γραμματέα της Ένωσης
Σμυρναίων. Η 16σέλιδη «Μι-
κρασιατική Ηχώ» δημοσιεύει
άρθρα επιστημονικά, ειδήσεις
Μικρασιατικών συλλόγων,
επιστολές, βιβλιογραφικές
κριτικές, κ.α.

Έως πρόσφατα η εφημερί-
δα ήταν διμηνιαία, αλλά με
απόφαση του Δ.Σ. της Ένω-
σης Σμυρναίων θα γίνει τρι-
μηνιαία για – τι άλλο; – οικο-
νομικούς λόγους. Ενδιαφέ-
ρουσα είναι η ανοιχτή επιστο-
λή του Ν. Βικέτου στο τελευ-
ταίο φύλλο (417, Μάιος- Ιού-
νιος 2012, σελ. 3) με τίτλο «“Η
Μικρασιατική Ηχώ” πρέπει να
ζήσει!». Αντιγράφω: Κοντά
στα οικονομικά προβλήματα
του παραδοσιακού τύπου έχει
προστεθεί και ο σκληρός
ανταγωνισμός του ηλεκτρονι-
κού τύπου, ο οποίος έχει πολύ
μικρότερο κόστος παραγωγής
και επιτρέπει την άνετη και
προπάντων δωρεάν ανάγνω-
ση σε όσους διαθέτουν βασι-
κές γνώσεις πληροφορικής
και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
(ολόκληρη η επιστολή και η
εφημερίδα στο
http://www.enosismyrneon.gr/
e l / m i k r a s i a t i k e -
e k h o / p r o e g o u m e n e s -
e k d o s e i s - m i k r a s i a t i k e -
ekho/trekhousa-ephemerida-
mikrasiatike-ekho.html)

Έχοντας τη χαρά να συνερ-
γάζομαι τόσο με παραδοσια-
κό τύπο Μικρασιατικών συλ-
λόγων (εκτός από τη Μ. Ηχώ
συνεργάζομαι με τη «Μνήμη
Μ. Ασίας» του τοπικού Μικρα-

σιατικού Συλλόγου της Καβά-
λας, με την εφημερίδα των
Μικρασιατών της Πτολε-
μαΐδας, με το mikrasiatis.gr,
αλλά έχοντας γίνει μέλος και
σε πολλούς Μικρασιατικούς
συλλόγους στο Facebook
μπορώ να καταθέσω τον προ-
βληματισμό μου.

Το site mikrasiatis.gr αποτε-
λεί μία προσωπική επιτυχία
του Δ. Παντέλα, ο οποίος κα-
τάφερε να ενώσει διαδικτυα-
κά χιλιάδες Μικρασιάτες και
να κάνει το site σημείο ανα-
φοράς για όλους εμάς που
ασχολούμαστε με τη Μικρα-
σία. Οι 440.131 «επισκέψεις»
(έως τις 3/8/2012) πιστοποι-
ούν αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Σχετικά με το Facebook, εί-
μαι φίλος με 17 Μικρασιατι-
κούς Συλλόγους από όλη την
Ελλάδα. Το Facebook αποτε-
λεί μία πολύ καλή / δωρεάν
επιλογή για ανάρτηση φωτο-
γραφιών / βίντεο και σχολια-
σμό των γεγονότων με like και
κοινοποιήσεις- ένα σύγχρονο
μέσο ανταλλαγής απόψεων.
Εκ πρώτης όψεως θα μπο-

ρούσα να πω ότι τα 38.440 μέ-
λη / φίλοι αυτών των 17 ομά-
δων Μικρασιατικών Συλλόγων
ασχολούνται με τη Μ. Ασία,
αγαπάνε τη Μ. Ασία και τα μέ-
ρη των παππούδων μας.
Όμως είναι αυτή η αλήθεια ή
μάλλον είναι αυτή όλη η αλή-
θεια;

Τα χιλιάδες like σε φωτο-
γραφίες και αναδημοσιεύσεις
άρθρων δείχνουν όντως ένα
ενδιαφέρον, αλλά πόσοι από
τους χιλιάδες αυτούς απογό-
νους Μικρασιατών προσφύ-
γων είναι / είμαστε διατεθει-
μένοι να ξοδέψουμε 10 ευρώ
για την ετήσια συμβολική
συνδρομή στη «Μικρασιατική
Ηχώ» ή σε άλλες αντίστοιχες
προσπάθειες; Η ομάδα της
Ένωσης Σμυρναίων έχει 1770
μέλη στο Facebook. Πόσοι
από αυτούς είναι συνδρομη-
τές στη «Μικρασιατική Ηχώ»,
πόσοι απλά τη διαβάζουν από
το site του συλλόγου και πό-
σοι απλά κάνουν ένα like χω-
ρίς καν να τη διαβάσουν;

Είναι γνωστή σε όλους μας
η οικονομική κρίση και τα

σχόλια είναι περιττά. Όμως
πόσοι από τους χιλιάδες ανα-
γνώστες του mikrasiatis.gr εί-
ναι διατεθειμένοι να ξοδέ-
ψουν 10 ευρώ για να ενισχύ-
σουν τη «Μικρασιατική Ηχώ»;
Μήπως όλη η αγάπη μας για
τη Μικρασία εξαντλείται σε
ένα like, σε μία κοινοποίηση ή
σε ένα σχόλιο για τις «αλη-
σμόνητες πατρίδες« σε κά-
ποιο μπλογκ;

Θεωρώ ότι όλοι μας (και
όταν λέω όλοι μας εννοώ όλοι
μας) έχουμε την οικονομική
δυνατότητα να ενισχύσουμε
τη «Μικρασιατική Ηχώ» και άλ-
λα αντίστοιχα έντυπα του πα-
ραδοσιακού τύπου. Γιατί τι
νόημα έχουν οι χιλιάδες αναρ-
τήσεις σε ένα site ή στο
Facebook όταν θα κλείσει η
«Μικρασιατική Ηχώ», όταν δεν
θα ξανακυκλοφορήσουν τα
«Μικρασιατικά Χρονικά»; Πό-
σοι από τους χιλιάδες φίλους
του mikrasiatis.gr ή μέλη Μι-
κρασιατικών ομάδων στο
Facebook έχουν ξεφυλλίσει τα
«Μικρασιατικά Χρονικά», που
κυκλοφορούν από το 1938,
όταν πολλοί από εμάς δεν εί-
χαμε ακόμα γεννηθεί;

Γιατί καλά είναι τα like, αλλά
ας μην μείνουμε εκεί. Αλήθεια
πόσους καφέδες δεν θα πιω
αν ενισχύσω τη «Μικρασιατι-
κή Ηχώ» με 10 ευρώ ετησίως;
Ας βοηθήσουμε όλοι μας για
να μείνει η Μικρασιατική Ηχώ
στο χαρτί και στην καρδιά μας
για πάντα (από την ανοιχτή
επιστολή του Ν. Βικέτου).

* Αναδημοσιεύεται από την
ιστοσελίδα Mikrasiatis.gr, 8-8-
2012
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Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Το Facebook, η «Μικρασιατική Ηχώ» και εμείς*
Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΧΤΙΔΗ

«H "Μικρασιατική Ηχώ" πρέπει να ζήσει!». Ο τίτλος της ανοικτής επιστολής
που στάθηκε αφορμή για τη συγγραφή του άρθρου που ακολουθεί

από τον Πέτρο Μεχτίδη. 

Η «Μ. Ηχ.» σε μορφή pdf
Kάντε κλικ στο μενού «Μικρασιατική Ηχώ» στην Ιστοσελίδα 

της Ενώσεως Σμυρναίων

www.enosismyrneon.gr
και θα έχετε στη διάθεσή σας την ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας μας

εντελώς δωρεάν.
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«ΕΓΩ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ θεωρώ
πατρίδα μου. Από εκεί, άλλω-
στε, προέρχονταν και οι γονείς
μου και τα πεθερικά μου. Μά-
λιστα, από τη δεκαετία του '90
και μετά κάθε φορά που την

επισκέπτομαι αφήνω εκεί κι
ένα κομμάτι της ψυχής μου, με
κατακλύζουν συναισθήματα
που δεν ξεριζώνονται. Νιώθω
όμως και οργή και προβλημα-
τισμό για το τι είχαμε τότε και
τι χάσαμε», λέει [με τη σειρά
του] ο Ευάγγελος Τσίρκας,
πρόεδρος της εν Αθήναις Ενώ-
σεως Σμυρναίων, αντιστράτη-
γος ε. α., επίτιμος διοικητής
του Γ' Σώματος Στρατού. Είκο-
σι χρονών ήταν το 1921 ο πα-
τέρας του και είχε ήδη δύο γι-
ους. «Ηταν οδηγός στα τρένα
στη Σμύρνη, μέχρι που στρα-
τεύθηκε εθελοντικά στο Ελλη-
νικό Εκστρατευτικό Σώμα. Πο-
λέμησε στο Εσκί Σεχίρ όπου
τραυματίστηκε και του απονε-
μήθηκε Πολεμικός Σταυρός
και στη μάχη του Αλή Βεράν,
κατά την υποχώρηση του ελλη-
νικού στρατεύματος το '22, χτυ-
πήθηκε στο κεφάλι από βλήμα
πυροβόλου. Για καιρό τότε εί-
χε θεωρηθεί αγνοούμενος»,
ξετυλίγει το οικογενειακό
ιστορικό ο κ. Τσίρκας. Η μητέ-

ρα του ίσα που πρόλαβε, πριν
καεί η Σμύρνη, να διαφύγει μέ-
σω Εβρου. Κατέληξε στη Δρα-
πετσώνα μαζί με τα δύο μεγα-
λύτερα αδέλφια του. «Εκεί
ένας γνωστός της την ενημέ-
ρωσε πως στο στρατιωτικό νο-
σοκομείο Χαλκίδας υπήρχε
τραυματίας ονόματι Γιάννης
Τσίρκας, όπως ο πατέρας μου.
Οντως, ύστερα από τρεις ημέ-
ρες που περπάτησε μέχρι εκεί,
διαπίστωσε πως επρόκειτο για
τον άντρα της, που είχε υπο-

στεί αμνησία. Τον πήρε μαζί
της στην Αθήνα, όπου σταδια-
κά η υγεία του αποκαταστάθη-
κε. Αργότερα μάλιστα απέκτη-
σαν άλλα επτά παιδιά, εγώ εί-
μαι ο ένατος, γεννημένος το
'38. Τα επόμενα χρόνια ο πα-
τέρας μου έστησε στόλο με λε-
ωφορεία και ταξί, που δούλε-
ψε μέχρι και τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο. Σκοτώθηκε τελικά σε
ηλικία 40 ετών, στη μάχη για
την απελευθέρωση της Κορυ-
τσάς», ανατρέχει ο κ. Τσίρκας,

που έχει βαθιά χαραγμένο στη
μνήμη του το γεγονός πως η μη-
τέρα του απέφευγε να μιλά για
αυτή τη θλιβερή ιστορία της
Μικρασίας. «Οπως όλοι οι Μι-
κρασιάτες, τη θεωρούσε πλη-
γή. Ψυχολογικά, είχε την ελπί-
δα πως το σπίτι μας στη Σμύρ-
νη μάς περιμένει. Και αυτή δεν
είχε καταλάβει ότι ο Κεμάλ εί-
χε σχέδιο, να αφανίσει οτιδή-
ποτε χριστιανικό», λέει. 

Εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»
14/9/2012

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ:

«Ανοιχτή πληγή η ιστορία της Μικρασίας»

Ευάγγελος Τσίρκας

ΕΛΛΗ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ - ΜΠΑΛΑΝΟΥ:

«Είχε μουντζουρωθεί για να γλυτώσει»

ME ΠΑΤΕΡΑ Σμυρνιό και
μητέρα Κωνσταντινουπολίτισ-
σα, η εικαστικός Ελλη Σολο-
μωνίδου - Μπαλάνου μια ζωή
τώρα «αναπνέει» αέρα Σμύρ-
νης. «Ο θείος μου, συνιδρυτής
της Εστίας Νέας Σμύρνης,
Χρήστος Σολομωνίδης ήταν
περίφημος σμυρναιογράφος.
Από τη δεκαετία του '50 έγρα-
ψε γύρω στα 30 βιβλία για κά-
θε πτυχή της Σμύρνης. Όλη αυ-
τή η βιβλιογραφία χρησιμοποι-
είται εκτενώς και σήμερα», λέ-

ει στα "ΝΕΑ" η ανηψιά του.
Γεννημένη το 1931, έχει ακόμα
στα αυτιά της τις συνεχείς
σμυρναϊκές αναφορές του, αλ-
λά και αυτές της θείας - νονάς
της Ελλης Μπρουνέτη. «Μου
έχουν διηγηθεί πως ζούσε τη
δεκαετία του 1910 η αστική τά-
ξη στη Σμύρνη, τότε που τα
παιδιά πήγαιναν στο σχολείο
με τον υπηρέτη της οικογένει-
ας, που τους κουβαλούσε τη
σάκα. Και, βεβαίως, μου έχουν
περιγράψει λεπτομερώς πώς
ακριβώς υποχρεώθηκαν και εν
τέλει απομακρύνθηκαν από
τον τόπο τους», αναφέρει.

Δημογέροντας και εκδότης
τα χρόνια εκείνα ο παππούς
της, ήταν φίλος με τον Μητρο-
πολίτη Χρυσόστομο, που μαρ-
τύρησε στα χέρια των Τούρ-
κων. «Ηταν κάτι σαν σύμβου-
λός του. Πήγε κάποια στιγμή
να του πει, "φύγε τώρα όσο εί-
ναι καιρός", αλλλά ο δεσπότης
αρνήθηκε. Απλώς έδωσε στον
παπού μου ένα γράμμα, να το
πάει στον Οικουμενικό Πα-
τριάρχη, να ζητήσει βοήθεια.
Μόνο που η επιστολή αυτή
ήταν αδύνατο να φτάσει στην

Κωνσταντινούπολη», διηγείται
η κ. Σολομωνίδου. Για μέρες
ολόκληρες μετά την Κατα-
στροφή, ο πατέρας και ο θείος
της που έφυγαν έγκαιρα από
τη Σμύρνη, αναζητούσαν επί-
μονα, ανάμεσα στα πλοία που
έφταναν στον Πειραιά με πρό-
σφυγες, την γιαγιά και την
ανήλικη τότε θεία της, που είχε
μουντζουρωθεί για να δείχνει
άσχημη, να γλυτώσει από εν-
δεχόμενο βιασμό. «Και ο παπ-
πούς μου διέφυγε στην Αθήνα
μόλις μία ημέρα πριν από την
Καταστροφή. Ο θείος μου, πά-
λι, είχε επιστρατευτεί από τους
Τούρκους, αλλά το 'σκασε με
κίνδυνο της ζωής του», λέει
χωρίς να ξεχνά την πρώτη φο-
ρά που και η ίδια βρέθηκε στη
γενέτειρα του πατέρα της, τη
δεκαετία του '80. «Τότε η πό-
λη ήταν ακόμη όπως την είχα
δει σε φωτογραφίες, με καμιά
δεκαριά τελευταία ελληνικά
σπίτια. Στεκόμουν, θυμάμαι,
στην προκυμαία με πολλή συ-
γκίνηση». 

Εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ»
14/9/2012

Έλλη Σολομωνίδου 
- Μπαλάνου

ΑΠΟ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
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Πανηγυρικά εορτάστηκε
στις 9 Σεπτεμβρίου

1912, στον Ι. Ναό του Αγίου
Διονυσίου Αρεοπαγίτου της
οδού Σκουφά, η μνήμη του
Αγίου εθνο-ιερομάρτυρος
Χρυσοστόμου Σμύρνης και
των συν αυτώ αναιρεθέντων
κατά τη Μικρασιατιατική
Καταστροφή του 1922, κλη-
ρικών και λαϊκών. Από το
πρωί της εορτής μέλη και
φίλοι της Ενώσεως Σμυρ-
ναίων προσήλθαν στο ναό
για να παρακολουθήσουν
την αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία από τον σεβ. Μη-
τροπολίτη Γλυφάδας και
τους ιερείς της εκκλησίας. 

Μιλώντας προς το εκκλη-
σίασμα ο σεβ. κ. Παύλος, με
έντονη συγκίνηση αναφέρ-
θηκε στις αναμνήσεις του
αείμνηστου πατέρα του από
τον Άγιο Χρυσόστομο, ο

οποίος μικρό παιδί στη
Σμύρνη, είχε λάβει από τα τί-
μια χέρια του ιεράρχη, αντί-
δωρο και πασχαλινό αυγό.
«Οταν [το 1922], συνέχισε ο
σεβ. Γλυφάδας, ο πατέρας
μου έφθασε πρόσφυγας
στην Ελλάδα, κρατούσε μα-
ζί του ως φυλακτό, μια φω-
τογραφία του Σμύρνης Χρυ-
σοστόμου, κομμένη από
εφημερίδα, την οποία ως ιε-
ρά παρακαταθήκη, μου πα-
ρέδωσε, για να θυμούμαι
τον μεγάλο εκκλησιαστικό
άνδρα, ο οποίος δεν πρόδω-
σε, ούτε την πίστη του, ούτε
τήν πατρίδα του, ούτε τους
χριστιανούς, που του είχε
εμπιστευθεί η Πρόνοια του
Θεού.

Η μορφή του μαρτυρικού
Ιεράρχου, χαράχθηκε ανεξί-
τηλα στη μνήμη και την καρ-
διά μου. Και δόξα τω Θεώ,

αξιώθηκα, ως Επίσκοπος,
να τιμώ τον ιεράρχη ως
Άγιο, αφού η Αγία μας Εκ-
κλησία, τον κατέταξε ανά-
μεσα στο χορό των Ιερο-
μαρτύρων. Η πανσέβαστη
εικόνα του ευλογεί το Μη-

τροπολιτικό Γραφείο μου,
αλλά και κατ’ έτος τιμούμε
τον Άγιο και τους συν αυτώ
τελειωθέντες, με ιδιαίτερη
λαμπρότητα, στον Ιερό Κα-
θεδρικό Ναό μας στη Γλυ-
φάδα».

Γιορτή στη Βούλα για τα 4 χρόνια του MIKRASIATIS.GR

Μέσα σε ατμόσφαιρα όπου
οι μνήμες ζωντάνεψαν,

πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 21 Σεπτεμβρίου η δεύτε-
ρη Μικρασιατική Βεγγέρα του
Δικτύου «Μικρασιάτης» σε συν-
διοργάνωση με τον Οργανισμό
Αθλητισμού, Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.)
του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης και τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Γυναικών
«Απολλωνία».

Στο κατάμεστο από κόσμο θε-
ατράκι «Σοφία Βέμπο» της
Βούλας και με το φεγγάρι να
πλαισιώνει πότε τις συγκλονι-
στικές αφηγήσεις της Μαριάν-
νας Μαστροσταμάτη και πότε
την αυθεντική εκτέλεση τρα-
γουδιών από την Τούλα Σιδέρη
έζησαν όλοι μοναδικές και αξέ-
χαστες στιγμές.

Ο Θοδωρής Κοντάρας, υπεύ-
θυνος του χορευτικού συγκρο-
τήματος του Πολιτιστικού Ορ-
γανισμού της Νέας Ερυθραίας
και της παρέας των γυναικών
που τους συνοδεύουν με τα τρα-

γούδια τους, ταξίδευσε τους πα-
ριστάμενους με τις γνώσεις του
στο μικρασιάτικο χορό και το
τραγούδι.

Το μουσικό συγκρότημα «Δή-
θεν» εκτέλεσε αυθεντικά τρα-
γούδια από τις πέραν του Αι-
γαίου ανατολικές ακτές και οι
χορευτές ζωντάνεψαν με το

μπάλο, το συρτό και τον απτάλι-
κο τις μικρασιάτικες βεγγέρες.

Ο Δημήτρης Παντέλας, δια-
χειριστής του «Μικρασιάτης»
μίλησε για το έργο του Δικτύου
που αυτή τη στιγμή ενώνει τους
απανταχού απογόνους Μικρα-
σιατών και τους Συλλόγους τους
σε όλον τον κόσμο. Ενώ ο Στέ-

φανος Χατζηστεφάνου, κατέ-
πληξε όλους με την «στιχοπλο-
κή» των ποιημάτων που έγραψε
για την βραδιά και καταχειρο-
κροτήθηκε.

Το παραδοσιακό καροτσάκι
με τα παγωτά που κερνούσε
τους προσερχόμενους, τα γλυκά
και τα ποτά του Συνεταιρισμού
Γυναικών Προσφυγικού Συνοι-
κισμού Θήβας, έδωσαν μια νότα
οικειότητας σ’ αυτή τη μικρα-
σιατική φιλοξενία της βεγγέρας
όπου όλοι τραγούδησαν και στο
τέλος χόρεψαν σαν μια παρέα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο σεβασμιότατος
μητροπολίτης Γλυφάδας κ.
Παύλος, Σμυρνιός στην κατα-
γωγή από πατέρα, ο αντιδήμαρ-
χος κ. Αργυρουδάκης Ελευθέ-
ριος, δημοτικοί σύμβουλοι κα-
θώς και μέλη Δ.Σ. Μικρασιατι-
κών Συλλόγων. Από την Ένω-
ση Σμυρναίων έδωσαν το παρόν
ο πρόεδρος κ. Ευαγγ. Τσίρκας
και η σύμβουλος κ. Αικατερίνη
Μπαρμπάτση. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Μνήμη των εθνο-ιερομαρτύρων του 1922

Ο σεβ. μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος ιερουργών κατά τη φετινή
Θ. Λειτουργία για τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης

Μαριάννα Μαστροσταμάτη. Από τους βασικούς συντελεστές της δεύτερης
μικρασιατικής βεγγέρας χάρη στη συγκλονιστική απόδοση των κειμένων που

διάβασε. 
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Φέτος, ομόρφυνε το καλοκαίρι
μας ένα εξαιρετικό γεγονός, η

θαυμάσια έκθεση «Η Σμύρνη των
Ελλήνων», που διοργάνωσαν η
Ένωση Σμυρναίων και η Ιστορική
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελ-
λάδος. Επίκαιρη πάντοτε και
άκρως ενδιαφέρουσα, εντάχτηκε
στο πλαίσιο της 90ής επετείου
από τη Μικρασιατική Καταστροφή
και πραγματοποιήθηκε στο Ιστο-
ρικό Μουσείο (στην Παλιά Βουλή
της οδού Σταδίου), με τετράμηνη
σχεδόν διάρκεια (5 Ιουλίου - 14
Οκτωβρίου 2012). 

Η έκθεση αυτή, πολυσήμαντη,
πολυποίκιλη, με πολλές και δια-
φορετικές όψεις, άνοιξε δρόμους
επικοινωνίας της σμυρναϊκής
ιστορίας με το σύγχρονο κοινό και
συνέδεσε γι’ άλλη μια φορά τη
Σμύρνη - και κατ’ επέκταση τη Δυ-
τική Μικρασία - με την Αθήνα, πα-
ρουσιάζοντας με τον πιο απτό
τρόπο την οργάνωση, την κοινω-
νία, τους θεσμούς, τις επιδιώξεις
και γενικά τη ζωή του Σμυρναϊκού
Ελληνισμού μέσα στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία. Σοβαρή κι
εμπεριστατωμένη, κάλυψε με
πληρότητα τη ζωή στη Σμύρνη μέ-
σα σ’ ένα λαμπρό κτίριο, από τα
ωραιότερα της Αθήνας, εφάμιλλο
των καμένων αρχοντικών του
σμυρναίικου Κε ή του χαριτωμέ-
νου Κορδελιού.

Μας μετέφερε μια πολυσύνθετη
ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική
μνήμη, αντιπροσωπεύοντας την
επιθυμία πολλών να διατηρηθεί
στη μνήμη μας ένας κατεστραμμέ-
νος κόσμος που άκμασε πριν το
1922 «στην άλλη μεριά του νερού»,
πολύ περισσότερο από ό,τι η Αθή-
να εκείνης της εποχής. 

