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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Παραφράζοντας όσα γράφει σ’ ένα βιβλίο του για την Πόλη ο 
Κώστας Σταματόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, συνδυάζοντάς τα, βέβαια, με τα απέναντι Μικρασιατικά 
παράλια, θα λέγαμε ότι, το να μιλάς για τη Μικρασία δεν είναι εύ-
κολο. Τους δρόμους της όταν νοητά περιδιαβαίνεις, δυσκολεύεσαι 
να τους περπατήσεις. Σταυρικός κι αναστάσιμος ο περίπατός σου. 
Ιχνηλάτης πάνω στην κοφτερή και φλόγινη αιχμή των γεγονότων 
της Ιστορίας… εδώ και ενενήντα δύο χρόνια, πια. Πώς να το πού-
με; Πεθαίνεις και ξαναγεννιέσαι στη Μικρασία. Μυσταγωγική η 
μύησή σου σ’ αυτή. Αισθάνεσαι Έλλην εν ετέρα μορφή. Κάθε μνή-
μη του χώρου αυτού κι ένας καημός. 

Οι μαθητές μας, άλλωστε, απόγονοι τρίτης γενιάς Μικρασιατών 
προσφύγων, παρακάτω το επιβεβαιώνουν, ανασύροντας από τα 
σεντούκια των σπιτιών τους αγιασμένα κειμήλια των προγόνων 
τους. Ειλικρινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς αυτούς για το παρα-
κάτω ταξίδι που μας πρόσφεραν.

Το παρόν εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα, υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ευθύς εξ αρχής, ο στόχος που 
τέθηκε ήταν να προκύψει ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, το 
οποίο μέσω της συγγραφής ερευνητικής εργασίας από τους ίδιους 
τους μαθητές, να γίνει ευρύτατα γνωστό, κυρίως στον εκπαιδευτικό 
χώρο.        

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Σωστά έχει υποστηριχθεί ότι τα Μικρασιατικά γεγονότα προκα-
λούν πάντα μια αμφιθυμία στους Έλληνες1. Κι αυτό συμβαίνει γιατί 
το ελληνικό κρατίδιο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922), 
ουδέποτε κατάφερε να απενοχοποιήσει τον τουρκικό εθνικισμό, 
οδηγώντας πολλές φορές το Μικρασιατικό πρόβλημα κι όχι μόνο 
αυτό, αλλά και το Ποντιακό, στη λήθη. Λόγοι που σχετίζονται με τις 
κατά καιρούς προσεγγίσεις Ελλάδας και Τουρκίας, απομόνωσαν 
και περιθωριοποίησαν την τραγωδία που υπέστη ο Ελληνισμός 
το 1922. Υπ’ αυτό το πρίσμα, το Μικρασιατικό Ζήτημα σε όλες τις 
συνιστώσες του παρέμεινε για πολλά χρόνια στο περιθώριο2. Ο 
ιστορικός Richard Clogg, καθηγητής στην Oξφόρδη, διαπιστώνει 
ότι η «τάση παραμέλησης της ιστορίας έχει υπάρξει και σε σχέση με την 
ιστορία της ελληνικής Aνατολής. Yπήρχαν πολύ μεγάλοι ελληνικοί πλη-
θυσμοί εκτός των περιοχών που απαρτίζουν σήμερα το ελληνικό κράτος, 
στα Bαλκάνια, στην Kωνσταντινούπολη, στη Mικρά Aσία και ειδικά στις 
δυτικές ακτές, στα παράλια της θάλασσας του Mαρμαρά και στη Mαύρη 
Θάλασσα, στην Kαππαδοκία και στον Πόντο... Aυτός ο κόσμος με είχε 
συνεπάρει ήδη από το καλοκαίρι του 1960, όταν είχα μείνει για δύο 
μήνες στην Tραπεζούντα του Πόντου... Eκεί, τα τεκμήρια της ελληνικής 
παρουσίας, που είχε σβήσει μόλις 40 χρόνια πιο πριν, ήταν αναρίθ-
μητα... Ένας ολόκληρος ελληνικός κόσμος είχε χαθεί μόλις πρόσφατα».

