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Στο Συνήγορο του Πολίτη

για τη διάκριση κατά των Μικρασιατών

Σ

το Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε η Ένωση Σµυρναίων για το γνωστό θέµα του αποκλεισµού των µικρασιατικής καταγωγής φοιτητών από την υποτροφία της Μαρίας Ράδου, το οποίο είχε φέρει στο φως η εφηµερίδα µας. Με το έγγραφο προς την ανεξάρτητη αρχή,
που εστάλη στις 18.4.10, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωNEW YORK LIFE

µατείου των Σµυρναίων απευθύνεται προς την ανεξάρτητη
αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη και ζητεί την παρέµβασή
του, προκειµένου «να αρθεί µια απαράδεκτη και αντισυνταγµατική διάκριση εις βάρος των Ελλήνων που κατάγονται από τη Μικρά Ασία, την οποία δυστυχώς υιοθέτησε το
Πανεπιστήµιο Αθηνών».

∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Aυλαία στις
Αποζηµιώσεις
Την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Ελληνικών Ασφαλιστηρίων
Ζωής ανακοίνωσε η εταιρεία New
York Life Insurance Company. Το
πρόγραµµα προέβλεπε την καταβολή παροχών σε απογόνους 1031
Ελλήνων που ζούσαν πριν το 1914
στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.
● Σελ. 2

ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Παρέµβαση
της ΟΠΣΕ για
τη «∆ίκη των 6»

«Σβήνουν» από το χάρτη ∆ήµοι
µε µικρασιατικά ονόµατα

∆

ιαγράφοντας από το διοικητικό χάρτη της χώρας πάνω από 17 δήµοι και κοινότητες µε όνοµα που θυµίζει τις πατρίδες των προσφύγων του 1922 (Νέα Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Νέα
Αλικαρνασσός, Νέα Τρίγλια, Νέα Πέραµος κ. ά) αν εφαρµοστεί το σχέδιο «Καλλικράτης»
που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γ.
Ραγκούσης. Με λαϊκές συγκεντρώσεις, ψηφίσµατα, συµβολικές καταλήψεις και αποκλεισµούς
δρόµων αντιδρούν οι δήµοι που θίγονται από τον «Καλλικράτη», ενώ «χλωµές» είναι οι αντιδράσεις των προσφυγικών συλλόγων στις πόλεις που απειλούνται από τον «Καλλικράτη».

Στο παρά πέντε της απόφασης
για την αναψηλάφηση της «∆ίκης
των Έξι» η Οµοσπονδία Προ σφυγικών Σωµατείων Ελλάδος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, υποστηρίζοντας ότι «τυχόν αθώωση των καταδικασθέντων συνιστά ευθεία προσβολή της συλλογικής µνήµης όλων των απογόνων
των Μικρασιατών προσφύγων και
προσβάλλει βάναυσα την ιστορική
τους µνήµη».
● Σελ. 3

ΧΟΡΗΓΙΑ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»

Ποιοι πήραν τις
αποζηµιώσεις;
Με ένα λιτό κείµενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
η αµερικανική εταιρεία New York Life Insurance Company
ανακοίνωσε την καταβολή των αποζηµιώσεων σε µερικούς
από εκείνους που κατέθεσαν αξιώσεις µέχρι το Φεβρουάριο του 2009 και των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν από το
Συµβούλιο Εξέτασης Αξιώσεων. Το κείµενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: «Στις 26 Μαρτίου 2010, απεστάλησαν επιστολές για τον κάθε ένα από αυτούς που κατέθεσαν αξιώσεις, µε την απόφαση του Συµβουλίου για την αξίωσή
τους. Αυτοί που κατέθεσαν αξιώσεις και των οποίων οι αξιώσεις εγκρίθηκαν έλαβαν επίσης και µία επιταγή, πληρωτέα σε δολάρια Η.Π.Α. Το ποσό της επιταγής υπολογίστηκε βάσει του ασφαλισµένου ποσού του συµβολαίου, ρυθµισµένου σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προγράµµατος Ελληνικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων και του αριθµού των εγκεκριµένων αξιώσεων για το συγκεκριµένο συµβόλαιο.
Εάν εγκρίθηκαν περισσότερες από µία αξιώσεις για ένα συγκεκριµένο συµβόλαιο, οι πρόσοδοι του συµβολαίου µοιράστηκαν εξίσου στους αιτούντες των οποίων οι αξιώσεις εγκρίθηκαν». Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Ευχαριστούµε
όλους όσους υπέβαλαν αξιώσεις και βοήθησαν στην επιτυχία του Προγράµµατος Ελληνικών Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων».
Έτσι σεµνά και ταπεινά έληξε από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρείας η πολυσυζητηµένη επιχείρηση καταβολής
αποζηµιώσεων στα θύµατα της γενοκτόνου πολιτικής των
Τούρκων, µε τους Αµερικανούς να µη δίδουν στη δηµοσιότητα ονόµατα αποζηµιωθέντων ούτε οποιαδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο. Και όµως στην Ελλάδα κάποιοι προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν το ζήτηµα και να θριαµβολογήσουν
για επικοινωνιακούς λόγους. Τι να πει κανείς;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Πιστοποιητικό γεννήσεως (χειρόγραφο) περί του ότι «ο Κων/ίνος Κούρτης του Θεοδώρου, οπλίτης του 2ου Συν/τος Μετόπισθεν Στρατιάς …. εγεννήθη την 29ην ∆εκεµβρίου του 1890ου έτους», µε χαρτόσηµα ελληνικά. Σε έντυπο που φέρει την ένδειξη «Ιερά Μητρόπολις Εφέσου – Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Βρυούλλων». Το πιστοποιητικό υπογράφεται
από το ληξίαρχο Γραµµατέα Χ. Πεζά (εν Βρυούλλοις τη 9 Ιανουαρίου
1921) και επικυρώνεται αυθηµερόν για το γνήσιο της υπογραφής από τον
Αρχ. Επίτροπο πρωτ. Χρυσόστοµο. Αντίγραφο. (Προσφορά κ. Μαρίας
Χρόνη, 2008)

Eυχαριστούµε θερµά
Για τις ευγενικές προσφορές
τους στην Ένωση Σµυρναίων που
εµπλουτίζουν τις Συλλογές του σωµατείου µας ευχαριστούµε θερµά:
• Τον αρχιµανδρίτη π. Γερµανό
Κυριακίδη, για το βιβλίο Προσευχητάριον των Ορθοδόξων Χριστιανικών Οικογενειών εκδοθέν προνοία και επιστασία του Μητροπολίτου Σµύρνης κ.κ. Χρυσοστόµου,
τύποις «Ιερού Πολυκάρπου» 1914,
το περιοδικό Ιερός Πολύκαρπος, εβδοµαδιαίον Θρησκευτικόν Φύλλον
προνοία και επιστασία του µητροπολίτου Σµύρνης Χρυσοστόµου.
Έτος Α', τεύχος αριθ. 51/24 Μαρτίου 1912, Έτος Β', τεύχη αριθ. 52/
31 Μαρτίου 1912 – 105/ 6 Απριλίου
1913 και το Τετράδιο µε σηµειώσεις του µαθήµατος της γαλλικής
γλώσσας που ανήκε στη Σµυρνιά
µαθήτρια Μαρία Παπαδοπούλου.
• Την κ. Ελένη Αραποστάθη –
Καπνιά για το αντίγραφο φωτο2

γραφίας του εθνο-ιεροµάρτυρα
µητροπολίτη Χρυσοστόµου Σµύρνης από τη συλλογή του θείου της
αείµνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόµου Β' (Χατζησταύρου).
• Τον κ. Θεόδωρο Πελεκάνο για
τη µεταλλική σιγαροθήκη Davros
Carte Spéciale της εταιρείας D.
Missirian – Bruxelles που διατηρούσε υποκαταστήµατα στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στη Σαµψούντα
και στη Σµύρνη.
• Τον κ. Βασίλη Σκουλάκη για το
χρυσό δουκάτο «Ελευθερωτής»
του 1919 που κόπηκε προς τιµή του
Ελευθερίου Βενιζέλου.
• Tον κ. Θοδωρή Κοντάρα για το
τετράδιο µε τις χειρόγραφες σηµειώσεις της τελευταίας διευθύντριας του Ορφανοτροφείου της
Σµύρνης Αικατερίνης Κοντοστάθη.
• Τον Πολιτιστικό Οργανισµό του

∆ιµηνιαία έκδοση της
«ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ»

Οι δύο όψεις του χρυσού
δουκάτου «Ελευθερωτής» του
1919, που κόπηκε προς τιµή του
Ελευθερίου Βενιζέλου.
∆ήµου Νέας Σµύρνης για το ιστορικό φωτογραφικό λεύκωµα Νέα
Σµύρνη: Από την Καταστροφή στη
∆ηµιουργία.
• Τον κ. Μάριο ∆αλέζιο για το φωτογραφικό λεύκωµα Κωνσταντινούπολις µέσα από τον φωτογραφικό φακό του Αχιλλέως Σαµαντζή
και του Ευγενίου ∆αλεζίου.

Γραφεία:
Σκουφά 71A & Mασσαλίας
106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210 3633618 Fax: 210 3634636
E-mail: Ensmyrn@otenet.gr
www.enosismyrneon.gr
EK∆OTHΣ:
Ευάγγελος Τσίρκας
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νίκος Βικέτος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ:
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.
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O Σταυρός της Αγίας
Φωτεινής στο Ίδρυµα
«ΑΛ. Σ. ΩΝΑΣΗΣ

Κ

ατά την εύσηµη ηµέρα της εφετινής πανηγύρεως της Αγίας Φωτεινής η Ιερά Μητρόπολη Νέας Σµύρνης τίµησε το Ίδρυµα
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ µε την κορυφαία διάκριση της Μητροπόλεως τον Χρυσό Σταυρό της Αγίας Φωτεινής µετά σχετικού ∆ιπλώµατος. Η απονοµή έγινε στο τέλος της θείας Λειτουργίας.
Προ της απονοµής ο Σεβασµ. Μητροπολίτης κ. Συµεών προσφωνώντας τον πρόεδρο του Ιδρύµατος κ. Αντώνη Σ. Παπαδηµητρίου και τα
άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανέφερε: «Είναι γνωστοί σε
όλους οι στενοί δεσµοί της οικογενείας Ωνάση µε την Αγία Φωτεινή
Νέας Σµύρνης. Λόγω αυτών των δεσµών το Ίδρυµα ανταποκρίθηκε
στην πρωτοβουλία και την έκκληση του µακαριστού Μητροπολίτου
και προκατόχου µου κυρού Αγαθαγγέλου και ανέλαβε τη δαπάνη και
τη φροντίδα της ανεγέρσεως του νέου κωδωνοστασίου, πανοµοιοτύπου εκείνου της Αγίας Φωτεινής Σµύρνης, το οποίο όπως και ο ναός αφανίστηκαν κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Λόγω αυτών
των δεσµών προσφύγαµε και πάλι προ τριετίας προς το ∆.Σ. του Ιδρύµατος ζητώντας την οικονοµική συνδροµή του για τη στεγανοποίηση
του τρούλου και την επισκευή των δύο παλαιών κωδωνοστασίων του
Ναού. Για να εκφράσουµε, λοιπόν, την ευγνωµοσύνη και τις ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας για την πολύτιµη προσφορά του Ιδρύµατος, αποφασίσαµε να απονείµουµε και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στο Ίδρυµα εν τω προσώπω του αξιοτίµου και πολυαγαπητού
Προέδρου του κ. Αντώνη Παπαδηµητρίου τον Χρυσό Σταυρό της Αγίας
ενδόξου Μεγαλοµάρτυρος Φωτεινής µετά σχετικού ∆ιπλώµατος.
Επιπλέον αποφασίστηκε να τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο του Ναού και προ του νέου Κωδωνοστασίου αναθηµατική µαρµάρινη πλάκα,
απτή έκφραση και αυτή της ευγνωµοσύνης και των ευχαριστιών της Ιεράς Μητροπόλεώς µας για την προσφορά στην τοπική Εκκλησία και
την πόλη µας του νέου Κωδωνοστασίου. Ευθύς µετά την απονοµή οι
Αρχές της πόλεως, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΩΝΑΣΕΙΟΥ, ο Ιερός

Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας για την Αγία Φωτεινή, ο µητροπολίτης Ν.
Σµύρνης κ. Συµεών απένειµε το Χρυσό Σταυρό της Μητροπόλεως στον
πρόεδρο του Ωνασείου Ιδρύµατος κ. Αντ. Παπαδηµητρίου.

Κλήρος, και οι Σεβασµ. Μητροπολίτες που παρέστησαν στις εόρτιες
ακολουθίες κατευθύνθηκαν στον αύλειο χώρο, όπου προ του νέου κωδωνοστασίου τελέσθηκε από τον Σεβασµ. Μητροπολίτη κ. Συµεών τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του µακαριστού Μητροπολίτου κυρού Αγαθαγγέλου, των αοιδίµων Μεγάλων Ευεργετών του Ιερού Ναού Αριστοτέλους, Αλεξάνδρου και Χριστίνας Ωνάση και των κεκοιµηµένων
δύο πρώτων Προέδρων του Ιδρύµατος Ιωάννου Γεωργάκη και Στυλιανού Παπαδηµητρίου, οι οποίοι συνέβαλαν τα µέγιστα στην ανέγερση του νέου κωδωνοστασίου.
Μετά το τρισάγιο έγιναν τα αποκαλυπτήρια της αναθηµατικής µαρµάρινης πλάκας, στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα : ΤΟ
ΚΩ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΜΦΕΡΕΣ ΠΑΝΤΗι ΤΩι ΤΟΥ ΕΝ
ΣΜΥΡΝΗι ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ,
ΚΑΤΑΣΚΑΦΕΝΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ, ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗι ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΝΕΑΝ ΣΜΥΡΝΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑι ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ,
ΦΙΛΟΤΙΜΩι ∆ΑΠΑΝΗι ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΕΤΕΘΗ ΤΗι
25Ηι ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1990, ΤΑ ∆Ε ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΗι 22Αι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Αρµένιοι τροµοκράτες έκαψαν την Σµύρνη

Α

λλάζει τακτική η «επίσηµη
Τουρκία» σε ό,τι αφορά τον
εµπρησµό της Σµύρνης µετά τα πρόσφατα ψηφίσµατα της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αµερικανικής Βουλής των
Αντιπροσώπων και της Σουηδικής
Βουλής που αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Αρµενίων. Έτσι το
«Ίδρυµα Τουρκικής Ιστορίας»,
που απηχεί τις απόψεις του τουρκικού κράτους σε θέµατα ιστορίας,
εγκαταλείπει τον παραδοσιακό ισχυρισµό της Έλληνες την πυρκαϊά της Σµύρνης και την αποδίδει σε «Αρµένιους τροµοκράτες
που είχαν φορέσει στολές Τούρκων στρατιωτών».
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του δηµοσιογράφου Αλέξανδρου Μασ-

σαβέτα από την Κωνσταντινούπολη, που αναρτήθηκε στο Ίντερνετ,
ο Κεµάλ Τσιτσέκ, διευθυντής του
τµήµατος Αρµενικών Ερευνών του
Τουρκικού Ιδρύµατος Ιστορίας, αποκάλυπτε στη «Χουριέτ» πως το
ίδρυµα ετοιµάζει την έκδοση ενός
βιβλίου στην αγγλική, προς «διαφώτιση» της διεθνούς κοινής γνώµης σχετικά µε τη φωτιά της Σµύρνης. Βασική θέση του νέου αγγλόφωνου πονήµατος είναι πως τη
φωτιά την έβαλαν «22 Αρµένιοι
που είχαν φορέσει στολές Τούρκων στρατιωτών», οι οποίοι µάλιστα και παραδέχθηκαν την πράξη
τους ενώπιον των τότε αστυνοµικών αρχών.
Ανάµεσα στα εξωφρενικά που
ισχυρίζεται ο Τσιτσέκ είναι πως
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ο µητροπολίτης Σµύρνης Χρίστοµος (sic εννοεί τον Χρυσόστοµο)
σε κήρυγµά του στις εκκλησίες ισχυρίσθηκε πως η πυρπόληση της
πόλης αποτελούσε «θρησκευτικό
καθήκον, ώστε να µην παραδοθούν τα πλούτη της στους Τούρκους», αλλά και ότι ο τότε πρέσβυς των ΗΠΑ στη Σµύρνη
Horton έλαβε χρηµατική αµοιβή
από την αρµενική διασπορά για
να γράψει βιβλίο προπαγανδίζοντας τις ελληνικές και τουρκικές
θέσεις.
Φυσικά, ο Τσιτσέκ αποφεύγει
να αναφερθεί στις σφαγές που ακολούθησαν την κατάληψη της πόλης από τον τουρκικό στρατό, ενώ δεν εξηγεί τι απέγιναν οι περίφηµοι 22 Αρµένιοι συλληφθέ-