Η έκθεση αγκάλιασε κάθε το-
μέα της ελληνικής ζωής στη
Σμύρνη (εκκλησία, παιδεία, οικο-
νομία, κοινωνία, αθλητισμό, δια-
σκέδαση, κοινοτική οργάνωση,
περίθαλψη, ιδεολογία) και αντα-
ποκρίθηκε πέραν πάσης προσδο-
κίας στον τίτλο της «Η Σμύρνη των
Ελλήνων». Προέβαλε τα ελάχιστα
από έναν ακμαιότατο και σφριγη-
λό Ελληνισμό, άριστα οργανωμέ-
νο, υπερβολικά φιλόπατρι, εντυ-
πωσιακά ενεργητικό και δραστή-
ριο, γεμάτο αξίες και ιδανικά, με
αξεπέραστη εθνική και πολιτισμι-
κή προσφορά. Έτσι, προκαλεί
στον «ψαγμένο» θεατή καίρια
ερωτήματα για το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον. Αισθανόμα-
στε ακόμη οδύνη, πικρία και πόνο
για τα κυριολεκτικώς και μεταφο-
ρικώς χαμένα, μα τα αισθήματα
αυτά μετριάζονται κατά πολύ από
την υπερηφάνεια μας και το θαυ-
μασμό μας για όσα επιτεύχθηκαν
εκεί κάποτε. 

Είναι μια έκθεση-κίνητρο για
εθνική αυτοσυνειδησία, χωρίς ου-
τοπίες και παγκοσμιοποίηση.
Όλες οι δυσχέρειες, που προέρ-
χονταν από το οθωμανικό δοβλέτι
με τη διεφθαρμένη και δυσλει-
τουργούσα κρατική μηχανή του,
αντιμετωπίζονταν τότε επιτυχώς
και ο Σμυρναϊκός Ελληνισμός έλα-
μπε διά της ακμής παντού. Καθώς
οι Έλληνες της Σμύρνης δεν είχαν
καμιάν απολύτως κρατική βοή-
θεια και όλα τα έκαναν μόνοι
τους, μέσω της Εκκλησίας, της
Κοινότητας, των σιναφιών και των
συλλόγων, μπορεί να μας δώσει
ιδέες για τη σημερινή εποχή, που
όλοι μας απαιτούμε τα πάντα από
το κράτος. 

Στις προθήκες και στους πίνα-
κες της έκθεσης είδαμε, και τι δεν
είδαμε!!! Πορτρέτα εγκρίτων
Σμυρνιών (έργα κυρίως του Σμυρ-
νιού ζωγράφου Χαράλαμπου Πα-
λαιολόγου), πολυτελή ή απλά κα-
θημερινά αντικείμενα (βαφτιστικά,
ασπρόρουχα, γυναικεία εξαρτή-
ματα και είδη καλλωπισμού, σερ-
βίτσια, ασημικά), φίρμες και δια-
φημίσεις της εποχής για μαγαζιά,
προϊόντα κι υπηρεσίες που δεί-
χνουν έναν υψηλότατο δείκτη οι-
κονομίας και πολιτισμού. Φωτο-
γραφίες παλαιών οικογενειών κι
αριστοκρατών «από το αλτοράγκο
τση Σμύρνης», δασκάλων, ποιη-
τών, επιστημόνων, δημοσιογρά-
φων, ζωγράφων, φιλοτέχνων και
κάθε λογής πνευματικών τέκνων

της ιωνικής πρωτεύουσας, δημο-
γερόντων και κοινοτικών παραγό-
ντων, αθλητών, επιχειρηματιών κι
ανθρώπων της οικονομικής ζωής
κλπ. Ιστορικές σημαίες του στρα-
τηγείου, του λιμεναρχείου και των
δικαστηρίων της Σμύρνης από τον
καιρό της απελευθέρωσης (1919-
22), που περισώθηκαν από την Κα-
ταστροφή. Χάρτες σπάνιους και
πολύ κατατοπιστικούς, όπως ένας
του Ερνέστου Μπον (1913) για την
ίδια την πόλη της Σμύρνης, που
κραυγάζει αδιάψευστα την ελληνι-
κή της υπεροχή. Σπάνιες γκρα-
βούρες από το 18ο αι., επιστολικά
δελτάρια και σύγχρονες φωτο-
γραφίες με τ’ απομεινάρια του Ελ-
ληνισμού στους δρόμους και στις
γειτονιές της πόλης. 

Στην πληρέστατη έκθεση περι-
λαμβάνονταν επίσης συγκινητικά
προσωπικά αντικείμενα κορυφαί-
ων ιστορικών προσώπων που συν-
δέθηκαν με τη Σμύρνη, όπως το
γραφείο του Αδ. Κοραή, άμφια
του εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου,
ο κοντυλοφόρος και διπλωματικά
έγγραφα του Βενιζέλου, σχετικά
με τη συνθήκη των Σεβρών, όπλα,
ρούχα και παράσημα του αρχι-
στράτηγου Λ. Παρασκευόπουλου,
καθώς και το χρυσό στεφάνι των
μικρασιατικών πόλεων που του
δόθηκε ως ελευθερωτή της Ιω-
νίας.

Πολλές προθήκες ήταν αφιε-
ρωμένες στην υψίστης ποιότητος
παρεχομένη παιδεία στη Σμύρνη,

που είχε μερικά από τα μεγαλύ-
τερα και καλύτερα σχολεία του
ελληνικού κόσμου. Σχολικά βι-
βλία, κανονισμοί και προγράμμα-
τα, έγγραφα κι ενδεικτικά, όλα
πολύ ενδεικτικά της εκπαιδευτι-
κής δουλειάς που γινόταν εκεί.
Επίσης βιβλία, λεξικά, εφημερί-
δες, περιοδικά εκδομένα στη
Σμύρνη, με ποικίλο περιεχόμενο,
από θρησκευτικά θέματα κι αρ-
χαίους συγγραφείς μέχρι μετα-
φράσεις Ευρωπαίων λογοτεχνών
(π. χ. έργα του Όσκαρ Ουάιλντ,
Αρσέν Λουπέν, Ιβανώης, Ο Φιλάρ-
γυρος, Αι δύο ορφαναί κ.ά.). Εντυ-
πωσιάζουν κυρίως τα πολλά και
διάφορα περιοδικά, όπως Μέ-
ντωρ, Φιλόκαλος Σμυρναίος, Ιερός
Πολύκαρπος, Ο Μέλης, Αποθήκη
Ωφελίμων Γνώσεων, Ανατολή, Κό-
σμος. Όλα τους έχουν χαρακτη-
ριστικούς τίτλους στα ελληνικά κι
όχι ξένους, όπως πολύ συνηθίζε-
ται σήμερα.

Εκπληκτικά και τα εκθέματα
που πρόβαλαν τον αθλητισμό
(πρωτοπόρος η Σμύρνη στον το-
μέα αυτό, καθώς ξεπερνά κάθε
άλλη ελληνική πόλη στα σπορ), τη
λογοτεχνική παραγωγή, το θέα-
τρο, τη μουσική ζωή, αστική και
λαϊκή, ακόμη και την περίθαλψη
(μας συγκίνησαν πολύ τα γιγαντι-
αία κλειδιά του καμένου πια Γραι-
κικού Νοσοκομείου του Αγ. Χαρα-
λάμπους). 

Στο τέλος ιδιαιτέρως συγκινητι-
κές κι αποκαλυπτικές ήταν οι προ-
θήκες οι αφιερωμένες στο μαρτύ-
ριο του εθνομάρτυρα Χρυσοστό-
μου και στα ενθυμήματα του κο-
ρυφαίου Σμυρνιού ποιητή μας
Γιώργου Σεφέρη.

Επρόκειτο, λοιπόν, για μια έκ-
θεση καίρια και βασική στην
«ανοικοδόμηση» της μικρασιατι-
κής ιστορίας προσωπικά από τον
καθένα μας. Συντηρεί τη μικρα-
σιατική ιδέα, θεμελιώνει κι απο-
δεικνύει με τον πιο εύγλωττο τρό-
πο τη σπουδαιότητα της Σμύρνης
ως μήτρας του νεοελληνικού πο-
λιτισμού τουλάχιστον των τριών
τελευταίων αιώνων (1688-1922).
Το κυριότερο όμως, τη θεωρούμε
ψυχωφελή και ιδιαιτέρως επιμορ-
φωτική για τους νέους σήμερα,
καθώς ανοίγει δρόμους επικοινω-
νίας της τωρινής γενιάς μ’ έναν
κόσμο άγνωστο σ’ αυτήν, αφού
ούτε τον απόηχό του αισθάνεται
και δεν γνωρίζει γι’ αυτόν παρά
ελάχιστα πια. 

Εύγε στους διοργανωτές, μαζί
με τις ολόθερμες ευχαριστίες
μας! Μακάρι να περιοδεύσει σε
όλη την Ελλάδα, να τη δουν όλοι!

* Ο κ. Θοδωρής Κοντάρας είναι
φιλόλογος

«Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»
Έκθεση επίκαιρη

και άκρως ενδιαφέρουσα
Του ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΝΤΑΡΑ

Η άποψη του εσωτερικού του «Θέατρου Σμύρνης», το οποίο χτίστηκε πάνω
σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιγνάτιου Βαφειάδη, εντυπωσίασε τους επισκέπτες

της έκθεσης. 
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Ούτε ο υδράργυρος που είχε
φτάσει τους 40 Κελσίου

ούτε οι προγραμματισμένες
διακοπές των Αθηναίων ούτε οι
διαδηλώσεις στο κέντρο της
Αθήνας εμπόδισαν την προσέ-
λευσή χιλιάδων επισκεπτών στο
κτίριο της Παλαιάς Βουλής για
την έκθεση «Η Σμύρνη των Ελ-
λήνων», που συνδιοργάνωσαν η
Ιστορική και Εθνολογική Εται-
ρεία της Ελλάδος και η Ένωσις
Σμυρναίων από 6 Ιουλίου έως
14 Οκτωβρίου 2012. 

Ενα πλήθος ανθρώπων από
κάθε γωνιά της Ελλάδας, πολ-
λοί ομογενείς από τον Ελληνι-
σμό της διασποράς, αλλά και
ξένοι τουρίστες που κείνες τις
μέρες βρέθηκαν στην Αθήνα,
ένας ολόκληρος κόσμος που
κατά τους μετριότατους υπολο-
γισμούς υπερέβαινε τα 4.000
άτομα, ανέβηκε στον εξώστη
της Παλαιάς Βουλής για να δει
το εκθεσιακό υλικό το οποίο
αναδείκνυε την ελληνικότητα
της Σμύρνης τα χρόνια της με-
γάλης ακμή της. Η μεγάλη επι-
τυχία της έκθεσης αποδεικνύε-
ται όχι μόνο από την εντυπω-
σιακή προσέλευση επισκεπτών,
γεγονός που οδήγησε σε δύο
παρατάσεις της διάρκειάς της,
αλλά και από τις ιδιαίτερες θε-
τικές απόψεις που έχουν γρα-
φτεί στο βιβλίο επισκεπτών από
τους ίδιους και από τις προτά-
σεις για τη μεταφορά της σε
πολλές πόλεις της Ελλάδος και
του εξωτερικού. 

Τα εγκαίνια
Τα εγκαίνια της έκθεσης

πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιου-
λίου, στην ιστορική αίθουσα συ-
νεδριάσεων της Παλαιάς Βου-
λής, με χαιρετισμό του γεν.
γραμματέα της Ιστορικής και
Εθνολογικής Εταιρείας της Ελ-
λάδος, κ. Ιωάννη Μαζαράκη.
Ακολούθησαν ένας ακόμη χαι-
ρετισμός από τον πρόεδρο της
Ενώσεως Σμυρναίων, κ. Ευάγ-
γελο Τσίρκα, και ομιλία από

τον αντιπρόεδρο του σωματεί-
ου, κ. Φαίδωνα Παπαθεοδώ-
ρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σημασία των εκθεμάτων για τη
διατήρηση της ιστορικής μνή-
μης και τόνισε: «Η πρώτη και
βασική επιδίωξή μας είναι να
παρουσιάσουμε μέσω των εκ-
θεμάτων την ελληνικότητα της
πόλης στην οποία οι Eλληνες
αποτελούσαν το πολυπληθέστε-
ρο πληθυσμιακά στοιχείο με
όλη τη δραστηριότητα της ζωής
να περνά στα χέρια τους. Ακό-
μα και η επίσημη γλώσσα της
πόλης ήταν η ελληνική. Δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο πως οι
Τούρκοι την αποκαλούσαν
"Γκιαούρ Ιζμίρ", δηλαδή "Σμύρ-
νη των απίστων", δίνοντας έτσι
έστω και άθελά τους την δική
τους ομολογία για τον χαρα-
κτήρα της πόλης.