Ωστόσο, οι ιστορικές σπουδές, τουλάχιστον κατά την τελευταία 
τριακονταετία, δείχνουν να αποτιμούν την τραγωδία του Μικρα-
σιατικού Ελληνισμού μακριά από ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Σε 
καμιά περίπτωση, βέβαια, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το 
γεγονός, ότι η Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε αποτέλεσμα μιας 
«ανορθολογικής διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης του 1919». Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί, ότι κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, 
οι κάτοικοι της Ελλάδας ανέρχονταν σε πέντε εκατομμύρια και οι 

1	 		Βλάσης	Αγτζίδης,	«Το	’22	και	η	νεοελληνική	ιδεολογία.	Mια	διαφορετική	προσέγγιση	
ύστερα	από	την	ογδοντάχρονη	καλλιέργεια	ιστορικής	αμνησίας	για	τη	Μικρασιατική	
Καταστροφή»,	Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,	16-11-03.

2	 		Γενικότερη	θεώρηση	των	Mικρασιατικών	γεγονότων	βλ.	Θεοφάνης	Μαλκίδης,	Το Μι-
κρασιατικό Ζήτημα σήμερα,	Καβάλα	2009.	
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Έλληνες της Mικράς Aσίας και της Aνατολικής Θράκης σε δυόμισι. 
H Σμύρνη και πολλές πόλεις των Μικρασιατικών παραλίων, ήταν 
πόλεις πιο σημαντικές από την Αθήνα, με τεράστια πνευματική, 
εμπορική και βιομηχανική ακτινοβολία. 

Μετά την εθνική τραγωδία του 1922, ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κρατίδιο ήταν το 
προσφυγικό.  Χαρακτηριστική εδώ είναι η περιγραφή της Διδώς 
Σωτηρίου, με τη γνωστή ρήση: «βάλαν φωτιά στη Σμύρνη …»3. 

Ο κύριος πυρήνας του προσφυγικού πληθυσμού που ξεριζώθη-
κε από τις πατρογονικές του εστίες εγκαταστάθηκε στην Αττική, τη 
Μακεδονία και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Η ένταξή 
τους στην πολιτικοοικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή της 
Ελλάδας υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη. Φτάνει κανείς να σκεφτεί το 
γεγονός ότι η χαρτογράφηση της προσφυγικής εγκατάστασης, με 
ιδιαίτερη πυκνότητα, ειδικά στις βόρειες περιοχές του ελληνικού 
κράτους, δεν ήταν συμπτωματική. Η αθρόα εισροή Μικρασιατών 
προσφύγων σε όλους τους τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, 
ως στόχο είχε την «εθνική ομογενοποίηση» των περιοχών αυτών. Η 
ιστορική έρευνα έχει καταδείξει ότι την επομένη της αναγκαστικής 
μετανάστευσης, οι πρόσφυγες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 
«συνδιαμόρφωση του σύγχρονου Ελληνισμού». Τούτο αποδεικνύεται 
από τη συνεισφορά των Μικρασιατών προσφύγων στην τόνωση 
της πνευματικής ζωής της Ελλάδας και στη διαμόρφωση μιας νέας 
ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις παραπάνω ιστορικές συντεταγ-
μένες, το παρόν πρόγραμμα στόχευσε να αναδείξει την ταυτότητα 
καταγωγής μερικών μαθητών/τριών του σχολείου μας, οι οποίοι 
είναι απόγονοι Μικρασιατών προσφύγων. Πόλεις όπως η Μυτι-
λήνη, υποδέχθηκαν Μικρασιάτες πρόσφυγες και, μετά το 1922 οι 
οικογένειες αυτών άφησαν απογόνους δεύτερης και τρίτης γενιάς. 
Στην τελευταία ανήκουν μερικοί από τους μαθητές τους σχολείου 
μας. 

Το πρόγραμμα ήταν με τέτοιο τρόπο δομημένο, όπου οι μαθη-
τές/τριες διερεύνησαν γεγονότα και πρόσωπα που σχετίζονται όχι 

3	 	Βλ.	Ματωμένα Χώματα,	εκδ.	Κέδρος,	Αθήνα	1995,	277	κε.		
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μόνο με τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, αλλά και με πρόσωπα του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος που υπήρξαν μάρτυρες των Μι-
κρασιατικής Τραγωδίας. Για το λόγο αυτό έγιναν συνεντεύξεις στις 
οποίες καταγράφτηκαν προσωπικές μνήμες αυτών, άκρως σημα-
ντικές για το χώρο της Προφορικής Ιστορίας.   