ντες και οµολογήσαντες, πού βρήκαν τις στολές των Τούρκων στρατιωτικών, γιατί δεν έχει ακούσει
κανείς µέχρι σήµερα γι’ αυτούς;
Γιατί µέχρι σήµερα στα σχολεία
και την επίσηµη ιστοριογραφία η
ευθύνη της φωτιάς αποδίδονταν
στον ελληνικό στρατό, και µάλιστα παρά τη διεθνή παραδοχή της
τουρκικής ευθύνης; Ο Τσιτσέκ παραδέχεται πάντως πως µόνο ένας
ξένος εκπαιδευτικός και κανείς
άλλος αυτόπτης, δεν κάνει λόγο
για «Αρµένιους που είχαν φορέσει τουρκικές στρατιωτικές στολές». Εύλογη δε είναι και η απορία του πώς αυτός διέγνωσε ότι οι
στρατιώτες που έβαζαν φωτιές ήταν στην πραγµατικότητα Αρµένιοι µεταµφιεσµένοι.
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ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ

Το όνοµά µας, η ιστορία µας
Μ

ε δυναµικές κινητοποιήσεις
απαντούν οι κάτοικοι και οι
εκπρόσωποι φορέων της Νέας
Αλικαρνασσού, στην πρόταση του
«Καλλικράτη». Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης, µε δύο οµόφωνες αποφάσεις του αντέδρασε στη
συνένωση της Νέας Αλικαρνασσού µε το Ηράκλειο. Οι δηµοτικοί άρχοντες της Νέας Αλικαρνασσού επιθυµούν να συνενωθούν µε τους δήµους Γουβιών,
Επισκοπής ή άλλως να παραµείνει ανεξάρτητος δήµος.
Στις 3 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό, µεγάλη λαϊκή συγκέντρωση κατά
την οποία τονίσθηκε ιδιαίτερα η
προσφυγική ταυτότητα των κατοίκων του δήµου, που είναι ο µοναδικός προσφυγικός δήµος της
Κρήτης. Η συγκέντρωση έκλεισε
µε ειρηνική πορεία των κατοίκων
στους κεντρικούς δρόµους της πόλης και κλείσιµο συµβολικά της
κυκλοφορίας των οχηµάτων για
µία ώρα.
Ο αγώνας κατά του «Καλλικράτη» κλιµακώθηκε µε την κατάληψη του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου «Νίκος Καζαντζάκης», που
βρίσκετε στα όρια του δήµου Νέας Αλικαρνασσού.

Ψηφίσµατα συµπαράστασης
στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού Κρήτης εξέδωσαν το
Ιωνικό Θέατρο, τα σωµατεία:
Ενωση Μικρασιατών Θήβας,
Ενωση Μικρασιατών Λαµίας,
Σύνδεσµος Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου
«Οι Ρίζες», Εταιρεία Μικρασιατικών Σπουδών και Ερευνών Ευρωπού – Ν. Κιλκίς, Πολιτιστικός

«Γλυκιά µας Αλικαρνασσό! / Μην κλαις και µη λυπάσαι/ δεν θα σ’
αφήσουµε ξανά/ προσφυγοπούλα νάσαι». Με πρωτότυπο τρόπο
νέοι και νέες του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρτεµισία» εκφράζουν
την αντίθεσή τους για τη συνένωση της Αλικαρνασσού µε το ∆ήµο
Ηρακλείου κατά την εκδήλωση διαµαρτυρίας των κατοίκων
(ένθετη φωτό).

Σύλλογος Λαυρίου «Η Μικρασία», Ενωση Μικρασιατών Πειραιά, Πολιτιστικός Σύλλογος
Μκρασιατών Ανατολικής Αττικής,
Eνωση Μαγνησίας Μ. Ασίας,
Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας
Λουτρών Λέσβου «Το ∆ελφίνι»,
Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας «Ο ∆ιδυµαίος Απόλλων», Σύλλογος Μι-

κρασιατών «Η Κύζικος» Άργους
Ορεστικού & Περιχώρων, Σύλλογος Περαµίων Κυζικηνών Νέας
Περάµου Αττικής.
Με επιστολή της προς τον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση, την οποία κοινοποιεί
προς την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Ν. Αλικαρνασσού
Κρήτης, η Οµοσπονδία Προσφυ-

γικών Σωµατείων Ελλάδας
(Ο.Π.Σ.Ε), εκπροσωπώντας 185
Μικρασιατικά Σωµατεία, τάσσεται οµόφωνα υπέρ της µη συνένωσης του ∆ήµου Νέας Αλικαρνασσού µε τον ∆ήµο Ηρακλείου
και ζητά την γενικότερη εξαίρεση ∆ήµων µε ιστορικές ονοµασίες
της Μικράς Ασίας από το σχέδιο
«Καλλικράτης».

Τι παίρνει ο «Καλλικράτης»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ. Ο ∆ήµος
Νέας Χαλκηδόνας ενσωµατώνεται στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας και καταργείται.
ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ. Ο ∆ήµος
Νέας Ερυθραίας ενσωµατώνεται στο ∆ήµο Κηφισιάς και
καταργείται.
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Ο ∆ήµος
Νέας Περάµου ενσωµατώνεται στο ∆ήµο Μεγάρων και καταργείται.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Ο ∆ήµος Αγίου Στεφάνου ενσωµατώνεται στο ∆ήµο ∆ιονύσου
και καταργείται.
Η κοινότητα Παλαιάς Φώκαι-
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ας ενσωµατώνεται στο ∆ήµο
Καλυβίων (Θορικού) και καταργείται.
ΕΥΒΟΙΑ. Ο ∆ήµος Νέας Αρτάκης ενσωµατώνεται στο ∆ήµο
Χαλκίδας και καταργείται.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Ο ∆ήµος Νέας
Αλικαρνασσού ενσωµατώνεται στο ∆ήµο Ηρακλείου και
καταργείται.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ∆ηµιουργείται ο ∆ήµος Κορδελιού – Ευόσµου µε έδρα τον Εύοσµο αποτελούµενος από τους δήµους α. Ελευθερίου – Κορδελιού και β. Ευόσµου, οι οποίοι
καταργούνται.

∆ηµιουργείται ο ∆ήµος Παύλου Μελά µε έδρα τη Σταυρούπολη από τους δήµους α.
Σταυρούπολης, β. Πολίχνης
και γ. Ευκαρπίας, οι οποίοι καταργούνται.
∆ηµιουργείται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε έδρα τους Αµπελόκηπους αποτελούµενος από τους δήµους
α. Αµπελοκήπων και β. Μενεµένης, οι οποίοι καταργούνται.
∆ηµιουργείται ο ∆ήµος Θερµαϊκού µε έδρα την Περαία αποτελούµενος από τους δήµους α. Θερµαϊκού, β. Επανοµής και γ. Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται

∆ηµιουργείται ∆ήµος Βόλβης
µε έδρα το Σταυρό αποτελούµενος από τους δήµους α.
Αγίου Γεωργίου, β. Μαδύτου,
γ. Αρεθούσας, δ. Απολλωνίας,
ε. Ρεντίνας και Καλλινδοίων,
οι οποίοι καταργούνται.
ΜΑΓΝΗΣΙΑ. Ο ∆ήµος Νέας
Ιωνίας ενσωµατώνεται στο
∆ήµο Βόλου και καταργείται.
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ. ∆ηµιουργείται ο
δήµος Νέας Προποντίδας από τη συνένωση των δήµων
Μουδανιών, Καλλικράτειας
και Τρίγλιας, οι οποίοι καταργούνται.
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Μαρτυρία επιστηµονικού ήθους και βίου
Α

πό το εκκλησιαστικό περιοδικό «Ανάπλασις», όργανο
του οµωνύµου συλλόγου, τ. 446/
Μάρτιος-Απρίλιος 2010, διαβάζω (σελ. 49) ότι ο οµότιµος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.
Ευάγγελος Θεοδώρου ονοµάσθηκε επίτιµος συγκλητικός της
Ακαδηµίας Επιστηµών και Τε-

χνών, που εδρεύει στο Σάλτσµπουργκ της Αυστρίας και
κρατώ το ακόλουθο σχόλιο του
συνεργάτη του περιοδικού
(Η.Μ.) για τις τιµητικές διακρίσεις του κ. Θεοδώρου και δύο
άλλων οµοτίµων καθηγητών του
Πανεπιστηµίου Αθηνών: «Είναι
παρήγορο για την εποχή µας,
την τόσο κρίσιµη και απαξιωτι-

κή, να έχουµε τέτοιες αναγνωρίσεις και εκτιµήσεις, που υπογραµµίζουν τις επιστηµονικές επιδόσεις, αλλά και το ανώτερο
ήθος, τον σεβασµό των αξιών, όχι µόνο των επιστηµονικών, αλλά και των ηθικών … Μακάρι να
αυξάνουν συνεχώς οι επιδόσεις
και οι εκτιµήσεις αυτές».
Η «Μ.Ηχ.» θα επανέλθει στο

θέµα της τιµητικής διάκρισης
του Μικρασιάτη καθηγητή κ.
Ευ. Θεοδώρου, ο οποίος και ως
πανεπιστηµιακός διδάσκαλος
και ως διευθυντής του περιοδικού «Εκκλησία» τίµησε µε το
λόγο και τη συγγραφική του
γραφίδα το έργο και την προσφορά της Ενώσεως Σµυρναίων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΣΕ

«Οι έξι προκάλεσαν την καταστροφή
και τον ξεριζωµό του Ελληνισµού της Μ. Ασίας»
ετά από απόφαση της
Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου συζητήθηκε στις
12 Μαΐου στο Ζ' Ποινικό Τµήµα
του ανωτάτου δικαστηρίου η αίτηση του Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη
για την επανάληψη της «∆ίκης των
6», οι οποίοι όπως είναι γνωστό καταδικάστηκαν από Έκτακτο Επαναστατικό Στρατοδικείο σε θάνατο
και εκτελέστηκαν το Νοέµβριο του
1922. Στη δίκη παρενέβη η Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων
Ελλάδος (ΟΠΣΕ) και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Σκοπός της παρέµβασης ήταν η υποστήριξη της νοµιµότητας της καταδικαστικής απόφασης του Εκτάκτου Στρατοδικείου και βεβαίως η
απόρριψη της αίτησης αναθεώρησης της δίκης. Κατά την Οµοσπονδία «τυχόν αθώωση των καταδικασθέντων συνιστά ευθεία προσβολή
της συλλογικής µνήµης όλων των απογόνων των µικρασιατών προσφύγων και προσβάλλει βάναυσα
την ιστορική τους µνήµη».
Η δήλωση παράστασης πολιτικής
αγωγής της ΟΠΣΕ έγινε τυπικά δεκτή κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τέντε, αφού προηγουµένως είχε αντιµετωπισθεί µε επιφυλάξεις από τον εισαγγελέα της έδρας κ. Τσάγγα. Ο
πληρεξούσιος δικηγόρος της
ΟΠΣΕ κ. Κων. Κατερινόπουλος υποστήριξε ότι πρέπει για την ισότητα των όπλων να ακουστούν και
οι θέσεις της Οµοσπονδίας γιατί
αυτό επιβάλλει το άρθρο 4 του Συντάγµατος και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
(αρχή της δίκαιης ∆ίκης), ενώ ζήτησε και ολιγοήµερη αναβολή για
να θέσει υπόψη του δικαστηρίου

Μ

Οι κατηγορούµενοι για τη Μικρασιατική Καταστροφή στην αίθουσα του Στρατοδικείου. Από αριστερά Μ.
Γούδας, Γ. Μπαλτατζής, Ξ. Στρατηγός, ∆. Γούναρης, Ν. Στράτος, Ν. Θεοτόκης και Π. Πρωτοπαπαδάκης.
άλλα στοιχεία επί του αποδεικτικού υλικού, αίτηµα το οποίο δεν έγινε δεκτό. Ο Κ. Κατερινόπουλος
τόνισε ότι οι πράξεις και παραλείψεις των καταδικασθέντων είχαν
ως αποτέλεσµα να ξεριζωθούν από τα πανάρχαια πατρογονικά εδάφη τους 2.100.000 Έλληνες Μικρασιάτες, πολλοί να θανατωθούν
και όσοι σώθηκαν να χάσουν γη,
σπίτια, περιουσίες και το ηθικόκοινωνικό δεσµό µε την γη των
προγόνων τους.
Ο συνήγορος του αιτούντος κ.
Νικ. Βασιλάτος υποστήριξε ότι η
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου απεφάνθη ήδη περί της αθωότητας
των καταδικασθέντων και δεν αποµένει παρά η αναδιατύπωση του
διατακτικού της απόφασης του
Επαναστατικού ∆ικαστηρίου. Ο αντιεισαγγελέας κ. Ν. Τσάγγας πρότεινε να µην κριθεί παραδεκτή η
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δήλωση πολιτικής αγωγής υποστηρίζοντας ότι θα µπορούσε να γίνει
δήλωση µόνο εάν επαναλαµβανόταν η αρχική δίκη που προκάλεσε
την καταδίκη.
Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ενώ µετά την λήξη της συνεδρίασης
σηµειώθηκε ένταση από την πλευρά προσώπων που συµφωνούσαν
µε τις θέσεις του αιτούντος Μιχάλη Πρωτοπαπαδάκη, εγγονού του
πρώην πρωθυπουργού Πέτρου
Πρωτοπαπαδάκη, οι οποίοι και
διαµαρτυρήθηκαν πολύ έντονα για
τις θέσεις που ανέπτυξε η Οµοσπονδία.
Υπενθυµίζεται ότι αίτηση επανάληψης της δίκης είχε υποβάλει
στις 20.1.2008 ο κ. Μιχάλης Πρωτοπαδάκης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν νέα γεγονότα και νέες αποδείξεις που καθιστούν πρόδηλη
την πλάνη περί των πραγµάτων κα-

τά την διεξαγωγή της δίκης το 1922.
Ο Π. Πρωτοπαπαδάκης καταδικάστηκε από το Έκτακτο Επαναστατικό Στρατοδικείο Αθηνών σε
θανατική ποινή για εσχάτη προδοσία της χώρας και εκτελέστηκε, µαζί µε τους πρώην πρωθυπουργούς
∆ηµήτριο Γούναρης και Νικόλαο
Στράτο, τους υπουργούς Νικόλαο
Θεοτόκη, Γεώργιο Μπαλτατζή, Ξενοφώντα Στρατηγό, Μιχαήλ Γούδα, και τον αρχιστράτηγο Μικράς
Ασίας και Θράκης Γεώργιο Χατζηανέστη.
Η «Μ.Ηχ.», η οποία πρώτη είχε
αποκαλύψει (αρ. φυλ. 391/ Νοε. –
∆εκ. 2007) τις κινήσεις ορισµένων
παραγόντων της Αθήνας για την αναψηλάφηση της «∆ίκης των Έξι»,
θα περιµένει την έκδοση της οριστικής απόφασης του Αρείου Πάγου και τότε θα διατυπώσει τις απόψεις της για το θέµα.
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Ανάσταση στη Σµύρνη του 2010
Tου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΥΡΟΥ∆Η*

