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O EYAΓΓ. ΤΣΙΡΚΑΣ

Ξανά στο τιμόνι
της Ενώσεως
Σμυρναίων
Με πανηγυρικό τρόπο τα μέλη
της Ενώσεως Σμυρναίων ανανέωσαν την
εντολή τους
στη διοίκηση Ευαγγ. Τσίρκα για να συνεχίσει το έργο της και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέλεξε παμψηφεί το στρατηγό πρόεδρο του σωματείου για την
τριετία 2010-2013.
● Σελ. 3

ΚΑΤΕΡ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ
Η Μικρασιάτισσα
έδειξε το δρόμο
στο γυναικείο
κίνημα
Η υπουργός ΑΑΤ
σε ομιλία
της στη Λαμία τόνισε:
«Η Μικρασιάτισσα
γυναίκα με
το καταδικασμένο
«πριν» και το επώδυνο «μετά»,
μέσα από τη ζωή και τις επιλογές της, διακηρύσσει την ολική
επικράτηση της προσφοράς αλλά και της αγωνιστικής διεκδίκησης.
● Σελ. 6

ΧΟΡΗΓΙΑ:

Οι προσφυγικές πολυκατοικίες της Αλεξάνδρας

Ανήκουν στους πρόσφυγες
του 1922 και στην ιστορία
Πανεθνική εξόρμηση για τη
υποστήριξη της πρότασης δημιουργίας του Μουσείου των
Ελλήνων της Μ. Ασίας και
της Ανατολής στις προσφυγικές πολυκατοικίες της λεωφ.
Αλεξάνδρας κήρυξε η Ένωση Σμυρναίων. Ήδη άρχισε
συγκέντρωση υπογραφών μέσω του Διαδικτύου. Μικρασιάτες, Πόντιοι, Κωνσταντινουπολίτες και Ανατολικοθρακιώτες πρόσφυγες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς από την Ελλάδα και το
εξωτερικό υπογράφουν μαζι-

κά την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
σωματείου
(www.enosismyrneon.gr) διατρανώνοντας τη αμετάθετη
θέση τους ότι ο χώρος των
προσφυγικών πολυκατοικιών
της λεωφ. Αλεξάνδρας ανή-

κει στους πρόσφυγες του
1922 και στην ιστορία τους.
Από το Μάρτιο η εξόρμηση
συνεχίζεται και εκτός Διαδικτύου για όσα άτομα δεν είναι εξοικειωμένα με το
Ίντερνετ.
● Σελ. 4

«Η μάχη για τη σωτηρία
των προσφυγικών»
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ
• Σελ. 4- 5

H Ένωση Σμυρναίων και η απόφαση
της Σουηδικής Βουλής για τη Γενοκτονία

Μ

ε αφορμή την απόφαση του
Σουηδικού Κοινοβουλίου
με την οποία αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία των χριστιανών της
Ανατολής, η Γενική Συνέλευση της
Ενώσεως Σμυρναίων στις 20 – 3 –
2010 εξέδωσε ψήφισμα (σελ. 3) στο
οποίο υπογραμμίζει ότι η απόφαση
αυτή «συμβάλλει ουσιαστικά στην
ειρηνική συνύπαρξη και στη φιλία
των λαών της περιοχής».
Το ψήφισμα της αναγνώρισης της
Γενοκτονίας των Αρμενίων, των
Ασσυρίων, των Ελλήνων του Πόντου και των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής εγκρίθηκε με ο-

ριακή πλειοψηφία (131 ψήφοι υπέρ,
130 ψήφοι κατά) με την υποστήριξη της σουηδικής Κεντροαριστεράς.
Ανεξαρτήτως πάντως από τις όποιες σωματειακές φωνές που έσπευσαν στην Ελλάδα να χαιρετί-

σουν την ιστορική απόφαση του
Σουηδικού Κοινοβουλίου, γεγονός
παραμένει πως στη χώρα μας πολιτικά κόμματα και ΜΜΕ τήρησαν,
κατά την έκφραση έγκυρου πολιτικού αναλυτή, «ένοχη σιωπή».

«Θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία»
Με αφορμή την απόφαση του Σουηδικού
Κοινοβουλίου ο Κ. Φωτιάδης γράφει (Σελ. 16)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»

Νοστιμιές και Γεύσεις
της Σμύρνης

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Επιμέλεια: ΜΑΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Καρυδόπιτα
• 1 φλ. τσ. βούτυρο θερμοκρασίας δωματίου
• 2 φλ. » ζάχαρη
• 2,5 φλ. » αλεύρι (κόκκινο που φουσκώνει μόνο)
• 1 φλ. » καρύδια, όχι πολύ ψιλοκομμένα
• 4 αβγά
• λίγο κονιάκ (ανάλογα με την επιθυμία)
• 0,5 φλ. γάλα
• ξύσμα πορτοκαλιού
(Άλλοι προτιμούν την καρυδόπιτα μόνο με σιρόπι, άλλοι
και με το γλάσο σοκολάτας)
Για το σιρόπι: 2 φλ. ζάχαρη, 1 νερό, ξύσμα πορτ 5΄ βράσιμο και μετά το ρίχνουμε ζεστό όπως είναι πάνω στο κρύο γλυκό, αφού
το τρυπήσουμε σε διάφορα μέρη για να ποτίσει μέχρι μέσα. Τη σκεπάζουμε για λίγο με μια πετσέτα.
Για το γλάσο: 125 γρ. σοκολάτα «Υγείας» άγλυκη
2 κουταλιές βούτυρο
2 -3 κουταλιές γάλα. Τα υλικά του γλάσου όλα μαζί τα λιώνουμε σε
ένα μπωλ στο φούρνο μικροκυμάτων. Μετά προσθέτουμε δύο κροκούς και ζεστό το στρώνουμε επάνω στην Καρυδίπιτα.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη ως να ασπρίσουν, προσθέτουμε ένα – ένα τους κρόκους των αβγών, το κονιάκ να αφρατέψουν και το ξύσμα πορτ. Συνεχίζουμε προσθέτοντας
αλληλοδιαδόχως το αλεύρι, το γάλα και τα καρύδια. Στο τέλος προσθέτουμε τα ασπράδια – μαρέγγα και ανακατεύουμε πλέον πολύ απαλά για να ενωθούν τα υλικά.
Ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο επάνω και κάτω, στους 180ο
Όταν κρυώσει το γλάσο, χαράσσομε την καρυδόπιτα σε ρόμβους
και στο κέντρο καθενός «γαρνίρουμε» με μισό καρύδι ψύχα.

Σήμερον Παρασκευήν 23ην Σεπτεμβρίου 1922 ώρα 12.50 μ.μ. επί του ατμοπλοίου Μαρή Ζ. Μιχαληνού του λιμένος Πειραιώς υπ’ αριθμόν νηολογίου 337.
Εγώ ο Πλοίαρχος Ισίδωρος Μ. Καρίβαλης πλοίαρχος του ειρημένου ατμοπλοίου βεβαιώ ότι κατά την άνω ημερομηνίαν και ώραν εγεννήθη επί τω αυτώ
ατμοπλοίω υπό της Φιλιώς Σκορδίλη ετών 23 εκ Σμύρνης παιδίον άρρεν του οποίου ο εν νομίμω γάμω πατήρ κατά την ιδίαν αυτού δήλωσιν ονομάζεται Γιώργος Σκορδίλης ετών 42 σερβιτόρος εκ Σμύρνης.
Εφ’ ω συνετάχθη η παρούσα πράξις εν τω ημερολογίω του πλοίου επί παρουσία μαρτύρων και αναγνωσθείσα εις αυτούς και εις την μητέρα και πατέρα
υπεγράφη παρ’ αυτών και εμού. Εν Πλ. 38-18 Β. Μ. 25-18 Α.
Ο Πλοίαρχος
(υπογρ.) Ι. Καρίβαλης

Οι γονείς
Γ. Σκορδίλης
Φ. Σκορδίλη

Οι μάρτυρες
Παλαιολόγος υποπλοίαρχος
Κομίνης Α’ μηχανικός

NEOΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ιδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακηρύχθηκε ο κ. Μιχάλης Κονάρης, εγγονός του αείμνηστου Σμυρναίου Μιχαήλ Χατζηλουκά. Η διδακτορική διατριβή του κ. Μιχ. Κονάρη που έγινε δεκτή από το αγγλικό Πανεπιστήμιο είχε ως θέμα: «Ερμηνευτική προσέγγιση των αρ-

Δ

χαίων θεών από τους Άγγλους και Γερμανούς ιστοριογράφους του 19ου αιώνα».
Στον αγαπητό Μιχάλη πολλά συγχαρητήρια και
στους γονείς του, Δημοσθένη και Λουκία Κονάρη,
άπειρες ευχές από την «Μ.Ηχ.». Να χαίρονται τον
άξιο γιο τους.

ΔΩΡΕΕΣ

υπέρ των σκοπών της Ενώσεως
Σμυρναίων.

• Εις μνήμη του ιδρυτή του Ελληνικού Προσκοπισμού ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ, ο κ. Νίκος Κουρκουρής κατέθεσε 30 ευρώ υπέρ των σκοπών της Ενώσεως Σμυρναίων.

• Εις μνήμην ΜΙΜΟΖΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ και ΚΛΕΙΩΣ
ΙΣΗΓΟΝΗ, η Μαργαρίτα Ισηγόνη
κατέθεσε 100 ευρώ υπέρ των σκοπών
της Ενώσεως Σμυρναίων.

• Εις μνήμη του προέδρου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ, ο Νίκος Κουρκουρής κατέθεσε 30 ευρώ υπέρ των
σκοπών της Ενώσεως Σμυρναίων.

• Εις μνήμην ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ
– ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ για τη συμπλήρωση διετίας από τη λήξη της
ζωής της ο Σμυρναίος σύζυγός της,
ακαδημαϊκός κ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος κατέθεσε το ποσό των
400 ευρώ υπέρ των σκοπών της Ενώσεως Σμυρναίων.

• Εις μνήμην της αδελφής της
ΜΙΜΟΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, η κ.
Στάσα Ισηγόνη κατέθεσε 100 ευρώ
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• Εις μνήμην ΣΥΛΒΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, η κ. Μαρία Φουριώτου κατέθεσε το ποσό των 50 ευρώ υπέρ των
σκοπών της Ενώσεως Σμυρναίων.
Εις μνήμην ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΤΖΑΝΗ εξ
Αλατσάτων ο κ. Θοδωρής Κοντάρας
κατέθεσε 50 ευρώ υπέρ των σκοπών
της Ενώσεως Σμυρναίων.
Εις μνήμην προσφιλών νεκρών της η
κ. Αικατερίνη Κωνσταντινίδου κατέθεσε 50 ευρώ υπέρ των σκοπών της
Ενώσεως Σμυρναίων.
Η κ. Μαρία Χρόνη κατέθεσε 20 ευρώ υπέρ των σκοπών της Ενώσεως
Σμυρναίων.

Διμηνιαία 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.
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Ανακηρύχθηκε ομόφωνα από τη Γεν. Συνέλευση

Ο Τάκης Βεζυργιάννης επίτιμος
πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων

Υ

στερα από αιτιολογημένη
πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Γεν. Συνέλευση της Ενώσεως Σμυρναίων ανακήρυξε ομόφωνα επίτιμο πρόεδρο του σωματείου τον κ. Τάκη
Βεζυργιάννη, αναγνωρίζοντας με
αυτό τον τρόπο τις σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε στην
΄Ενωση Σμυρναίων από το 1976
μέχρι σήμερα, ιδίως κατά την 25ετία 1982 – 2008 κατά την οποία
διετέλεσε πρόεδρος του σωματείου.
Με απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το σχετικό ψήφισμα σε περγαμηνή θα απονεμηθεί στον κ. Βεζυργιάννη κατά
τη διάρκεια τελετής, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
Ο κ. Τ. Βεζυργιάννης είναι ο
5ος κατά σειρά επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων.
Από την ίδρυση του σωματείου
και μέχρι σήμερα έχουν τύχει της
ανωτάτης αυτής διάκρισης οι
Αλέξανδρος Μπενάκης, Χρήστος
Σολομωνίδης, Νικόλαος Αρώνης
και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χριστόδουλος (Παρασκευαΐδης).

Η Γεν. Συνέλευση
Οι εργασίες της Γεν. Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν στις 20
Μαρτίου, το πρωί, στη Στέγη της
οδού Καρύτση 3, υπό την προεδρία του κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου.
Αντιπρόεδρος εξελέγη η κ. Βγένα
Βαρθολομαίου και γραμματέας ο
κ. Σταύρος Γριμάνης. Την λογοδοσία του Δ.Σ. διάβασε ο πρόεδρος κ. Ευαγγ. Τσίρκας (ολόκληρο το κείμενο θα δημοσιευτεί στο
επόμενο φύλλο της «Μ.Ηχ.»), τον
οικονομικό απολογισμό και τον
προϋπολογισμό ο ταμίας κ. Νίκος
Ισηγόνης και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής το μέλος της
κ. Αυγή Δήμα.
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν με τη φροντίδα εφορευτικής επιτροπής (Αλεξ. Τσίγκα, Θωμ. Μπούμπουλης, Μαν.
Τσακίρης) για το νέο Δ.Σ. επανεξελέγησαν οι κύριοι Νίκος Βικέτος, Νίκος Ισηγόνης, Φαίδων Παπαθεοδώρου, Ευάγγελος Τσίρκας
και οι κυρίες Μαρία Βαϊάννη,
Ελένη Μπίστικα, Μαρία Φωτεινού. Επανήλθε η κ. Έλλη Σολομωνίδου και εξελέγη για πρώτη
φορά η κ. Γεωργία Κατσιγιάννη.

λέγησαν ο κ. Ερμής Πανσεληνάς
και η κ. Αυγή Δήμα. Επανήλθε ο κ.
Στέφος Αλευράς. Ως αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο κ. Νίκος
Βλαχόπουλος.
Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Καταστατικού της Ενώσεως Σμυρναίων τόσο το Δ.Σ. όσο και η Ε.Ε. θα έχουν τριετή θητεία.