Σε ένα ειδικότερο πλαίσιο, το παρόν πρόγραμμα επεδίωξε οι 
μαθητές/τριες να αναπτύξουν ιστορική σκέψη και συνείδηση και 
να έρθουν σε γόνιμη και ουσιαστική επαφή με τα πολιτιστικά στοι-
χεία που προσκόμισαν στην πόλη της Μυτιλήνης οι Μικρασιάτες 
πρόσφυγες συγγενείς τους. Και, βέβαια, να γνωρίσουν τα προ-
βλήματα αποκατάστασης και ενσωμάτωσής τους στη Μυτιλήνη και 
γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. 

Η οργάνωση του προγράμματος ακολούθησε τις παρακάτω τρεις 
ενότητες:  

Η Μικρασιατική Καταστροφή στο ιστορικό μικροσκόπιο. Μελέ-
τη σχετικής βιβλιογραφίας / ΔΙΑΛΕΞΗ· ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΥΛΟΠΤΕΡΗ, 
Φιλόλογος Καθηγήτρια, DEA Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, «Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στη Λέ-
σβο κατά την περίοδο 1914-1918», (Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 
2014).

Το Προσφυγικό Ζήτημα. Μικρασιάτες πρόσφυγες στον ελλη-
νικό χώρο / Σύνταξη βιογραφικών σχεδιασμάτων Μικρασιατών 
συγγενών των μαθητών, (Φεβρουάριος 2014). 

Απόγονοι Μικρασιατών προσφύγων. Μελέτη και καταγραφή 
αποτελεσμάτων / Συλλογή αρχειακού υλικού, (Μάρτιος - Απρίλι-
ος 2014).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ





Μ Ε Ρ Ο Σ  Α ΄ 

Η Μικρασιατική Καταστροφή
στο ιστορικό μικροσκόπιο

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΥΛΟΠΤΕΡΗ 
Φιλολόγου Καθηγήτριας
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Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων 
στη Λέσβο κατά την περίοδο 1914 – 1918

Ο  πρώτος διωγμός των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία που άρχι-
σε το 1914 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου συνιστά μία σημαντική πτυχή του Μικρασιατικού Ζητή-
ματος και αποτελεί το προανάκρουσμα του μεγάλου διωγμού του 
1922, που σηματοδότησε για την Ελλάδα τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, δηλαδή τη μεγαλύτερη εθνική καταστροφή, όπως κατα-
γράφτηκε στη συλλογική μνήμη του Νεότερου Ελληνισμού.  

Η πρώτη βίαιη απομάκρυνση των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία 
και η εγκατάσταση των χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα, θε-
ωρούμε ότι ως θέμα έρευνας και μελέτης παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς η χώρα μας και 
ειδικότερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ανέλαβαν το έργο της 
υποδοχής και της περίθαλψής τους. Εύλογα, λοιπόν, μπορεί να 
υποστηρίξει κανείς πως η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική 
κοινωνία με τις γνωστές και σημαντικές επιδράσεις της από άποψη 
εθνολογική, κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική και οικονομική τις 
επόμενες δεκαετίες, δεν άρχισε  το 1922, αλλά ουσιαστικά έχει τις 
ρίζες της στο 1914.  

Τον 19ο αιώνα το οθωμανικό κράτος, ο «μέγας παρά τον Βό-
σπορον ασθενής», του οποίου η διατήρηση εξαρτήθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής 
για τη διανομή των εδαφών του, αναδύθηκε σε μια προσπάθεια 
εκδυτικισμού των παραδοσιακών κοινωνικών και οικονομικών 
δομών του και προσδιορισμού της εξουσίας του, επί του χώρου 
και των πληθυσμών του με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που είναι 
γνωστές ως μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1839-1876), (βλ. Σία 
Αναγνωστοπούλου,  Μικρά Ασία 19ος αι. – 1919. Οι ελληνορθόδοξες 
κοινότητες, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997, 19).