Η δεύτερη επιδίωξή μας ήταν
μέσα από την έκθεση να ανα-
δείξουμε την αναγκαιότητα της
δημιουργίας ενός μεγάλου
Μουσείου για τον Ελληνισμό
της Σμύρνης και όλης της Μ.
Ασίας κάτι που η ελληνική Πο-
λιτεία πεισματικά μας αρνιέται
χρόνια τώρα. Και όμως είναι ο
μόνος δρόμος, αν θέλουμε να
σώσουμε τα κάθε είδους κειμή-
λια που οι πρόσφυγες έφεραν
μαζί τους σαν ξεριζώθηκαν από
τις τρισχιλιόχρονες εστίες τους.

Η τρίτη, τέλος, επιδίωξή μας
ήταν να επαναφέρουμε μέσω
της έκθεσης το αίτημα για την
αναγνώριση από την ελληνική
πολιτεία και τη διεθνή κοινότη-
τα της Γενοκτονίας του Ελληνι-
σμού της Μ. Ασίας και αυτό ως
ενέργεια σεβασμού στη μνήμη
των Ελλήνων της Ανατολής και

ως πράξη αποφυγής παρομοίων
εγκλημάτων στο μέλλον, ιδίως
από τη γειτονική μας χώρα». 

Παρόντες οι βουλευτές κ.κ.
Τάσος Νεράντζης και Παύλος
Βογιατζής (αμφότεροι μικρα-
σιατικής καταγωγής), ο αρχη-
γός του στόλου αντιναύαρχος
Κων. Μαζαράκης -Αινιάν, ο τ.
πρόξενος της Ελλάδος στην
Κωνσταντινούπολη κ. Βασ.
Μπορνόβας, καθηγητές Πανε-
πιστημίου, ο πρόεδρος του Αμε-
ρικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
- DEREE δρ David Horner με
τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Βούρου - Ευταξία κ.
Αντων. Βογιατζής, ο πρόεδρος
του Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης κ.
Κων. Δέδες επικεφαλής αντι-
προσωπείας της ομάδας, εκ-
πρόσωποι μικρασιατικών σω-
ματείων.

Αριστερά: Από τα κειμήλια της έκθεσης. Η μίτρα του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης (Συλλογή Εθνικού Ιστορικού
Μουσείου). Δεξιά: Φίλοι του Μikrasiatis.gr με τον υπεύθυνο του Δικτύου κ. Δημ. Παντέλα (δεύτερος από αριστερά)
και τον αντιπρόεδρο της Ενώσεως Σμυρναίων κ. Φαίδ. Παπαθεοδώρου (κέντρο).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Mέγα πλήθος και μέγα πάθος
στη «Σμύρνη των Ελλήνων»

Προς τα Μέλη και τους Φίλους της Ενώσεως Σμυρναίων

Εάν διαθέτετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
σας παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε στη διεύθυνση

ensmyrn@otenet.gr
Mας βοηθάτε να επικοινωνούμε μαζί σας σε ηλεκτρονική μορφή

ταχύτερα και χωρίς τα έξοδα που απαιτεί η συνηθισμένη αλληλογραφία.
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Πλατεία Μικράς Ασίας
στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Με κάθε επισημότητα πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυρια-

κή 23 Σεπτεμβρίου 2012, το από-
γευμα, η τελετή ονοματοδοσίας
της πλατείας, που βρίσκεται επί
της οδού Αρκαδίου στον Τσακό
Αγίας Παρασκευής, σε «ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ». Χρειά-
στηκε αγώνας 14 μηνών μέχρις
ότου μπορέσουν οι Μικρασιάτες
της Αγίας Παρασκευής να
έχουν τη δική τους πλατεία που
θα θυμίζει την αξέχαστη πατρί-
δα τους.

Η τελετή άρχισε με αγιασμό
που τέλεσε ο πρωτοπρ. π. Σταύ-
ρος Γούλας, και ακολούθησαν
τα αποκαλυπτήρια της αναμνη-
στικής πλάκας από τον αντιπε-

ριφερειάρχη κ. Κων. Μανιάτη,
το δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
κ. Βασ. Ζορμπά και την Πρόε-
δρο του Συλλόγου Μικρασια-
τών Ανατολικής Αττικής κ. Πα-
ρασκευή Σαριντζιώτου-Παπα-
γεωργίου, η οποία κατέθεσε
στεφάνι, καθώς και χαιρετισμοί
επισήμων. Η τελετή έληξε με
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο
οποίο συμμετείχαν χορευτικά
τμήματα της Πανελλήνιας
Ένωσης Εφεσίων, του Συλλό-
γου Μικρασιατών Αιγάλεω
«Νέες Κυδωνίες», και η χορω-
δία Γλυκών Νερών με χοράρχη
τον κ. Κωνσταντίνο Παπαχρι-
στοδούλου. 

Την τελετή της ονοματοδοσίας

δεν μπόρεσαν να επισκιάσουν

οι βανδαλισμοί στο χώρο της

πλατείας. Όπως κατήγγειλε

στην ομιλία της η κ. Παπαγεωρ-

γίου την παραμονή της εκδήλω-

σης άγνωστοι έσπασαν τη μαρ-

μάρινη πλάκα, έγραψαν εμετικά

συνθήματα κατά της προέδρου

στον ιστό της σημαίας και με

ανώνυμα τηλεφωνήματα προ-

σπάθησαν να τρομοκρατήσουν

την Πρόεδρο του Συλλόγου,

ώστε να μην πραγματοποιηθεί η

τελετή. 

Πριν από 90 χρόνια, στις
10.50 το πρωί του Σαβ-

βάτου, 9 Σεπτεμβρίου του
1922, εξήντα έφιπποι Τούρ-
κοι τσέτες «πατούσαν» την
ελληνική Σμύρνη. Ήταν η
αρχή της Καταστροφής.

Ο Ελληνισμός έχανε ολο-
κληρωτικά το ανατολικό του
σκέλος πέρα από το Αιγαίο.
Ύστερα από 2.700 χρόνια,
ξεριζώνονταν από τις εστίες
τους, 2.400 ελληνικές πό-
λεις και χωριά της Μικρα-
σίας. Το μέγεθος του ξερι-
ζωμού τραγικό!!! 1.250.000
νεκροί, 1.300.000 πρόσφυ-
γες!

Επίσης σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρατίθενται
στην «Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους» τις ημέρες του
εμπρησμού (13-16 Σεπτεμ-
βρίου) κάηκαν περίπου
4.000.00 στρέμματα – το
90% της πόλης: αποτεφρώ-

θηκαν όλοι σχεδόν οι ορθό-
δοξοι ναοί, 117 σχολεία κοι-
νοτικά και ιδιωτικά Ελλήνων
και Αρμενίων, 5.000 κατα-
στήματα και 55.000 σπίτια
από τα οποία 43.000 ήταν
ελληνικά…

Στην Ιστορία των λαών,
πολλές πόλεις χάθηκαν και
στη θέση τους δημιουργή-
θηκαν εθνικές πόλεις. Η
Σμύρνη όμως είχε το πιο
τραγικό τέλος!

Ο Αμερικανός πρόξενος
στη Σμύρνη George Horton
γράφει στις σημειώσεις του
επιγραμματικά: «Το πιο
ισχυρό συναίσθημα που πή-
ρα μαζί μου φεύγοντας από
τη Σμύρνη, ήταν ένα αίσθη-
μα ντροπής που ανήκω στο
ανθρώπινο γένος».

Έχουν περάσει 90 χρόνια
από τη στιγμή που ένα ακό-
μα ελληνικό όνειρο, η «Με-
γάλη Ιδέα» σβήστηκε από

τις σελίδες των ελληνικών
επιτυχιών και σφραγίστηκε
με μια τραγωδία που οι μνή-
μες της βαραίνουν ακόμη
ολόκληρο τον Ελληνισμό.

Η Μικρασιατική περιπέ-
τεια του 1919-1922 και η κα-
ταστροφή που επακολούθη-
σε αποτελεί ένα από τα πιο
θλιβερά γεγονότα της ιστο-
ρίας μας, που η ανάμνησή
του συγκινεί όλους μας και
κυρίως τους κατοίκους των
περιοχών που αποτέλεσαν
τις νέες εστίες για τον προ-

σφυγικό ελληνισμό: Νέα Ιω-
νία, Νέα Μάκρη, Νέα Σμύρ-
νη … και τόσες άλλες. Το-
πωνύμια ελπιδοφόρα, αισιό-
δοξα για μια νέα αρχή επα-
νεγκατάστασης, δημιουρ-
γίας και λησμονιάς.

Η Νέα Σμύρνη μας αποτέ-
λεσε για τους πρόσφυγες
της Σμύρνης, τη συνέχεια
της παράδοσης, του πολιτι-
σμού και της κουλτούρας
της «μάνας» Σμύρνης.

90 χρόνια Μνήμης
Του ΤΑΚΗ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ

Ο
αντιπεριφερειάρχης
Κων. Μανιάτης
(αριστερά), η
πρόεδρος των
Μικρασιατών Αγ.
Παρασκευής
Αττικής Βούλα
Παπαγεωργίου και ο
δήμαρχος της πόλης
Βασ. Ζορμπάς
ανασύρουν τη
σημαία που
σκεπάζει την
αναμνηστική πλάκα
με την ονομασία της
νέας πλατείας. 

«Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις, πονεί»
Γ. Σεφέρης

(Συνέχεια στη σελ. 15)

Αριστερά: Ο πολεοδόμος Πέτρος Καλλιγάς που εκπόνησε τα πρώτα σχέδια για
την ανέγερση της Νέας Σμύρνης. Δεξιά: Η σύμβαση του ελληνικού κράτους με
τη γαλλική εταιρεία Boulevard Hausmann (Βουλεβάρ Οσμάν) για την ανέγερση
της Νέας Σμύρνης. Φωτογραφίες από το βιβλίο Νέα Σμύρνη. Από την
Καταστροφή στη Δημιουργία, εκδ. Δήμου Ν. Σμύρνης, σ. 69.
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Το Σαββατοκύριακο 9 και
10 Σεπτεμβρίου, στον

Καθεδρικό Ναό Ευαγγελι-
στρίας Νέας Ιωνίας Μαγνη-
σίας, τιμήθηκαν με επισημό-
τητα οι Άγιοι Νεομάρτυρες
της Μικρασιατικής Κατα-
στροφής που γνώρισαν ατι-
μωτικό και βίαιο θάνατο,
που το αίμα τους πότισε τη
μικρασιατική γη και αναμί-
χθηκε με το αίμα χιλιάδων
μαρτύρων του Χριστιανι-
σμού. 

Τις λατρευτικές εκδηλώ-
σεις οργάνωσε η Ενορία Ευ-
αγγελιστρίας με την συνερ-
γασία της Πολιτιστικής
Εστίας Μικρασιατών «ΙΩ-
ΝΕΣ» και του Πολιτιστικού
Συλλόγου «ΤΟ ΕΓΓΛΕΖΟ-
ΝΗΣΙ».

Το Σάββατο τελέστηκε Πα-
νηγυρικός Εσπερινός με Αρ-
τοκλασία και ακολούθησε
σχετική ομιλία του Αρχιμαν-
δρίτη πατέρα Αθανασίου
Κολλά. 

Την Κυριακή μετά τον Όρ-
θρο και την πανηγυρική
Θεία Λειτουργία, μίλησε ο
Αρχιμανδρίτης - γόνος Μι-
κρασιατών - π. Επιφάνιος Οι-
κονόμου και στη συνέχεια

εψάλη Μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των

Μικρασιατών γονέων και
αδερφών. Επακολούθησε,

έξωθεν του ναού, κατάθεση
στεφάνων από τις προέ-
δρους των Μικρασιατικών
Σωματείων στο Μνημείο Μι-
κρασιατικής Καταστροφής
και λιτάνευση των ιερών ει-
κόνων των Αγίων Ιερομαρ-
τύρων.

Το απόγευμα της ίδιας
ημέρας τελέστηκε Εσπερι-
νός με Παράκληση στον
Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης,
ποίημα του υμνογράφου Σι-
μωνοπετρίτου Πορφυρίου
μοναχού. 