Το νέο Δ. Σ.

Ο κ. Τάκης Βεζυργιάννης,
πέμπτος κατά σειρά επίτιμος
πρόεδρος της Ενώσεως
Σμυρναίων με τον προκάτοχό του
στο ίδιο αξίωμα Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών Χριστόδουλο
(Παρασκευαΐδη).

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι κυρίες Άννα Κελεσίδου, Αικατερίνη
Μπαρμπάτση, Φρύνη Αρώνη και
Γιώργος Μαρκόπουλος. Για την
Εξελεγκτική Επιτροπή επανεξε-

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ
Προς τη Σουηδική Βουλή
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες βουλευτές της Σουηδικής Βουλής
Η Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Σμυρναίων, που είναι ιστορικό σωματείο
των Σμυρναίων και Μικρασιατών Ελλήνων που έπεσαν και αυτοί θύματα
της γενοκτονικής οθωμανικής και τουρκικής πολιτικής και δράσης,
σας συγχαίρει για την απόφαση που λάβατε για την αναγνώριση
της γενοκτονίας των λαών και κοινοτήτων της Μικρασίας.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτή η απόφαση και κάθε τέτοια
απόφαση, συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρηνική συνύπαρξη και στη φιλία
των λαών της περιοχής.
Η Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Σμυρναίων
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
συνήλθε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση στις 22 Μαρτίου, το απόγευμα, στα γραφεία της Ενώσεως, υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Νίκου
Βικέτου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.
Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Τσίρκας, αντιπρόεδρος ο κ.
Φαίδων Παπαθεοδώρου, γεν.
γραμματέας ο κ. Νίκος Βικέτος
και ταμίας ο κ. Νίκος Ισηγόνης.
Τις πέντε θέσεις των συμβούλων
κατέχουν οι κυρίες Μαρία Βαϊάννη, Γεωργία Κατσιγιάννη, Ελένη Μπίστικα, Έλλη Σολομωνίδου
και Μαρία Φωτεινού.
I H κ. Γεωργία ΘεοδοσιάδουΚατσιγιάννη με ρίζες από τα
Βουρλά και τη Μάκρη γεννήθηκε στη Σάμο το 1946. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και αφού έκανε
παιδαγωγικά μπήκε στην εκπαίδευση το 1979. Υπηρέτησε στο
Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης από το 1986 μέχρι το
2007 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε υποδιευθύντρια του
παραπάνω Λυκείου από το 1997
μέχρι το 2007. Υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων, όπου για 17 χρόνια διετέλεσε αρχικά γενικός γραμματέας
και στη συνέχεια προέδρος αυτής.
Συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια του κλάδου της. Ξένη
γλώσσα: γαλλική. Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Κατσιγιάννη,
πολιτικό μηχανικό Ε.Μ.Π., τέως
γενικό διευθυντή του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού.
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Πανεθνική εξόρμηση

«Yπογράφω για το Μουσείο
των Ελλήνων της Μ. Ασίας»
ιαστάσεις πανεθνικής εξόρμησης για τη δημιουργία του Μουσείου των Ελλήνων της Μ. Ασίας και της Ανατολής παίρνει η καμπάνια που εγκαινίασε η Ένωση Σμυρναίων μέσω του Διαδικτύου. Στόχος να πιεστεί η ελληνική Πολιτεία και να δώσει στους πρόσφυγες αυτό που τους ανήκει: Χώρο στις προσφυγικές πολυκατοικίες
της λεωφ. Αλεξάνδρας για να στεγάσουν τα κειμήλια και τα ενθυμήματα του πανάρχαιου πολιτισμού τους.
Μικρασιάτες, Πόντιοι, Κωνσταντινουπολίτες και Ανατολικοθρακιώτες, πρόσφυγες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στην καμπάνια της Ένωσης και υπογράφουν μαζικά την αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του σωματείου (www.enosismyrneon.gr).
Τον πανεθνικό χαρακτήρα του αγώνα για τη δημιουργία του Μου-

Δ

σείου υπογραμμίζει η παρουσία συμπατριωτών μας από τις χώρες της
Ευρώπης, την Αμερική, την Αυστραλία, την Αφρική, ενώ συγκινητική
είναι η συμμετοχή των Κυπρίων αδελφών, πολλοί από τους οποίους είναι απόγονοι προσφύγων του 1922.
Από το Μάρτιο η μάχη των υπογραφών για το Μουσείο συνεχίζεται
και σε χώρους εκτός του Διαδικτύου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να υπογράψουν τη σχετική αίτηση όσα άτομα δεν είναι εξοικειωμένα με το Ίντερνετ. Ηδη έχει ανοιχθεί κατάσταση συγκέντρωσης υπογραφών στα γραφεία της Ενώσεως Σμυρναίων (Σκουφά 71Α
και Μασσαλίας, 10680 Αθήνα). Όσα μέλη, φίλοι και σωματεία θέλουν
να συμμετάσχουν στην εξόρμηση μπορούν να επικοινωνήσουν με την
Ένωση Σμυρναίων (τηλεφ. 210-3633618, fax: 210-3634636, e-mail:
Ensmyrn@otenet.gr) για να τους σταλεί το απαραίτητο έντυπο υλικό.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ - ΣΚΥΤΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

H μάχη για τη σωτηρία των προσφυγικών
Ένα βιβλίο – ντοκουμέντο για το μελάνι που χύθηκε, ώσπου οι αγώνες
για τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και της αρχιτεκτονικής μορφής
της μικρασιατικής γειτονιάς στα προσφυγικά της λεωφ. Αλεξάνδρας να
πάρουν αίσιο τέλος, παρουσίασε η
Ένωση Σμυρναίων στις 3 Μαρτίου, το
απόγευμα. Πρόκειται για το βιβλίο
της δημοσιογράφου Ελένης Μπίστικα, μέλους του Δ.Σ. της Ενώσεως, από την αρθρογραφία της στη στήλη
«Σημειωματάριο» της εφημερίδος Καθημερινής, από το 2003 ως τις 28 Νοεμβρίου 2008, επομένη ημέρα της ιστορικής απόφασης του υπουργείου
Πολιτισμού, με την οποία χαρακτηρίστηκε «Μνημείο διατηρητέο το συγκρότημα των οκτώ (8) προσφυγικών
πολυκατοικιών της λεωφ. Αλεξανδρας που αποτελεί παράλληλα και ένα «βιβλίο – σκυτάλη», κατά την έκφραση της Ελένης Μπίστικα, για τον
αγώνα που συνεχίζεται μέχρι την ίδρυση και στέγαση στο χώρο των πολυκατοικιών του Μουσείου του Ελλη-

νισμού της Μικράς Ασίας και της Ανατολής, του νέου ιερού στόχου για τον
οποίο μάχεται η Ένωση Σμυρναίων,
ένα από τα παλιότερα προσφυγικά
σωματεία της χώρας, με τη συμπαράσταση της ευρύτερης μικρασιατικής οικογένειας.
Στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου που έγινε, τιμής ένεκεν, στην ιστορική Στέγη της Ενώσεως Σμυρναίων στην οδό Καρύτση 3 απηύθυνε
χαιρετισμό ο πρόεδρος του σωματείου αντιστράτηγος ε.ά. κ. Ευάγγελος
Τσίρκας και μίλησαν για το βιβλίο η
συγγραφέας κα Ελένη Μπίστικα και ο
δημοσιογράφος της εφημερίδος «Καθημερινή» κ. Κώστας Ιορδανίδης.
Το βιβλίο «Η μάχη για τη σωτηρία
των προσφυγικών» εκδόθηκε από την
Ένωση Σμυρναίων με την άδεια της
εφημερίδος «Καθημερινή». Η επιμέλεια έκδοσης είναι της «Επτάλοφος
ΑΒΕΕ». Η έκδοση κατέστη δυνατή με
την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος
Σαμούρκα εις μνήμην Θεοδώρου Σαμούρκα.

Η Ελένη Μπίστικα με το βιβλίο – σκυτάλη για τον
Αγώνα που συνεχίζεται. Η μαχητική αρθρογραφία
της θυμίζει ότι «μια γειτονιά – σύμβολο δεν μπορεί
να αντικατασταθεί, παρά μόνο από μία άλλη ιδέα.
Κι αυτή είναι το Μουσείο του Ελληνισμού της Μ.
Ασίας και της Ανατολής, ο νέος ιερός σκοπός για
τον οποίο μάχεται η Ένωση Σμυρναίων».

Η ομιλία της Ελ. Μπίστικα
ίμαστε εδώ και παρουσιάζουμε, όπως ειπώθηκε,
ένα βιβλίο που μιλά για τη
σωτηρία των Προσφυγικών Πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλε-

Ε
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ξάνδρας και τη μάχη που δόθηκε
μέσα από το «Σημειωματάριο»
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, ώστε να
μην περάσουν οι μπουλντόζες
πάνω από το συγκρότημα των ο-

κτώ πολυκατοικιών – και κατεδαφίσουν όχι μόνο τη προσφυγική γειτονιά αλλά και το κύρος
της Πολιτείας που τη δημιούργησε στη δεκαετία του 1930 …

Για να μην αφανιστεί η ιστορική
συλλογική μνήμη στην καρδιά
μιας Αθήνας που ολοένα αλλάζει, και όχι πάντα προς το καλύτερο.
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(Αριστερά): Γεμάτη η βιβλιοθήκη της Ενώσεως Σμυρναίων από μέλη και φίλους του σωματείου, καθώς και αναγνώστες της «Καθημερινής» που
ήρθαν για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του βιβλίου. Στην πρώτη σειρά η κ. Μαρίνα Σ. Σπέντζα, ο πρύτανης του Ε.Μ.Π. κ. Κώστας
Μουτζούρης και η κ. Λίλα Ηλ. Λαλαούνη. (Δεξιά): Αναμνηστική φωτογραφία μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Η Ελένη Μπίστικα και ο πρόεδρος
της Ενώσεως Σμυρναίων αντιστράτηγος Ευάγγελος Τσίρκας με μέλη και φίλους του σωματείου. Διακρίνονται μεταξύ άλλων οι κυρίες Μαρίτσα
Χρόνη, Έλλη Σολομωνίδου, Βάσω Παπαντωνίου, και οι κύριοι Κώστας Μουτζούρης και Βασίλης Βασιλικός.

Είμαστε εδώ να τιμήσουμε
την Ένωση Σμυρναίων και τα
αδελφά μικρασιατικά σωματεία
όλης της Ελλάδας που δεν άφησαν το θέμα να λυθεί «κεκλεισμένων των θυρών» αλλά με την
ευρεία δημοσιότητα που δόθηκε
από τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι αρμόδιοι
φορείς ενήργησαν με περίσκεψη, τοποθετώντας το θέμα στη
σωστή του βάση και αποφάσισαν θαρραλέα και νομότυπα …
Και, πρώτα, και παν’ απ’ όλα,
για να τιμήσουμε τους κατοίκους των 120 διαμερισμάτων από το σύνολο των 228, που δεν
πτοήθηκαν από τις φήμες για
κατεδάφιση και εκδίωξη, που
αρνήθηκαν την απαλλοτρίωση
κι έμειναν με τα παιδιά τους
που γεννήθηκαν εκεί «να φυλάγουν Θερμοπύλες». Συμπατριώτες μας, όπως ο Δημήτρης
Ευταξιόπουλος, ο Γιώργος Γρίβας, οι κυρίες Ελένη και Χρυσούλα έμειναν εκεί φυλάνε
σκοπιά για να μείνει ζωντανή η
προσφυγική γειτονιά.
Τιμή πρέπει και στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων – Πολιτικών Μηχανικών που στάθηκαν δίπλα μας και υπερασπίσθηκαν
τα
σπίτια,
το
BAUHAUS, το γερό τσιμέντο
της συλλογικής μνήμης.
Η σκέψη μας στην αρχιτεκτόνισσα Άννυ Βρυχέα που αγωνίστηκε μαζί μας και δεν είναι ε-

δώ, να χαρεί τη νίκη. Και συγχαρητήρια στη Μαρία Δαμανάκη,
βουλευτή τότε, υπεύθυνη για τα
πολιτιστικά που, με τις ερωτήσεις
στη Βουλή, κράτησε ανοιχτό το
θέμα διαπαραταξιακά. Τώρα είναι η Επίτροπός μας στην ΕΟΚ.
Καλό κουράγιο Μαρία!
Σ’ όλη την υπόλοιπη Ευρώπη
ο αρχιτεκτονικός ρυθμός
BAUHAUS έχει κηρυχθεί διατηρητέος και φυλάσσεται ως
«κόρη οφθαλμού». Εμείς εδώ,
παρασυρόμενοι από εργολαβικά και παραταξιακά συμφέροντα, είχαμε βάλει στόχο τα τετράγωνα «κουτιά» που πέρασαν
σεισμοί από πάνω τους και δεν
τους αφήσανε ούτε ρωγμή. Ενώ
οι σφαίρες και οι οβίδες σταμάτησαν στους πέτρινους τοίχους. Και στα μπαλκόνια τα ανοιχτά, με κάγκελα, που σχεδίασαν οι ονομαστοί αρχιτέκτονες Κίμων Λάσκαρις και
Πέτρος Κυριακός, μπήκαν και
έμειναν οι γλάστρες και τα μυριστικά και το κλουβί με το καναρίνι – χρώμα, άρωμα και ήχος από την άλλη πατρίδα, που
χάθηκε στις φλόγες και στις διπλωματικές μανούβρες …
Και φθάνουμε στην αποψινή
μας συγκέντρωση με μία επισήμανση: Είμαστε εδώ όχι για να
πανηγυρίσουμε, αλλά για να
δώσουμε σε όλους εσάς τους
πρόσφυγες πρώτης, δεύτερης,
τρίτης, τέταρτης γενιάς την ικανοποίηση ότι κερδήθηκε μία μά-
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χη «με λογισμό και όνειρο» κι
όχι με μπουλντόζες και συμφέροντα. Είναι μια μάχη που δεν
είχε αντίπαλα στρατόπεδα, γιατί αφορούσε και αφορά Έλληνες, που δεν πρέπει να χωρίζονται σε «ομάδες κρούσης και ομάδες συντήρησης» και, κυρίως,
να μην ενεργούν με γνώμονα το
κέρδος ολίγων αλλά το όφελος
των πολλών, που είναι το καλό
της Αθήνας.
Είμαστε τέλος εδώ, για να δώσουμε το βιβλίο αυτό που έχει
στα 21 άρθρα του δημοσιευμένα στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και
με την άδειά της, όλα τα βήματα,
ένα προς ένα, από το 2003 ως
την 27η Νοεμβρίου 2008, που
πάρθηκε η ιστορική απόφαση
της κήρυξης από το υπουργείο
Πολιτισμού του όλου Συγκροτήματος των οκτώ πολυκατοικιών
ως Μνημείο Διατηρητέο. Υπάρχουν όλες οι ενέργειες, οι αμφιβολίες, οι φόβοι, οι χαρές για αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργών που άλλαξαν την εικόνα τελεσίδικα – με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Σύμβουλο κ. Μενουδάκο που απέτρεψε να περάσουν από τις έξι
πολυκατοικίες οι μπουλντόζες όταν είχε παρθεί κυβερνητική απόφαση που κήρυττε διατηρητέες μόνο τις δύο. Τις δύο τελευταίες, πίσω – πίσω. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση υπέγραψε την καταδικαστική απόφαση
και ποια την κατέστησε άκυρη,