 Η επανάσταση των Νεοτούρκων (Ιούνιος 1908) επακόλουθο 
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αυτής της μεταρρυθμιστικής περιόδου και η ανακήρυξη του Συ-
ντάγματος το 1908, πολιτειακή μεταβολή που επιβλήθηκε σχεδόν 
αναίμακτα, ανέτρεψαν το παραδοσιακό απολυταρχικό καθεστώς 
και κατάργησαν οριστικά το θεσμικό πλαίσιο των μιλλέτ (θρησκευ-
τικές κοινότητες), δηλαδή την ελέω Θεού εξουσία του θρησκευτι-
κού ηγέτη - εθνάρχη που στην περίπτωση του μιλλέτ των Ρωμιών 
(Rum millet), ο ηγέτης αυτός ήταν ο Πατριάρχης. Η επανάσταση 
αποτέλεσε ιστορικό σταθμό, με τεράστιες συνέπειες για το μέλλον 
της Τουρκίας και των εθνοτήτων που ζούσαν στα εδάφη της, εφό-
σον γι’ αυτές η πολιτική των Νεοτούρκων απέβλεπε στον εκτουρ-
κισμό τους, δηλαδή στην αφομοίωσή τους υπό μία εθνική οθωμα-
νική ιδέα, με την επιβολή της τουρκικής γλώσσας και μίας ενιαίας 
εκπαίδευσης· γι’ αυτό και κατά μία έννοια συνιστά το σημείο τομής 
ανάμεσα στην οθωμανική αυτοκρατορία και το τουρκικό κράτος 
που δημιουργήθηκε λίγα χρόνια μετά, το 1923.

Συγκεκριμένα, το ελληνοχριστιανικό στοιχείο αντιμετώπισε αρ-
χικά την καταπολέμηση της πίστης του και την πλήρη κατάργηση 
των προνομίων, καθώς η χριστιανική πίστη για το νεοτουρκικό 
καθεστώς ήταν μία αντισυνταγματική αρχή. Στο εξής η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία έχασε το ρόλο της εκπροσώπησης του έθνους ή της 
φυλής, ενώ ο Πατριάρχης δεν ήταν πλέον εθνάρχης, αλλά θρη-
σκευτικός προϊστάμενος μιας ορισμένης ομάδας του οθωμανικού 
έθνους. 

Το 1909 με αφορμή το Κρητικό Ζήτημα εξαπολύεται ανοιχτά 
πλέον μποϋκοτάζ εναντίον του ελληνικού εμπορίου, καταστημά-
των και πλοίων. Το 1911 το μποϋκοτάζ επαναλαμβάνεται σε βά-
ρος των ελληνικών συμφερόντων, προς όφελος της Ιταλίας, (βλ. 
Κ. Χατζηαντωνίου, Μικρά Ασία. Νεώτερη Ιστορία (1453-1919), εκδ. 
Πελασγός, Αθήνα 1999, 217). Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
(1912-1913) και παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σημει-
ώνονται συστηματικοί διωγμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 
που κράτησαν σχεδόν δέκα χρόνια (1913-1922) και αποκορυφώ-
θηκαν το 1922 με τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ανάλογα με την έκταση και τη μορφή των καταπιέσεων του ελ-
ληνικού στοιχείου, οι διωγμοί αυτοί χωρίζονται σε τρεις φάσεις. 
Η πρώτη αρχίζει το 1913, τελειώνει με την έξοδο της Τουρκίας 
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στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Οκτώβριος 1914) και συνεπάγεται 
την αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού της Δυτι-
κής Μικράς Ασίας. Η δεύτερη καλύπτει όλη τη διάρκεια του πολέ-
μου και στο διάστημά της επιχειρείται η εξόντωση των Ελλήνων, 
παράλληλα με τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η τρίτη εγκαινιάζεται 
με την απόβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη (2 Μαΐου 1919), χαρα-
κτηρίζεται από τη δυναμική αντίδραση του επαναστατικού στρατού 
του Κεμάλ και οδηγεί στη συντριβή του Μικρασιατικού Ελληνι-
σμού (Σεπτέμβριος 1922), (βλ. Έφη Αλλαμανή - Κρίστα Πανα-
γιωτοπούλου, «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας σε διωγμό», στον 
τόμο: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΕ’, 
Αθήνα 1977, 99). 

Τελικά, ως προς το ζήτημα των προσφύγων στο νησί μας, τα ζη-
τήματα που τίθενται προς εξέταση είναι: ποιος ήταν έστω και κατά 
προσέγγιση ο αριθμός των προσφύγων που ήρθαν στη Λέσβο; 
Ποιες οι περιοχές προέλευσής τους; Ποιο ήταν το πολιτικό-οργα-
νωτικό πλαίσιο της περίθαλψης που τους παρασχέθηκε; Ποια ήταν 
η χωρική κατανομή τους στη Λέσβο; Πώς και από ποιους αντιμε-
τωπίστηκαν οι επείγουσες και ζωτικές ανάγκες τους για στέγαση, 
ιατρική πρόνοια, σίτιση και εργασία; Πώς αντέδρασαν οι πρόσφυ-
γες στην προοπτική της παλιννόστησής τους; Ως βασική υπόθεση 
εργασίας υιοθετείται η άποψη ότι η Λέσβος αν και δέχτηκε ένα 
μεγάλο συγκριτικά με το δικό της πληθυσμό και τις δυνατότητές 
της αριθμό προσφύγων, ανταποκρίθηκε με επιτυχία  στο έργο της 
περίθαλψής τους και κάλυψε σε σημαντικό βαθμό τις επιτακτικές 
ανάγκες τους για στέγαση, υγειονομική προστασία, σίτιση και ερ-
γασία.