Στις εκδηλώσεις παρέστη-
σαν επίσημοι και πλήθος κό-
σμου.

Aργυρώ Μάμαλη-Κοπάνου 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τον τρισυπόστατο ναό της
Κιουτάχειας, της πατρίδας

των προγόνων τους, που είναι
αφιερωμένος στους Ταξιάρ-
χες, τον Άγιο Μηνά και τον
Άγιο Χαράλαμπο επισκέφτη-
καν στις 30 Ιουνίου, τα παιδιά
και τα εγγόνια των προσφύγων
για να προσκυνήσουν στο χώ-
ρο, όπου εκκλησιάζονταν οι δι-
κοί τους μέχρι τον τραγικό Αύ-
γουστο του 1922, εκεί όπου
ανήμερα της γιορτής της Με-
γαλόχαρης τους βρήκε η τρο-
μερή είδηση του ξεριζωμού. 

Εκατόν τριάντα άτομα, από-
γονοι των ξεριζωμένων Κιου-
ταχειωτών από τη Βορ. Ελλά-
δα, την Αθήνα και την Κύπρο,
παρέστησαν στην επιμνημόσυ-
νη δέηση που τέλεσε στο προ-
αύλιο του ναού ο μητροπολίτης
Προύσης Ελπιδοφόρος, στο τέ-
λος της οποίας μοιράστηκαν σε

όλους τους παρευρισκόμενους
κόλλυβα και παραδοσιακά
κουλουράκια της Κιουτάχειας.

Την επομένη (1 Ιουλίου
2012) σε ειδικά διαμορφωμένο
χώρο τοπικού ξενοδοχείου, ο
μητροπολίτης Ελπιδοφόρος
προεξήρχε της αρχιερατικής
Θ. Λειτουργίας, συμπαραστα-
τούμενος από τον κιουταχειώ-
τικης καταγωγής αρχιμ. π. Ει-
ρηναίο Χατζηεφραιμίδης της Ι.
Μητροπόλεως Φλωρίνης και
τον π. Σαμουήλ του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου. Μιλώντας
προς τους προσκυνητές ο σεβ.
Προύσης αναφέρθηκε στη ση-
μασία της επίσκεψης στην Κι-
ουτάχεια και ευχήθηκε ο ναός
να επισκευαστεί «για να μπο-
ρούμε να ερχόμαστε και να
προσευχόμαστε».

Ακολούθησε παράθεση γεύ-
ματος κατά τη διάρκεια του

οποίου παρουσιάστηκαν ελλη-
νικοί παραδοσιακοί χοροί της
Κιουτάχειας και της Μ. Ασίας
από νέους και νέες με παρα-
δοσιακές ενδυμασίες. 

Την επίσκεψη των Κιουτα-
χειωτών στα πατρογονικά εδά-

φη κάλυψε τηλεοπτικό συνερ-
γείο της ΕΤ-3 για λογαριασμό
της εκπομπής «Αληθινά σενά-
ρια», ενώ ευρεία δημοσιότητα
έδωσε ο τουρκικός τύπος. 

Σοφία Καραγαβριηλίδου

Κιουτάχεια (Ιούνιος 2012). Επιμνημόσυνη δέηση από τον μητροπολίτη Προύσης
κ. Ελπιδοφόρο μπροστά από τον ερειπωμένο ναό των Ταξιαρχών. 

Η εικόνα των αγίων 
εθνο-ιερομαρτύρων Ιεραρχών
της Μικράς Ασίας.
Έργο του Ζαχ. Καραφέργια
στον Ι. Ναό Ευαγγελιστρίας
Ν. Ιωνίας Βόλου. 

Οι Κιουταχειώτες στην πατρίδα των προγόνων τους
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΖΑΡΗΣ

Ο νονός μου 
ο Καλόγερος. 
Από τα Καράμπουρνα 
της Σμύρνης στην 
Περαία Θεσσαλονίκης 

Από τις εκδόσεις «Μπαλτά» κυ-
κλοφόρησε πριν από λίγες μόλις
μέρες (18/9/2012) το ωραίο και πο-
λύ ενδιαφέρον βιβλίο του Αντώνη
Ματζάρη «Ο νονός μου ο Καλόγε-
ρος – Από τα Καράμπουρνα της
Σμύρνης στην Περαία Θεσσαλονί-
κης». Πρόκειται για τη μυθιστορη-
ματική αυτοβιογραφία του Καρα-
μπουρνιώτη Μιχάλη Καλόγερου
που γεννήθηκε στο Μεγάλο Μολ-
δοβάνι της Ερυθραίας το 1892,
έζησε πολλά από τα ιστορικά γε-
γονότα που συντάραξαν την περιο-
χή της Ιωνίας και την Ελλάδα ως το
1922 και κατέληξε πρόσφυγας στη
νεοϊδρυθείσα Περαία Θεσσαλονί-
κης, όπου πέθανε το 1986. 

Οι συναρπαστικές αφηγήσεις
και τα ενθυμήματα του Μιχάλη
Καλόγερου, ο οποίος έζησε στο
πετσί του όλα τα γεγονότα, μικρά
ή μεγάλα, του 20ού αι., που «καρ-
φώθηκαν μέσα του σαν καρφιά».

Ο ευρύς κι ακμαίος ελληνικός κό-
σμος του παρελθόντος, η ευτυχι-
σμένη ζωή στην Πατρίδα και τα βά-
σανα των υποδούλων, η συμβίωση
με τους «άλλους», οι διωγμοί, οι
πόλεμοι, η προσφυγιά κι η απελπι-
στική συρρίκνωση του Ελληνισμού,
η τελική εγκατάσταση στην Πε-
ραία, η δίψα για τη ζωή, η καθημε-
ρινή βιοπάλη, οι αγώνες κι οι αγω-
νίες σπουδαίων κι «επώνυμων» ή
απλών, άσημων ανθρώπων· μνήμες
από έναν κόσμο που έφυγε, μα στέ-
κει ακόμα δίπλα μας, είναι πάντα
μέσα στην καρδιά μας.

Ο συγγραφέας του βιβλίου και
βαφτισιμιός του Καλόγερου, Αντώ-
νης Ματζάρης, μαθηματικός, πρό-
εδρος της Κοινότητας Περαίας και
τέως δήμαρχος του Δήμου Θερμαϊ-
κού, περιγράφει λεπτομερώς την
πολυτάραχη ζωή του νονού του, με

βάση τα χειρόγραφα τετράδια που
του άφησε. Ιδού μερικά από τα
στοιχεία που αναφέρει ο Αντώνης
Ματζάρης στον πρόλογο του βιβλί-
ου του:

«Από μικρός μού άρεσε να
ακούω ιστορίες από την παλιά Πα-
τρίδα. Όταν αργότερα απόκτησα
μαγνητόφωνο, κατέγραψα με τις
ώρες αφηγήσεις μερικών από αυ-
τούς, που ήρθαν από τα μέρη της
Ανατολικής Θράκης και της Μι-
κράς Ασίας στην Περαία της Θεσ-
σαλονίκης. Αρχίζω να δημοσιεύω,
λοιπόν, αυτά που χρόνια κουβαλάω
μέσα μου, γιατί το θεωρώ ως μια
ανάγκη προσωπική, αλλά και ως
υποχρέωση σ’ αυτούς που αναστή-
σανε τον τόπο μας, την Περαία. 

Αυτό εδώ είναι το πρώτο μου βι-
βλίο και αναφέρεται στο νονό μου,
το Μιχάλη τον Καλόγερο. Πέρασα
ατέλειωτες ώρες συζήτησης μαζί
του. Όσοι τον γνώρισαν, θυμούνται
έναν εκπληκτικό αφηγητή, που
ήταν ικανός να διαβάσει κάποιο
ανέκδοτο σε εφημερίδα και να σε
πείσει ότι το είχε βιώσει προσωπι-
κά! Μαγεμένος από τις ιστορίες
του, κάποτε ζήτησα να μου γράψει
τη ζωή του. Πέρασε αρκετός και-
ρός και συνέχισα να συγκεντρώνω
κομμάτια από τη ζωή του. Eίχε πια
πατήσει τα ογδόντα, όταν μια μέρα
μού ξεφούρνισε ότι έγραψε το ημε-
ρολόγιο του βίου του. Και λέει στο
τέλος του: 

«Σήμερα που σας γράφω, είναι 8
Ιουλίου 1977, ώρα 4 μ.μ., μέρα Πα-
ρασκευή, και είμαι 85 χρονών». 

Μόλις το πήρα στα χέρια μου,
κατάλαβα πόσο σημαντικό κείμενο
ήταν. Όχι μόνο για τη γλαφυρή γρα-
φή και τις συναρπαστικές αφηγή-
σεις του ούτε γιατί περιείχε ιδιωμα-
τισμούς του μικρασιάτικου τόπου
της καταγωγής μας, αλλά γιατί ο
Καλόγερος έζησε σε μια τόσο ση-
μαντική εποχή κι έδινε πληροφο-
ρίες για ξεχωριστούς ανθρώπους,
με τους οποίους βρέθηκε κοντά σε
μεγάλες ιστορικές στιγμές του τό-
που μας.

Σκέφτηκα προς στιγμήν να κάνω
μια απλή αναφορά των γεγονότων,
όπως αυτά καταγράφονται στο
ημερολόγιο του νονού μου. Τελικά,
κράτησα ως πυρήνα το κείμενό του
και, με αφορμή αυτό, έγραψα μια
ιστορία που μπορεί να είναι η περι-
πέτεια οποιουδήποτε Μικρασιάτη,
που έζησε εκείνα τα «πέτρινα χρό-
νια». Σε κάποια γεγονότα προσθέ-
τω επιπλέον πληροφορίες, βγαλμέ-
νες από τις μαγνητοφωνημένες συ-
ζητήσεις που είχα πραγματοποιή-
σει μαζί του.» 

Εκτός από την αυτοβιογραφία
του Καλόγερου, στο παράρτημα

του βιβλίου περιλαμβάνονται ένα
σπάνιο συνταγολόγιο με ιδιαίτερα
και χαρακτηριστικά καραμπουρ-
νιώτικα εδέσματα, ένα πολυσέλιδο
γλωσσάριο ιδιωματικών λέξεων
από την περιοχή των Μουρντουβα-
νιών και της Σμύρνης, καθώς και
εκτενέστατα σχόλια πάνω σε ιστο-
ρικούς, γεωγραφικούς και άλλους
όρους του κειμένου. 

Το βιβλίο κλείνει με έναν ονο-
μαστικό κατάλογο των πρώτων 246
προσφυγικών οικογενειών που
εγκαταστάθηκαν στην Περαία και
με μερικές ενδεικτικές, αλλά νο-
σταλγικές φωτογραφίες σχετικές
με τα Μολδοβάνια. 

Η νέα έκδοση του Ανδρέα
Μπαλτά (που έκανε το ντεμπούτο
του στον κόσμο του βιβλίου το 2010
με το εντυπωσιακό ιστορικό λεύ-
κωμα Τα Καράμπουρνα της Μικρα-
σιατικής Ερυθραίας), είναι καλαί-
σθητη, καλοτυπωμένη και ιδιαίτε-
ρα προσεγμένη. Τη γενική επιμέ-
λεια του κειμένου είχε ο γράφων,
το σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση
έκανε ο Γιάννης Κούβαρης, ενώ ο
Κώστας Πετρίδης δημιούργησε το
ευρηματικό εξώφυλλο. Το βιβλίο
εκτυπώθηκε σε 1.000 αντίτυπα στα
εργαστήρια της εταιρείας «Κ. Πλέ-
τσας - Ζ. Κάρδαρη».

Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν
στα βιβλιοπωλεία. Περισσότερες
πληροφορίες στα τηλέφωνα 26230
96194, 2102138775 (Α. Μπαλτάς),
καθώς και στα www.ekdoseisbal-
ta.gr ή ekdoseis@ekdoseisbalta.gr

Θοδωρής Κοντάρας
φιλόλογος

ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Ο παππούς μου 
ο Φάχρη, 
Κωνσταντινούπολη -
Πέργαμος - 
Νέα Σμύρνη
Εκδόσεις «Μίλητος»

Από τις εκδόσεις «Μίλητος» του
Νίκου Χαϊδεμένου κυκλοφόρησε
πριν από λίγες μόλις μέρες ένα
σπουδαίο βιβλίο, που αναφέρεται
σε μια μεγάλη ελληνική πατρίδα
της Μικρασίας. Πρόκειται για το
βιβλίο της Μιράντας Σοφιανού «Ο
παππούς μου ο Φάχρη, Κωνσταντι-
νούπολη – Πέργαμος – Νέα Σμύρ-
νη». Η νέα αυτή έκδοση της «Μι-
λήτου» είναι ιδιαίτερα καλαίσθητη,
φτιαγμένη με καλλιτεχνική διάθε-
ση κι ευαισθησία, με πλούσιο –
ανέκδοτο κι άγνωστο έως τώρα –

φωτογραφικό υλικό, κυρίως από το
οικογενειακό αρχείο της συγγρα-
φέα. Ο θαυμάσιος καλλιτεχνικός
σχεδιασμός έγινε από τη ζωγράφο
Φωτεινή Στεφανίδη και τη Βάνα
Παναγιώτου και η επιμέλεια κει-
μένων από τον γράφοντα.

Παιδί της προσφυγιάς, η Μιρά-
ντα Σοφιανού είναι παθιασμένη
για τη διατήρηση της μνήμης και
θέλει να αφήσει κληρονομιά στα
παιδιά της την αξιόλογη ιστορία
των προγόνων τους και τη θαυμα-
στή ιστορία του τόπου τους. Εξ
απαλών ονύχων άκουγε να μιλούν
για την Πέργαμο και για τους εκλε-

κτούς συγγενείς, για τις καλές μέ-
ρες, για τα δεινά των διωγμών, για
τα ντέρτια και τα βάσανα της προ-
σφυγιάς. 

Με ασίγαστο μεράκι και πάθος
φοβερό κατέγραψε κάθε προσωπι-
κή της ανάμνηση από την πλουσιό-
τατη παρακαταθήκη των αφηγήσε-
ων που της κληροδότησαν πολλά
πρόσωπα του αμέσου συγγενικού
περιβάλλοντος και του φιλικού πε-
ρίγυρού της, όλα διαλεχτά βλαστά-
ρια της Περγάμου. Μετέφερε στην
εποχή μας οικογενειακές ιστορίες
εκατόν πενήντα χρονών και βάλε,
λες και συνέβησαν προ πενταετίας!
Οι διηγήσεις αυτές σφύζουν από
πόνο και νοσταλγία για όσα περι-
είχε εκείνη η Πατρίδα. Κοντά σ’
αυτές βάζει και τη δική της ματιά,
τη ζωή στη Νέα Σμύρνη. 

Η σχέση της Σοφιανού με την
Πέργαμο είναι βιωματική. Τις νύ-
χτες, στα όνειρά της επιστρέφει
στον προγονικό τόπο, στην πατρί-
δα της δόξας και της τέχνης, της
προκοπής και της ευτυχίας, αλλά
και του αίματος και του πόνου. Πε-
ριπλανιέται σε τόπο βαθιά ελληνι-
κό, τρισόλβιο, εφάμιλλο των Αθη-
νών, της Αλεξάνδρειας και της
Αντιόχειας. Ενημερωμένη και πε-
ρήφανη για την καταγωγή της, με
πλούσιο οικογενειακό αρχείο, που
θα το ζήλευαν χιλιάδες προσφυγι-
κές οικογένειες, και με αληθινό,
αυθεντικό λόγο, συχνά γοητευτικό,
υφαίνει πολλών ειδών προσωπικές
ιστορίες, οι οποίες καταλήγουν
στην τελική ιστορία της οικογένει-
άς της, μέσα από τις αμέτρητες

BIBΛΙΟγραφικά
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αφηγήσεις των δικών της. Προέρ-
χεται από την τελευταία γενιά των
αναμνήσεων και τα ξέρει όλα από
πρώτο χέρι. Τώρα πια δεν υπάρ-
χουν γιαγιάδες και παππούδες
γεννημένοι στην ελληνική Ανατο-
λή, για να μας αναστήσουν κάθε
μικρασιάτικη πατρίδα, μικρή ή με-
γάλη, με τον υπέροχο λόγο τους.
Εκείνοι οι άμεσοι «δάσκαλοι» μέ-
σα σε κάθε προσφυγική οικογέ-
νεια ανήκουν πλέον στο παρελθόν. 

Η αφήγηση της ιστορίας της οι-
κογένειας Σοφιανού είναι η μι-
κροϊστορία σε όλες τις εκφάνσεις
της για τη ζωή μιας λαμπρής οικο-
γένειας από την τρισένδοξη αιολι-
κή Πέργαμο, με ρίζες πολίτικες και
μυτιληνιές, και παράλληλα η ιστο-
ρία μιας ταραχώδους εποχής και
μιας κοινωνίας με έντονη δράση.
Η Μιράντα, αναθρεμμένη με τις
περγαμηνές αρχές και «ένθους»
της Ανατολής, μεγάλωσε ακούγο-
ντας το μύθο της Περγάμου. Το
Σοφιαναίικο υπήρξε ένα κομμάτι
από γνήσια κι ανόθευτη Πέργαμο
μέσα στην προσφυγούπολη της Νέ-
ας Σμύρνης. Το φώτιζαν οι ανα-
μνήσεις κι η νοσταλγία. Η Πέργα-
μος, πανταχού παρούσα, ξαναζού-
σε εκεί ολοζώντανη, σφριγηλή, κυ-
ρίαρχη και δυναμική, αφού εκεί
κατοικούσαν τώρα πια η Αγγέλα,
ο Νίκος, η Λόπη, η Ιουλία κι από
εκεί περνούσε όλη η περγαμηνή
προσφυγιά της Αθήνας. 

Στο βιβλίο η Σοφιανού εναπέθε-
σε τους θησαυρούς που κουβαλού-
σε εντός της αυτή η τυραγνισμένη
και δημιουργική γενιά που τόσα
πολλά της οφείλουμε. Μέσα από τη
γραφίδα της μιλούν η λαλίστατη
Ιουλία, ο θείος Στέφανος, η γιαγιά
Μυρσινιώ, η θεία Αλεξάντρα και
τόσοι άλλοι. Ατμόσφαιρα, ήχοι,
οσμές, πλούτος υλικός και πνευμα-
τικός – η φωνή της γενέθλιας πα-
τρογονικής γης, με τα ευτυχή και τα
δίσεχτα χρόνια – μουσικές άλλων
ανθρώπων κι άλλων τόπων συνυ-
πάρχουν με την εξαίρετη δράση με-
λών της οικογένειας στην Ευρώπη
και στην Ασία. Φενερλήδες, Αρχι-
γένηδες, Ιωνίδηδες, Σοφιανοί,
Μουράτηδες, Ντέρπφελντ, κάιζερ
Γουλιέλμος, Αβδούλ Μετζίτ,
Αβδούλ Χαμίτ, βασίλισσα Όλγα
συμπλέκονται σε ιστορίες θαυμα-
στές, ιδιαιτέρως χρήσιμες και απο-
καλυπτικές. Μέλη κορυφαίων οί-
κων της Κωνσταντινούπολης διαβι-
ούν στο Λονδίνο, στην Πέργαμο,
στην Αθήνα και σχετίζονται με
άνακτες, σοφούς κι επιστήμονες,
μαικήνες και καλλιτέχνες, αλλά και
αγαθούς αγρότες, εμπόρους ή πρό-
σφυγες. Παρελαύνουν γεγονότα
και συμβάντα, στάσεις και σταθμοί,
συναισθήματα, πρόσωπα και πράγ-
ματα: οι εξαιρετικές εθνικές ευερ-
γεσίες, η γειτονιά της Νέας Σμύρ-
νης, τα τραπέζια της Ιουλίας, η πε-
ντάμορφη Μαρία, τα καμώματα

του Παυλάκη, οι βεγγέρες κι οι αρ-
ραβώνες, τα εξαίσια περγαμηνά
προικιά, τ’ αμπέλια κι οι κουλάδες,
οι δυο διωγμοί, ο άφατος πόνος, η
έλλειψη της πατρίδας, ο αγώνας
για την επιβίωση, τα παιχνίδια του
θείου Πέτρου, οι πρόβες της Αλε-
ξάνδρας, το Λοπάκι με την απέρα-
ντη μελαγχολία. Καιροί μακρινοί,
πολυαγαπημένοι τόποι, πρόσωπα
δικά μας, ακριβά και περιπόθητα. 

Κυρίαρχος ο ρόλος της μνήμης.
Χείμαρρος τα γεγονότα. Ασίγαστη
η νοσταλγία. Η Πέργαμος απλώ-
νεται στα μάτια μου, με τα μοναδι-
κής σπουδαιότητος αρχαία της, με
τις πολύβουες ελληνικές γειτονιές
της, με την ολοζώντανη κίνηση της
αγοράς, με τα πλούσια χωράφια
του ευλογημένου κάμπου της, με
τους άξιους δουλευτάδες, με τα ιε-
ρά της μνημεία, όλα δείγματα ενός
ιδιαιτέρως σημαντικού πολιτισμού.  

Μηνύματα από τόπο μακρινό
και άγνωστο στους πολλούς… Μου
μιλά η Πέργαμος… Αγροικώ την
ανάσα της, γεύομαι τη δόξα της,
μπαίνω στις έγνοιες και στις λα-
χτάρες των ανθρώπων της, χώνο-
μαι στην ψυχή της, με τα μπερεκέ-
τια και τα δεινά της, ανασαίνω τον
αέρα του τόπου. Αισθάνομαι την
παρουσία των ανθρώπων, το άγ-
γιγμα, τη φωνή και τα συναισθή-
ματά τους, οσμίζομαι γνώριμες ευ-
ωδιές κι αρώματα ψυχής, ζω στον
παλμό της εποχής. Είναι μια αντή-
χηση μνήμης, περιουσία κι ευφρο-
σύνη πνευματική. Ο κόσμος της

Περγάμου, λαμπερός και πολύ-
χρωμος, ονειρικός, δημιουργικός,
ποικιλμένος πολύτροπα. Νιώθω
πιο πλούσιος, πιο περήφανος. 

Μεγάλη και βαριά η κληρονομιά
των Σοφιανών, απόμακρη η χαμέ-
νη ευτυχία. Άνθρωποι που έζησαν
ευτυχείς μέσα σε απίθανα πλούτη,
αλλά μετακινήθηκαν από τον πα-
ράδεισο στον εφιάλτη, ξεσπιτώθη-
καν, δυστύχησαν, πόνεσαν αφά-
νταστα, βαρυπένθησαν ανθρώπους
και πατρίδα, μα ξανάφτιαξαν τη
ζωή τους.

Η συγγραφέας περιδιαβαίνει με
σταθερό βήμα επάνω στα χνάρια
των περασμένων καιρών και μας
δίνει ένα έργο με ποιότητα και
ήθος, τρυφερό, ευαίσθητο, ρεαλι-
στικό. Ένα ιδιότυπο βιβλίο με συ-
ναρπαστική εν πολλοίς γραφή,
απότιση φόρου τιμής σε μια περί-
λαμπρη μικρασιατική πατρίδα και
σε μια οικογένεια από τις γνωστό-
τερες της Αιολίδας. Το βιβλίο της
είναι κατάθεση ψυχής, έργο με
αξία ανθρώπινη και ιστορική, αλ-
λά και γεωγραφική εν μέρει, αφού
τόποι και άνθρωποι συνδέονται
άρρηκτα. Αποτυπώνει την κοινω-
νική, οικονομική και ιστορική
πραγματικότητα από τα μέσα του
18ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας.
Διασώζει στοιχεία συχνά ξεχα-
σμένα από την επίσημη ιστορία, μα
πέρα για πέρα αληθινά. Γραφή ψυ-
χών και γαιών, χρωμάτων κι αρω-
μάτων μιας άλλης εποχής, με βάση
πάντα τον άνθρωπο. 

Η μνήμη εξασθενεί και για τού-
το επιβάλλεται η κυκλοφορία βι-
βλίων σαν κι αυτό της Μιράντας,
που κρατούν άσβηστο το κεράκι
της μνήμης για τον εκλαμπρότατο
τόπο, την ωραία Πέργαμο. Είναι
ένα βιβλίο αγάπης για μια περιλά-
λητη ελληνική πατρίδα και βιβλίο
μνήμης αγαπημένων προσώπων.
Βιβλίο γραμμένο πιο πολύ για το
μέλλον, παρά για το παρελθόν, με
στοιχεία αληθινά, απ’ αυτά που συ-
νήθως δεν καταγράφει η ιστορία,
αλλά αποτελούν την ιστορία του
καθενός μας ίσως. 