όσο ότι στο τέλος η ελληνική Πολιτεία στάθηκε στο ύψος της, όταν 14 χέρια υπέρ, και ένα μόνο
κατά, υψώθηκαν στο Κεντρικό
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ, στο αμφιθέατρο
της οδού Μπουμπουλίνας, και
γνωμοδότησαν για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων των έξι πολυκατοικιών, συν των δύο
που είχαν χαρακτηρισθεί προηγουμένως, άρα και των οκτώ.
Μια πρόσθεση Δικαιοσύνης, 6
συν 2, που δεν ήταν απλή, κάθε
άλλο … Ονόματα δεν χρειάζεται να πούμε πια. Τα «υπέρ» και
τα «κατά» έχουν καταγραφεί
στο βιβλίο αυτό που είναι αρχείο μνήμης πολύτιμης αλλά και
σκυτάλης για τον αγώνα που συνεχίζεται και τώρα περνά στα
χέρια σας. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, πρόσφυγες
Μικρασιάτες και φίλοι, για να
γίνει πραγματικότητα το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού και Ανατολής, όπως τόνισε ο Πρόεδρός μας στρατηγός
Ευάγγελος Τσίρκας.
Έχουμε μία ακόμη μάχη να
δώσουμε για να κρατήσουμε αναμμένο το καντήλι της Μνήμης.
Τη φλόγα μας την άναψαν οι
πατέρες μας, οι παππούδες, ο
γιαγιάδες μας, εμείς το κρατάμε αναμμένο και τα νέα δικά
μας παιδιά είναι το λάδι για να
μη σβήσει η ιερή φλόγα μιας
«Πατρίδας που ζει όσο τη θυμόμαστε…»
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης):

Οι Μικρασιάτισσες έδειξαν το δρόμο
στο γυναικείο κίνημα
έσα στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Λαμίας, η τοπική Ένωση Μικρασιατών «Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης» τίμησε στις 13
Μαρτίου το απόγευμα τη Μικρασιάτισσα γυναίκα της προσφυγιάς. Παρόντες στην εκδήλωση ο
δήμαρχος Λαμιέων Γ. Κοτρωνιάς, η αντινομάρχης Φθιώτιδας
Ελ. Μακρή, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι των φορέων και των
οργανώσεων της πόλης.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η μικρασιατικής καταγωγής από πατέρα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνα Μπατζελή.
Στην ομιλία της η κ. Μπατζελή τόνισε χαρακτηριστικά ότι μέσα από τους αγώνες τους οι Μικρασιάτισσες ουσιαστικά έδειξαν το
δρόμο στο γυναικείο κίνημα για
την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών στην εργασία και την εκπαίδευση και
χειραφέτησης από τα παραδοσιακά πρότυπα. «Η αστή γυναίκα της Σμύρνης αλλά και η αγρότισσα γυναίκα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα τους πατρίδα. Ο πόνος, τα δάκρυα και ο
θρήνος έγιναν εφαλτήριο για τη
δημιουργία», τόνισε η υπουργός.
Οι Μικρασιάτισσες γυναίκες δεν
επωμίστηκαν μόνο τη φροντίδα
της οικογένειας στηρίζοντάς την
ηθικά και ψυχολογικά, αλλά δού-
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Πάνω: Η μικρασιατικής καταγωγής
υπουργός Κατερίνα Μπατζελή στο
βήμα του Εργατικού Κέντρου
Λαμίας κατά την ομιλία της για τη
Μικρασιάτισσα γυναίκα. Δεξιά:
Μερική άποψη του ακροατηρίου
στην εκδήλωση της Ένωσης
Μικρασιατών Λαμίας.

λευαν για να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα.
«Η Μικρασιάτισσα γυναίκα,
είπε η υπουργός, μετέδωσε τις
συνήθειές της στην Ελλαδίτισσα
γυναίκα. Τα φτωχόσπιτά τους αναδείχθηκαν σε χώρους ελπίδας
δίνοντας ένα διαφορετικό τόνο
στις γειτονιές των πόλεων. Κι ακόμη η Μικρασιάτισσα γυναίκα
«πρωτοστάτησε στους αγώνες
κατά του φασισμού και του ναζισμού αφού μέσα από τα προσφυγόσπιτα ξεπήδησαν αγωνίστριες
που δεν δίστασαν ποτέ να θυσιάσουν τη ζωή τους και δεν εμπόδισαν ποτέ τα παιδιά τους να αγω-

νιστούν κατά των κατακτητών».
Στο τέλος της ομιλίας της η υπουργός αναφέρθηκε στους Συλλόγους και τις Ενώσεις των Μικρασιατών, λέγοντας ότι μεταφέρουν με σεβασμό την ιστορία, τον
πολιτισμό και τα έθιμα των προγόνων τους στις νεότερες γενιές.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τη φιλόλογο κ. Μαριάννα Τσίντσιφα
το βιβλίο του Γιάννη και της Νάντιας Σαραντοπούλου με τίτλο
«Γυναίκα και Γη της Μικράς
Ασίας και του Πόντου». Η Ένωση Μικρασιατών τίμησε επίσης

το Μουσείο Μικρασιατικού
Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου». Για την προσφορά της γιαγιάς Φιλιώς που γεννήθηκε το
1899 στα Βουρλά της Μικράς
Ασίας και πέθανε στην Αθήνα σε
ηλικία 108 χρόνων μίλησε ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας κ.
Σταύρος Κόντος.
Η εκδήλωση έκλεισε με μικρασιάτικα τραγούδια που παρουσίασε η χορωδία της Ένωσης Μικρασιατών συνοδευόμενη από χορωδούς και την ορχήστρα της σχολής
«Έν Ωδαίς», υπό την επιμέλεια του
χοράρχη κ. Ανδρέα Ιωακείμ.

Ίδρυση Συλλόγου Μικρασιατών στο Νομό Λάρισας
Ένα βήμα πριν από την τελική ευθεία για την εκλογή του
πρώτου τους Συμβουλίου βρίσκονται οι Μικρασιάτες της Λάρισας οι οποίοι αποφάσισαν να
συγκροτήσουν τη δική τους οργάνωση στο Νομό. Την Τρίτη 2
Φεβρουαρίου, το βράδυ, στο
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας, οι επικεφαλής
της κίνησης για την ίδρυση του
νέου συλλόγου οργάνωσαν δημόσια ανοικτή συζήτηση στην ο6

ποία συμμετείχαν πολλοί Μικρασιάτες κάτοικοι του Νομού.
Στη συζήτηση πήραν μέρος τα ιδρυτικά μέλη της προσωρινής
διοίκησης: ο κ. Χρήστος Παυλίδης, ο κ. Γιώργος Καρύδης και ο
κ. Αργύρης Ταραμονλής και η
κ. Μαρία Παπαδοπούλου εκ μέρους της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος
(Ο.Π.Σ.Ε.).
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: κ.
Χρήστος Παυλίδης 6977611366

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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ΓΙΑ ΤΗΝ 60ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οφειλόμενη εκδήλωση τιμής
στον Πέτρο Λινάρδο

τη μεγάλη αίθουσα τελετών της «Εστίας
Ν. Σμύρνης», όπου κατά καιρούς έχουν
Σ
βραβευτεί πολλές καταξιωμένες προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών, ο Δήμος Ν. Σμύρνης τίμησε το βράδυ της 10ης
Μαρτίου με μια εκδήλωση - αφιέρωμα το δημοσιογράφο και πρύτανη της αθλητικής δημοσιογραφίας κ. Πέτρο Λινάρδο, στο πλούσιο συγγραφικό έργο του οποίου ξεχωριστή
θέση κατέχουν οι μελέτες και τα άρθρα του
για τον ελληνικό αθλητισμό στη Μ. Ασία.
Από το βήμα της «Εστίας» απηύθυναν χαιρετισμό προς την εκλεκτή ομήγυρη ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ν. Σμύρνης κ. Βαγγέλης Χατζατουριάν και ο μέχρι προ τινος δήμαρχος
της πόλης κ. Γιώργος Κουτελάκης. Πρώτη μίλησε η πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σοφία
Σακοράφα. Δεύτερος στη σειρά ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών κ. Παύλος Γερακάρης. Ακολούθησαν στο βήμα ο δημοσιογράφος κ. Ανδρέας Μπόμης και ο ομοτ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιάνης
Ζερβός. Τελευταίος, ο πολιτικός μηχανικός
και ερευνητής κ. Πάνος Μαραγκός, που σκιαγράφησε το πορτρέτο του τιμώμενου, αναφέρθηκε στην επίδραση που είχαν στην προσωπικότητα και επαγγελματική ανέλιξη του
Π. Λινάρδου δύο διακεκριμένοι Έλληνες της
Σμύρνης, «ο πολύς Δημητρός Δάλλας, επιφανής φίλαθλος και λαμπρός ερασιτέχνης δημοσιογράφος, προσωπικός φίλος του εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου και του Νικολάου

Ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Στ. Τζουλάκης
(αριστερά) επιδίδει στον Πέτρο Λινάρδο το
χρυσό μετάλλιο της πόλης.

Πλαστήρα. Ο Δάλλας ήταν και ιδρυτικό μέλος
του Πανιωνίου στη Σμύρνη το 1898 και μέχρι
το θάνατό του (1929) πρόεδρος του μεταφυτευθέντος στην Ελλάδα Πανιωνίου». Ο έτερος γνωστός πρόγονος του Π. Λινάρδου, είπε ο κ. Μαραγκός, ήταν «ο αδελφός του παππού του, ο Μιλτιάδης Σεϊζάνης, διαπρεπής φίλαθλος, με εθνική και κοινωνική δράση, δημογέρoντας, συγγραφέας και ποιητής, ο μοναδικός εθελοντής από τη Σμύρνη στον πόλεμο της Θεσσαλίας το 1881, εκδότης της μεγάλης εφημερίδας της Σμύρνης «Αρμονία» καθώς και άτυπος σύμβουλος του Χρυσοστόμου
Σμύρνης». Και η είδηση που δόθηκε διά στό-

ματος Π. Μαραγκού: «Ο Πέτρος Λινάρδος
είναι ο μοναδικός άνθρωπος, απ’ όσο είναι
γνωστό, που γεννήθηκε μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Στους χώρους του όπου συνήθως ακούγονται ιαχές και χειροκροτήματα,
ακούστηκε - 30 περίπου χρόνια από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του ’96 – το κλάμα του νεογέννητου Πέτρου.
Προερχόμενος, λοιπόν, από ένα τέτοιο καλλιμάρμαρο μαιευτήριο και με το ψυχικό του υπόβαθρο κατάστικτο από αναφορές στη συγγραφή, τη δημοσιογραφία αλλά κυρίως στον
αθλητισμό, θα μπορούσε, μικρός, να είχε γίνει ένας καλός αθλητής, αν δεν συνέβαινε να
ήταν παιδί της Κατοχής».
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την ανάγνωση
κειμένων του Πέτρου Λινάρδου από την ηθοποιό Ναταλία Δραγούμη. Έπαιξαν ο πιανίστας Γιώργος Θάνας και η βιολονίστα Άννα
Θάνα.
Στον κ. Πέτρο Λινάρδο ο νέος δήμαρχος Ν.
Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης επέδωσε το
μετάλλιο της πόλης.
Συγκινημένος ο κ. Λινάρδος είπε: «Μετά
τα όσα ειπώθηκαν με τόση γενναιοδωρία από εκλεκτούς φίλους θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όσους με τιμήσατε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Δήμο Νέας Σμύρνης και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του, αλλά και όλους όσους
μερίμνησαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η βραδιά. Το “ευχαριστώ” από την αρχαιολογική του ρίζα εκφράζει ευγνωμοσύνη και
την καταθέτω εκ μέρους μου σε όλους σας.
Να ’μαστε καλά …».