Μ Ε Ρ Ο Σ  Β ΄

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Ο προπάππος μου Διογένης…

Του μαθητή ΝΑΣΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
Τμήμα Α3

Ο προπάππους και η προγιαγιά μου κατάγονταν από τα Μοσχο-
νήσια της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκαν και οι δύο εκεί. Η δουλειά 
τους ήταν χασάπηδες. Ήταν ευκατάστατοι με πολλά χωράφια και 
ζώα. Όταν έγινε ο διωγμός ο προπάππους μου είχε τρία αδέρφια 
και μία αδελφή, η οποία ήταν έγκυος και οι Τούρκοι την έριξαν 
στο πηγάδι. Έτσι, τρομοκρατημένα τα άλλα αδέρφια της χωρίστη-
καν και δεν ξαναείδε ο ένας τον άλλον. 

Ο προπάππος μου ο Διογένης πήρε έναν φίλο του και βούτηξαν 
στη θάλασσα όπου κολύμπησαν μέχρι την Σάμο για να ξεφύγουν 
από τους Τούρκους. Όταν έφτασαν εκεί βρέθηκαν μπροστά  σ’ ένα 
νεκροταφείο και συνάντησαν έναν κάτοικο ο οποίος τους έντυσε 
και τους πρόσφερε φαγητό. Την επόμενη μέρα ο άγνωστος αυτός 
άντρας πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, διότι πίστευε ότι ο προ-
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πάππους μου και ο φίλος του ήταν προδότες. Έτσι, όταν έφτασε η 
αστυνομία τους πήρε και τους κράτησε για 3 μέρες στο αστυνομικό 
τμήμα της Σάμου. 

Μετά από τρεις μέρες κράτησης τους μετέφεραν στην Μυτιλήνη. 
Ένας ντελάλης ενημέρωσε την πόλη ότι ήρθαν από τα Μοσχονήσια 
δύο πρόσφυγες. Οι συγγενείς να πάνε να τους παραλάβουν. Έτσι 
ο θείος της γιαγιάς μου, ονόματι Θανάσης, πήγε και πήρε τον προ-
πάππου μου από το αστυνομικό τμήμα. Τέλος, ο προπάππους μου 
έχτισε ξανά την ζωή του στην Μυτιλήνη.
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«Όπως μου έλεγε η μητέρα μου…» 
Διήγηση της γιαγιάς μου Ευδοξίας για τους γονείς 
της…

Της μαθήτριας ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΔΟΥΜΟΥΖΗ 
Τμήμα Β1 

Όπως μ’ έλεγε η μητέρα μου4, στα Μοσχονήσια κατοικούσαν 
μόνο Έλληνες, ζούσαν καλά και άνετα, όλοι είχαν τις περιουσίες 
τους, τα σπίτια τους, τα κτήματά τους. Οι μόνοι Τούρκοι που βρί-
σκονταν εκεί ήταν κάποιοι «ζαπτιέδες», όπως λέμε εμείς αστυνομι-
κοί και έκαναν βόλτες μέσα στην πόλη για να επιβάλλουν την τάξη. 
Όταν όμως οι Έλληνες νικήθηκαν από τους Τούρκους στα βάθη 
της Μικράς Ασίας, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, τα πράγματα άλ-
λαξαν, οι Τούρκοι αγρίεψαν και όσους Έλληνες έβρισκαν μπροστά 
τους, οι οποίοι δεν είχαν προφτάσει να φύγουν, τους έσφαξαν. 