Π

ράσινο βλαστάρι –το πρώτο που φυτρώνει πάλι στη
Σµύρνη µετά την πυρκαγιά
της Καταστροφής- καταµεσής ενός
καταπράσινου κήπου: Είναι το παλιό εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής
µε τη γοτθική στέγη που ανακαίνισε το Ελληνικό Προξενείο, εκεί
που άλλοτε υπήρχε το ξωκκλήσι
του Ολλανδικού νοσοκοµείου. Η
κατανυκτική ατµόσφαιρα του Θείου Πάθους σε όλες τις λειτουργίες
της Μεγάλης Εβδοµάδας µε αποκορύφωµα το ελπιδοφόρο µήνυµα
της Ανάστασης πήραν και φέτος
άλλες διαστάσεις στη γη όπου, µαζί µε τον Άγιο Χρυσόστοµο Σµύρνης, µαρτύρησε και ο Μικρασιατικός Ελληνισµός. Από τις 17 µεγάλες ορθόδοξες εκκλησίες που σήµαιναν κάποτε τη Λαµπρή απ’ άκρη σ’ άκρη της απέραντης πολιτείας, δε σώθηκε παρά µόνο εκείνη του Αγίου Βουκόλου. Μαζί µε
την «προσφυγική» της Αγίας Φωτεινής είναι σήµερα τα µόνα ίχνη
µιας κραταιής άλλοτε ορθοδοξίας
που αναγεννήθηκε από τις στάχτες
της στις αντικρινές ακτές.
Από τις ακτές αυτές επαναλάβαµε το ταξίδι πάνω απ’ το Αιγαίο
για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Τη
φορά αυτή αξιοποιήσαµε την 45λεπτη κατευθείαν πτήση που ενώνει
τη Σµύρνη µε την Αθήνα 3 φορές
την εβδοµάδα. Εκατοµµύρια σπίτια καλύπτουν και την τελευταία
πιθαµή γης από τη θάλασσα µέχρι
τις άκρες του Μπουρνόβα και του
Μπουτζά. Το αεροδρόµιο υπερσύγχρονο, κατασκευασµένο από
γυαλί εντυπωσιάζει απ’ έξω κι από
µέσα. Παρά την πληµµυρίδα των
αυτοκινήτων, η πρόσβαση στην πόλη είναι γρήγορη και εύκολη. Το
ξενοδοχείο πάνω από την Προκυµαία. Συγκλονιστική η αίσθηση να
παίρνεις ήρεµα το πρωινό σου εκεί που κάποτε βασίλεψε η απελπισία, η βία, ο θρήνος και η φωτιά.
Στο ελληνικό προξενείο µε τη
µαγευτική θέα του κόλπου της
Σµύρνης συναντάµε την προσωποποίηση της φιλοξενίας: Την πρόξενο Χαρά Σκολαρίκου και όλα τα
στελέχη µιας δηµόσιας υπηρεσίας
µε τη ζεστασιά παλιάς Σµυρνέικης
οικογένειας. Πίνουµε καφέ συντροφιά µε τον αρχιµανδρίτη Ιερόθεο που έχει έρθει από το Άγιο
Όρος για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδοµάδας.
Η παλιά Σµύρνη, «του καιρού
6

Σµύρνη 2010. Τελετή της Αναστάσεως στον ορθόδοξο ναό της Αγίας
Φωτεινής. ∆ίπλα στον αρχιµανδρίτη π. Ιερόθεο η πρόξενος της Ελλάδας
κ. Χαρά Σκολαρίκου.
των Ελλήνων», όπως τη λένε σήµερα οι Τούρκοι, ήταν από τότε τεράστια για να καεί. Στάχτη έγινε
ένα στρατηγικά µεγάλο κοµµάτι
της, το οποίο σήµερα έχει δώσει τη
θέση του στο πάρκο της Έκθεσης
(Fair) και στο καινούργιο εµπορικό κέντρο µε τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μα ακόµα και µέσα σ’ αυτό,
αλλά κυρίως σ’ όλη την υπόλοιπη
έκταση της πόλης, ανάµεσα σε νέες κατασκευές και σε καινούργιες
χρήσεις, διακρίνονται τα παλιά
κτίρια των «µυθικών» πατρογονι-

κών αφηγήσεων. Χάρη στην εξιδανικευτική δύναµη του παρελθόντος, για όλους εµάς τους απόγονους των προσφύγων της, η Σµύρνη θα είναι πάντα ο χαµένος παράδεισος. Κι η επίσκεψη σ’ αυτήν
θα έχει τη δύναµη της επιστροφής
σε µιαν Ιθάκη της µνήµης.
Το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής αποδείχτηκε πολύ µικρό για να
χωρέσει τους περισσότερο από εκατό ορθόδοξους (Έλληνες, Ρώσους, Σέρβους και Τούρκους) που
συγκεντρώθηκαν για την Ανάστα-

ση. Κάτω από τα κυπαρίσσια του
ολλανδικού νεκροταφείου, ανάµεσα σε Σµυρνιούς λεβαντίνους που
γεννήθηκαν εκεί και αναπαύονται
«εν τοις µνήµασι» περισσότερο από τετρακόσια χρόνια, µε πανταχού παρόντα το Θεό, αλλά χωρίς
την κυρίαρχη αίσθηση της Εκκλησίας (όπως τουλάχιστον τη νιώθουµε στην Ελλάδα), η Ανάσταση
γίνεται περισσότερο συνειδητή.
Μαζί µε το θάνατο πατιέται κι ο
φόβος του. Οι µνήµες ζωντανεύουν χαρµόσυνες και λυτρωτικές
στη µέση µιας πόλης που, µόνο αν
αποµακρυνθείς από αυτήν, ανακαλύπτεις ότι αλλού στην Τουρκία
οι πέντε προσευχές της ηµέρας µεταδίδονται από τα µεγάφωνα των
τζαµιών. Η κοσµοπολίτικη Σµύρνη
δείχνει να θέλει να χωρέσει ξανά,
όπως χωρούσε κάποτε, όλες τις
θρησκείες. Γι’ αυτό, ενώ την έλεγαν άπιστη, ήταν γεµάτη πιστούς.
Το ίδιο επίθετο (γκιαούρ) – όπως
µάθαµε από Τούρκους φίλους χρησιµοποιήθηκε και φέτος από
κορυφαία πολιτική προσωπικότητα της χώρας για τη σύγχρονη
Ιζµίρ. Ίσως γι’ αυτό κάθε Πάσχα
το χαµηλό καµπαναριό της Αγίας
Φωτεινής καλεί τους ορθόδοξους
Σµυρνιούς να προσέλθουν.
* Ο κ. Ευάγγελος Μαυρουδής είναι ιατρός,
δηµοτικός σύµβουλος Ραφήνας και πρόεδρος της Πολιτιστικής Εστίας «Ίωνες» Ν.
Βουτζά.

Μικρασιατικά παραµύθια και παραµυθάδες
Την 19η Απριλίου 2010, στο δηµοτικό θέατρο Ν. Ιωνίας Αττικής «Γ.
∆οµνάκης», η Πολιτιστική Ένωση
Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Η Καππαδοκία» διοργάνωσε µια βραδιά αφιερωµένη στο πρόσφατο βιβλίο της
Νίτσας Παραρά-Ευτυχίδου «Λαϊκά
παραµύθια της Μικρασίας» (εκδόσεις Εν Πλω).
Για το σπουδαιότατο ρόλο που
παίζουν τα παραµύθια στη ζωή του
ανθρώπου και για τη διαχρονική αξία του παρεξηγηµένου, αλλά τόσο
σηµαντικού αυτού είδους της λαϊκής λογοτεχνίας µίλησε ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας. ∆υο συναρπαστικά βουρλιώτικα παραµύθια - Η βασιλοπούλα κι ο τραγουδιστής και Η βασιλοπούλα κι ο πρίγκηπας ή Τα τρία πορδάκια - διάβασε η εξαίρετη παραµυθού Γεωργία Αναστασοπούλου (παιδαγω-

γός), καθηλώνοντας και συνεπαίρνοντας µε τον… «παραµυθένιο» της
τρόπο µικρούς και µεγάλους ακροατές.
Παράλληλα µε την αφήγηση της
παραµυθούς, χρησιµοποιήθηκαν εντυπωσιακές θεατρικές τεχνικές, οι
οποίες µε τρόπο ευρηµατικό εµπλούτισαν την όλη εκδήλωση. Η
Βίλλυ ∆ιαµαντίδου (κουκλοποιός,
κουκλοπαίκτρια) και η Ντέπυ Καλίνογλου (εµψυχώτρια θεατρικής αγωγής) είχαν κατασκευάσει το σκηνικό µε µια Μικρασιάτισσα γιαγιά
– κούκλα σε φυσικό µέγεθος – που
θαρρείς πως αυτή αφηγούνταν τα
παραµύθια. Επίσης υπήρχαν ως «ακροατές» τρεις κούκλες ντυµένες µε
λαϊκές καππαδοκικές φορεσιές, οι
οποίες συµµετείχαν ενεργά στα αφηγούµενα: χόρευαν, χειροκροτούσαν, κινούνταν ανάλογα µε όσα

διαδραµατίζονταν στα παραµύθια,
προκαλώντας µε τη δράση τους το
ενδιαφέρον του ακροατηρίου.
Η βραδιά έκλεισε µε ερυθραιώτικους και σµυρναίικους χορούς
που απέδωσε όµορφα µια οµάδα
νέων από το χορευτικό εργαστήρι
«Ειρήνη» του Ηρακλείου Αττικής,
µε φορεσιές από τη Μ. Ασία (αντρικές) και την Κύµη Ευβοίας (γυναικείες).
Την εκδήλωση παρακολούθησε
πολυάριθµο κοινό, αποτελούµενο
από ανθρώπους κάθε ηλικίας, µεταξύ των οποίων η συγγραφέας Ν.
Παραρά-Ευτυχίδου, µε τα παιδιά
και τα τέσσερα εγγονάκια της, εκπρόσωποι φορέων της Ν. Ιωνίας
και πολλά παιδάκια, που φάνηκαν
καταχαρούµενα και γοητευµένα από τον τρόπο παρουσίασης των παραµυθιών.
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Η άλλη πλευρά της αναγνώρισης
Tου ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙ∆Η *

Α'
Μια απρόσµενη είδηση από τη
Στοκχόλµη ήλθε να προκαλέσει
αµηχανία στα κρατικά ΜΜΕ και
στους επίσηµους διαµορφωτές
της κοινής γνώµης πριν από λίγες
µέρες. Με πρωτοβουλία της σουηδικής Αριστεράς –σοσιαλδηµοκράτες και οικολόγοι– το σουηδικό Κοινοβούλιο αναγνώρισε
στις 11 Μαρτίου τη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου, µαζί µ’
αυτές των Αρµενίων και των
Ασσυροχαλδαίων, προκαλώντας
έντονη δυσαρέσκεια στην Τουρκία, δηµιουργώντας ρήγµα στις
καλές έως εκείνη τη στιγµή σουηδο-τουρκικές σχέσεις.
Για αρκετή ώρα µετά τη γνωστοποίηση της αναγνώρισης, τα
ελληνικά κρατικά Μέσα θα αναφέρονται µόνο στην αναγνώριση
της γενοκτονίας των Αρµενίων
και θα αποκρύπτουν το γεγονός
της αναγνώρισης και της γενοκτονίας των Ποντίων. Με µια
πρώτη ανάγνωση, το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως µια
άρνηση της ελλαδικής κοινωνίας
και της κυβέρνησής της να αποδεχτεί ένα πολιτικό γεγονός, απόρροια µιας δυσάρεστης ιστορικής κληρονοµιάς, που επιβαρύνει ακόµα περισσότερο τις βεβαρηµένες ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οµως, αυτή η διαπίστωση
προκύπτει µόνο από την πρώτη επιφανειακή ανάγνωση. Γιατί, µόλις αναλύσεις καλύτερα τη νεοελληνική ιδεολογική συγκρότηση,
θα σου αποκαλυφθεί µια κυρίαρχη ιδεολογική κατασκευή, που
αµφισβητεί τις γενοκτονίες των
χριστιανικών κοινοτήτων από
τους Τούρκους εθνικιστές κατά
την εποχή της διάλυσης της πολυεθνικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Η αντιπροσφυγική κληρονοµιά
της ελληνικής πολιτικής ζωής από το 1922 δεν εξαλείφθηκε, όπως νοµίζουν πολλοί ροµαντικοί.
Απλώς µεταλλάχθηκε και πήρε
άλλες µορφές εξίσου επώδυνες.
Μπορεί να έχει ξεχαστεί ότι ένα
µεγάλο µέρος της ελλαδικής πο-

λιτικής ηγεσίας εκφραζόταν κατά
το Μεσοπόλεµο µε την απαίτηση
του φιλοµοναρχικού εκδότη του
«Πρωινού Τύπου» Νίκου Κρανιωτάκη το 1933, να επιβληθεί
στους πρόσφυγες να φορέσουν
κίτρινα περιβραχιόνια για να
τους διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι «καθαρόαιµοι
Έλληνες».
Μπορεί σήµερα η αντιπάθεια
προς τους πρόσφυγες να µην εκφράζεται όπως συνέβη το 1935 µε
την πυρπόληση του προσφυγικού
οικισµού στο Βόλο από τις παρακρατικές συµµορίες, όταν, όπως
γράφει ο Σπύρος Λιναρδάτος:
«Αντιβενιζελικοί µπράβοι βάζουν φωτιά στα προσφυγικά παραπήγµατα και γίνεται στάχτη
µαζί µε την περιουσία των προσφύγων κι ένας νεαρός πρόσφυγας που δεν πρόλαβε να φύγει…».
Σήµερα το αντιπροσφυγικό συναίσθηµα εκφράζεται µε άλλο
τρόπο. Με την υποτίµηση και περιφρόνηση της απόπειρας των
προσφυγικών οργανώσεων να
ενσωµατώσουν στο εθνικό ιστορικό αφήγηµα και τη δική τους ιδιαίτερη εµπειρία. Η βιαιότητα
της απόρριψης των προσφυγικών
απόψεων ανέδειξε τη διαιώνιση
της αντίθεσης των «αυτοχθόνων»
µε τους «πρόσφυγες» και την ανθεκτικότητα των ερµηνειών που
διαµορφώθηκαν µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τόσο από
τους φορείς του κράτους όσο και
της Αριστεράς. Η τάση αυτή θα
είναι ιδιαιτέρως έντονη στο χώρο της νεοελληνικής ιστοριογραφίας. Ζητήµατα όπως η πολιτική
του τουρκικού εθνικισµού στην
Ανατολή και οι γενοκτονίες των
χριστιανικών λαών, καθώς και οι
σταλινικές διώξεις, που έγιναν λίγο αργότερα στη Σοβιετική Ένωση, δεν θα απασχολήσουν ούτε
κατ’ ελάχιστον τους κυρίαρχους
ελλαδικούς ιστοριογραφικούς
προσανατολισµούς.
Εξαιρετικά διατύπωσε αυτή τη
σχέση η Χρ. Κουλούρη, µε αφορµή την εµφάνιση ενός ∆εξιού αναθεωρητισµού που αποσκοπού-

MIKPAΣIATIKH HXΩ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

σε στην αποκατάσταση των υπαιτίων της Μικρασιατικής Καταστροφής µε την αναψηλάφηση
της ∆ίκης των Εξ: «…ξαναφέρνει
στο προσκήνιο τη σύγκρουση
Ελλαδιτών και προσφύγων, µια
σύγκρουση που έχει καθορίσει
την προσφυγική µνήµη, καθώς
και το αίσθηµα αποκλεισµού της
προσφυγικής µνήµης από την επίσηµη ιστορία».
Η αναγνώριση του γεγονότος
ότι διεπράχθη γενοκτονία κατά
των ελληνικών πληθυσµών στην
Ανατολή από τον καθ’ ύλην αρµόδιο διεθνή ακαδηµαϊκό οργανισµό, τον International Association of Genocide Scho-lars – IAGS, ή η παραδοχή του ιστορικού αυτού γεγονότος από σηµαντικούς Τούρκους ιστορικούς, ελάχιστα άλλαξε τα παραδοσιακά
αρνητικά στερεότυπα της ιστοριογραφίας µας.
Με τον ίδιο τρόπο θα παραγνωριστούν υπαρκτά κοινωνικά
προβλήµατα, όπως αυτό της προσφυγιάς κατά τη δεκαετία του ’90
των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων
προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Προσφύγων, υποκείµενων στις
πρόνοιες της Συνθήκης της Λωζάννης, αλλά περιφρονηµένων
και αγνοηµένων τόσο από το
κράτος, όσο και από τις ποικίλες
«αντιρατσιστικές» οργανώσεις,
αλλά και από την Αριστερά, η οποία µετέτρεψε σε ιδεολογικό
δόγµα την κυνική εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης της
περιόδου 1919-1922 και ελάχιστα
ξεπέρασε τις φιλοσταλινικές της
καθηλώσεις.