Με συγκίνηση το τελευταίο αντίο
στον πρώην Λέρου Νεκτάριο
από τους πιο διακεκριΈ νας
μένους ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ο από Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, μητροπολίτης Γάνου και Χώρας κυρός Νεκτάριος (φωτό δεξιά) δεν είναι πια ανάμεσά μας.
Ο μικρασιατικής καταγωγής ιεράρχης, πιστός και αφοσιωμένος
φίλος της Ενώσεως Σμυρναίων,
μετέστη προς Κύριον λίγες ώρες
πριν φύγει το 2009 στο Ησυχαστήριο του Αγίου Χριστοφόρου

στα Χανιά, όπου εγκαταβιούσε
τα δύο τελευταία χρόνια.
Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα,
4 Ιανουαρίου 2010, το πρωί από
την Ι. Μονή της Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου Χανίων. Της εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο
σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Ευγένιος, συμπαραστατούμενος
από ολόκληρη σχεδόν την Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας
Κρήτης. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο εκπρο-
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σώπησε στην κηδεία ο θεοφ. επίσκοπος Κνωσού κ. Ευγένιος, αρχιγραμματέας της Ι. Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης και τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ο σεβ. μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος.
Μετά το τέλος της ι. ακολουθίας, κληρικοί και λαϊκοί κατευθύνθηκαν στο ι. ησυχαστήριο του
αγίου Χριστοφόρου Κορακιών
Ακρωτηρίου, όπου ο μακαριστός
Νεκτάριος είχε ζητήσει να ταφεί.
7

Στα μέλη της που γεννήθηκαν στη μικρασιατική γη
ήταν αφιερωμένη η φετινή μεγάλη εκδήλωση
της Ενώσεως Σμυρναίων στο «Παρκ»
Σ της, τα περισσότερα γέν-

ε δέκα επιζώντα μέλη

νημα - θρέμμα της μικρασιατικής γης πριν την Καταστροφή του 1922, ήταν αφιερωμένη η φετινή μεγάλη εκδήλωση της Ενώσεως Σμυρναίων για την κοπή της βασιλόπιτας του σωματείου.
Επρόκειτο για τις κυρίες
Αντιγόνη Αρσένη, Στάσα
Ισηγόνη, Άννα Μαΐλλη και
τους κυρίους Γιώργο Αρώνη,
Θάνο Κωνσταντινίδη, Δημήτριο Παλαιολόγο, Ανδρέα Πιλάβιο, Λευτέρη Σκορδίλη,
Βασίλη Σκουλάκη και Γιώργο Σταμνά που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ενώσεως, στρατηγός Ευάγγελος Τσίρκας «είναι η ζωντανή ιστορία του
σωματείου μας, το καμάρι
μας και η επιστροφή μας στις
ελληνικές, αξέχαστες πατρίδες, όπως τις ζήσαμε και κατά την τελευταία μας επίσκεψη στα άγια χώματα των προγόνων μας, με την εκδρομή
που πραγματοποιήσαμε στην
Σμύρνη τον Ιούνιο του 2009.
Η Ένωση Σμυρναίων ένιωσε
επιτακτική την υποχρέωση να
σας τους παρουσιάσει και να
τους τιμήσει με ένα αναμνηστικό δώρο, σύμβολο της αιώνιας σκέψεως που στρέφεται προς τη Μικρά Ασία και
μας γυρίζει στο νου σ’ αυτά
που υπήρξαν και τα χάσαμε
ή τα παραχωρήσαμε (δεν ξέρω αν πρόσκαιρα, όπως ελπίζω,) στους Τούρκους».
Κοντά σ’ αυτούς μια ξεχωριστή παρουσία η κ. Νάνσυ
Χόρτον, κόρη του αμερικανού προξένου στη Σμύρνη,
Γεωργίου Χόρτον, επιλέχθηκε να βραβευθεί από την
Ένωση Σμυρναίων στη θέση
του φιλέλληνα πατέρα της.
Τιμώντας την κ. Νάνσυ Χόρ8

Μερικοί από τους τιμηθέντες
στην εκδήλωση της Ενώσεως
Σμυρναίων. (Πάνω): Νάνσυ
Χόρτον, Δημήτριος Παλαιολόγος.
(Κέντρο): Λευτέρης Σκορδίλης.
(Κάτω): Ανδρέας Πιλάβιος,
Θάνος Κωνσταντινίδης, Βασίλης
Σκουλάκης και Άννα Μαΐλλη
(Σκίτσο Έλλη Σολομωνίδη –
Μπαλάνου).

τον η Ένωση Σμυρναίων επεδίωξε να υπογραμμίσει ότι στο πρόσωπό της τιμά τη
μνήμη αλλά κυρίως τη στάση
ζωής και εν τέλει το Μέγιστο
Μάθημα που εδίδαξε και εξακολουθεί και σήμερα να
διδάσκει το όνομα του Γεωργίου Χόρτον.
Στα μικρά προσφυγάκια
του 1922 αναφέρθηκε στην ομιλία της η σύμβουλος της
Ενώσεως κ. Μαίρη Φωτεινού, που διαδέχθηκε τον κ.
Τσίρκα στο βήμα. Στα παιδιά
που ήρθαν από «μακριά» και
παρά τις στερήσεις που βίωσαν, τις κακουχίες, την ανέχεια, την πείνα ακόμη και τη
λοιδορία, με την προσωπική
τους θέληση και με αγώνα,
κατάφεραν να διακριθούν σε
όποιον τομέα και αν επέλεξαν να ασχοληθούν, κτίζοντας οι ίδιοι, με το σθένος, τις
δυνάμεις και τις επιδόσεις
τους, αυτό που αργότερα οι
πάντες αναγκάστηκαν να παραδεχτούν και να αποκαλέσουν «Ελληνικό Θαύμα».
«Θεωρώντας, λοιπόν και
δικαίως, τόνισε η κ. Φωτεινού, ότι σε όλους αυτούς α-

«Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που ’πες», νάζι και γοητεία από τη
χορευτική ομάδα του Συλλόγου Περαμίων Κυζικηνών (φωτό ΕΛΜΠΙ).

νήκουν οι έπαινοι, ο θαυμασμός και κυρίως η άπειρη ευγνωμοσύνη όλων των απανταχού της Ελλάδας απογόνων τους Μικρασιατών, φέτος το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ενώσεως Σμυρναίων, ομοφώνως αποφάσισε και να
τιμήσει τους ηρωϊκούς εκείνους πρωτεργάτες της πληγωμένης, της συρρικνωμένης
αλλά πάντα δημιουργικής
Ελλάδας. Να τιμήσει όλους εκείνους που μας δίδαξαν ότι
όλα και αν χαθούν, όταν υπάρχει ψυχική δύναμη, ήθος,
αξιοπρέπεια και το ΕΥ
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ όλα επιτυγχάνονται».
Η απονομή της τιμητικής
πλακέτας από τον πρόεδρο
της Ενώσεως Σμυρναίων κ.
Τσίρκα έδωσε την ευκαιρία
σε όλους τους τιμηθέντες να
θυμηθούν στην ευχαριστήρια
προσλαλιά τους την αξέχαστη
μικρασιατική πατρίδα και να
μιλήσουν με υπερηφάνεια για
την προσφορά των προσφύγων στον τόπο. Τα θερμά χειροκροτήματα που κάλυπταν
το τέλος της ομιλίας τους έγιναν ιδιαίτερα έντονα σαν ένας από αυτούς, ο πρωτοψάλτης Λευτέρης Σκορδίλης,
άρχισε να τραγουδάει.
Έπειτα ήρθε η σειρά της
βασιλόπιτας που έκοψε ο
πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων, ενώ σε όλους τους πα-

ρευρισκόμενους διανέμονταν
τα σμυρνέικα αετουδάκια.
Τα χρυσά μενταγιόν για τους
τυχερούς ήταν κι εφέτος προσφορά του κ. Φάνη Γ. Κατραμόπουλου, που συνεχίζει
μαζί με το γιο του Τζώρτζη
την οικογενειακή παράδοση
των κοσμηματοπωλών από τη
Σμύρνη του 1870. Τα βρήκαν
οι κυρίες Ελένη Ρεμπέσκου,
Ελένη Κωνσταντινίδου, Εύα
Πετρίδου, Μαρία Βεϊνόγλου,
Σοφία Παπανικολάου και ο
κ. Βασίλειος Μπορνόβας.
Στο καλλιτεχνικό μέρος του
προγράμματος η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Περαμίων Κυζικηνών παρουσίασε
έξι παραδοσιακούς χορούς
από τη Μ. Ασία με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων από το μουσικό συγκρότημα «ΔΗΘΕΝ» (τραγούδι –
κρουστά: Παρασκευή Βουτσελά, βιολί: Δημήτρης Ζαχαρίου, τραγούδι – κιθάρα –
λαούτο: Γιάννης Καραμάνης,
κανονάκι: Νίκος Μουργελάς,
σαντούρι – ούτι: Σταυρούλα
Σπανού).
Εκλεκτές παρουσίες που τίμησαν τη φετινή εκδήλωση εκείνες του Σμυρνιού ακαδημαϊκού κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, του προέδρου
του ΣΕΕΘΑ στρατηγού κ. Γεωργίου Λιάκουρη, του σμυρναϊκής καταγωγής γεν. πρόξενου της Ελλάδας στην
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Από την εκδήλωση για την κοπή της σμυρνέϊκης βασιλειόπιτας. 1. Η κ. Μαρίνα Μπίστικα, η μητέρα της και μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Σμυρναίων
κ. Ελένη Μπίστικα, η κ. Λίλα Ηλ. Λαλαούνη και η κ. Πόπη Μαν. Τσακίρη. 2. Ο δρ. Γεωργ. Κομνηνός με τη σύζυγό του Μαρία. 3. Η συμβολαιογράφος
Αθηνών κ. Ελένη Ρεμπέσκου, η πρώτη τυχερή με το χρυσό μενταγιόν.

Κωνσταντινούπολη κ. Βασ.
Μπορνόβα, της προέδρου
του Ναυτικού Μουσείου

Ελλάδος κυρίας Αναστασίας
Αναγνωστοπούλου- Παλούμπη, του δημάρχου Νέας Κί-

ου, του τ. δημάρχου Ν. Σμύρνης κ. Γεωργίου Σιότροπου,
των καθηγητών Σάββα Σπέ-

ντζα, Εμμανουήλ Μάρκογλου και Δημήτρη Λινού.

ΝΑΝΣΥ ΧΟΡΤΟΝ:

«Ο δεσμός του πατέρα μου με τη Σμύρνη ξεκινά
από τα παιδικά του χρόνια»
Με ικανοποιεί πολύ να βλέπω ότι ακόμη θυμούνται τον πατέρα μου με μια βαθιά αγάπη,
σαν και αυτή που είχε ο ίδιος
για τους Έλληνες και τους Μικρασιάτες, και που δεν λιγοστεύει, αλλά αυξάνεται με τα
χρόνια.
Για τους περισσότερους ο πατέρας μου είναι γνωστός για τη
δράση του στη Σμύρνη και στη
Μικρασία και τις προσπάθειές
του για τη διάσωση του Ελληνισμού της Μικρασίας. Όμως ο
δεσμός του με τη Σμύρνη ξεκινά
από τα παιδικά του χρόνια. Η
αναφορά της Σμύρνης στην
Αποκάλυψη ως της τελευταίας
από τις επτά πόλεις που επέζησε αιώνια ως χριστιανική, του
έκανε, ως παιδί, τόσο βαθιά εντύπωση, που διατηρήθηκε σε
όλη του τη ζωή και από τότε επιθυμούσε να πάει εκεί κάποια
μέρα. Έλεγε πως η Σμύρνη ήταν η Μέκα των φιλοδοξιών
του.
Βρισκόταν στην Αμερική την
εποχή που χιλιάδες μετανάστες
έρχονταν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Όμως, συναντούσαν
δυσκολίες και προκαταλήψεις
εις βάρος τους, επειδή οι περισσότεροι στον Νέο Κόσμο αγνοούσαν ποιοι ήταν οι σύγ-

Γεώργιος Χόρτον

χρονοι Έλληνες. Ο πατέρας
μου ήταν αποφασισμένος να αλλάξει αυτή την εικόνα. Τότε ήταν ήδη γνωστός ως συγγραφέας που είχε γράψει αρκετά μυθιστορήματα βασισμένα σε ελληνικά θέματα, τα οποία ήταν επιτυχημένα, όπως: «Στην Αργολίδα», «Σαν άλλη Ελένη» και
«Κωνσταντίνος», γραμμένο στα
ελληνικά.
Ήταν το 1907, όταν άρχισε να
δίνει διαλέξεις στα Πανεπιστήμια από τη μια άκρη της Αμερικανικής ηπείρου ως την άλλη, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής
Αρχαιολογικής Ένωσης. Οι διαλέξεις κράτησαν επί μήνες και
είχαν τίτλο «The Greeks of
today». Ο σκοπός των διαλέξε-
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ων ήταν να δείξει πως οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας ήταν
αντάξιοι των προγόνων τους. Ο
πατέρας μου έλεγε: «Όσο περισσότερο γνωρίζω τους Ελληνες, τόσο περισσότερο με εντυπωσιάζουν ως λαός που διατήρησε την ατομικότητά του, τα χαρακτηριστικά του και το ίδιο του
το αίμα, σε βαθμό που δεν το συναντάμε στην Ιστορία, με εξαίρεση τους Εβραίους».
Στις διαλέξεις του εξηγούσε:
«“Οι άνθρωποι λένε για τους
σύγχρονους Έλληνες: Είναι εκφυλισμένοι. Πού είναι σήμερα
άνθρωποι σαν τον Περικλή, τον
Αισχύλο, το Φειδία, το Σοφοκλή, το Σωκράτη, το Λεωνίδα”;
Θα ήταν άδικο να αποκαλέσει
κανείς μια φυλή εκφυλισμένη,
γιατί δεν κρατάει το ίδιο ύψος
της τελειότητας. Είναι αλήθεια
πως δεν έχουν τους ίδιους γλύπτες και τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά ούτε οι άλλοι λαοί έχουν να επιδείξουν κάτι παρόμοιο».
Ήθελε να δείξει πόσο πολύ
έχουν προχωρήσει οι Έλληνες
μετά την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους. Τόνιζε την
πρόοδο που κάνανε στο νέο ελληνικό κράτος και μιλούσε για
τη δομή του. Έλεγε ακόμη πως

θα δημιουργήσουν ένα λαμπρό
μέλλον.
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είχε το πώς μιλούσε για τις σύγχρονες Ελληνίδες: «Θα χρειαζόταν να γράψω όχι ένα άρθρο
αλλά ένα βιβλίο, αν ασχοληθώ
με αυτό το ενδιαφέρον και ευχάριστο θέμα. Αρκεί να πούμε
ότι αυτή η χώρα με τέτοιες γυναίκες, συζύγους και μητέρες
προσφέρει ένα στοιχείο δύναμης, μια σταθερή βάση και μια
άγκυρα για την αβεβαιότητα
του μέλλοντος». Με τόσο θαυμασμό που μιλούσε για τις
Ελληνίδες, θα απορήσετε πώς
και δεν είχε στενό δεσμό με μια
Ελληνίδα. Λοιπόν, είχε. Κι εγώ
είμαι η απόδειξη. Κι επιπλέον,
ήταν Σμυρναία.
Συγκινούμαι, όταν ακόμη και
σήμερα συναντώ ανθρώπους
που μου λένε ότι τους έσωσε ο
πατέρας μου. Και με κάνει να
σκέφτομαι και τελευταία να επαναλαμβάνω τα λόγια του από ένα γράμμα: «Μια σκέψη θα
με παρηγορεί στην υπόλοιπη
ζωή μου: όποια ελαττώματα κι
αν είχα ως άνθρωπος, τα χέρια
μου δεν βάφτηκαν με χριστιανικό αίμα και ποτέ δεν πρόδωσα τον Χριστό μου για τριάντα
αργύρια».
9

Από τις εργασίες αποκατάστασης του ναού της Παναγίας των Εισοδίων της Θεοτόκου στα Αλάτσατα.