Χάθηκε ο τόπος, χάθηκαν οι άν-
θρωποι μαζί με τα πλούτη και τα
καλά τους, χάθηκε και κάθε ελπί-
δα επιστροφής. Μα δεν θα χαθεί
ποτέ η ιδέα της Περγάμου ούτε το
φως της, όσο ζουν άνθρωποι, σαν
τη Μιράντα Σοφιανού, που τη θυ-
μούνται και την αναπολούν, που τη
ζουν, την αισθάνονται κυρίαρχη
στην καρδιά τους, τη νιώθουν στο
νου και στην ψυχή τους, γράφουν
γι’ αυτήν και την ανιστορούν στις
επόμενες γενιές, συνδέοντάς την
πάντα με πρόσωπα λατρευτά κι
αγαπημένα. Με τη γραφίδα τους
ανασταίνουν τον τόπο και τους αν-
θρώπους, παρόλο που όσα κι αν
γραφούν δεν αποδίδουν με πλη-
ρότητα το μεγαλείο και την ποιό-
τητα του Περγαμηνού Ελληνι-
σμού.  

Θοδωρής Κοντάρας
φιλόλογος

(Συλλογικό): Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης. 1891 -
2011. Μία ομάδα - Δύο πατρίδες - Τρεις αιώ-
νες. 120 χρόνια Αθλητισμός και Πολιτισμός.
Έκδοση: Περιφέρεια Αττικής, Αθήνα 2012.

Νίκος Χρ. Αλιπράντης, Η στρατιωτική θητεία
ενός Μικρασιάτη στην Αθήνα του Μεσοπολέ-
μου. Το ημερολόγιο του Γιάγκου Μασσέλου
(1927 - 1928), Αθήνα 2012. 

Μηνάς Ιωακειμόπουλος, Η μελωδία της εκ-
δίκησης, α’ έκδοση, Αθήνα Νοέμβριος 2011.

Ελένη Δαρμή, Μετανάστες στη δική τους γη,
εκδόσεις “Τσουκάτου”, Αθήνα 2011. 

Νικόλαος Χόρμπος - Χάρης Γιακουμής, Φω-
καϊκά βλέμματα του Felix Sartiaux, εκδόσεις
Kallimages, Paris 2012.

Ιρις Τζαχίλη, Μπαϊντίρι 1922. Μια ιστορία
απώλειας, εκδόσεις Κοντύλι, Αθήνα 2012.

Κώστας Λούρμπας, Οι Μικρασιάτες της Γα-
στούνης, έκδοση Συλλόγου Μικρασιατών Γα-
στούνης “Οι Ίωνες”, Γαστούνη 2012.

Αντώνης Ματζάρης, Ο νονός μου ο Καλόγε-
ρος. Από τα Καράμπουρνα της Σμύρνης στην
Περαία Θεσσαλονίκης, εκδόσεις «Μπαλτά»
2012.

Λήδα Ιστικοπούλου (επιμέλεια): Το αρχείο
του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή». Ευρε-
τήριο. Έκδοση «Εστία Νέας Σμύρνης» (χ.χ.).

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Γιώργος
Σαραντάρης. Ο Ανθρωπος, Ο Ποιητής, Ο Δια-
νοούμενος. Δημοσιογραφική έρευνα για τη
ζωή και το έργο του, Αθήνα 2011. 

Κ. Θ. Ιωαννίδης, Οι λεύκες του Οδεμισίου
Σμύρνης, εκδ. «Δωδώνη», Αθήνα 2012. 

Μιράντα Σοφιανού, Ο παππούς μου ο Φά-
χρη. Κωνσταντινούπολη - Πέργαμος - Νέα
Σμύρνη, εκδ. «Μίλητος», Αθήνα 2012.

Μαρίτσα Σαριντζιώτου - Σπύρου, Σεβντίκιοϊ
... Πατρίδα μου ... Σεβντά μου ! Β’ έκδ. Βελ-
τιωμένη, Αθήνα 2012. 

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Μέρες
αποκάλυψης στην Ιωνία. Το Δράμα των Ελλή-
νων της Ιωνίας (1914 - 1922), Ιστορικό Μυθι-
στόρημα, εκδ. «Αρχονταρίκι», Αθήνα 2012. 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Επιμέλεια: Νίκος Χ. Βικέτος
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Μια ευχάριστη έκπληξη
περίμενε όλους όσοι

βρέθηκαν την Παρασκευή
27 Ιουλίου, στις 10 το πρωί,
στην Κουντουρουδιά, όπου
ήταν η αφετηρία του Α’ κο-
λυμβητικού διάπλου του
Κόλπου Γέρας με την ονο-
μασία «Διάπλους Μικρασια-
τικής Μνήμης». Οι προσδο-
κίες των διοργανωτών ξε-
πέρασαν κάθε πρόβλεψη
και προσδοκία, αφού η
συμμετοχή των κολυμβη-
τών και των συνοδών τους
ήταν αθρόα και ενθουσιώ-
δης.

Συμμετείχαν εν συνόλω
58 κολυμβητές, άνδρες, γυ-
ναίκες και παιδιά διέπλευ-
σαν μια απόσταση 1.100 πε-
ρίπου μέτρα από την αφε-
τηρία μέχρι το Πέραμα Ο
νεότερος είχε ηλικία 8 ετών
και ο μεγαλύτερος 70 ετών.

Ο χρόνος που έκαναν οι κο-
λυμβητές, παρόλο που ο
διάπλους ήταν συμβολικός
και όχι διαγωνιστικός, κυ-
μάνθηκε από 14 περίπου λε-
πτά ο πρώτος μέχρι 72 λε-
πτά ο τελευταίος.

Ανάμεσα στους κολυμβη-
τές ξεχώρισαν οι ομάδες
του τμήματος κολύμβησης
του «Ναυτικού Ομίλου Μυ-
τιλήνης» και των «Αργοναυ-
τών».

Με την άφιξη των πρώτων
κολυμβητών στο Πέραμα
ξεκίνησε και η τέλεση του
Μικρασιατικού εθίμου το
«Κοντάρι», το οποίο επανα-
λαμβάνετε κάθε χρόνο στις
27 Ιουλίου, ημέρα της γιορ-
τής του Αγίου Παντελεήμο-
νος, πολιούχου Περάμα-
τος.

Σε όλους τους συμμετέ-
χοντες δόθηκαν αναμνηστι-

κά διπλώματα για τη συμ-
μετοχή τους και μοιράστη-
καν αναμνηστικά καπελά-
κια.

Διοργανωτές της εκδήλω-
σης ήταν: Ο «Παγγεραγωτι-
κός» Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Γέρας, ο Σύλλογος Μι-
κρασιατών Σκάλας Λου-
τρών «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ», ο «Παγ-
γεραγωτικός» Σύλλογος
Μυτιλήνης και ο Μορφωτι-
κός Σύλλογος Περάματος
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Διάπλους Μικρασιατικής Μνήμης

Παρουσία πλήθους Μικρα-
σιατών που κατέκλυσαν

την πλατεία «200 Ηρώων» στο
Σκοπευτήριο, το ΚΕΜΙΠΟ
Καισαριανής και ο τοπικός Μι-
κρα σιατικός Σύλλογος πραγ μα-
 το ποίησαν την ετήσια εκδήλω-
σή τους κατά την οποία παρατί-
θεται σε όλους τους καλεσμέ-
νους το παραδοσιακό φαγητό
κεσκέκι.

H παρασκευή του φαγητού
αυτού, που έφεραν στην Ελλά-
δα οι Μικρασιάτες πρόσφυγες
από το Γκιούλμπαξε, άρχισε
νωρίς το πρωί της 24ης Σεπτεμ-
βρίου στα «Ξύλινα», με τη συμ-
μετοχή μελών του Συλλόγου
«Άγιος Γεώργιος Γκιούλμπαξε»
Μελισσίων Αττικής και του Μι-
κρασιατικού Συλλόγου Καισα-
ριανής, την παρακολούθησαν
δε μαθητές της Στ’ τάξης του

1ου Δημοτικού Σχολείου Και-
σαριανής.

Πριν από την παράθεση του
φαγητού, η θεατρική ομάδα του
Μικρασιατικού Συλλόγου Και-
σαριανής παρουσίασε δρώμενο
σχετικό με το μικρασιατικό γάμο
και καταχειροκροτήθηκε. Το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνεχί-
στηκε με παραδοσιακούς χορούς
της Μ. Ασίας από το χορευτικό
συγκρότημα του Συλλόγου
«Άγιος Γεώργιος Γκιούλμπαξε»
και μικρασιατικά τραγούδια από
το μουσικό σχήμα «Δήθεν». 

Στην εκδήλωση απηύθυναν
χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΚΕ-
ΜΙΠΟ κ. Κώστας Αναγνωστά-
κης, η πρόεδρος του Μικρασια-
τικού Συλλόγου Καισαριανής κ.
Στέλλα Σαρρηπαναγιώτου - Λή-
λου και ο δήμαρχος της πόλης κ.
Αντώνης Καμπάκας. 

Μικρασιατικός γάμος 
και κεσκέκι

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2012
πραγματοποιήθηκε στο αμ-

φιθέατρο του Βυζαντινού Μου-
σείου Θεσσαλονίκης η ετήσια
συνάντηση των Συλλαίων Βο-
ρείου Ελλάδος, που ήταν αφιε-
ρωμένη στη μνήμη του προσφά-
τως εκλιπόντος Μιχάλη Χρι-
στοφορίδη. Στο ακροατήριο
παρευρέθησαν εκτός από πολ-
λούς Συλλαίους και σημαντικές
προσωπικότητες του μικρασια-
τικού κόσμου της Βορείου Ελ-
λάδος.

Μετά την εισήγηση του
αντιπροέδρου της Ένωσης Συλ-
λαίων κ. Μανόλη Σαρρηκωστή
και την ομιλία του προέδρου κ.
Τάκη Σαλκιτζόγλου , η οποία
αφορούσε την προσωπικότητα
του Μιχάλη Χριστοφορίδη, ο
κύριος ομιλητής κ. Παύλος Αλ-
μπανούδης, διδάκτωρ φιλολο-

γίας-γλωσσολόγος, ανέπτυξε το
κύριο θέμα της συγκέντρωσης
που ήταν «Το γλωσσικό ιδίωμα
της Σύλλης». Ο ομιλητής ανέ-
πτυξε τα γλωσσικά, φωνητικά
και συντακτικά φαινόμενα της
ιδιόλεκτης αυτής ελληνικής
γλώσσας, που κατάφερε να επι-
ζήσει τόσους αιώνες μέσα στην
καρδιά της Ανατολίας, υπενθυ-
μίζοντας σε όλους την ελληνι-
κότητα των κατοίκων της Σύλ-
λης του Ικονίου.

Η εκδήλωση έκλεισε με
προβολή μικρού βίντεο με πρό-
σφατες εικόνες από τη Σύλλη
και κυρίως από τον ανακαινιζό-
μενο ναό του Αρχαγγέλου Μι-
χαήλ, όπου το επόμενο έτος θα
τελέσει Θ. Λειτουργία ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως κ. κ. Βαρθολο-
μαίος.