Β'
Παρότι το γεγονός της αναγνώρισης της γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου από το σουηδικό κοινοβούλιο είναι ένα µεγάλο γεγονός, δεν µπορούµε να
µην εντοπίσουµε ένα µεγάλο ζήτηµα που προκύπτει για το προσφυγικό κίνηµα. Και αυτό σχετίζεται µε τη µερική προβολή ενός
γεγονότος, το οποίο εντάσσεται
σε µια ευρύτερη κατηγορία. ∆η-

λαδή η γενοκτονία των Ελλήνων
στον Πόντο, είναι τµήµα της ευρύτερης γενοκτονίας που διεπράχθη κατά των ελληνικών πληθυσµών της Ανατολής.
Η ιστορική επιστήµη γνωρίζει
πλέον ότι ο τουρκικός εθνικισµός
αποφάσισε από το 1919 την καταπίεση και αφοµοίωση των χριστιανών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και από το 1913 οργάνωσε µεθοδικά το σχέδιό του, το
οποίο υλοποίησε µε την έναρξη
του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου
πρωτίστως κατά των Ελλήνων της
Ανατολικής Θράκης και της Ιωνίας. Το 1916 θα πραγµατοποιήσει τις διώξεις στο µικρασιατικό
Βορρά, τον Πόντο, όπου ανατολικότερα βρισκόταν σε εξέλιξη οι
ρωσοτουρκικές συγκρούσεις.
Κατά συνέπεια, η διάκριση της
γενοκτονίας του Πόντου από τη
γενοκτονία των υπόλοιπων πληθυσµών της Μικρά Ασίας και της
Ανατολικής Θράκης, µόνον ύποπτους σκοπούς εξυπηρετεί. Ειδικά όταν αυτό συµβαίνει µε την
διόγκωση των αριθµητικών µεγεθών στη µερική εκδοχή, µε την
παράλληλη αποσιώπηση των µεγάλων απωλειών στο σύνολο.
Όσοι συνεχίζουν µια παλιά τακτική διαχωρισµού, προσφέρουν
εξαιρετικά αρνητική υπηρεσία
τόσο στην υπόθεση της ιστορικής
αλήθειας, όσο και στις προσπάθειες για ηθική δικαίωση των θυµάτων απ’ την άλλη.
Ίσως ήρθε η ώρα, ο προσφυγικός κόσµος να µιλήσει ανοιχτά
για τις ευθύνες των πλαστογράφων της, ιστορίας που τόσο κυνικά εξαιρούν από τις προσπάθειες για αναγνώριση της γενοκτονίας το µεγαλύτερο µέρος αυτών
που την υπέστησαν.

* Ο κ. Βλάσης Αγτζίδης είναι ιστορικός. Το πρώτο µέρος του άρθρου µε
τίτλο ΑΡΜΕΝΙΟΙ, ΣΟΥΗ∆ΟΙ ΚΑΙ
«ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΙ» δηµοσιεύθηκε
στην εφηµερίδα Καθηµερινή (1.4.2010).
Το δεύτερο µέρος µε τον τίτλο Η
ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, γράφτηκε ως συµπλήρωµα του
πρώτου, ειδικά για την εφηµερίδα µας.
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Έκθεση πεπραγµένων ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Η

παρούσα Γενική Συνέλευση των µελών της
Ενώσεως Σµυρναίων
συγκαλείται σύµφωνα µε το
άρθρο 24 και σε συνδυασµό µε
τα άρθρα 16, 23, 26, 27 και 28
του νέου Καταστατικού του σωµατείου µας µε σκοπό, το διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό µας για το παρελθόν έτος 2009, την έγκριση του προϋπολογισµού του έτους 2010,
την απαλλαγή από τις ευθύνες
του ∆Σ για τις περατωθείσες
πράξεις του και τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων µελών των διοικητικών οργάνων (∆ιοικητικό Συµβούλιο,
Ελεγκτική Επιτροπή) της Ενώσεως Σµυρναίων µε τριετή πλέον θητεία, ήτοι από το 2010 έως το 2013.
Πριν προχωρήσουµε στην
Έκθεση των Πεπραγµένων
µας, παρακαλώ, να κρατήσουµε όρθιοι ενός λεπτού σιγή για
τα µέλη και τους φίλους της
Ενώσεως που έφυγαν για πάντα από κοντά µας τον τελευταίο χρόνο: Το Γιώργο Μαρινάκη, το Βαγγέλη Κουλουµπή,
την Ιφιγένεια Χρυσοχόου, το
Μιχάλη Σταυρινό, το Νίκο
Μπούτβα, τη Μιµόζα Αναστασιάδου, το µητροπολίτη πρ. Λέρου Νεκτάριο Χατζηµιχάλη,
την Κλειώ Ισηγόνη.
Τα πεπραγµένα µας κατά τοµείς δραστηριότητας, έχουν ως
εξής:
1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το ∆. Συµβούλιο συνήλθε σε
24 συνεδρίες, ενέγραψε 82 νέα
µέλη και εκτιµώ ότι ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις του και προώθησε ή ολοκλήρωσε το σύνολο των τεθέντων αντικειµενικών µας σκοπών, κατά την στρατιωτική ορολογία, όπως και αναλυτικότερα θα αναφερθεί στη συνέχεια.
Για ενηµέρωσή σας τα στατιστικά στοιχεία των µελών της
Ενώσεως είναι όπως πιο κάτω:
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H στατιστική κατάσταση των
µελών µας είναι όπως πιό κάτω:
α. Συνολικός αριθµός µελών:
387
β. Ταµειακώς ενήµεροι: 215
(55,5%)
γ. Ηλικιακή διασπορά
1. Μέχρι 40 ετών, 78, ήτοι
20%
2. Από 40-60 ετών, 170, ήτοι
44%
3. Άνω των 60 ετών, 140, ήτοι 36%
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τα οικονοµικά της Ενώσεως
είνα σχετικά καλά αναλυτική
αναφορά θα σας κάνει ο ταµίας µας κ. Ισηγόνης στη συνέχεια. Θεωρώ όµως σκόπιµο να
τονίσω ότι όταν ξεκινήσαµε
προ διετίας τη θητεία µας το αποθεµατικό µας ήταν 142.000
ευρώ περίπου και σήµερα παραδίδουµε 146.000 ευρώ, εχοντας αντιµετωπίσει αυξηµένα
έξοδα, όπως ενδεικτικά τα πιο
κάτω:
Κατά τη διάρκεια αυτού του
έτους καλύψαµε το µηνιαίο κενό λειτουργικών δαπανών που
ανέρχεται στα 1.500 ευρώ τον
µήνα, δηλαδή 18.000 σε ετήσια
βάση, καλύψαµε τις δαπάνες
των εκδηλώσεών µας στη βιβλιοθήκη (700 ευρώ κατά εκδήλωση, ήτοι συνολικά περίπου
15.000 ευρώ), καλύψαµε δαπάνες σε ηλεκτρονική υποδοµή,
την αµοιβή της βιβλιοθηκονόµου για την µηχανοργάνωση
της βιβλιοθήκης µας (περίπου
7.000 ευρώ µέχρι σήµερα, τα αναγκαία έξοδα για την τροποποίηση του Καταστατικού µας
που ανήλθαν στα 700 ευρώ, τις
εκδόσεις της Μικρασιατικής
Ηχούς, περίπου 8.000 ευρώ, τις
εκδόσεις µας (Μικρασιατικά
Χρονικά και βιβλίο για τις προσφυργικές πολυκατοικίες) περίπου 8500 ευρώ και όλα αυτά
µε µία µόνο µικρή επιχορήγηση
8.000 ευρώ από το Ίδρυµα
Ωνάση.

3. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Συνεχίστηκε η έκδοση της
«Μικρασιατικής Ηχούς», η οποία πέρα της συνήθους ύλης
µε τη δραστηριότητα του σωµατείου µας, στάθηκε για µια
ακόµα φορά στην πρωτοπορία
για την υπεράσπιση της µνήµης
των πατρίδων της Μ. Ασίας από τους αναθεωρητές της ιστορίας και για τη δικαίωση των
αιτηµάτων των Μικρασιατών
προσφύγων
(Μουσείο,
ΤΑΠΑΠ κά).
Εκδόθηκε ο 23ος τόµος των
«Μικρασιατικών Χρονικών»
µε φιλολογική επιµέλεια από
τον σύµβουλο κ. Χρήστο Μπαλόγλου, ο οποίος εργάσθηκε
για το σκοπό αυτό αφιλοκερδώς. Ο νέος τόµος διατίθεται
για τους επιθυµούντες στην τιµή των 20 ευρώ.
Εκδόθηκε ένα ακόµα βιβλίο
µε τα άρθρα της δηµοσιογράφου και µέλους του ∆.Σ. κας
Ελένη Μπίστικα – Κατραµοπούλου, στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» για τη διάσωση των
προσφυγικών πολυκατοικιών
της λεωφόρου Αλεξάνδρα, Η
έκδοση χρηµατοδοτήθηκε εξ
ολοκλήρου από το «Ίδρυµα
Σαµούρκα» και διατίθεται ∆ΩΡΕΑΝ στα µέλη µας και επιλεγµένους αποδέκτες.
4. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στα πλαίσια των προσπαθειών για την οργάνωση της Βιβλιοθήκης του σωµατείου µας
έχουν καταλογογραφηθεί και
µηχανογραφηθεί και έχουν υποστεί τεχνική επεξεργασία
(επιλογή θεµάτων, απόδοση
θεµατικών όρων, δηµιουργία
ταξινοµικών αριθµών) 3.715
εγγραφές. Παράλληλα έχουν
γίνει αντίγραφα ασφαλείας
για την περίπτωση απώλειας ή
τεχνικής βλάβης, αναδιαµόρφωση του χώρου της Βιβλιοθήκης, καταγραφή και απογραφή
του υλικού της Βιβλιοθήκης µε
την τήρηση Βιβλίου Εισαγωγής, και µε την αναγραφή ενός

µοναδικού αριθµού πάνω αριστερά στην σελίδα τίτλου κάθε
τεκµηρίου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν και κατά το τρέχον
έτος καθώς απαιτείται να γίνει
καταγραφή των νέων προσκτηµάτων που βρίσκονται στη
συλλογή των γραφείων της οδού Σκουφά, να επιλεγούν τίτλοι βιβλίων ή σπάνιων εκδόσεων και να περασθούν τα περιεχόµενα και οι περιλήψεις
αυτών στο Ιντερνετ, να πραγµατοποιηθεί αποδελτίωση και
καταγραφή άρθρων, οµιλιών
και διαλέξεων.
5. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Πολλές οι εκδηλώσεις που
διοργανώσαµε µέσα στο β' έτος της θητείας µας. Αναφέρω
πολύ συνοπτικά:
Α) - Στις 4 Μαΐου 2009 παρουσιάσαµε τον 22ο τόµο των
Μικρασιατικών Χρονικών.
Οµιλητές οι κύριοι Βλάσης
Αγτζίδης και Χρήστος Μπαλόγλου.
Β) - Στις 13 Σεπτεµβρίου
2009 γιορτάσαµε στο µητροπολιτικό ναό της Γλυφάδας τη
µνήµη του Αγίου Χρυσοστόµου
Σµύρνης, µε πανηγυρική Θεία
Λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο σµυρναϊκής καταγωγής επιχώριος µητροπολίτης κ.
Παύλος.
Γ) - Στις 12 Οκτωβρίου 2009
οργανώσαµε διάλεξη µε οµιλήτρια τη νοµικό – εγκληµατολόγο Χαρά Γαλανού και θέµα
«Η γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισµού. Μια νοµικοκοινωνιολογική προσέγγιση»
∆) - Στις 9 Νοεµβρίου 2009
µίλησε στα µέλη και στους φίλους µας ο αρχαιολόγος – συντηρητής έργων τέχνης Πέτρος
Μεχτίδης µε θέµα «Οδοιπορικό στη Σµύρνη που δεν χάθηκε».
Ε) - Στις 30 Νοεµβρίου 2009
οργανώσαµε διάλεξη µε οµιλητή τον υποστράτηγο ε.α και
συγγραφέα Χάρη Τσιρκινίδη.
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Θέµα της οµιλίας του «Η τραγωδία της Σµύρνης υπό το φως
των ξένων διπλωµατικών αρχείων».
Στ) - Στις 14 ∆εκεµβρίου
2009 παρουσιάσαµε ένα ακόµα βιβλίο εκείνο του Θεόδωρου ∆εύτου «Σµύρνη συγγνώµη». Για το βιβλίο µίλησε η φιλόλογος – ιστορικός και µέλος
της Ενώσεώς µας κ. Αρχοντία
Παπαδοπούλου.
Ζ) - Στις 25 Ιανουαρίου 2010
κόψαµε τη βασιλόπιτα της
Ενώσεως Σµυρναίων για το
2010 και κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης τιµήσαµε µε αναµνηστική πλακέτα την κ. Νάνσυ Γ. Χόρτον και άλλα 10 µέλη
του σωµατείου µας, που γεννήθηκαν πριν το 1922 και δεν
είχαν βραβευτεί ποτέ για άλλη
αιτία από την Ένωσή µας.
Η) - Την 1 Φεβρουαρίου
2010 παρουσιάσαµε στη Βιβλιοθήκη µας το βιβλίο του
Παναγιώτη Φούγια «Κωνσταντίνος Ν. Καλλίνικος. Μέγας
Οικονόµος και Πρωτοπρεσβύτερος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» που αναφέρεται σε µια κορυφαία προσωπικότητα των Αλατσάτων. Οµιλητές ο οµότ. καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεώργιος Γαλίτης και ο συνάδελφος
στο ∆.Σ. της Ενώσεως Χρήστος
Μπαλόγλου.
Θ) - Στις 22 Φεβρουαρίου
2010 εορτάσαµε τη µνήµη του
ιεροµάρτυρα Αγίου Πολυκάρπου, επισκόπου Σµύρνης, µε
πανηγυρικό εσπερινό ο οποίος τελέστηκε µε την ευλογία
του συµπατριώτη µας π. Γαβριήλ Τσάφου στο εκκλησάκι
του Αγίου Ανδρέα της οδού
Λευκωσίας.
Ι) - Στις 26 Φεβρουαρίου
2010 οργανώσαµε στη Βιβλιοθήκη µας διάλεξη µε οµιλητή
τον ιστορικό τέχνης κ. Χάρη
Γιακουµή και θέµα «Η µαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ και η εκδίωξη των Ελλήνων από τη
Φώκαια της Μ. Ασίας»
ΙΑ)- Την 3η Μαρτίου παρουσιάσαµε το βιβλίο “Η Μάχη
για τη Σωτηρία των Προσφυγικών”.

6. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ
Η απόφαση του ∆.Σ. για την
επένδυση στην τεχνολογία και
την βελτίωση του ιστοτόπου
µας τον προβάλλει µε το πιο
γρήγορο τρόπο διεθνώς και µε
άµεση ενηµέρωση σε Έλληνες
και ξένους.
Με τη βοήθεια του κ. Π.
Μπουρνιά προχωρήσαµε στην
αναβάθµιση της ιστοσελίδας
µας και την καταστήσαµε πιο
εύχρηστη. Επιδιώξαµε µε κάθε τρόπο να βελτιώνουµε τα
κείµενά της και να αυξήσουµε
την επισκεψιµότητά της. Η τελευταία έχει φθάσει σε ζηλευτά επίπεδα (περισσότεροι από
600 επισκέπτες την ηµέρα, πάνω από 750 επισκέπτες ηµερησίως, ειδικά τον µήνα Φεβρουάριο 2010, και από τουλάχιστον 48 χώρες παγκοσµίως),
γεγονός που µας δηµιουργεί
περισσότερη ευθύνη για ακόµα µεγαλύτερες βελτιώσεις.
Από τις νέες καινοτοµίες της
ιστοσελίδας µας, που θα διευκολύνουν το έργο της Ενώσεώς
µας είναι η οn-line εµφάνιση
της εφηµερίδας «Μικρασιατική Ηχώ» και του προγράµµατος για τη συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης της δηµιουργίας του Μουσείου των
Ελλήνων της Μ. Ασίας και της
Ανατολής.
Η προβολή της βιβλιοθήκης
µέσω Ίντερνετ προκαλεί το ενδιαφέρον ερευνηθών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και
βοηθά την Ένωσι να προβάλει
µικρασιατικά θέµατα.
Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία των βιβλίων που καταγράφονται στον υπολογιστή
της βιβλιοθήκης, προβάλουµε
τα βιβλία µε την δυνατότητα αναζήτησης µέσω του Ιντερνετ,
έτσι ώστε να µπορεί οποιοσδήποτε ψάχνει για κάποιο βιβλίο, να µάθει αν υπάρχει, χωρίς να πηγαίνει στην βιβλιοθήκη.
Μια άλλη άποψη για την επένδυση στην τεχνολογία είναι
το ότι προσελκύει πιο πολύ το
ενδιαφέρον των νέων στην
συµµετοχή των θεµάτων και
των στόχων µας.
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7. ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Μετά τη διάσωση των προσφυγικών πολυκατοικιών της
λεωφ. Αλεξάνδρας, που επιτεύχθηκε ύστερα από συνεχή
και συνεπή αγώνα πολλών παραγόντων, η Ένωσί µας ανέλαβε ενωτική πρωτοβουλία για
τη δηµιουργία ενός µεγάλου
και ενιαίου Μουσείου των
Ελλήνων της Μ. Ασίας, του
Πόντου, της Κωνσταντινούπολης και της Ανατ. Θράκης στον
προαναφερθέντα χώρο, απηύθυνε κάλεσµα για κοινή δράση προς όλες τις Οµοσπονδίες
και τα Σωµατεία των Ελλήνων
της Ανατολής και ζήτησε από
τις αρµόδιες υπηρεσίες να έρθουν συµπαραστάτες σ’ αυτή
µας την προσπάθεια.
∆εν περιοριστήκαµε µόνο σ’
αυτό. Παράλληλα υποβάλαµε
ολοκληρωµένο σχέδιο - πρόταση για την ίδρυση του Μουσείου, αρχίσαµε εκστρατεία
συγκέντρωσης υπογραφών µέσω του ∆ιαδικτύου, προκειµένου να εξασφαλίσουµε την υποστήριξη της προσπάθειάς
µας, και θα κλιµακώσουµε σε
λίγο την εκστρατεία µας µε τη
συλλογή υπογραφών από άτοµα που δεν έχουν πρόσβαση
στο Ιντερνετ.

8. ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ
ΣΜΥΡΝΗ
Μετά από 70 χρόνια ζωής
της Ενώσεως Σµυρναίων επιχειρήσαµε για πρώτη φορά και

διοργανώσαµε εκδροµή στη
Σµύρνη από 10 έως 15 Ιουνίου
2009, η οποία χαρακτηρίστηκε
ως ιδιαίτερα επιτυχηµένη από
τους 56 µέλη και φίλους µας
που έλαβαν µέρος. Στα σχέδιά
µας είναι η πραγµατοποίηση
προσκυνηµατικής επίσκεψης
στην Κωνσταντινούπολη εντός
του αµέσως προσεχούς χρονικού διαστήµατος.

9. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Το νέο Καταστατικό του Σωµατείου τον οποίο είχε εγκριθεί οµόφωνα από τη Γενική
Συνέλευση της 4ης Απριλίου
2009, εγκρίθηκε µε την υπ` αριθµό 7684 /2009 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών και
βρίσκεται ήδη σε ισχύ.
Να επισηµάνω την αφιλοκερδή επεξεργασία και προώθηση στα αρµόδια δικαστήρια
του νέου Καταστατικού εκ µέρους του µέλους της Ενώσεώς
µας, δικηγόρου κυρίου Ευθυµίου Τσίγκα, τον οποίο και ευχαριστούµε για την προσφορά
του αυτή.
Περαίνοντας θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους συνεργάτες
µου στο ∆.Σ., την γραµµατέα
της Ενώσεως κα Κορίνα Σπηλιώτη και όλους εσάς που µας
στηρίζετε µε την εµπιστοσύνη
σας. Εύχοµαι σε όλους σας
Καλό Πάσχα και ο Αναστηθείς
Κύριος να δίνει σε σας και
τους δικούς σας όλες του τις
χαρές και επιτυχίες στα καθήκοντά τους στα νέα µας διοικητικά όργανα.

* Το κείµενο της λογοδοσίας του προέδρου κ. Ευ. Τσίρκα στη
Γεν. Συνέλευση της Ενώσεως Σµυρναίων στις 20-3-2010.

Η «Μ. Ηχ.» σε µορφή pdf
Κάντε 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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Η θέση της γυναίκας στην Καππαδοκία
και το έθιµο της «αλαγιάς»
Του ΤΑΚΗ Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Σ

τους σύγχρονους Έλληνες
προξενούν εντύπωση οι διηγήσεις των παλαιότερης γενιάς προσφύγων που περιγράφουν
τα σχετικά µε τη θέση των γυναικών
στη µικρασιατική κοινωνία. Εκείνο
που επίσης εντυπωσιάζει είναι η αντίθεση ανάµεσα στη ζωή που διήγαν οι γυναίκες της δυτικής Μικράς
Ασίας και ιδιαίτερα της Σµύρνης µε
τις τελείως διαφορετικές συνθήκες
που βίωναν οι γυναίκες του εσωτερικού της Ανατολίας. Ενώ η Σµυρνιά ήταν σχεδόν χειραφετηµένη και
µετείχε στις κοινωνικές εκδηλώσεις
µε αρκετή ισοτιµία δίπλα στον άντρα, η γυναίκα της Καππαδοκίας
αντιθέτως έµενε στη σκιά, στο περιθώριο, και απέφευγε να εµφανίζεται δηµοσία. Ενώ στην ιωνική
πρωτεύουσα το πολυσύχναστο λιµάνι της, τα εκπαιδευτήριά της και
ο κοσµοπολίτικος αέρας που κυριαρχούσε έφερνε σε επαφή τους
κατοίκους της µε την Ευρώπη και
τον σύγχρονο τρόπο ζωής, στην αποµονωµένη Καππαδοκία οι κοινωνίες εξακολουθούσαν να είναι
συντηρητικές, οι επαφές µε τον έξω
κόσµο ήταν µέχρι τα µέσα του 19ου
αιώνα ελάχιστες και η γυναίκα περέµενε σε θέση µειονεκτική.1 Ακόµα και την παντρεµένη γυναίκα θα
µπορούσε να την χαρακτηρίσει κανείς περισσότερο υπόζυγο παρά σύζυγο.
∆είγµα αυτής της κοινωνικής µειονεξίας της ήταν οι περιορισµοί
στην ελεύθερη κίνησή της και κυρίως το αξιοπερίεργο και αναχρονιστικό έθιµο της απαγόρευσης της
οµιλίας προς τους γονείς του συζύγου της, στα «πεθερικά» της, αλλά
πολλές φορές και στα άλλα σεβαστά πρόσωπα της οικογένειας του
συζύγου της. Στη Σύλλη της Λυκαονίας (της λεγοµένης και ελάσσονος Καππαδοκίας) το δυσβάστακτο
αυτό έθιµο το αποκαλούσαν α λ α γ
ι ά, προφανώς από τη λέξη αλαλία.
Η γυναίκα της Καππαδοκίας,
που παντρευόταν συνήθως σε πολύ
µικρή ηλικία, κατοικούσε πάντοτε
στο σπιτικό του συζύγου της, ως ένα ακόµη µέλος µιας πατριαρχικής
οικογένειας, που συµβίωνε κάτω από την ίδια στέγη. Φτάνοντας µετά
τη γαµήλια τελετή στο σπίτι του γαµπρού έπρεπε να φιλήσει το κατώφλι της πόρτας της νέας της διαµονής και αµέσως έπειτα το χέρι του
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Γάµος στην Καππαδοκία (Φωτό από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Μ.
Νίγδελη, Καππαδοκία, ∆ρώµενα γάµου, Κ∆ΕΚΠΠ ∆ήµου Συκεών,
Κέντρο Ιστορίας, σ. 31).
πεθερού και της πεθεράς, κάτω από το άγρυπνο µάτι της οποίας θα
διαβιούσε. Στη νεαρή νύφη έπεφτε
στο εξής το βάρος των πλέον άχαρων και κοπιαστικών οικιακών καθηκόντων.2 Είχε καθήκον όχι µόνο
όλους να εξυπηρετεί και να τους υπακούει αλλά είχε επί πλέον και την
παράλογα αυστηρή υποχρέωση να
παραµένει εντελώς άφωνη και σιωπηλή µπροστά τους σε ένδειξη πλήρους υποταγής. ∆εν είχε το δικαίωµα να τους απευθύνει το λόγο, αλλά ούτε και να απαντά δια ζώσης
στις ερωτήσεις τους. Η νύφη έπρεπε µόνο να δέχεται και να εκτελεί
τις προφορικές εντολές τους. Μόνο
µε νοήµατα και χειρονοµίες της επιτρεπόταν να προσπαθεί να συνεννοηθεί µε τα πεθερικά της, να
τους δώσει δηλαδή να καταλάβουν
τι θα τους έλεγε αν µιλούσε. ….
Το αναχρονιστικό αυτό έθιµο της
αλαγιάς δεν ήταν το µόνο που σηµατοδοτούσε τη µειονεκτική θέση
της γυναίκας. Προϋπήρχε η µακρά
και προαιώνια συνήθεια του περιορισµού της γυναίκας στο σπίτι και
της απαγόρευσης να κυκλοφορεί
στους δρόµους. Η γυναίκα, ιδίως η
ανύπαντρη, µπορούσε να κυκλοφορήσει έξω από το σπίτι µόνον όταν
πήγαινε στην εκκλησία, ή σε επισκέψεις στους συγγενείς, πάντοτε
όµως συνοδευόµενη. Ίσχυε δηλαδή η λεγοµένη στα βυζαντινά χρόνια θαλάµευσις των γυναικών, ο περιορισµός της στο εσωτερικό του
σπιτιού και η απαγόρευση της ε-

λεύθερης κυκλοφορίας της. Η παλαιότατη αυτή συνήθεια χαρακτήριζε ακόµη και κοινωνίες που ανέδειξαν σηµαντικό πολιτισµό. Είναι
γνωστό ότι στην αρχαία Αθήνα, η
γυναίκα παρέµενε έγκλειστη στην
οικία της χωρίς κανένα δικαίωµα
συµµετοχής στην κοινωνική ζωή, εκτός αν ανήκε στην κατηγορία των
γυναικών που ήταν χαρακτηρισµένες ως εταίρες. Στους βυζαντινούς
χρόνους, κάτω από την επίδραση
των Πατέρων της Εκκλησίας, που
διατύπωσαν κανόνες συµπεριφοράς των γυναικών, επιβλήθηκε επίσης η υποχρέωση να διαµένουν έγκλειστες στο σπίτι τους. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, υποστήριζε ότι
«πόλις της γυναικός εστίν ο οίκος
της». Σπανιότατα της επιτρεπόταν
να βγαίνει από την πόρτα, να εκθυρίζει. Το πολύ-πολύ µπορούσε να
σκύβει από το παράθυρο, την παρακυπτικήν θυρίδα, για να δει αν επέστρεφε ο σύζυγός της από την εργασία του. Τον 11ο αιώνα ο Κεκαυµένος, περισσότερο αυστηρός, συνιστά στον πατέρα : «τας θυγατέρας
σου ως καταδίκους έχε εγκεκλεισµένας και απροόπτους», δηλαδή αόρατες. Αλλά και στην Αθήνα της
Τουρκοκρατίας ή κόρη ήταν έγκλειστη στο σπίτι και «έζη αθέατος ως εν θερµοκηπίω».3
Όταν έβγαινε από το σπίτι η γυναίκα θα έπρεπε να καλύπτει το
πρόσωπό της. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς καθόριζε : «η γυνή κεκαλύφθω τα πάντα, πλην ει µη οίκοι τύ-

χοι» (η γυναίκα να καλύπτει τα πάντα, εκτός αν βρίσκεται στο σπίτι
της) και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριζε «ουδέ γαρ ασκεπέα κεφαλήν θέµις ανδρί γυναίκα φαίνειν»
(∆εν επιτρέπεται η γυναίκα να δείχνει στον άνδρα το κεφάλι της ασκεπές).4 Η Άννα η Κοµνηνή γράφει στην Αλεξιάδα ότι οι Βυζαντινές φόραγαν «την το πρόσωπον επικαλύπτουσαν οθόνην», εις τρόπον
ώστε µόνο η µύτη και τα µάτια να
φαίνονται ! 5 Η συνήθεια αυτή επιβίωσε στην Καππαδοκία µέχρι το
19ο αιώνα, όπως µας πληροφορεί η
Μπ. Σαντρ, η οποία καταθέτει την
ακόλουθη µαρτυρία : «Που και που
φαίνεται µια λευκή σκιά, µια Αρµένισσα ή Ελληνίδα, τυλιγµένες στο
µεγάλο σεντόνι (το τσαρσάφ) που
τις κάνει να µοιάζουν µε καλόγριες.
Αυτό το µακρύ σάβανο, σφιγµένο
κάτω από το πηγούνι, πλαισιώνει µε
αυστηρότητα το πρόσωπο, συχνά
πολύ ωραίο, των χριστιανών γυναικών. Άλλοτε το έκρυβαν εντελώς
σαν τις µουσουλµάνες, σιγά-σιγά όµως αυτή η συνήθεια εξαφανίστηκε».6
Η µειονεκτική θέση της γυναίκας
επιβίωσε στην Καππαδοκία µέχρι
το τέλος του 19ου αιώνα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και µετά τις αρχές του 20 ου . Αυτό δεν είναι περίεργο, αφού οι Καππαδόκες δίκαια απεκλήθησαν ότι αποτελούσαν «τα τελευταία λείψανα του Βυζαντίου». Αποµονωµένη η Καππαδοκία επί αιώνες, έβλεπε το χριστιανικό πληθυσµό της να µειώνεται ή να εξισλαµίζεται και να περιορίζεται σε µια καταπιεσµένη µειονότητα µέσα στη µουσουλµανική
πληµµυρίδα.7 Η εσωστρέφεια και η
φανατική προσήλωση στην ορθοδοξία και τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής ήταν τα ισχυρότερα αντίδοτα στην επίδραση του αλλόφυλου
και αλλόθρησκου δυνάστη. Η κοινωνία εποµένως των χριστιανών της
Καππαδοκίας για να επιβιώσει έπρεπε να αγκιστρωθεί επάνω στις
παλαιές και δοκιµασµένες συνταγές κοινωνικής συµπεριφοράς.
Ήταν φυσικό να παραµείνει µια
κοινωνία υπερ-συντηρητική.
Το έθιµο της αλαγιάς, που απαγόρευε στις νύφες να µιλούν στα πεθερικά τους, που και αυτό καταγόταν από τους αρχαίους και τους βυζαντινούς χρόνους, ήταν ακραίο