Η τύχη των ορθοδόξων χριστιανικών ναών
στην Τουρκία σήμερα και οι εργασίες αποκατάστασης
του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου στα Αλάτσατα
Tης ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗ

ι εργασίες αποκατάστασης
και συντήρησης ορθοδόξων
Ο
χριστιανικών εκκλησιών στην
Τουρκία δεν ήταν μέχρι πρότινος
από τις συνηθισμένες τακτικές
της. Σήμερα μπορούμε να πούμε
ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια
καμπή των πολιτιστικών προσπαθειών της που αποσκοπούν στην
αλλαγή της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ της αλλά και στην προσέλκυση ενός άλλου δυτικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων
των Ελλήνων, που τους ενδιαφέρουν οι επισκέψεις σε ιστορικούς
χώρους και όχι η ηλιοθεραπεία
και τα σπορ. Σήμερα υπολογίζεται ότι στην Τουρκία επί του συνόλου των 2.500 ορθοδόξων χριστιανικών ναών έχουν διασωθεί
οι 2.000 που βρίσκονται από την
κατάσταση εκείνη του ερειπίου
μέχρι της μετατροπής τους σε άλλη χρήση όπως τζαμιά, αποθήκες,
στάβλοι αλλά και μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, γραφεία ή μπαρ.
Οι υπόλοιπες είτε ανατινάχτηκαν
είτε αφέθηκαν να καταστραφούν
από φυσική φθορά.
Μερικούς από τους προαναφερθέντες υπολογισμούς χρησιμοποίησα στο παρελθόν κατά τις
επισκέψεις μου στα Αλάτσατα, σε
συναντήσεις μου με τους εκάστοτε δημάρχους της πόλης προκειμένου να σωθεί ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου από τη φυσική φθορά. Πάντα είχα μαζί μου
πολλές φωτογραφίες με τις τρι10

χοειδείς ρωγμές και τις ρηγματώσεις στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του ναού και ειδικότερα εκείνες που σχηματίζονταν στις γραμμές επαφής των
τοίχων με τη στέγη όπου επέτρεπαν την είσοδο του νερού της
βροχής. Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονταν στη γενικευμένη
γήρανση των υλικών και των ρηγματώσεων λόγω σεισμικών καταπονήσεων. Ο ναός ως μνημείο παρουσίαζε, επίσης, αρκετά προβλήματα αισθητικής φύσης από
τις παρεμβάσεις που υπαγόρευε
η χρήση του.
Χωρίς να είμαι ο ειδικός με την

απαραίτητη τεχνική κατάρτιση,
πίστευα πάντα ότι ως τουρίστας
που επαναληπτικά επισκεπτόμουν το δήμαρχο της πόλης με μια
«έκθεση παθολογίας» του ναού
θα πτοούσε την αφεντιά του. Ο ένας δήμαρχος ήταν θετικός αλλά
δεν πρόλαβε στη θητεία του. Ο επόμενος ήταν διατεθειμένος να
με ειρωνευτεί και το κατάφερε,
αφού με τη συζήτηση μου απέδειξε ότι φροντίζει καλά ώστε οι ζημιές στο ναό να συντηρούν μια
παγίδα του μνημείου λόγω της εθνικής μας εχθρότητας.
Εγώ πάλι τηρούσα τη δική μου
πρακτική σε κάθε μου επίσκεψη.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση του ναού έφεραν στο φως μια μορφή
Αποστόλου στο επιστήλιο του τέμπλου, η οποία –μέχρι πρόσφατα– ήταν
καλυμμένη με λαδομπογιά.

Έλεγα τα ίδια, άφηνα το φάκελο
με τις φωτογραφίες στο γραφείο
του και έφευγα. Ο σημερινός δήμαρχος Muhittin Dalgic, που εγώ
δεν πρόλαβα ποτέ να επισκεφθώ,
το αποφάσισε και πραγματοποιεί
την αποκατάσταση και συντήρηση
του ναού της Παναγιάς τ’ Αλατσάτου.
Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στα
Αλάτσατα είδα αυτές τις εργασίες
και μίλησα με κάποιους περίοικους. Οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες. Οι επιχειρηματίες
μου είπαν ότι ο χώρος δεν πρόκειται να λειτουργήσει ξανά ως
τζαμί αλλά ως μουσείο, ότι οι πιστοί της πόλης ήδη πηγαίνουν για
προσευχή στο παλιό τζαμί του
Μεμίς Αγά, σε λίγη απόσταση από το ναό και αυτό το διαπίστωσα. Οι ηλικιωμένοι περαστικοί ήταν σίγουροι για την επαναλειτουργία του τζαμιού μετά το πέρας των εργασιών, γιατί τους το
είχε υποσχεθεί ο δήμαρχος.
Ο ναός, που ήταν αφιερωμένος
στα Εισόδια της Θεοτόκου, οικοδομήθηκε το 1833 στη θέση παλαιότερου ναΐσκου κτισμένου το
1804 και βρίσκεται στο κέντρο της
πόλης. Στο ρυθμό των παλαιοχριστιανικών ναών, τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο αλλά με υπερυψωμένο το κεραμοσκεπές μεσαίο
κλίτος, με δύο σειρές λευκές μαρμάρινες κολώνες να χωρίζουν τα
κλίτη στο εσωτερικό της και γυναικωνίτη πάνω από την κεντρι-
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κή είσοδο, κτίστηκε σε σχέδια
του γνωστού Σμυρναίου αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Καλονάρη.
Το εντυπωσιακό μαρμάρινο τέμπλο του ιερού βήματος με μπαρόκ και νεοκλασικά στοιχεία,
κατασκεύασε το 1874 ο τηνιακός
γλύπτης Ιωάννης Χαλεπάς πατέρας του Γιαννούλη, ενώ το ζωγραφικό διάκοσμο καθώς και
την αγιογραφία του Δωδεκάορτου και του Αποστολικού στο τέμπλο είχε αναλάβει ο Καλύμνιος
Σακελλάριος Μαγκλής εφαρμόζοντας αναγεννησιακή ή κρητική τεχνική αγιογραφίας. Σύμφωνα με τις προφορικές μαρτυρίες που έχουμε από τους προγόνους μας, τα εικονοστάσια του
τέμπλου και αυτά των πλαϊνών
τοίχων κοσμούσαν μόνο φορητές εικόνες που ήταν έργα της αλατσατιανής οικογένειας αγιογράφων Βασιλάκη. Στη βορεινή
πλευρά της υψωνόταν καμπαναριό, μικρογραφία εκείνου της
Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη και
στην κορυφή του υπήρχε ρολόι
που σήμαινε τις ώρες. Το καμπαναριό αυτό καταστράφηκε
από σεισμό το 1883 και αντικαταστάθηκε από ένα απλό.
Το 1938 έγινε η μετατροπή του
ναού σε τζαμί και στη θέση του
καμπαναριού κτίστηκε μιναρές.
Οι φορητές εικόνες που είχαν
κλαπεί μετά το διωγμό του 1914
και είχαν αντικατασταθεί το
1920, κλάπηκαν το 1922 μετά το
διωγμό των Αλατσατιανών και ο
ζωγραφικός διάκοσμος καλύφθηκε με επιχρωματισμό. Στις
καμάρες του νάρθηκα ενσωματώθηκαν μαγαζιά και ο περίβολος της βορινής πλευράς επιχωματώθηκε για την κατασκευή
«νιπτήρων» και μικρής «τζαμωτής» εισόδου για την τοποθέτηση των παπουτσιών των προσερχόμενων πιστών και επισκεπτών του τζαμιού.
Πριν από χρόνια ο Αλατσατιανός ιερέας π. Κορνήλιος Μο-

σχοβάκης με μια παρέα Αλατσατιανών από το Ηράκλειο της
Κρήτης φύτεψαν μια λεμονιά όπως λέει στο στοίχο της «Η Αλατσατιανή» το αγαπημένο τραγούδι των Αλατσατιανών:
Στ’ Αλάτσατα στην Παναγιά,
στ’ αγιόδημ’ από πίσω,
έχω φυτέψει λεμονιά και πάω
να την ποτίσω’’.
Στις 28 Μαΐου 2009 ο δήμος
της πόλης δημοσίευσε διαγωνισμό για σύμβαση κατασκευής
έργου με τίτλο «Προσφορά για
εργασίες αποκατάστασης και
κατασκευής του τζαμιού της αγοράς στο Δήμο Αλάτσατί
(Alaçati)» με περιορισμό χρόνου παράδοσης τις 300 ημερολογιακές ημέρες από την ανάληψη του έργου. Το έργο αξίας
727.180,50 λιρών ελέγχεται από
την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού που εδρεύει στη
Σμύρνη και ανέλαβε στις 18 Αυγούστου 2009 η ειδική στις αποκαταστάσεις εκκλησιών κατασκευαστική εταιρεία Gaffar
Cavir. Ως χρόνος παράδοσης
του έργου ορίστηκε η 24η Απριλίου 2010.
Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί εξωτερικά ο χώρος του
νάρθηκα, μετά την αφαίρεση
κάθε στοιχείου από τα μαγαζιά
που είχαν ενσωματωθεί εκεί, η
εξ ολοκλήρου λιθοδομή των τοίχων μετά την αφαίρεση του επιχρίσματος, η συνέχεια της επιφάνειας με τα διακοσμητικά βότσαλα του περίβολου στη βόρεια
και νότια πλευρά του ναού μετά
την αφαίρεση του υλικού της επιχωμάτωσης, του τζαμωτού και
των νιπτήρων, αφήνοντας τη λεμονιά του παπά Κορνήλιου άγρυπνο φρουρό να επιβλέπει.
Εμφανίστηκαν ακόμη οι εξωτερικές σκάλες που οδηγούν στον
γυναικωνίτη και μία ακόμη ε-

ντοιχισμένη ιδρυτική μαρμάρινη επιγραφή στη νότια είσοδο
του ναού. Η ιδρυτική επιγραφή
της κεντρικής εισόδου του ναού
είχε αποκαλυφθεί το 2006 μετά
από εργασίες που είχαν γίνει
στο μαγαζί που στεγαζόταν εκεί.
Στο εσωτερικό του ναού συνάντησα ένα ειδικό συντηρητή
να ασχολείται με την τμηματική
απόξεση των στρωμάτων βαφής
στους τοίχους προκειμένου να
αποκαλυφθούν στοιχεία αγιογραφίας ή ζωγραφικού διακόσμου. Παρά την αρχική έκδηλη
ενόχλησή του για την παραβίαση του απαγορευτικού της εισόδου, μοιράστηκε στη συνέχεια
μαζί μου μια μικρή απογοήτευση. Η μοναδική μέχρι τώρα αγιογραφία που αποκαλύφθηκε
είναι μία κεφαλή στο Αποστολικό πάνω από το Δωδεκάορτο
του τέμπλου.
Η ξύλινη κατασκευή που έκρυβε για χρόνια τον εσωτερικό κεντρικό χώρο του ιερού βήματος αφαιρέθηκε επιτρέποντας
τη θέα της σπασμένης αγίας τράπεζας, πίσω της του θρόνου του
επισκόπου από το σύνθρονο και
αριστερά της μικρής κρύπτης
των ιερών λειψάνων.
Στη διάρκεια αυτής της πρόσφατης επίσκεψής μου στα
Αλάτσατα με ρώτησε ένας
Τούρκος γιατί τον αφορούν όλα
αυτά. «Γιατί η ελληνική αρχιτεκτονική συμπυκνώνει τις παραδόσεις των πολιτισμών της χριστιανικής και μουσουλμανικής
Ανατολής και της Μεσογείου,
όπως διαμορφώθηκαν αιώνες
πριν από εσένα » του απάντησα. Αν με ρωτούσε ένας Έλληνας γιατί αφορούν εμένα όλα
αυτά, θα έλεγα: «Γιατί αναπαύουν τους προγόνους μου».
* Η κ. Μαριάννα Μαστροσταμάτη είναι μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλατσατιανών «Τα Εισόδια της
Θεοτόκου».