3η Συνάντηση Συλλαίων
Βορείου Ελλάδος

Κολυμβητές και θεατές στην Κοντορουδιά της Λέσβου 
λίγο πριν από το διάπλου του κόλπου της Γέρας.   
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Θα μου επιτρέψετε μια
προσωπική στιγμή … νομίζω
με νόημα …Θυμάμαι στα τε-
λευταία χρόνια της ζωής
του, το 1983 ο αείμνηστος
πατέρας μου Γιώργος Π.
Τσακίρης και εγώ, καθίσαμε
σ’ ένα παγκάκι στην αγαπη-
μένη του Κεντρική Πλατεία
[της Νέας Σμύρνης] και μου
είπε αργά και λίγο βραχνά: 

«Για δες, γιε μου, εσείς οι
νεώτεροι είσαστε τυχεροί!
Εμείς οι Σμυρνιοί προσπα-
θήσαμε να σας αφήσουμε
μια «μικρή Σμύρνη» μέσα
στη Νέα Σμύρνη: την Αγία
Φωτεινή με το ιστορικό της
τέμπλο, την Ευαγγελική
Σχολή, το Ομήρειο, την
Εστία Ν. Σμύρνης με τα μου-
σεία της για τις αλησμόνη-
τες πατρίδες και το κέρινο
ομοίωμα του Χρυσοστόμου
Σμύρνης. Επίσης τον επι-
βλητικό ανδριάντα του, τον
Πανιώνιο, το Άλσος (λίγο
πράσινο όπως ο Μπουρνό-
βας), τα αγάλματα και τις
προτομές, τα ηρώα, τα ιστο-
ρικά ονόματα των δρόμων
και των πλατειών»… Σταμά-
τησε λίγο και συνέχισε:
«Όλα αυτά θα ζεσταίνουν τη
καρδιά σας και θα θερμαί-
νουν τη μνήμη σας. Έτσι τα
χρόνια θα περνούν, αλλά
εμείς θα είμαστε πάντα δί-
πλα σας! Ο χρόνος θα δια-
τηρεί «την ύπαρξή μας!» μέ-
σω όλων αυτών για την αγα-
πημένη μας Σμύρνη και την
όμορφη Νέα Σμύρνη. Ας εί-
ναι ευτυχισμένη και καλότυ-
χη η Ν. Σμύρνη μας…».
Έμεινα άφωνος, σιωπηλός,
σκεπτικός. Τον βοήθησα να
σηκωθεί και βαδίσαμε προς
το σπίτι. Δύο χρόνια αργό-
τερα, το 1985, έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 95 ετών…

Απλά λόγια, βαθύς συλλο-
γισμός, απέραντη αγάπη για
τη Σμύρνη και τη Νέα Σμύρ-
νη …

Ο κ. Τάκης Γ. Τσακίρης είναι
φιλόλογος- ιστορικός μελετητής

ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

(Συνέχεια από τη σελ. 10)

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ του
καππαδοκικής καταγωγής αν.
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Μάξιμου
Χαρακόπουλου, η πλατεία στην
είσοδο δημοτικού διαμερίσμα-
τος Βούναινα Λάρισας ονομά-
στηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2012
«Πλατεία εθνομάρτυρα Χρυσο-
στόμου Σμύρνης». Τη μαρμάρι-
νη επιγραφή με το όνομα της
πλατείας αποκάλυψαν ο δήμαρ-
χος Κιλελέρ, κ. Ρίζος Κομήτσας
και ο υπουργός κ. Χαρακόπου-
λος, οι οποίοι και μίλησαν επι-
καίρως.  

Προηγήθηκε η τέλεση αρχιε-
ρατικής Θ. Λειτουργίας στον Ι.
Ναό του Αγίου Δημητρίου, προ-
εξάρχοντος του επισκόπου Ρε-
ντίνης κ. Σεραφείμ, μετά το πέ-
ρας της οποίας εψάλη επιμνη-
μόσυνη δέηση για τους 50 μαρ-

τυρικώς τελειωθέντες Καππα-
δόκες από το Υδατοπέδιο (Σου-
λούτζοβα), που δεν κατάφεραν
ποτέ να φθάσουν στη νέα πα-
τρίδα, καθώς σφαγιάσθηκαν

από τους τσέτες του Κεμάλ.
Τραγούδια από τις αλησμόνη-

τες πατρίδες της Μ. Ασίας απέ-
δωσε η χορωδία του Συλλόγου
Ποντίων Λάρισας. 

Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης στα Βούναινα

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Σχολή
Σμύρνης τιμώντας τη μνήμη
των μικρασιατικών της κα-
ταβολών οργανώνει στις 8
Δεκεμβρίου 2012 (Αίθουσα
εκδηλώσεων, ώρα 18.30)
επετειακή εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στην παλιά ιστορία
και τη νεότερη φυσιογνωμία
της Σχολής, με ομιλητές τον
κ. Αθανάσιο Φραγκούλη και
την κ. Κατερίνα Μπαρμπά-
τση. Θα ακολουθήσει η απο-
νομή των βραβείων και των
αναμνηστικών διπλωμάτων
στους μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου που διακρίθη-
καν στο λογοτεχνικό διαγω-
νισμό ποιήματος και διηγή-
ματος που προκήρυξε η
Σχολή (4 Σεπτεμβρίου-23
Νοεμβρίου 2012). Η εκδή-
λωση θα πλαισιωθεί από

αναγνώσεις ποιημάτων για
την Ιωνία και τη Σμύρνη, μι-

κρασιατικά τραγούδια και
χορούς.

Εκδήλωση Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
για την επέτειο της Μικρασιατ. Καταστροφής

Ο αν. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος 

Το διώροφο οίκημα του Γεωργίου Τσακίρη στην Κεντρική Πλατεία της Ν. Σμύρνης
στέγασε την Ευαγγελική Σχολή, μετά το 1922, στην Ελλάδα. Η φωτογραφία από την

πανηγυρική τελετή των εγκαινίων της Σχολής προέρχεται από το  το βιβλίο Νέα
Σμύρνη. Από την Καταστροφή στη Δημιουργία, εκδ. Δήμου Ν. Σμύρνης, σ. 116.

ΦΤΙΑΞΤΕ το γενεαλογικό σας δένδρο χω-
ρίς κόπο και εντελώς δωρεάν. Η  πρόσκληση
απευθύνεται στους μικρασιατικής καταγωγής
αναγνώστες της «Μ. Ηχ.»  και προέρχεται από
τον κ. Στέφο Αλευρά. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συγκεντρώσουν τα στοιχεία των προ-
γόνων τους (γονείς, παππούδες, προπάπποι) ει

δυνατόν με χρονιές γέννησης / θανάτου και τα
πατρικά επώνυμα των κυριών, και να τα στεί-
λουν στον κ. Στέφο Αλευρά (ταχυδρομική διεύ-
θυνση: Ραγκαβή 20, 14561 Κηφισιά, τηλεφ. 210-
6233392 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  stefos-
al@otenet.gr. Σε κάθε περίπτωση σημειώστε
σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας.
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΥ

Έληξαν με επιτυχία οι ερ-
γασίες του Διεθνούς

Επιστημονικού Συνεδρίου,
που οργάνωσαν το Κέντρον
Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδημίας Αθη-
νών και ο Φιλοπρόοδος Όμι-
λος Υμηττού, με αφορμή τη
συμπλήρωση 90 χρόνων από
τη Μικρασιατική  Καταστρο-
φή. Ο θεματικός άξονας του
συνεδρίου ήταν η αστική
ανάπτυξη της Σμύρνης, η θέ-
ση της και ο ρόλος της στο
χώρο της Ανατολικής Μεσο-
γείου από τον 17ο αιώνα ως
την καταστροφή της, το
1922. Στο συνέδριο, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του ΦΟΥ
στον Υμηττό, από 20 - 23 Σε-
πτεμβρίου, έλαβαν μέρος κα-
θηγητές Πανεπιστημίου  και
ερευνητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. 

Στο κέντρο του ενδιαφέρο-
ντος των πρωτότυπων επι-
στημονικών ανακοινώσεων
βρέθηκε η ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Σμύρνης και ο
ρόλος της στη ζωή της πό-
λης. Πιο συγκεκριμένα εξε-
τάστηκαν θεματικές όπως:
λαϊκός πολιτισμός εντός του
αναπτυσσόμενου αστικού
πλαισίου της Σμύρνης, οικι-
στική ανάπτυξη, ζητήματα
κοινωνικής και κοινοτικής ορ-
γάνωσης, αστική κοινωνικό-
τητα (σύλλογοι, λέσχες), δη-
μογραφία και μεταναστευτι-
κές κινήσεις, εκπαίδευση,

ιδεολογίες, εκδοτική δρα-
στηριότητα, θέατρο, μουσι-
κή, τέχνες, οικονομία, εμπό-
ριο και ναυτιλία.

Στην τελετή έναρξης του
συνεδρίου χαιρετισμό απηύ-
θυναν ο ακαδημαϊκός κ. Στέ-
φανος Δ. Ήμελλος, επόπτης
του Κέντρου Ερεύνης της
Ελληνικής Λαογραφίας της
Ακαδημίας Αθηνών, η πρόε-
δρος του ΦΟΥ κ. Λένα Για-
κουμάκη-Ρούσσου, ο δήμαρ-
χος Δάφνης - Υμηττού κ. Μι-
χάλης Σταυριανουδάκης, ο
πρόεδρος της κοινότητας
Υμηττού κ. Μενέλαος Κρούσ-
σος, και ο γεν. γραμματέας
της Ενώσεως Σμυρναίων κ.
Νίκος Βικέτος. Στην επίσημη
έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου παρέστησαν με-
ταξύ άλλων Σμυρναίος ακα-

δημαϊκός κ. Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος, ο οποίος
απηύθηνε σύντομο χαιρετι-
σμό, και η ακαδημαϊκός κ. Κι-
κή Δημουλά, η οποία απήγ-
γειλε ποιήματά της.

Η εισαγωγή στο Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε από την
κ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, διευθύντρια του Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνι-
κής Λαογραφίας της Ακαδη-
μίας Αθηνών και η εναρκτή-
ρια ομιλία από την κ. Όλγα
Κατσιαρδή-Hering, καθηγή-
τρια Ιστορίας Νέου Ελληνι-
σμού του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η οποία μίλησε με
θέμα «Σμύρνη: σταυροδρόμι
γεωοικονομικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών αλλαγών, τέλος
18ου-αρχές 20ού αιώνα».

Ακολούθησε η μουσική εκ-

δήλωση: «Τα οχτώ Μικρασιά-
τικα τραγούδια του Γιάννη
Κωνσταντινίδη», με το Χορω-
διακό Εργαστήρι Αθηνών υπό
τη διεύθυνση του Σταύρου
Μπερή.

Οι εργασίες του Συνεδρίου
συνεχίστηκαν την Παρα-
σκευή (21 / 9), το Σάββατο
(22 / 9) και ολοκληρώθηκαν
την Κυριακή (23 / 9) με τον
καθηγητή Ιστορίας του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου κ. Νίκο
Καραπιδάκη να συντονίζει
ένα στρογγυλό τραπέζι με
θέμα «Η προσφυγική μνήμη
ως εμπειρία στον Λόγο και
την Τέχνη». Συμμετείχαν ο
συνθέτης Γιώργος Ανδρέου,
ο στιχουργός–εκδότης Πα-
ρασκευάς Καρασούλος και η
ερμηνεύτρια-τραγουδοποιός
Αφροδίτη Μάνου.

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Σμύρνη

Με το βραβείο “Δημήτρια 2012” τιμάται η Ένωση Σμυρναίων
Στην Ένωση Σμυρναίων θα

απονεμηθεί το βραβείο “ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΑ 2012” του Ι. Ναού
Αγίου Δημητρίου του ομώνυμου
Δήμου της Αττικής.  Στην από-
φαση αυτή κατέληξε το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο του προα-
ναφερόμενου Ναού, κατά την

τακτική συνεδρίασή του στις 9
Σεπτεμβρίου 2012, αφού έλαβε
υπόψη του: 

1. Την πολύτιμη προσφορά του
Σωματείου [...] για τη διάσωση
και διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς των ελληνικών πα-
τρίδων της Μ. Ασίας καθώς και

για την έρευνα, τη μελέτη και την
προβολή όλων των στοιχείων
που συγκροτούν την ιστορία και
τον πολιτισμό του Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού πριν και μετά το
1922. 

2. Την ανάγκη προβολής του
πνευματικού έργου το οποίο επι-

τελεί η [...] Ένωσις Σμυρναίων. 
Η απονομή του βραβείου θα

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια
των 14ήμερων εκδηλώσεων, που
θα τελεστούν στην αίθουσα τε-
λετών του Πνευματικού Ενορια-
κού Κέντρου του Ναού, στις 22
Οκτωβρίου τ.έ, ώρα 20.00. 

Από την τελετή
ενάρξεως του 
Διεθνούς Συνεδρίου 
για τη Σμύρνη. 
Στο πάνελ των
ομιλητών ο
ακαδημαϊκός 
κ. Στέφανος Δ.
Ήμελλος και η
πρόεδρος του ΦΟΥ 
κ. Λένα Γιακουμάκη -
Ρούσου. 