±
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δείγµα αυτής της καταπίεσης. Ήδη
ο Σοφοκλής στον Αίαντα (στ. 293)
τόνιζε : «Γύναι, γυναιξί κόσµον η σιγή φέρει» (στις γυναίκες η σιωπή είναι στολίδι). Πληθώρα βυζαντινών
συγγραφέων, κυρίως εκκλησιαστικών, όπως ο Κλήµης, ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος, ο Βασίλειος Σελευκείας, ο Ηλιόδωρος, ο Μιχαήλ Ψελλός,
ο Νικήτας Χωνιάτης κ.α. εκθειάζουν τη σιωπή της γυναίκας. 8 Μετά
από αυτά δεν είναι παράξενο που
οι γυναίκες της Καππαδοκίας έλεγαν πως «άµα δεν έχεις γλώσσα να
µιλάς κι’ από δαχτυλίδι περνάς»,
(δηλαδή µε την σιωπηλή υποταγή
της η γυναίκα µπορεί να καταφέρει
και τα πιο δύσκολα) και που ακόµα
και σε εξώφυλλα βιβλίων, κάτω από τον τίτλο τους, ανέγραφαν ρητά
που επαινούσαν την υποταγή της
γυναίκας, όπως π.χ.: «Η ευπείθεια
της γυναικός εστίν υπερτέρα πάσης
προικός».9
Η απαγόρευση αυτή της απ’ ευθείας οµιλίας της νύφης προς την
πεθερά µαρτυρείται ότι ίσχυε στη
Σινασό, στην Ανακού, στο Φερτέκιοϊ, στο Ανδρονίκειο, στη Σύλλη
κ.α.10 Μαρτυρείται επίσης ότι ίσχυε
και στην Ελλάδα και συγκεκριµένα
στη Σκιάθο, όπως λέγει ο Παπαδιαµάντης στο διήγηµά του Άγια και
πεθαµένα. Το αναχρονιστικό αυτό
έθιµο δηµιουργούσε πολλές φορές
κωµικές καταστάσεις, λόγω της δυσχέρειας αποκρυπτογράφησης των
νευµάτων και των χειρονοµιών, µε
τις οποίες προσπαθούσε η νεαρή
νύφη να δώσει στην πεθερά να καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε να της
πει.
Και δεν ήταν αυτή η µοναδική
εκδήλωση υποταγής της. Στο δρόµο
η νύφη έπρεπε να βαδίζει λίγο πιο
πίσω από τα πεθερικά της, σαν ακόλουθος και όχι σαν ισότιµο µέλος
της οικογένειας. Το βράδυ δεν της
επιτρεπόταν να κοιµηθεί αν δεν έπεφταν στο κρεβάτι τα πεθερικά
της, και επί πλέον κανόνας απαράβατος ήταν το χειροφίληµα της προς
όλα τα σεβαστά µέλη της ευρύτερης
οικογένειας κατά τις επίσηµες οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η καταπίεση αυτή της νύφης ήταν µεγαλύτερη στις λαϊκές τάξεις, ενώ στις
πιο πλούσιες και πιο µορφωµένες
σιγά – σιγά ατονούσε. Υπήρχαν βεβαίως και περιπτώσεις που όσοι είχαν ευρύτητα πνεύµατος αγνοούσαν τα κοινωνικά αυτά δεσµά ως οπισθοδροµικά.11 Εξάλλου η σκληρή
πραγµατικότητα της χηρείας και της
προσφυγιάς ανάγκασε τις Καπαδόκισσες να αναλάβουν αυτές τα ηνία
της απορφανισµένης οικογένειάς
τους και να δείξουν τα προσόντα
τους στον αγώνα της επιβίωσης, απαλλαγµένες επιτέλους από τα αναχρονιστικά παραγγέλµατα των

αιώνων της καταπίεσης. Πάντως αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξαν σπάνιες επιβιώσεις του εθίµου της αλαγιάς και µετά την εγκατάσταση
των ανταλλαξίµων Καππαδοκών
στην Ελλάδα, όπως π.χ. στο Μπογιάτι (Άγιο Στέφανο) της Αττικής ή
στα χωριά της Κοζάνης.12
Όσο και αν αυτά µας φαίνονται
σήµερα περίεργα και εξωπραγµατικά, όµως συνέχιζαν να υπάρχουν
επί αιώνες και σφράγισαν τη µοίρα
της γυναίκας, αφήνοντας όµως κάποια κατάλοιπα µέχρι και στην εποχή µας. ∆ικαιούµεθα λοιπόν να
αναλογιστούµε πόσο ταχύτερη θα
ήταν η πρόοδος του ανθρώπινου γένους, αν δεν υπήρχε αυτή η περιθωριοποίηση της γυναίκας, αφού οι
ικανότητες του µισού πληθυσµού
παρέµεναν επί τόσους αιώνες ανεκµετάλλευτες και αναξιοποίητες
στο σκοτάδι του κοινωνικού αποκλεισµού.
1. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται στο θεατρικό έργο – κωµωδία του Ευαγγελινού Μισαηλίδη «Ο ερωτοµανής Χατζη-Ασλάνης, ήρως της Καραµανίας» Βλ. Μπαλτά Ευαγγελία, Ελληνικές και καραµανλίδικες εκδόσεις
του Ε. Μισαηλίδη, περ. Τα Ιστορικά, τεύχος
υπ’. αρ. 50 / Ιούνιος 2009, σελ. 132, Βλ. επίσης και Βικέτος Νίκος «Η Ελληνίδα της
Σµύρνης (19ος-20ος αιώνας)» στο ένθετο της
Ελευθεροτυπίας: Σµύρνη, η ζωή και το τέλος
της πόλης των γκιαούρηδων,(Ιστορικά, Σεπτέµβριος 2009).
2. Ο Βαλαβάνης Ιωακείµ (Μικρασιατικά,
Αθήνησι, 1891, σελ. 224) καταθέτει ότι «Εν τη
Ανατολή αι γυναίκες εκτελούσιν αυταίς χερσί τας οικιακάς εργασίας, δεν αναθέτουσι δε
την διεξαγωγήν αυτών εις υπηρετρίας, όσον
πλούσιαι και αν είναι»
3. Καµπούρογλου ∆ηµ. Ιστορία των Αθηνών, 3, εκδ. Γ. Παπαδηµητρίου, Αθήναι, χ.χ.,
σελ.17.
4. Γρηγορίου Θεολόγου, Επη Ηθικά, PG37-884 Α'.
5. Κουκουλές Φαίδων, Βυζαντίνων βίος
και πολιτισµός, εκδ. Παπαζήση, τοµ. Β', ΙΙ,
σελ. 166 -178, και τοµ. ∆' σελ.73-78, ο οποίος παραθέτει βιβλιογραφικές επιβεβαιώσεις.
(Ας µη νοµίζουµε λοιπόν ότι µόνο το Ισλάµ επέβαλλε το φερετζέ και τη µπούργκα)
6. Σαντρ Μπ., Ταξίδι στην Καππαδοκία το
1893, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα, 1996, (µετάφρ.
Μαρία Ζ. Παπαδοπούλου) σελ. 31.
7. Βρυώνης Σπ., Η παρακµή του µεσαιωνικού ελληνισµού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαµισµού, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα,
1996.
8. Κουκουλές Φαιδ., ο.π. σελ. 174, υποσηµ.
8.
9. Βακαλόπουλος Ν., Ο Συλλαίος, πρωτότυπος Ασιανή µυθιστορία, Σµύρνη, 1909.
10. Σαλκιτζόγλου Τάκης, Η Σύλλη του Ικονίου, εκδ. Ιδρ. Μειζ. Ελληνισµού, Αθήνα,
2005, σελ. 139-143.
11. Μελίδου – Κεφαλά Γλυκερία, Πρόσφυγες από τη Σύλλη του Ικονίου, Θεσσ/νίκη,
1987, σελ. 26-31, ανέκδοτη µεταπτυχιακή εργασία στο Αρχείο Χειρογράφων του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών.
12. Κατά τις αναµνήσεις του Μικρασιάτη
λογίου κ. Ιορδάνη Παπαδόπουλου, καταγόµενου από τα Φάρασα της Καππαδοκίας, την
δεκαετία του 1930 στην περιοχή της Κοζάνης
κάποια νύφη από την οικογένειά του δεν τολµούσε ούτε καν να µιλήσει στον αδελφό του
άντρα της και να του πει ότι µε τις αδέξιες επισκευαστικές εργασίες τις οποίες εκτελούσε κατέρρεε το τζάκι του σπιτιού τους !
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Αναβίωσαν το κεσκέκι
στα Μελίσσια
Μ

ε πρωτοβουλία του δραστήριου
συλλόγου «Άγιος Γεώργιος Γκιούλµπαξε» Μελισσίων Αττικής αναβίωσε για άλλη µια χρονιά το κεσκέκι,
πανάρχαιο έθιµο που το µετέφεραν
στην Ελλάδα οι πρόσφυγες από το Γκιούλµπαξε της Ερυθραίας Χερσονήσου.
Πρόκειται για φαγητό αποτελούµενο
από κρέας και βρασµένο σιτάρι. Οι ρίζες του εθίµου χάνονται στα βάθη των
αρχαϊκών χρόνων του Ελληνισµού και
συνδέονται µε τις ταυροθυσίες. Κατά
τη χριστιανική περίοδο διαδόθηκε σε
διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας,
µετεξελισσόµενο σε γονιµικό έθιµο (ως
γαµήλιο φαγητό) και λατρευτικό έθιµο
(φαγητό Χριστουγέννων, Πάσχα και σε
περιπτώσεις εορτασµού Αγίων). Ειδικά
στο Γκιούλµπαξε εξελίχθηκε σε λατρευτικό έθιµο, σε έθιµο µνηµοσύνου
προς τιµή του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο ήταν αφιερωµένος ο µεγάλος ναός στην πλατεία της κωµόπολης. Κατά
την παραµονή της εορτής του Αγίου έσφαζαν ένα µοσχάρι, το οποίο έβραζαν σε καζάνια τοποθετηµένα στην αυλή της εκκλησίας, ενώ σε άλλα καζάνια
έβραζαν αποφλοιωµένο σιτάρι, το οποίο συχνά ανακάτευαν µε το ζωµό του
κρέατος. Το κεσκέκι έβραζε όλη τη νύκτα και το πρωί της επόµενης ηµέρας,
µετά τη θεία λειτουργία, ο ιερέας το ευλογούσε και στη συνέχεια µοιραζόταν
σ’ όλους τους κατοίκους. Το έθιµο ξαναζωντάνεψε στα Μελίσσια το 1959 και
από τότε συνεχίζεται κάθε ηµέρα µέχρι σήµερα.
Οι φετινές εκδηλώσεις εµπλουτίστηκαν µε την παρουσίαση, την Πέµπτη 22
Απριλίου, παραµονή της εορτής, του βιβλίου του Αντώνη Παυλίδη «Συµβολή
στη µελέτη των ελληνικών µικρασιατικών κοινοτήτων του Αιγαίου. Ο Γκιούλµπαξες Ερυθραίας», που εκδόθηκε
από το Σύλλογο «Άγιος Γεώργιος Γκιούλµπαξε» Μελισσίων µε χορηγία του
∆ηµήτρη Τοµπουλίδη, τ. δηµάρχου Μελισσίων και προέδρου της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποντιακού Ελληνισµού.
Η παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε

στην κατάµεστη από κόσµο αίθουσα
του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου
Μελισσίων, δίπλα στα καζάνια όπου
άρχισε να βράζει το κεσκέκι. Άρχισε
µε το ποίηµα «Ο Μικρασιάτης» του αποδηµήσαντα Γκιουλµπαξιώτη Γιάννη
Μπουλµπάση που απήγγειλε ο ηθοποιός Χρήστος Χριστόπουλος και ακολούθησε ένας µικρασιατικός χορός από Γκιουλµπαξιωτάκια τέταρτης γενιάς
και στη συνέχεια τους καλεσµένους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Σωτήρης ∆αγδελένης. Χαιρετισµό απηύθυναν ο τ. πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων Απόστολος Κακλαµάνης, ο
πρόεδρος της Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδας Θανάσης
Λαγοδήµος, ο πρόεδρος της Οικουµενικής Οµοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών Νίκος Ουζούνογλου και ο οµότιµος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου Νεοκλής Σαρρής, που είχε
προλογίσει το βιβλίο.
Ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Αντώνης Παυλίδης στην οµιλία του αναφέρθηκε στη µεθοδολογία που ακολούθησε, τις δυσκολίες που συνάντησε, τις
πρωτόγνωρες εµπειρίες του κατά την
εξέλιξη της συγγραφής, ενώ παράλληλα παρουσίασε µερικές χαρακτηριστικές εικόνες από το βιβλίο, ορίζοντας το
χωροχρονικό τους πλαίσιο.
Η παρουσίαση έκλεισε µε την προσφορά τιµητικής πλακέτας στο συγγραφέα, το χορηγό της έκδοσης ∆ηµήτρη
Τοµπουλίδη και στο µόνο επιζώντα Γκιουλµπαξιώτη πρώτης γενιάς ∆ηµήτρη
Γκατζώλη, που καθόταν τιµητικά στην
πρώτη σειρά των καθισµάτων της αίθουσας.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την επόµενη µέρα. Μετά τη λήξη της θείας
λειτουργίας, στην οποία χοροστάτησε
ο Μητροπολίτης Περγάµου Ιωάννης,
ευλογήθηκε το φαγητό και στη συνέχεια διανεµήθηκε στους κατοίκους.
Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι µε
µικρασιατικούς χορούς και τραγούδια
στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, µέχρι αργά το απόγευµα.

Ανακοίνωση
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Το ∆.Σ. της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ διαπιστώνει µε ανησυχία την τελευταία περίοδο την
προσπάθεια ορισµένων ιδιωτών να εκµεταλλευτούν τα αγνά αισθήµατα του ελληνικού λαού µε συνθήµατα της οργάνωσης θείων λειτουργιών σε ναούς που
για ιστορικούς λόγους λειτουργούν σαν µουσεία εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ενέργειες όπως αυτές αποτελούν σοβαρό εµπόδιο στις προσπάθειες
για την διάσωση των ναών καθ’ όσον ενισχύουν τις φωνές φανατισµού και δυσπιστίας . Ο Ελληνισµός της Ανατολής έχει υποστεί ανυπολόγιστες ζηµιές από ενέργειες τέτοιου τύπου που είχαν αλλότριους σκοπούς από τους κατ’ επίφαση αναφερόµενους και βέβαια καθόλου την υποστήριξη των δικαίων του
Ελληνισµού.
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Η Σµύρνη και ο ∆ιονύσιος Λαυράγκας
Σ

τα πλαίσια του προγράµµατος «Ελληνικές Μουσικές
Γιορτές» (Στ' κύκλος) που οργάνωσε για µια ολόκληρη εβδοµάδα στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών (αίθουσα Τριάντη) η
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
παρουσιάστηκε στις 23 Απριλίου 2010 σε πρώτη παγκόσµια εκτέλεση η «Φρόσω», λυρικό µελόδραµα σε τρεις πράξεις του
∆ιονυσίου Λαυράγκα, υπό τη
µουσική διεύθυνση του Βύρωνα
Φιδετζή, µε εξέχοντες σολίστες
και τη χορωδία της Ε.Ρ.Τ. Προηγήθηκε αποκατάσταση-προετοιµασία του µουσικού υλικού
από τον µουσικολόγο Γιάννη
Τσελίκα και τον Βύρωνα Φιδετζή.

∆ηµήτριος Λαυράγκας. Ο ιδρυτής
του θιάσου «Ελληνικό
Μελόδραµα» είχε αναπτύξει
στενή σχέση µε τη Σµύρνη.

Η πλοκή της Φρόσως, που είναι το κύκνειο άσµα του Επτανήσιου µουσουργού, τοποθετεί-

ται στην πολυεθνική Σµύρνη των
αρχών του προηγούµενου αιώνα. «Ο Λαυράγκας είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη Σµύρνη», γράφει ο µουσικολόγος Γιάννης
Τσελίκας στο εισαγωγικό σηµείωµα για τον συνθέτη και τη
«Φρόσω» που δηµοσιεύεται στο
πρόγραµµα εκδηλώσεων. Την
είχε επισκεφθεί πολλές φορές
µε το Ελληνικό Μελόδραµα – το
συγκρότηµα που είχε σχηµατίσει στις αρχές του 20ού αιώνα
και οι Σµυρνιοί είχαν κερδίσει
τη συµπάθειά του από την πρώτη στιγµή, το 1906 τη χρονιά που
από τη σκηνή του θεάτρου Κοκόλη, στην προκυµαία, ο θίασος
εµφάνισε αποσπάσµατα από τη
δική του όπερα «Μάγισσα» και

από την «Τόσκα» του Πουτσίνι.
Για τελευταία φορά ο Λαυράγκας µε το Ελληνικό Μελόδραµα επισκέφτηκαν τη Σµύρνη
στις 14 Αυγούστου 1922. Το µέτωπο της Μ. Ασίας είχε σπάσει
και ο στρατός µας υποχωρούσε
ατάκτως. Στην παράσταση της
Αΐντα, που ανέβηκε στο θέατρο
Σπόρτιγκ Κλουµπ, το θέατρο ήταν γεµάτο αλλά από … Φραγκολεβαντίνους. ∆εν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας. Και ο Γιάννης
Τσελίκας σηµειώνει: «Ως εκ
θαύµατος κατάφεραν να θεωρήσουν τα διαβατήριά τους και
να βρουν κάποια θέση σε ένα από τα τελευταία καράβια που απέπλευσαν πριν την καταστροφή».