Η ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Εόρτασε τη μνήμη του αγίου Πολυκάρπου
ον πολιούχο της Σμύρνης
ιερομάρτυρα άγιο ΠολύΤ
καρπο τίμησε στις 22 Φεβρουαρίου το απόγευμα η
Ένωση Σμυρναίων, στο εκκλησάκι του αγίου Ανδρέα (οδός Λευκωσίας 40, πλατ. Αμερικής), με πανηγυρικό εσπερινό και αρτοκλασία που τέ-

λεσε ο πρεσβ. π. Σταύρο. Στο
κήρυγμα του ο λαϊκός ιεροκήρυκας κ. Κων. Γανωτής αναφέρθηκε στο μαρτύριο του
αγίου Πολυκάρπου. Μίλησαν
ακόμα ο μικρασιατικής καταγωγής ιερατικώς προϊστάμενος του ναού αρχιμ. π. Γαβριήλ Τσάφος, μέλος της Ενώ-
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σεως Σμυρναίων και ο πρόεδρος του σωματείου κ. Ευάγγελος Τσίρκας.
Μετά το τέλος της ακολουθίας του εσπερινού οι εφημέριοι δεξιώθηκαν το Δ.Σ. και
τα μέλη της Ενώσεως Σμυρναίων στο παρακείμενο Πνευματικό Κέντρο του ναού.

ΕΓΡΑΨΑΝ...

Στα πεταχτά
Από τον ΠΕΤΡΟ ΜΑΝΤΑΙΟ
Ενδιαφέρουσα θεματογραφία στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας «Μικρασιατική Ηχώ» (φ. 402, τηλ.: 210-3633618):
Κατηγορηματική άρνηση της Ενωσης
Σμυρναίων στην αναψηλάφηση της «Δίκης
των Εξι» που αποφάσισε η Ολομέλεια του
Αρείου Πάγου. Αναφορά στον Μικρασιάτη απόγονο τρίτης γενεάς, Αμερικανό διοικητή του ΝΑΤΟ και των Αμερικανικών
Δυνάμεων στην Ευρώπη, Δημήτρη Σταυρίδη, του οποίου ο παππούς, Δημήτρης
Σταυρίδης, δάσκαλος στη Μικρασία, έφυγε από τη Σμύρνη με τον Διωγμό. Μικρό

Μικρός
που είναι
ο κόσμος!
αφιέρωμα - προαναγγελία επετειακών εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια από την ίδρυση (στη Σμύρνη) του Πανιώνιου. Κυρίως, εμπεριστατωμένη πρόταση της Ενωσης
Σμυρναίων για «Μουσείο Ελληνισμού Μικράς Ασίας και Ανατολής» σε κτίρια των
προσφυγικών πολυκατοικιών λεωφόρου
Αλεξάνδρας. Προσωπικά, με γοήτευσε
«λεπτομέρεια», από εκείνες που μονολογείς: Μικρός που είναι ο κόσμος!
Παλαιά έγγραφα, φωτογραφίες, καρτποστάλ και άλλα πειστήρια από Σμύρνη
και Λέσβο συλλέγει, χρόνια, ο Θεόδωρος
Πελεκάνος, από τον Παπάδο Λέσβου.
Προ δύο ετών, σε στοίβα με χαρτιά έξω από πολυκατοικία, βρήκε ενυπόγραφο έγγραφο δεκαετίας του '50 επιχείρησης υπό
επωνυμία «Λεωνιδόπουλος». Κάτι θυμήθηκε, «σκάλισε» το αρχείο του και ανακάλυψε την ίδια υπογραφή σε έγγραφο του
μηχανουργείου Σμύρνης «Χαρ. Λεωνιδόπουλου», χρονολόγησης 18 Αυγούστου
1922, το οποίο είχε αποκτήσει, κάποτε, σε
δημοπρασία στη Θεσσαλονίκη! Εψαξε τα
κουδούνια της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν τα -άχρηστα- χαρτιά... Ετσι γνώρισε τον γιο του Σμυρνιού βιομήχανου Χαρ.
Λεωνιδόπουλου και τη σύζυγο του γιου
του, Μυρσίνη Αλεπουδέλη, εγγονή της
...πατριώτισσας του συλλέκτη, Μαρίας
Βρανά, από τον Παπάδο Λέσβου, και του
Παναγιώτη Αλεπουδέλη, πατέρα του...
Οδυσσέα Ελύτη! Εάν δεν υπήρχαν οι συλλέκτες, είναι αμφίβολο εάν υπήρχε... Ιστορία -ή, εάν υπήρχε, κατά πόσο θα ήταν
...αρτιμελής. Δύσκολο επάγγελμα (η Ιστορία) για να την εμπιστευτείς σε «νυστέρια»
...οικονομολόγων, κακιά η ώρα!
Από την «Ελευθεροτυπία»
10 Φεβρουαρίου 2010
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Από τον Άγιο Στέφανο της Πόλης
και τη Μικρασία στον Άγιο Στέφανο Αττικής
ο βράδυ της Παρασκευής
29/1/2010 παρουσιάστηκε
στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Αγίου
Στεφάνου η συγγραφική δουλειά
των καθηγητριών Αμαλίας Ιωαννίδου (φιλολόγου), Χαρίκλειας
Νέστορος (θεολόγου), Μαρίας
Ρουμελιώτου (οικιακής οικονομίας) με τον τίτλο «Οίον - Μπογιάτι - Άγιος Στέφανος: Το χθές
στο σήμερα και στο αύριο", βασισμένη στο αρχικό υλικό του προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης - Τοπικής Ιστορίας
του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου.
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του Δημάρχου Αγίου Στεφάνου κ. Παναγιώτης Βορριά, ο
οποίος επέδωσε εκ μέρους του
Δήμου στις τρεις καθηγήτριες
συγγραφείς αναμνηστικές πλακέτες. Ακολούθησε σύντομη προσλαλιά από την τ. διευθύντρια του
Γυμνασίου κ. Σοφία Αμβρουζή

Τ

και η παρουσίαση του έργου των
τριών καθηγητριών από τον κ.
Βλάση Αγτζίδη, ιστορικό, και τον
κ. Νίκο Βικέτο, εκπαιδευτικό –
γεν. γραμματέα της Ενώσεως
Σμυρναίων. Συντόνισε ο διευθυντής του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου κ. Δημήτρης Ζυγούρης.
Τα παιδιά της ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γυμνασίου διάβασαν αποσπάσματα
από το έργο των τριών καθηγητριών και στο τέλος προβλήθηκε
DVD με συνεντεύξεις από τους
πρώτους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη περιοχή του Αγίου
Στεφάνου, καθώς και με μαρτυρίες των ίδιων, σχετικές με τις
δραστηριότητες και τη ζωή τους
τα πέτρινα χρόνια της προσφυγιάς στο συνοικισμό.
Η συγκίνηση και η συναισθηματική φόρτιση όλων των παρευρισκομένων κατά τη διάρκεια της
προβολής ήταν μεγάλη και είναι σί-

Οι τρεις καθηγήτριες του Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου Αττικής Χαρίκλεια
Νέστορος, Αμαλία Ιωαννίδου και Μαρία Ρουμελιώτου αμέσως μετά τη
βράβευσή τους από το δήμαρχο κ. Παναγιώτη Βορριά.

γουρο ότι οι καρδιές όλων ρίγησαν
βλέποντας τους παππούδες και τις
γιαγιάδες να μιλάνε για τη ζωή εκείνων των δύσκολων χρόνων.
Παρέστησαν ο μικρασιατικής
καταγωγής Πρόεδρος της Κοινό-

τητας Κρυονερίου κ. Γιάννης Καλαφατέλης, εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων του Δήμου
Αγίου Στεφάνου και πλήθος κόσμου.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης
για τους προσκόπους της Μικράς Ασίας
ια πολύ σημαντική εκδήλωση, με αφορμή τη συμπλήρωΜ
ση πενήντα ετών του 76ου Συστήματος Προσκόπων Κύπρου, διοργανώθηκε στο Πάρκο Ακροπόλεως του Δήμου Στροβόλου στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου.
Η εκδήλωση, η οποία έγινε για
πρώτη φορά στην Κύπρο, αφορούσε την τιμή για τους προσκόπους της Μικράς Ασίας που έδωσαν τη ζωή τους το 1919, στο Αϊδίνι, στα Σώκια και στην Κάτω
Παναγιά. Για τη θυσία των προσκόπων του Αϊδινίου ο λόρδος
Μπέιτεν Πάουελ, ιδρυτής του
Προσκοπισμού, είχε πει: «Η θυσία των Ελλήνων προσκόπων του
Αϊδινίου αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον Προσκοπισμό όλου του κόσμου. Οι ηρωικοί πρό12

Ο αρχηγός των ηρωικών προσκόπων
του Αϊδινίου Νίκος Αυγερίδης.

σκοποι επισφράγισαν με το αίμα
τους τα ιδανικά της αγάπης τους
για την πατρίδα και για την ελευθερία….»
Παράλληλα στην ίδια εκδήλωση τιμήθηκε ο βαθμοφόρος πρόσκοπος του 76ου Συστήματος Νίκος Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν
στρατιώτης το 1974 κατά τη διάρκεια της εισβολής της Τουρκίας
στην Κύπρο. Ο Ν. Κωνσταντίνου
θεωρούνταν αγνοούμενος μέχρι
το 2006, τα οστά του βρέθηκαν σε
ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα,
ταυτοποιήθηκαν και αποδόθηκαν
στους οικείους του για την ταφή
τους.
Η διπλή εκδήλωση ξεκίνησε με
την ανάγνωση του χαιρετισμού
που έστειλε o Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. Xαιρετισμό απηύθυνε εν συνεχεία ο αρ-

χηγός του 76ου Συστήματος κ.
Κώστας Θεοδώρου.
Για τη συμβολή τη συμβολή των
προσκόπων στους εθνικούς αγώνες και τον ηρωικό βαθμοφόρο
του 76ου Σ. Π. Στροβόλου Νίκο
Κωνσταντίνου μίλησαν μέλη του
Συστήματος και ο καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Δέλτα.
Τελευταίος ομιλητής ο κ. Φάνης
Μαλκίδης μίλησε με θέμα «Η παρουσία των προσκόπων της Μικράς Ασίας και η μνήμη», αφού
προηγουμένως μέλη του συστήματος είχαν αναφερθεί στη θυσία
των Ελλήνων προσκόπων στο Αϊδίνι, στα Σώκια και στην Κάτω
Παναγιά.
Το συντονισμό της εκδήλωσης
είχε ο δημοσιογράφος κ. Λάζαρος Μαύρος.
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Τα πιο λαμπρά
«Πολυκάρπεια»
«ΙΕΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, το
εβδομαδιαίο περιοδικό της Σμύρνης» ήταν το θέμα της ομιλίας του
γεν. γραμματέα της Ενώσεως
Σμυρναίων και διευθυντή της εφημερίδας «Μικρασιατική Ηχώ»,
Νίκου Βικέτου, που δόθηκε την
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Ηotel
Εlpida Ρesort – Spa, στα πλαίσια
των εκδηλώσεων «Πολυκάρπεια
2010», οι οποίες τελούσαν υπό
την αιγίδα του επιχώριου μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.
Θεολόγου.
Μετά το καλωσόρισμα από τον
πρόεδρο της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών κ. Σωκράτη Ν. Κοτζάογλου, ο οποίος
ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές των φετινών εκδηλώσεων,
χαιρετισμούς απηύθυναν ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη, αιδ.
π. Παναγιώτης Κανακάρης, ο δήμαρχος Σερραίων κ. Ιωάννης
Βλάχος και ο αντινομάρχης κ.
Χαρίλαος Ανεσιάδης, εκπροσωπώντας το νομάρχη Σερρών.
Τα «Πολυκάρπεια 2010» περιλάμβαναν επίσης:
Παρουσίαση του 15ου τεύχους
της ετήσιας περιοδικής έκδοσης
«Μικρασιατική Σπίθα», που εκδίδει η Αδελφότητα, από τον πρόεδρο των Σερραίων Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευά Σοφιδιώτη, δικηγόρο.

Παρουσίαση του βιβλίου «Μικρασιατικά και άλλα τινά» με επιλεγμένα άρθρα του Φώτιου
Κωστελίδη, τέως γεν. γραμματέα
της Αδελφότητας, επιμελήθηκαν
οι καθηγήτριες Ολυμπία Ν. Παχαδίρογλου και Ελευθερία Πάνου. Στον κ. Φ. Κωστελίδη επιδόθηκε και τιμητική πλακέτα για
την εν γένει προσφορά του στην
Αδελφότητα από τον π. Παναγιώτη Κανακάρη.
Συντόνισε η φιλόλογος Ολυμπία Παχαδίρογλου.
Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με
τραγούδια της Μικράς Ασίας από
την μικτή χορωδία παραδοσιακής
μουσικής της Αδελφότητας, υπό
τη διεύθυνση του Δημήτρη Αρδανιώτη, γυμνασιάρχη - καθηγητή
μουσικής και πρωτοψάλτη.
Τα φετινά «Πολυκάρπεια» τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των πολιτικών και
στρατιωτικών αρχών, των οργανώσεων και των συλλόγων του
Νομού Σερρών. Τις εκδηλώσεις
οι οποίες κατά την εκτίμηση του
πολυπληθούς ακροατηρίου, το οποίο είχε υπερπληρώσει την μεγάλη αίθουσα τελετών του ξενοδοχείου, ήταν οι πιο λαμπρές των
τελευταίων χρόνων, τίμησαν με
την παρουσία τους εκπρόσωποι
των πολιτικών και στρατιωτικών
αρχών, των φορέων και των οργανώσεων του Νομού Σερρών.

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών κ. Σωκράτης
Κοτζάογλου με τις καθηγήτριες Ολυμπία Παχαδίρογλου και Ελευθερία
Πάνου που παρουσίασαν τα φετινά «Πολυκάρπεια».

Η μικτή χορωδία της Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών κατά την
εκτέλεση του καλλιτεχνικού προγράμματος στα «Πολυκάρπεια 2010».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερρών ευχαριστεί θερμά μέσω της «Μ.Ηχ.» το μητροπολίτη
Σερρών κ. Θεολόγο για την ηθική
και υλική βοήθεια του, τη Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών,
την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών, τα
Σούπερ - Μάρκετ «ΚΑΝΤΖΑΣ»,
τον Νικόλαο Υψηλάντη από την
Νέα Ζίχνη και τον ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΚΛΕΙΩ ΙΣΗΓΟΝΗ

Μια αρχόντισσα έφυγε
Συμπλήρωσε περισσότερο από ένα αιώνα δημιουργικής ζωής αντάξιας της έντονης προσωπικότητάς της.
Με μεγάλη γενναιοδωρία φρόντιζε να
είναι χρήσιμη σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της και συγχρόνως στον ευρύ κύκλο των φίλων και των ανθρώπων που
την χρειάζονταν.
Η λεπτή και βαθειά αντίληψή της, την
έκανε πάντα έτοιμη να παραστέκεται ουσιαστικά στους ανθρώπους που ήταν κοντά της ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι είχε
στενή πνευματική επαφή με ενήλικους,
έφηβους και παιδιά. Όλοι της ανταπέδιδαν με στοργή την αγάπη της.
Ήταν για όλους ένα λαμπρό παράMIKPAΣIATIKH HXΩ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

δειγμα δύναμης και αισιοδοξίας μαζί και
μια φωτεινή πηγή θάρρους.
Ευλογημένο το πέρασμά της από τον
κόσμο μας. Τυχεροί όσοι βρέθηκαν κοντά της.
Η Κλειώ Ισηγόνη (φωτό) έζησε όλη τη
ζωή της με υπερηφάνεια για τη μικρασιατική καταγωγή της. Στις εκδηλώσεις
της Ενώσεως Σμυρναίων ήταν πάντα παρούσα μαζί με τον αγαπημένο της σύζυγο, τον ακαταπόνητο Γιώργο Ισηγόνη,
που ως μέλος του Δ.Σ. και ως ταμίας
πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο σωματείο μας.
Καλό της ταξίδι.
Έλμα Βίνερ
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ΒΙΒΛΙΟγραφικά
.........................................................................................................................

Ο 23ος τόμος
των «Μικρασιατικών Χρονικών»
Του ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
Ο εικοστός τρίτος τόμος των Μικρασιατικών Χρονικών, εκδοθείς
με την καλλιτεχνική δεξιότητα του
εκδ. Οίκου Επτάλοφος, αποτελούμενος από 256 σελίδες, σύγκειται
από ένδεκα μελέτες και πέντε βιβλιοκρισίες.
Η πρώτη μελέτη του τόμου, συγγραφείσα από τον υπογράφοντα,
με τον τίτλο «Η οικονομική πολιτική των Εφεσίων. [Αριστοτέλους]
Οικονομικών Β ΙΙ 19, 1349 a9-13»
(σσ.11-20), είναι η μοναδική που
πραγματεύεται θέμα από την
Αρχαιότητα στον παρόντα τόμο.
Αναλύει συγκεκριμένο μέτρο οικονομικής πολιτικής που έλαβαν οι
Εφέσιοι αξιοποιώντας την οικονομική σημασία του λατρευτικού κέντρου της θεάς Αρτέμιδος, μία σημασία που έμεινε αναλλοίωτη και
κατά την επίσκεψη του Απ. Παύλου
στην Έφεσο.
Τα ονόματα των αφιερωτών από
πολλές ελληνικές κοινότητες της Μ.
Ασίας, και ειδικότερα από την
Σμύρνη, τα Βύρα, την Αττάλεια και
το χωριό Αγλασού το έτος 1566/67,
περιγράφει ο Κ. Σπανός στο δημοσίευμά του «Οι αφιερωτές του Αγίου Τάφου από την Σμύρνη και την
Αττάλεια (1566/67) στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 496» (σσ.21-30).
Τις εντυπώσεις μέσα από τα ταξιδιωτικά κείμενα Άγγλων περιηγητών του 19ου αιώνα και την περιγραφή της περιοχής της Λυκίας
διερευνά ο Π. Μεχτίδης «Μαρτυρίες Αγγλων περιηγητών για το Λιβίσι και τους Έλληνες της Λυκίας»
(σσ.31-52).
Η προσωπικότητα και το έργον
του εκ Σμύρνης ορμωμένου
Ανδρέα Κορδέλλα (1838-1909),
γεωλόγου-ορυκτολόγου, αναβιωτού των μεταλλείων του νεωτέρου
Λαυρίου, δεσπόζει στο άρθρο του
Φαίδωνος Παπαθεοδώρου «Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία Μπάλιας
Μικράς Ασίας το 1890» (σσ.5394), με τον λίαν διαφωτιστικόν υπότιτλον «με βάση το Λεύκωμα
που προσφέρθηκε στον Ανδρέα
Κορδέλλα κατά την 25ετηρίδα των
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μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
στο Λαύρειο, και άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς». Με περισσή προσοχή αναλύει ο συγγραφέας τα εθνογραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων
στα μεταλλεία Μπάλιας της ΒΔ.
Μικράς Ασίας.
Το θέμα των νεομαρτύρων και ειδικότερα την σχέση του νεομάρτυρα με την πόλη της Σμύρνης εξετάζει το άρθρο του Σταύρου Δ. Γριμάνη «Σμύρνη και μαρτύριο κατά
την Τουρκοκρατία. Σημειώσεις στη
σμυρναïκή νεομαρτυρολογική
γραμματεία» (σσ.95-121).
Προïόν αρχειακής ερεύνης είναι
το άρθρο του Τάκη Σαλκιτζόγλου
«Καππαδόκες αγωνιστές στην Επανάσταση του 1821» (σσ.123-143), ο
οποίος αναδεικνύει μία άγνωστη εν
πολλοίς προσφορά της Καππαδοκίας.
Τις ημερολογιακές καταγραφές
του Παύλου Σάτηρ για τις διακοπές
του στο Ανδρονίκειο του 1885 καταγράφει ο Αρχάγγελος Γ. Γαβριήλ
στο ομότιτλο δημοσίευμά του

(σσ.145-174).
Η Αγγελική Σκανδάλη αναδεικνύει στο εκτενές δημοσίευμά της
«Οπερα και οπερέτα στη Σμύρνη
το 1822» (σσ.175-197) την ιστορία
του μελοδράματος στην Σμύρνη μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή
(1922).
Τους μορφωτικούς και ποικίλους
πολιτικούς συλλόγους στο Φανάρι
κατά την περίοδο 1861-1922 καταγράφει στο άρθρο της η Λήδα Ιστικοπούλου «Σωματεία στο Φανάρι
(σσ.199-206).
Το ιδιόγραφο σημειωματάριο
του εκπαιδευτικού Ηλία Αλτινόγλου, από το Χορόσκιοι της Μαγνησίας του Σιπύλου, ενεργό μέλος
της Μικρασιατικής Αμύνης, αναλύουν οι Μιχάλης, Στάσα και Μαργαρίτα Ισηγόνη, στο άρθρο τους
«Μαρτυρία του Ηλία Αλτινόγλου
για την Μικρασιατική Αμυνα, τις εξισλαμίσεις και τις εκτοπίσεις»
(σσ.215-226).
Ο Θεοδόσης Πυλαρινός αναδεικνύει στο βραχύ, μεστό όμως μαρτυριών, δημοσίευμά του «Έγγρα-

φες μαρτυρίες από το Μικρασιατικό
Μέτωπο» (σσ. 207 – 213) την ανέκδοτη αλληλογραφία στρατιωτικών.
Ακολουθεί το αναλυτικό βιβλιοκριτικό δοκίμιο του Χ. Π. Μπαλόγλου για την συμβολή της Ταρσού
της Κιλικίας στον καθόλου πολιτισμό και επισημαίνεται η ύπαρξη
μιας συστηματικής μελέτης για την
διάσημη αυτή πόλη.
Από τις βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται η εκτενέστερη είναι του
Βλάση Αγτζίδη για το βιβλίο του
τακτικού μέλους της Ακαδημίας
Αθηνών και Προέδρου αυτής
(2010) Κ. Δ. Σβολοπούλου, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Μικρά Ασία
(Αθήνα, Ικαρος, 2009, 106σσ.), που
αποτελεί διηυρημένη έκδοση της
προφορικής παρουσιάσεως που έκανε ο συγγραφέας την 4-5-2009
στην Βιβλιοθήκη της Ενώσεως
Σμυρναίων. Δύο άλλες βιβλιοκρισίες αφορούν σημαίνουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, η μία
συγγραφείσα από την Δέσποινα
Μιχάλαγα αφορά το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου (Αποστολίδη), Ο
Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης (1913-1923). Η
αρχιερατεία του στην Τραπεζούντα
(Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη,
2008, 288σσ.) και η δεύτερη συγγραφείσα από τον Χ. Π. Μπαλόγλου αφορά το βιβλίο του Π. Γ.
Φούγια, Κωνσταντίνος Καλλίνικος.
Μέγας Οικονόμος και πρωτοπρεσβύτερος της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας (Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης-παιδεία, 2009), έργον που
παρουσιάσθηκε στην Βιβλιοθήκη
της Ενώσεως Σμυρνάιων την 1ην
Φεβρουαρίου 2010 από τον Ομότ.
Καθηγητή Γ. Γαλίτη και τον Χ. Π.
Μπαλόγλου.
Εξαίρεται η συμβολή του εκδοτικού Οίκου Επτάλοφος στην καλαίσθητη έκδοση του τόμου.
Περιοδικό σύγγραμμα
της Ενώσεως Σμυρναίων
Αθήναι 2009, σσ. 256,
τιμή 20 j
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ

Η πατρίδα μου, το Ουσάκ
Εκδ. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Αθήνα 2006

Χτισμένη επάνω στα ίχνη των
αρχαίων «Τιμένου Θυρών» της
Φρυγίας η μικρή πόλη του Ουσάκ
αριθμούσε γύρω στα 1920 ελληνικό πληθυσμό αποτελούμενο από
5.000 κατοίκους, ανάμεσα σε υπερδιπλάσιους Τούρκους. Η ελληνική αυτή κοινότητα όμως είχε
τη δική της ζωή και το δικό της πολιτισμό. Ο συγγραφέας αφιέρωσε
χρόνο και κόπο για να αναστήσει
τον τόπο της καταγωγής του και
μας παρέδωσε ένα πόνημα στο οποίο έχει συγκεντρώσει πληθώρα
στοιχείων που συγκροτούν την γεωγραφική και διοικητική κατάσταση, την ιστορία, τη λαογραφία,
τη διάλεκτο και τη θρησκευτική
και οικονομική ζωή των Ρωμιών
της μικρασιατικής αυτής πόλης,
που οι χαλεπές συνθήκες της Ιστο-

ρίας τους ξερίζωσαν και τους έστειλαν πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Τα έθιμα της περιοχής και τα παιδικά παιχνίδια αποτελούν ένα ι-

διαίτερο και πρωτότυπο κεφάλαιο
του βιβλίου. Ιδιαίτερη όμως σημασία απέδωσε ο συγγραφέας
στην επιμελή έρευνα και την καταγραφή όλων των συμπατριωτών
του τού Ουσάκ, τους οποίους κατατάσσει κατά επαγγέλματα, δίνοντας αρκετές γενεαλογικές και
άλλες πληροφορίες για τον καθένα, έτσι που το βιβλίο του να μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την
ανακάλυψη συγγενών και την επανασύνδεσή τους.
Στο κεφάλαιο που περιγράφει
την εσπευσμένη αναχώρηση των
Ελλήνων του Ουσάκ, μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στο
Αφιόν Καραχισάρ, ενσωματώνονται οι πληροφορίες από την εγκατάστασή τους στα περίχωρα
της Θεσσαλονίκης, όπου δημι-

ούργησαν τη σημερινή Νέα Ευκαρπία. Διαχρονική επιθυμία
τους είναι, όπως λέγει ο συγγραφέας «οι διηγήσεις των παλιών να
μεταδίδονται από γενιά σε γενιά
για να μη σβήσει ποτέ η μνήμη του
Ουσάκ!»
Το βιβλίο κοσμείται από σπάνιες παλαιές φωτογραφίες του
Ουσάκ και των ανθρώπων του
καθώς και της οικογένειάς του
συγγραφέα, και από σχετικά έγγραφα και ντοκουμέντα. Ο μόχθος του Κ Παντάζογλου είναι
φανερός και το αποτέλεσμα αυτού του μόχθου αναδεικνύει ένα
ακόμη πολύτιμο πετράδι στην
προσπάθεια αναβίωσης των μικρασιατικών πατρίδων μας.
Τάκης Σαλκιτζόγλου

ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΒΙΒΛΙΟ

«Βραχοκκλησιές και Πετρομοναστήρια της Καππαδοκίας
Το καλοκαίρι του 2006 ο οικονομολόγος Γιάννης Σταματιάδης
(φωτό) εκπληρώνοντας το «οφειλόμενο χρέος» στους Καππαδόκες προγόνους και γεννήτορές
του, κατάφερε και περπάτησε
προσκυνητής στα χώματα της μακρινής πατρίδας του. Εκεί στα Σύλατα βρήκε το προγονικό του σπίτι, ξεναγήθηκε στο εσωτερικό του
και κάθησε στις δροσερές σκιές
της αυλής, κάτω από τη μαρμάρινη κτιτορική επιγραφή που οι
Τούρκοι 85 χρόνια σεβάστηκαν
και την άφησαν ανέγγιχτη να
μαρτυρά ότι αυτός είναι ο «Οίκος
Θεοφάν. Σ. Σταματιάδου ωκοδομηθείς υπό Χαραλάμπου Ιωακείμ
Προκοπέως, 1905». Παρέα με τον
ακούραστο ξεναγό Aslan Özcan
αυτός και η γυναίκα του Αναστασία ξεκίνησαν μια δύσκολη πορεία στο βασίλειο των θαυμαστών
και παράδοξων Καππαδοκικών
μονολίθων, μέσα σε ένα «τοπίο έρημο, ιδανικό γι’ αυτούς που τότε
αναζητούσαν μία απάντηση στο
υπαρξιακό ερώτημα, ανάμεσα
στο ορατό και το αόρατο, σ’ αυτούς που αναζητούσαν στους στοχασμούς τους την αληθινή εξήγη-