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας νέος σολίστας του πιάνου
Τ

ο Σάββατο 24 Απριλίου και
στην αίθουσα συναυλιών
«Φίλιππος Νάκας» στα πλαίσια
του 22ου κύκλου συναυλιών «οι
ΝΕΟΙ για τους ΝΕΟΥΣ» πραγµατοποιήθηκε το ρεσιτάλ πιάνου του νέου σολίστα ∆ηµήτρη
Χρυσανθακόπουλου. Ο ∆ηµήτρης είναι από τα νεότερα ηλικιακά µέλη της Ενώσεως Σµυρναίων, Μικρασιάτης 3ης γενιάς
από την µητέρα του και αποτελεί ένα από τα λαµπρά και πολλά υποσχόµενα ταλέντα του πιάνου.
Το πρόγραµµά του περιλάµβανε έργα των G. F. Handel
(Suite in G minor), S. Heller (21
Παραλλαγές πάνω σε ένα θέµα
του Beethoven, έργο 133), G.
Martucci στην καταπληκτική
«Fantasia di Concerto: Η ∆ύναµη του Πεπρωµένου», φαντασία
για πιάνο από την οµώνυµη όπερα του G. Verdi, A. Sciabrin
(4 Impromptus) και έκλεισε το
πρόγραµµα του ρεσιτάλ του µε
το περίφηµο «La Valse» του M.
Ravel.
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Ο µικρασιατικής καταγωγής
πιανίστας ∆ηµήτρης
Χρυσανθακόπουλος

Η δυναµική αλλά συνάµα και
η ευαισθησία του καλλιτέχνη
χαρακτηρίζουν την δεξιοτεχνία
του. Ο ήχος του πιάνου πληµµύριζε την αίθουσα καθηλώνοντας
κυριολεκτικά το ακροατήριο µέσα σε µια ευλαβική ατµόσφαιρα.
Ο ∆ηµήτρης Χρυσανθακό-

πουλος γεννήθηκε το 1982 στην
Πάτρα όπου και ξεκίνησε µαθήµατα πιάνου σε ηλικία επτά
ετών. Έχοντας ήδη αποκτήσει
το ∆ίπλωµα του Πιάνου µε βαθµό Άριστα Παµψηφεί και Πρώτο Βραβείο, γνώρισε τη διεθνούς φήµης καθηγήτρια και
σολίστ Αγάθη Λεϊµονή που του
άνοιξε νέους ορίζοντες στην
πιανιστική τέχνη. Υπό την καθοδήγησή της έγινε δεκτός στη
φηµισµένη “Scola Cantorum”
στο Παρίσι από όπου και αποφοίτησε το 2009 µε βαθµό Άριστα. Παρακολούθησε µαθήµατα µε καταξιωµένους καθηγητές
όπως οι Lilia Boyajieva, Rachel
Boldorini, Kyoto Sakai, Alfredo
Speranza, Zenny Zaharieve,
Michele Roseti, Igor Petrin κ.α.
Το 2008 απέσπασε το Α' Βραβείο στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πιάνου της Χ.Ο.Ν. και το
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου
συµµετείχε στο “3rd San
Daniele Piano Meeting” στην
Ιταλία αποσπώντας την ειδική
διάκριση “virtuosissimo piani-

stico” για την δεξιοτεχνία του.
Τα τελευταία χρόνια εµφανίζεται όλο και πιο συχνά στην
Ελλάδα και το εξωτερικό κάνοντας το διεθνές ντεµπούτο του
στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας
- Ljubliana το 2008. Το 2009 παρουσίασε 4 ρεσιτάλ στην Ελλάδα (Αθήνα, Μύκονος, Ραφήνα
και Πόρος) ενώ κλήθηκε και
συµµετείχε στην τελετή έναρξης
των 44ων ∆ηµητρίων στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα προσκλήθηκε να παίξει στην Ουγγαρία
στο µουσείο - σπίτι του Franz
List στη Βουδαπέστη.
Τα τελευταία επτά χρόνια διδάσκει στο Ωδείο Όπερα στην
Αθήνα και ασχολείται συστηµατικά µε το λεγόµενο «ξεχασµένο» ρεπερτόριο της πιανιστικής φιλολογίας περιλαµβάνοντας λιγότερο γνωστά έργα
στα προγράµµατα που παρουσιάζει. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Κατερίνα Κρ. Μπαρµπάτση
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ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ

Παρεκκλήσιο για τον Άγιο Τιµόθεο Προικοννήσου
Ξεχωριστή ευλογία για τα Νέα
Παλάτια Αττικής αποτέλεσε η θεµελίωση του παρεκκλησίου του ενοριακού ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Νέων Παλατίων Ωρωπού
την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010. Η
θεµελίωση έγινε από το µητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ,
ύστερα από άδεια του µητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, τοποτηρητή της
αρτισύστατης Ι. Μητροπόλεως
Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού. Παρέστησαν οι δηµοτικές
αρχές του Ωρωπού και πλήθος
κόσµου.
Το παρεκκλήσιο τιµάται επ’ ονόµατι του Αγίου Τιµοθέου, επισκόπου Προικοννήσου Μ. Ασίας,
τα οστά του οποίου, µαζί µε τα ιερά των εκκλησιών τους, µετέφεραν στην Ελλάδα οι χριστιανοί
των Παλατιών σαν ξεριζώθηκαν
από την πατρίδα τους το 1922, και
έκτοτε µέχρι σήµερα φυλάσσονται στον ενοριακό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου.
Τελικά ο Άγιος Τιµόθεος – Αη
Τιµόθη τον αποκαλούσαν οι
Προικοννησιώτες, που πίστευαν
ότι τους προστάτευε από τις θέρ-

Νεο-παλατιανοί άνδρες και γυναίκες µε το µητροπολίτη Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και την εικόνα και τα οστά
του Αγίου Τιµοθέου που οι πρόγονοί τους διέσωσαν κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

µες (ελονοσία), θα παύσει να είναι πρόσφυγας και θα στεγαστεί
σε δικό του ναό, για να πραγµατοποιηθεί το όνειρο των Νεοπα-

λατιανών και να δικαιωθεί ο
20χρονος αγώνας τω γυναικών
του Πνευµατικού Κέντρου των Ν.
Παλατίων για την έκδοση της πο-

λυπόθητης άδειας ανέγερσης του
ναϋδρίου.
Στέλλα Παπαδοπούλου

ΜΙΚΡΑΣΙΑ Η ΠΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙ∆Α

Έκθεση στη Νάπολη της Ιταλίας
Μνήµη Μ. Ασίας στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της ιταλικής Νάπολης, που ιδρύθηκε
από τον φιλόσοφο GERARDO
MAROTTA και από τα αντεπιστέλλοντα µέλη της Ακαδηµίας
Αθηνών GIOVANNI PUGLIESE CARATELLI και MARCELLO GIGANTE. µε στόχο την
προαγωγή και διάδοση της Κλασσικής Παιδείας και των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Με την ευκαιρία της διάλεξης
του προέδρου της Ακαδηµίας
Αθηνών Κων. Σβολόπουλου που
δόθηκε στο Ινστιτούτο, στις 27
Μαρτίου, µε θέµα «Ελληνικός
Αλυτρωτισµός, µια διαχρονική
θεώρηση» η Ελληνική Κοινότητα της Νάπολης οργάνωσε έκθεση αφιερωµένη στη Μικρά Ασία
µε φωτογραφίες της περιόδου
1900 - 1922 από τη συλλογή του

Όθωνα ΜΕΓΑΛΟΦΩΝ καθώς
και λογοτεχνικά και ιστοριογραφικά παραθέµατα διαλεγµένα από την οργανωτική επιτροπή της
εκδήλωσης. Παρευρέθηκαν
Έλληνες και Φιλέλληνες της Νάπολης, ο Γενικός Πρόξενος κ.
Αποστολάκης, ο Αρχηγός του
Ελληνικού Κλιµακίου του ΝΑΤΟ
στρατηγός Κωστούλας, ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. Μπάρκας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
κ. Κουντούρης, στελέχη του
Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Σπουδών, καθηγητές του Πανεπιστηµίου Νάπολης και πολλοί άλλοι.
Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσίασε η Έκθεση
παρέµεινε ανοικτή µέχρι τα τέλη
Απριλίου.
Το φθινόπωρο του 2010 θα οργανωθεί, πάντα στη Νάπολη, από
το κ. Γιάννη Κορίνθιο και τον κα-
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Επισκέπτες της έκθεσης περιεργάζονται τις φωτογραφίες της ελληνικής
Σµύρνης στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολης.

θηγητή κ. LA SAPONARA, Επιστηµονικό Συνέδριο µε τη συµµετοχή Ιστορικών Ελλήνων και

Ιταλών, αφιερωµένο στο διαχρονικό Ελληνισµό της Μικρασίας
και στο ξεριζωµό του 1922.
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ΒΙΒΛΙΟγραφικά
.........................................................................................................................
ΚΩΝ. Μ. ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ

Καππαδοκία,
Γέννηση - Βάπτιση
Εκδ. ∆.Κ.Ε.Κ.Π.Π.
∆ήµου Συκεών,
Κέντρο Ιστορίας
σσ. 160

Ο Κωνστ. Μ. Νίγδελης είναι
καθηγητής – φιλόλογος, κάτοικος του ∆ήµου Συκεών Θεσσαλονίκης, Καππαδόκης την καταγωγή, µε προγονικές ρίζες από
την Νίγδη – το δηλώνει άλλωστε,
η επωνυµία του. Αφοσιωµένο τέκνο της Καππαδοκίας ασχολείται από πολύν καιρό µε την ιστορία και τον πολιτισµό της.
Μικρά και µεγάλα έργα του, µε
την Μαλακοπή, το Ανταβάλ, την
Νεάπολη (Νεβσεχίρ), τα Φλογητά, τα Σύλλατα κ.ά. Τα λαογραφικά του κάµνουν λόγο για
τα ∆ρώµενα του Γάµου, τα Ταφικά και τελευταία για την Γέννηση - Βάπτιση όλα φυσικά έχουν αναφορά στην Καππαδοκία. Έγραψε, ακόµη, για την
Θεσσαλονίκη, τον ∆ήµο Συκεών, τους ναούς του, την Ροτόντα
- Άγιος Γεώργιος και άλλα λογοτεχνικά και φιλολογικά.
O κ. Κ. Μ. Νίγδελης ευτύχησε
να ζει σε ένα προσφυγικό ∆ήµο
της Θεσσαλονίκης κατοικούµενο από Καππαδόκες, Μικρα14

σιάτες και Ποντίους. Και αυτό
του έδωσε την ευκαιρία να αναζητήσει τις πηγές του από επιζώντες πρόσφυγες και σ’ αυτούς
της δεύτερης γενιάς. Αυτονόητο
είναι, εποµένως ότι τα έργα του
χαρακτηρίζονται από πρωτογενές υλικό, καθώς βασίζονται σε
πρωτότυπες µαρτυρίες.
Το τελευταίο βιβλίο του Γέννηση – Βάπτιση (στην Καππαδοκία) και το προλογίζει ο πολυδηµιουργικός ∆ήµαρχος Συκεών κ. Συµεών ∆ανιηλίδης,
Καππαδόκης και αυτός, που
προϊδεάζει τον αναγνώστη του
ότι το βιβλίο αυτό «καταγράφει
την φροντίδα των προγόνων µας
ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτο και έντονο το θρησκευτικό
συναίσθηµα και στους σύγχρονους Καππαδόκες».
Εισαγωγικά ο κ. Κ. Νίγδελης
µ ς πληροφορεί ότι στο βιβλίο
του καταγράφονται οι παραδόσεις των Καππαδοκών που αφορούν την γέννηση, παραδόσεις και συνήθειες που είναι παράξενες, πρωτότυπες, αφελείς
εν πολλοίς, ενδεχόµενα ορισµένες σωτήριες. Ο συγγραφέας αντλεί από πρωτότυπες πηγές –
µαρτυρίες γερόντων Καππαδοκών και από την υφιστάµενη
καππαδοκική βιβλιογραφία.
Έτσι κάµνει λόγο για την σηµασία απόκτησης αρσενικών
παιδιών, την εγκυµοσύνη, την
στειρότητα, την υιοθεσία παιδιού από το συγγενικό περιβάλλον. Στη συνέχεια γράφει για τα
προ της γέννας, τις δεισιδαιµονίες, τις δοξασίες, τις πρακτικές,
τις συνήθειες, τις προφυλάξεις.
Γίνεται λόγος για την ατεκνία,
τις µεθόδους αντισύλληψης, για
την λαταπολέµηση της ατεκνίας,
την αποβολή, την διάγνωση του
φύλου κατά την λαϊκή αντίληψη,
τα απαγορευµένα εδέσµατα,
κ.ά. Και όταν έλθη η καλή ώρα
της γέννησης παραθέτει ο κ. Κ.

Νίγδελης καταγράφει όλη την
διαδικασία σε επτά φάσεις
(προετοιµασία, έλευση µαµµής,
µε το αγιόνερο, τα µαντζούνια,
την εικόνα του Αγίου Ελευθερίου, µέτρα για εύκολη γέννηση,
όπως ήταν η παρουσία χήνας (!)
ή το κατρακύλισµα της εγκύου
για να πάρει θέση το φσαχ (το
λατρεµένο παιδί), τοποθέτηση
εγκύου σε όρθια θέση ή σε σκαµνί, η γέννηση µε την τακτοποίηση του νεογέννητου και της λεχούς και η κλήση του ενορίτη ιερέα για τον αγιασµό, η διατροφή της και του παιδιού τις πρώτες ηµέρες της λοχείας. Ο κ. Κ.
Νίγδελης σηµειώνει ότι πολλές
από αυτές τις συνήθειες και τις
πρακτικές έχουν τις ρίζες του
στην ελληνική µυθολογία και
στην βυζαντινή λαϊκή παράδοση. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την τύχη του αφαλού που τον έφερναν στην εκκλησία για να γίνει το νεογνό
καλός χριστιανός, το σαράντισµα της λεχούς, αλλά και πρακτικές που ακολουθούσαν σε
διάφορα µέρη της Καππαδοκίας
σε περίπτωση που το βρέφος
παρουσίαζε κάποιαν ασθένεια
γίνεται, επίσης, λόγος για το
ντύσιµο του νεογνού µε τα φαρτσά (ύφασµα για το παιδί), τον
θηλασµό, την βασκανία.
Ακολουθούν τα κεφάλαια για
την βάπτιση, όπου τα αρσενικά
παιδιά καταγράφονται στα δηµοτολόγια των κοινοτήτων, το
µεγάλωµα του µωρού, το φάσκιωµα και η τέχνη του, ο θηλασµός, ο σαραντισµός και η ευχή
της Εκκλησίας, αλλά και τα
δρώµενα προ και µετά από αυτόν στο σπίτι της λεχούς. Στο επόµενο κεφάλαιο ο λόγος για
την Ιατρική, την λαϊκή εννοείται, όπου καταγράφεται η αντιµετώπιση του µατιάσµατος και
οι τρόποι θεραπείας του το αυτό ισχύει για τον υψηλό πυρετό,