ση του κόσμου μας ».
Πνευματικός καρπός αυτού του
οδοιπορικού υπήρξε το σημαντικό
βιβλίο του Σταματιάδη «Βραχοκκλησιές και Πετρομονάστηρα της
Καππαδοκίας», που η πρόσφατη
έκδοσή του από το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού
Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας κρύβει μια
πραγματικά συγκινητική ιστορία.
Στις 11 Ιουνίου 2007 ο Σταματιάδης παρουσίασε σε μια σπουδαία
διάλεξη όλο το πολύτιμο υλικό
που συγκέντρωσε στο «ταξίδι ζωής» που πραγματοποίησε στην
Καππαδοκία. Οι φωτογραφίες
που τράβηξε, οι χάρτες, οι κατόψεις, οι αναπαραστάσεις που σχεδίασε και φυσικά οι αφηγήσεις,
οι σκέψεις και οι εντυπώσεις του
από όσα είδε και ερεύνησε στην
υπέροχη χώρα όπου γεννήθηκε ο
Ρωμιορθόδοξος πολιτισμός, ενθουσίασαν όλους εκείνους που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Η διοίκηση
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. πρότεινε στο
Σταματιάδη με βάση αυτό το υλικό να γράψει ένα βιβλίο που το
Κέντρο υποσχέθηκε να εκδώσει
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το 2008, αμέσως μετά το ήδη προγραμματισμένο έργο «Εκκλησιαστικά κειμήλια της καθ’ ημάς
Ανατολής στους ναούς της Νέας
Ιωνίας». Η καθυστέρηση της έκδοσης του τελευταίου προκάλεσε
και την αντίστοιχη αναβολή έκδοσης του βιβλίου του Σταματιάδη, του οποίου η σειρά ήρθε τελικά το καλοκαίρι του 2009.
Δυστυχώς η μοίρα αμείλικτη είχε επιφυλάξει για τον Καππαδόκη ερευνητή και συγγραφέα μια
τραγική εξέλιξη. Ο Γιάννης αρρώστησε βαριά, πριν προφτάσει
να παραδώσει για εκτύπωση όλα
τα κείμενα και το εικονιστικό υλικό του και από τη στιγμή που έ-

μαθε τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του ξεκίνησε
μια αγωνιώδη προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου του. Με τη
βοήθεια της γυναίκας του πάλεψε σκληρά με το Χάρο και το
Χρόνο αναγκάζοντάς τους να τον
αφήσουν τελειώσει το δημιούργημά του, το οποίο όμως τελικά
δεν πρόλαβε να το πάρει στα χέρια του τυπωμένο και να το καμαρώσει. Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. πιστό
στην υπόσχεση που του έδωσε
πραγματοποίησε μια εξαιρετική
έκδοση του βιβλίου του, μέσα από τις σελίδες του οποίου η ψυχή
του γενναίου συγγραφέα θα συνεχίσει για πάντα να ταξιδεύει
στην Καππαδοκία των ονείρων
του και στο θαυμαστό κόσμο των
μονολιθικών μνημείων της που τόσο αυτός αγάπησε .
Την Τετάρτη 3 Μαρτίου στην
αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Νέας Ιωνίας το
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης
Μικρασιατικού Πολιτισμού και η
Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών «Η Καπαδοκία» παρουσία(Συνέχεια στη σελ. 16)
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«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»

(Α. Κάλβος)

Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ*

Η

δυνάμεων που απεργάζονται την
οικοδόμηση ενός κόσμου χωρίς
προσδοκία, ελπίδα και φως για
τους λαούς του. Και μάλιστα παραφράζοντας την αρχαία μας
κληρονομιά θα λέγαμε ότι η αναγνώριση που ήρθε από το Σουηδικό κοινοβούλιο αποτελεί νίκη
της Αντιγόνης έναντι του Κρέοντα, νίκη που δεν είχαν προβλέψει οι Κασσάνδρες του εφησυχασμού, του ωχαδερφισμού και
της δουλικής προσαρμογής στην
εθνική μας μιζέρια.
Μέσα σε αυτό το φως ήχησε
πολύ μικρόψυχη η δήλωση του
Τούρκου Προέδρου που αδύναμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών μίλησε για
ζητήματα που αφορούν μόνο τους
ιστορικούς. Κύριε Πρόεδρε, το
κυνήγι της αλήθειας είναι υπόθεση όλων μας όπως και η ίδια η ιστορία που συνιστά αναπαλλοτρίωτο κομμάτι της πανανθρώπινης επιστήμης. Και αν τα κράτη,
εγκλωβισμένα μέσα σε αδιέξοδα
επιβίωσης, δεν μπορούν να αναμετρηθούν με την ιστορία, γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ώρα της κρίσεως έρχεται και ότι η ιστορία
τους εκδικείται μέσα στην εναλλαγή των συγκυριών που δεν μπορούν να τις προκαθορίσουν οι
στημένες εισηγήσεις των προσκεκλημένων στα τούρκικα συνέδρια, οι λεονταρισμοί της τούρκικης ηγεσίας, η εγκάθετη νομενκλατούρα των αμερικανοεπιχορηγούμενων Πανεπιστημίων
τους.
Επειδή όμως κάθε μεγάλη νίκη
σαν αυτή έχει τους συντελεστές
της αξίζει να επισημανθεί ότι
πολλά οφείλουμε ως Πόντιοι, ως
πρόσφυγες και ως Έλληνες
στους οικονομικούς παράγοντες
που εκπροσώπησαν επάξια τον
Ελληνισμό στη Σουηδία, αυτούς

που μόχθησαν με αγάπη για την
Ελλάδα με πίστη στη δικαίωση
του αγώνα και με πεποίθηση ότι
η ελληνική ιστορία αξίζει να τιμηθεί από όλους μας. Μνημονεύω πρώτιστα τον αγώνα των ομογενών Παπαδόπουλου και
Σταφυλίδη αν και γνωρίζω ότι
προσκρούω στη σεμνότητά τους.
Και εύχομαι ο αγώνας τους και η
αγωνία τους να εμπνεύσουν και
άλλες μη αφυπνισμένες δυνάμεις
του Ελληνισμού ανά τον κόσμο.
Γιατί είμαστε πολλοί και δυνατοί
όταν μας συνδέει ο πόθος της αλήθειας.
Σε αυτό το σημείο είναι ανγκαίο να επισημανθεί ότι επιβάλλεται να απομονώσουμε όλους εκείνους που δεν πήραν μέρος στον αγώνα, έσπευσαν όμως
με αρκετή δόση χυδαίου αρριβισμού να δρέψουν τους καρπούς
μιας νίκης που δεν τους ανήκε.
Πρόκειται για τους συνήθεις ύποπτους που βλάπτουν με τον ατέρμονο εγωκεντρισμό τους, με
την ασύδοτη ρητορική τους και με
την ιδιοτελή προβολή ως δικών
τους εκείνων των επιτευγμάτων
για τα οποία μόχθησαν άλλοι.
Δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους.
Θα τους παραδώσουμε στην μήνιν της ιστορίας. Εξάλλου η τιμωρία τους έρχεται: ο καθένας
τους είναι εγκλωβισμένος σε ένα
αξίωμα. Όπως το πουλί στο κλουβί του. Ένα αξίωμα που δεν τους
αξίζει.
Και έρχομαι στα θλιβερά φαινόμενα της νεοελληνικής μας μιζέριας. Μιας μιζέριας που μας
καθιστά άξιους μιας αρνητικής
τύχης, ανίκανους να εκμαιεύσουμε τον σεβασμό των λοιπών Ευρωπαίων, αδύναμους μπροστά
στην επελαύνουσα συγκυρία.
Πρώτα από όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αντί να βρίθουν

Φτούλη προλόγισαν και παρουσίασαν τους ομιλητές. Στη συνέχεια οι κ.κ. Θοδωρής Κοντάρας,
λαογράφος, Αρχάγγελος Γαβριήλ, ιστορικός-αρχαιολόγος και
Μάκης Λυκούδης, ζωγράφος-αγιογράφος μίλησαν για την Καππαδοκία, το Γιάννη Σταματιάδη

και το βιβλίο του. Το θέμα της ομιλίας του Θ. Κοντάρα ήταν
«Καππαδοκικός Ελληνισμός: Η
ζωή εν τάφω» και του κου Αρχ.
Γαβριήλ «Ο θαυμαστός και παράδοξος αρχιτεκτονικός κόσμος
των μονολιθικών μνημείων στο βιβλίο του Γιάννη Σταματιάδη
“Bραχοκκλησιές και Πετρομονάστηρα της Καππαδοκίας”». Ο

αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από τo
Σουηδικό Κοινοβούλιο αποτελεί σταθμό για την έκβαση
της δικαίωσης όσων συντελέστηκαν μέσα στη ροή του χρόνου από την κυβέρνηση των Νεοτούρκων. Πρόκειται για μια δικαίωση
που καταλύει τους φραγμούς του
χρόνου και αγγίζει ευθέως και
καταλυτικά την παρούσα ηγεσία
του τουρκικού κράτους, κυρίως επειδή εμφορούμενη από έναν άκριτο σωβινισμό και από μια μισερή μισαλλοδοξία αρνείται να
αποκηρύξει ένα αιμοσταγές παρελθόν και να συνδράμει στην οικοδόμηση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος ανάμεσα στους δύο λαούς.
Οι σπασμωδικές ενέργειες της
κυβέρνησης Ερντογάν, οι ενοχικές στρατηγικές της, η αμηχανία
της και οι εμμονές της στην άρνηση των ιστορικών της ευθυνών
αποτελούν αξιόμεμπτα κακουργήματα που δεν επιτρέπουν την
συμπόρευσή μας σε ένα τοπίο αγαστής γειτονίας.
Πέρα όμως από την επίσημη απόδοση ευθυνών στην σύγχρονη
Τουρκία η απόφαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου συνιστά υπέρβαση στο επίπεδο των άτεγκτων
επιταγών της παγκοσμιοποίησης.
Έξω και πέρα από τις νόρμες της
ισοπέδωσης των αξιών, πέρα από τη διάσταση της προοδοπληξίας αλλά και ξεπερνώντας τις ανάγκες της ντόπιας τους βιομηχανίας που έχει αναλάβει να εξοπλίσει με σύγχρονη τεχνογνωσία την Τουρκία, οι Σουηδοί απέδειξαν ότι δεν ορρωδούν προ
ουδενός και ότι υπηρετούν την ηθική και το δίκαιο. Πραγματικά
η ενέργεια των Σουηδών βουλευτών συνιστά μια πράξη ευθύνης
απέναντι στην ιστορία, μια νίκη
του φωτός έναντι των σκοτεινών

Ένα πολύτιμο βιβλίο
(Συνέχεια από τη σελ. 15)

σαν επίσημα το βιβλίο του Σταματιάδη σε ένα συγκινημένο και
ευλαβικά προσεκτικό ακροατήριο. Ο Πρόεδρος του Κέντρου
κος Χάρης Σαπουντζάκης και η
Πρόεδρος της Ένωσης κα Όλγα
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αναφορών σχετικών με την αναγνώριση της φίλης Σουηδίας αρκέστηκαν στην καλύτερη περίπτωση σε σκόρπιες άνευρες επισημάνσεις αποστασιοποιημένες
από αυτή καθευατή την ουσία της
απόφασης. Ένιωθες ακούγοντας
τα ελληνικά κανάλια πως απευθύνονταν σε ένα κοινό που η ταυτότητά του είχε ανεπίστρεπτα αλλοιωθεί.
Και οι χειρότερες των περιπτώσεων μας επιφύλαξαν και άλλες εκπλήξεις. Έτσι για το
MEGA η αναγνώριση του Σουηδικού Κοινοβουλίου αφορούσε
τους Αρμενίους κατά το νου και
την ψυχή μας..
Ένα μεγάλο τίποτα και το
Ελληνικό Κοινοβούλιο συλλήβδην. Η αλήθεια δεν τους αγγίζει, την γενναιότητα την προσπερνούν, την πατρίδα την υποτάσσουν σε σκοπιμότητες, την
χλεύη των αξιών μας την βαφτίζουν στοχαστική προσαρμογή.
Δεν έχω να πω τίποτα καλό και
για τους ποντιακής και προσφυγικής καταγωγής βουλευτές. Δεν
όρθωσαν το ανάστημά τους στην
καπηλεία της ιστορίας μας, δεν ανταποκρίθηκαν στην ωριμότητα
των συγκυριών, δεν έχουν μέσα
στην ψυχή τους την Ελλάδα. Μοιραίοι και άβουλοι αντάμα πορεύονται μέσα στις απρόσωπες
βιοτικές τους μέριμνες και τις μικροκομματικές τους σκοπιμότητες που τις βάφτισαν ισορροπίες.
Και δεν διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανισορροπία
από την πατροκτονία που διαπράττουν. Η σιωπή είναι ενοχή..
Αλλά και χωρίς εσάς η αλήθεια
θα λάμψει. Είναι ο καιρός του θερισμού.
* Ο κ. Κωνσταντίνος Φωτιάδης είναι καθηγητής της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού
στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας.

Μάκης Λυκούδης παρουσίασε το
εικονιστικό υλικό του βιβλίου, του
οποίου από ένα αντίτυπο δόθηκε
δωρεάν σε όλους όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση σε ανάμνηση του τόσο αξιόλογου και τόσο πρόωρα χαμένου Καππαδόκη
συγγραφέα και ερευνητή Γιάννη
Σταματιάδη.
Αρχάγγελος Γ. Γαβριήλ
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