το ερέθισµα, την παρωτίδα, τον
πόνο του αυτιού, την κιτρινάδα
κ.ά. Λόγος γίνεται, επίσης, για
τις ονοµασίες της εγκύου, όπως
αποψίς (η νύφη έχει δεύτερη
ψυχή µέσα της), βαρεµένη, ευλογηµένη, ενδιαφέρουσα, πόµισκε κλπ. Ο συγγραφέας καταγράφει, ωσαύτως, τα σχετικά µε
την βάπτιση, κατά την οποία τα
παιδιά βαπτίζονταν στις οκτώ ή
στις είκοσι ηµέρες από την γέννησή τους και αυτό ίσως οφείλεται στην θνησιµότητα των βρεφών. Ο κ. Κ. Νίγδελης µας πληροφορεί ότι για όλα τα παιδιά
της οικογένειας ήταν ένας και
µόνον ο νονός που προερχόταν
από γνωστή οικογένεια, συνήθεια που πήγαινε από γενιά σε
γενιά. Υποχρέωση του νονού ήταν η παρακολούθηση της πνευµατικής ανάπτυξης του παιδιού.
Αναφέρει ο κ. Νίγδελης την διαδικασία της βάπτισης, τα δρώµενα δηλ. προ αυτής, τα κατά
την εκκλησίαν και το έπειτα από αυτήν (τα µαρτυριάτικα), το
γεύµα κλπ. Ενδιαφέρον είναι
και το κεφάλαιο για τα καππαδοκικά ονόµατα, κατάλογο των
οποίων παραθέτει ο συγγραφέας. Τέλος ο κ. Νίγδελης δηµοσιεύει τον κανονισµό της σχολικής
εφορίας της Κοινότητος Μαλακοπής της 8 Ιανουαρ. 1914 που
αναφέρεται στα ήθη και τα έθιµα του τόπου και µερικά καππαδοκικά νανουρίσµατα.
Ο κ. Κ. Νίγδελης, γνήσιο τέκνο της Καππαδοκίας, έδωσε µε
αυτό το βιβλίο την ζωή στην
Καππαδοκία που αφορούσε την
γέννηση και την βάπτιση µε βάση πρωτογενείς µαρτυρίες και
την καππαδοκική βιβλιογραφία.
Βιβλίο καλογραµµένο και µε περίσσεια αγάπης για την πατρίδα του.
Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης
Καθηγητής ΑΠΘ
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ΕΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ-ΣΥΡΕΤ

Το εµπόριο της Σµύρνης
τον 18ο αιώνα (1700-1820)
Επιµ: Μαρίνος Σαρηγιάννης
Μεταφρ: ∆ηµήτρης Ν. Σωτηρόπουλος
Εκδ. Αλεξάνδρεια
Φεβρουάριος 2010, σελ. 473
Τιµή: 33,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Το βιβλίο αυτό που είχε εκδοθεί αρχικά στα αγγλικά το 1992
από το Κέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών, κυκλοφορεί τώρα στην
ελληνική γλώσσα σε επηυξηµένη

και βελτιωµένη έκδοση. Έχουν
προστεθεί τα κεφάλαια 6 (σελ. …)
και 10 (σελ. …) και έχει εµπλουτιστεί η βιβλιογραφία µε νεότερα
έργα.
Το έργο ασχολείται µε τη φύση
και την οργάνωση των εµπορικών
και εµποροπιστωτικών σχέσεων
της Σµύρνης µε τη ∆υτική Ευρώπη, από το 1700 µέχρι το 1820.
Αναλύει τις οικονοµικές δραστηριότητες των δυτικοευρωπαϊκών
εµπορικών κοινοτήτων, και ειδικότερα της γαλλικής, της βρετανικής, και της ολλανδικής. Εξετάζει επίσης την οικονοµική δραστηριότητα των οθωµανών εµπό-

ρων – Αρµενίων, Ελλήνων,
Εβραίων και, σε µικρότερο βαθµό, Τούρκων. Πέρα από τη σηµασία του για την οικονοµική ιστορία της περιοχής σε µια εποχή σηµαντικής επέκτασης της παγκόσµιας οικονοµίας, το βιβλίο είναι
και µια µονογραφία της Σµύρνης,
που ανασυνθέτει για τον αναγνώστη το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον ενός µεγάλου
διεθνούς λιµανιού. Παρουσιάζει
έτσι ενδιαφέρον για την ευρύτερη
κοινότητα των επιστηµόνων που
µελετούν τον πολιτισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και της
Εγγύς Ανατολής.

τών – Καστρίτσειο Μουσείο Πολιτισµού Κωνσταντινούπολης και
Μ. Ασίας, Αθήνα 2007.

Eυάγγελος Στ. Πονηρός, Ελληνισµός και Χριστιανισµός. Από την
Καινή ∆ιαθήκη έως και τον Μέγα
Βασίλειο, εκδ. Γεωργιάδης, Αθήναι 2010.

ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου, Ο
καφές της Φιλαρέτης. Μικρασιατικά, Αλεξανδρινά και Κυπριακά
διηγήµατα, 2009.
Μελίτα Αδάµ, Το αλφαβητάρι της
ψυχής. Ποιήµατα. Ζωγραφικά
σχέδια Κώστας Ευαγγελάτος, Φεβρουάριος 2010.
Ελενα Φραγκάκη – Syrett, Το εµπόριο της Σµύρνης τον 18ο αιώνα (1700-1820), εκδ. Αλεξάνδρεια, 2010.
Φρανσουά Φορεστιέ, Αριστοτέλης
Ωνάσης. Ο άνθρωπος που τα ήθελε όλα, εκδ. Μελάνι, 2009.
Φώτιος Κωστελίδης, Μικρασιατικά και άλλα τινά, Σέρρες 2010.
Βούλα Αραµπατζόγλου-Τουζοπούλου, Περί–«πλανώµενοι» στο
δάσος µε τα κολωνάκια.
Βούλα Αραµπατζόγλου - Τουζοπούλου, Ανατολή εξ Ανατολών.
Αναµνήσεις και µαρτυρίες από
τις προσφυγογειτονιές των ξεριζωµένων του 1922.
Νικολάου Εµµ. Καραγεωργίου,
Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας
(τόποι, ήθη, έθιµα, ενθυµήµατα,
εξορίες) – Από τη Μάκρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη Αττικής.
Πρόλογος – Επιµέλεια: Μ. Π. ∆ελησάββα. Β' έκδοση 2009.
Μιχάλης Π. ∆ελησάββας, Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισιού

Λυκίας Μ. Ασίας, Β ' έκδοση,
«∆ρόµων» 2002.
Μιχάλης Π. ∆ελησάββας, Λαογραφικά Σύµµεικτα Μάκρης και
Λιβισίου Μ. Ασίας και Νέας Μάκρης Αττικής, εκδόσεις «Λεξίτυπον», Αθήνα 2009.
George Horton, The Greeks of
Έλληνες του Σήµερα, εκδ. Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο (ΗΕC),
2009.
Nίκος Κουρκουρής, Ελληνικός
Προσκοπισµός, τ. Α' - Γ' (1910 –
1935), τ. ∆' (1910 – 1920), εκδ.
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού
Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης,
Καππαδοκία. ∆ρώµενα γάµου,
εκδ. Κ.∆.Ε.Κ.Π.Π. ∆ήµου Συκεών, Κέντρο Ιστορίας.
Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης,
Καππαδοκία. Ταφικά, εκδ.
Κ.∆.Ε.Κ.Π.Π. ∆ήµου Συκεών,
Κέντρο Ιστορίας.
Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης,
Καππαδοκία. Γέννηση - Βάπτιση,
εκδ. Κ.∆.Ε.Κ.Π.Π. ∆ήµου Συκεών, Κέντρο Ιστορίας.
Ιωάννης Χρ. Ιακωβίδης, Η ένταξη στην ελλαδική κοινωνία των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης
1955 – 2000. Σύγκριση τους µε
τους Αιγυπτιώτες, Μικρασιάτες,
Ποντίους και την αντίστοιχη διαδικασία ενσωµάτωσής τους, εκδ.
Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολι-
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Ιωάννης Χρ. Ιακωβίδης, Μνήµες
Κωνσταντινούπολης, Αιγύπτου,
Μικράς Ασίας και Πόντου. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα (κυρίως
β' ήµισυ 20ού αιώνα), εκδόσεις
Τσουκάτου, Αθήνα 2010.

Σαράντος Ι. Καργάκος, Η Μικρασιατική Εκστρατεία (19191922). Από το Έπος στην Τραγωδία, τοµ. Α' - Β', Αθήνα 2010.

ΕΓΡΑΨΑΝ

Μικρασιατική Ηχώ
Πριν από περίπου 15 χρόνια, η εφηµερίδα «Μικρασιατική
Ηχώ» της Ενώσεως Σµυρναίων Αθηνών, έφθασε για πρώτη
φορά στην πόλη µας, που θεωρείται ένας µικρόκοσµος της Μικρασίας, αφού κατοικείται από Μικρασιάτες διαφόρων περιοχών. Η θητεία βέβαια της εφηµερίδας, στα δηµοσιογραφικά δρώµενα, είναι πολύ µεγαλύτερη, έχει ξεπεράσει το µισό
αιώνα.
Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η σοβαρότητα αντιµετώπισης των θεµάτων, η πλούσια ύλη, η καλαισθησία, η εµπεριστατωµένη άποψη των αρθρογράφων της και η υπευθυνότητα
µε την οποία προασπίζει τα δικαιώµατα του Μικρασιατικού
Ελληνισµού. ∆εν είναι επίσης λίγες οι φορές, που ένα όργανο
µε έδρα τόσο µακριά από την Πτολεµαΐδα, αναφέρθηκε µε εγκωµιαστικά σχόλια για το Σύλλογο Μικρασιατών της Πόλης
µας και έτεινε χείρα πολύτιµης βοήθειας, όταν η Μικρασιατική στέγη υπέστη σοβαρότατες ζηµιές τον Απρίλιο του 2007.
Ευχόµαστε πρώτα υγεία στα στελέχη της εφηµερίδας και της
Ένωσης Σµυρναίων, διαρκή ανοδική πορεία και επαγρύπνηση για τη δικαίωση των Μικρασιατικών θεµάτων.
(Από την εφηµερίδα «Η Μικρά Ασία»
του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεµαΐδας,
αρ. φυλ. 20/ Οκτ. – ∆εκ. 2009, σ. 12)
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∆ύο Μικρασιάτες στρατηγοί τιµήθηκαν
από τον ΣΕΕΘΑ
ΠΕΝΗΝΤΑ χρόνια από την ίδρυσή του συµπλήρωσε ο Σύνδεσµος Επιτελών Εθνικής Αµύνης
και για να γιορτάσει την επέτειο
αυτή οργάνωσε, στις 15 Μαρτίου 2010, µια λαµπρή εκδήλωση
στο αµφιθέατρο του Πολεµικού
Μουσείου κατά τη διάρκεια της
οποίας τιµήθηκαν µεταξύ είκοσι
άλλων προσωπικοτήτων ο επίτιµος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός ε.α. και ακαδηµαϊκός κ. ∆ηµήτριος Σκαρβέλης και ο επίτιµος ∆ιοικητής του Γ' Σώµατος
Στρατού, αντιστράτηγος ε.α. κ.
Ευάγγελος Τσίρκας.
Όπως είναι γνωστό και οι δύο
τιµηθέντες έχουν στέρεες µικρασιατικές ρίζες. Ο πρώτος, ο
στρατηγός ∆ηµήτριος Σκαρβέλης (γεν. Χίος 1933) κατάγεται
από την πλευρά του πατέρα του
από τον Τσεσµέ και από την
πλευρά της µητέρας του από τα
Αλάτσατα. Ο δεύτερος, ο στρατηγός Ευάγγελος Τσίρκας (γεν.

Πειραιά 1938) είναι Σµυρνιός
από την πλευρά και των δύο γονέων του. ∆ιετέλεσε πρόεδρος
του ΣΕΕΘΑ (2005 – 2008). Από
το 2008 µέχρι σήµερα είναι πρόεδρος του ∆.Σ. της Ενώσεως
Σµυρναίων.
Η εκδήλωση άρχισε µε χαιρετισµό του προέδρου του
ΣΕΕΘΑ κ. Γεωργίου Λιάκουρη, αντιστρατήγου ε.α. Στην εναρκτήρια προσλαλιά του ο φιλοσµυρναίος πρόεδρος του Συνδέσµου αναφέρθηκε σε κάποιους «ροµαντικούς σκαπανείς»,
αποφοίτους της Σχολής Εθνικής
Αµύνης, οι οποίοι το 1960 συγκρότησαν τον πυρήνα που λίγο αργότερα απετέλεσε τον
ΣΕΕΘΑ. Χωρίς διάθεση αυτοπροβολής, νοµίζω - είπε ο στρατηγός Λιάκουρης – ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι ο ΣΕΕΘΑ έχει καθιερωθεί στη συνείδηση
όλων «ως ένας φορέας µε έντονη εθνωφελή δράση».

Επίδοση των τιµητικών διακρίσεων του ΣΕΕΘΑ από τον πρόεδρό του
αντιστράτηγο ε.α. κ. Γεώργιο Λιάκουρη στον στρατηγό ε.α., επίτιµο
αρχηγό ΓΕΕΘΑ και ακαδηµαϊκό κ. ∆ηµήτριο Σκαρβέλη (αριστερά) και
στον αντιστράτηγο ε.α., επίτιµο διοικητή Γ' Σ.Σ. και τέως πρόεδρο
του ΣΕΕΘΑ κ. Ευάγγελο Τσίρκα (δεξιά).

Αµέσως µετά την ανάγνωση
του µηνύµατος του αναπλ. υπουργού Εθνικής Αµύνης κ.
Πάνου Μπεγλίτη, ακολούθησε
η παρουσίαση του Χρονικού
του Συνδέσµου από την καθηγήτρια της ΣΣΕ κ. Ευαγγελία
Καζάνα και η παρουσίαση του
βιβλίου «Ιχνηλατώντας το χθες»
µε άρθρα του αείµνηστου υποστρατήγου Ιωάννου Μπακού-

ρου που έχουν δηµοσιευτεί στο
περιοδικό του ΣΕΕΘΑ «Εθνικές Επάλξεις». Το βιβλίο παρουσίασαν ο φιλόλογος, ιστορικός – συγγραφέας κ. Σαράντος
Καργάκος και ο επίτ. πρόεδρος
του Συνδέσµου αντιστράτηγος
ε.α κ. Αριστείδης Προκοπίου. Η
εκδήλωση έκλεισε µε την Χορωδία των Μουσικών Συνόλων
του ∆ήµου Αθηναίων.

Στη Βιέννη η Μικτή Χορωδία
της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Σερρών
ΚΑΛΕΣΜΕΝΗ του ∆ιαπολιτιστικού Συλλόγου «Μακεδονία», που εδρεύει στη Βιέννη, η
µικτή χορωδία παραδοσιακής
µουσικής της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο
Άγιος Πολύκαρπος» επισκέφθηκε την Αυστρία και πήρε µέρος σε εκδήλωση του διοργανωτή συλλόγου, που έγινε στις
24 Απριλίου, και στην οποία απέδωσε παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και της Μακεδονίας υπό τη διεύθυνση του κ.
∆ηµήτρη Αρδανιώτη. Την χο16

ρωδία συνόδευσε το µουσικό
σχήµα του ∆ηµήτρη Αβραµίδη.
Ακολούθησε παραδοσιακό
γλέντι που κράτησε µέχρι αργά
τα µεσάνυχτα. Χαιρετισµούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ∆ιαπολιτιστικού Συλλόγου «Μακεδονία» κ. Χαρίλαος Ζήκος, ο
πρώτος Σύµβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, η Γενική Γραµµατέας του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού κ. Όλγα Σαραντοπούλου και ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας Μικρασιατών
Ν. Σερρών κ. Σωκράτης Κοτζά-

ογλου. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι ελληνικών και κυπριακών προξενικών αρχών και
φορέων στην Αυστρία, µέλη της
ελληνικής Οµογένειας, ο ελληνικής καταγωγής Βουλευτής της
Τοπικής Βουλής και δηµοτικός
σύµβουλος Βιέννης κ. Χάνες Φόληµαρ Χάρβανεκ, ο Πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης και
Καταγραφής του Απόδηµου
Ελληνισµού κ. Κώστας Πασχαλίδης.
Η Αδελφότητα µας βράβευσε
την µικρασιατικής καταγωγής
Γενική Γραµµατέα του ΣΑΕ κ.

Όλγα Σαραντοπούλου για την
τεράστια συµβολή της στην
πραγµατοποίηση του ταξιδιού.
Με την ευκαιρία της επίσκεψης ο πρόεδρος κ Σωκράτης
Κοτζάογλου και ο διευθυντής
της Χορωδίας κ. ∆ηµήτριος
Αρδανιώτης επισκέφθηκαν τον
ιστορικό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Βιέννη και επέδωσαν
στον εφηµέριο επιστολή και αναµνηστικά δώρα αγάπης
σταλµένα από τον µητροπολίτη
Σερρών κ. Θεολόγο για τον
Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Μιχαήλ.

MIKPAΣIATIKH HXΩ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