Η είδηση έφτασε και στα Μοσχονήσια. Ο κόσμος πανικόβλητος 
και φοβισμένος έτρεχε να βρει μέσον να φύγει για να γλιτώσει τη 
σφαγή. Εν τω μεταξύ είχαν κατέβει Τούρκοι στρατιώτες (Τσέτες 
όπως τους έλεγαν), και όχι μόνο δεν τους άφηναν να φύγουν αλλά 
με τα γιαταγάνια τους, τους έσφαζαν. Άλλοι ήταν σφαγμένοι έξω 
στην παραλία και άλλοι πεσμένοι μέσα στη θάλασσα, καθώς προ-
σπαθούσαν να γαντζωθούν επάνω σε κανένα καΐκι ή να μπουν σε 
κάποια βάρκα,  που κάποιοι νοικοκυραίοι είχαν, και στο τέλος βέ-
βαια, βούλιαξαν όλοι. Ένας αλαλαγμός έβγαινε από τις φωνές και 
τα κλάματα, σφάζανε μικρά παιδιά που τα αρπούσαν από την αγκα-
λιά της μάνας τους. Γέροι ανήμποροι κείτονταν κάτω σφαγμένοι, 
έγκυες γυναίκες πεσμένες κάτω και μαχαιρωμένες στην κοιλιά, με 
τα αγέννητα παιδιά τους βγαλμένα από την κοιλία τους. Δηλαδή, 
θηριωδία σε όλο της το μεγαλείο. 

4	 		Η	αφήγηση	αποτυπώθηκε	αυτούσια,	όπως	μου	την	μετέφερε	η	γιαγιά	μου	Ευδοξία.	
Τα	γεγονότα	αυτά	καταγράφηκαν	ως	βίωμα	σε	όλους	όσοι	τα	έζησαν	και	δεν	αποτε-
λούν		μεμονωμένη	διήγηση.
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Όσο για την οικογένεια της μητέρας μου, ένας συγγενής τους 
που είχε δικό του καΐκι και όπως είχαν συνεννοηθεί από πριν, 
τους περίμενε σε κάποιον όρμο μακριά από εκείνη τη σφαγή. 
Μόλις έφτασαν με την ψυχή στο στόμα, αφήνοντας πίσω όλα τα 
καλά και τα αγαθά τους, μπήκαν μέσα στο καΐκι και ξεκίνησαν. Οι 
Τούρκοι τους πήραν είδηση και άρχισαν να τους πυροβολούν, ο 
καπετάνιος όμως με πολύ επιδεξιότητα και ελιγμούς και μεγάλη 
ταχύτητα κατάφερε να τους ξεφεύγει, ώσπου μπήκαν στα χωρικά 
ύδατα της Ελλάδας και έφτασαν στη Μυτιλήνη, κι έτσι σώθηκαν. 
Τα ίδια συνέβησαν και στο Αϊβαλί απ’ όπου καταγόταν ο πατέρας 
μου. Δύο αδέρφια του πατέρα μου που ήταν σε ηλικία στρατεύσι-
μη, τους πήραν μαζί με άλλους και τους πήγαν σε μία χαράδρα και 
τους έσφαξαν. 
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Ο παππούς μου Παύλος Καραγιώργης…

Της μαθήτριας ΡΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ
Τμήμα Β2 

Ο παππούς μου Παύλος Καραγιώργης γεννήθηκε το 1909 στο 
Μπουρνόβα της Σμύρνης. Ήταν μόλις 13 χρονών όταν έγινε η 
καταστροφή της Σμύρνης. 

Όταν ήταν μικρός ο πατέρας μου, του είχε πει: «Ήμασταν μια εύ-
πορη οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν φαρμακοποιός και καταγό-
ταν από τα Κύθηρα. Η μητέρα μου είχε καταγωγή από την Κάπη της 
Μυτιλήνης, Ήμασταν έξι αδέρφια στο σύνολο. Πήγαινα σε γαλλικό 
σχολείο και γι’ αυτό ξέρω να μιλάω πολύ καλά γαλλικά. Μια μέρα, 
ένας φίλος του πατέρα μου, του είπε να πάρει την οικογένειά του 
δηλαδή εμένα, τα αδέρφια μου και την μητέρα μου, να φύγουμε από 
το Μπουρνόβα της Σμύρνης και να πάμε μέσω ενός καϊκιού στην 
Ελλάδα, διότι οι Τούρκοι θα μας έκαναν κακό. Προτού φύγουμε 
από το σπίτι μας πήραμε μαζί μας λίγα χρυσαφικά και τα απαραί-
τητα ρούχα. Προτού φύγω από το σπίτι μας, είχα κρύψει μέσα στην 
αυλή κάτω από μια πλάκα, πέντε με έξι μπίλιες νομίζοντας ότι θα 
ξαναπήγαινα πίσω στο σπίτι μας για να τις πάρω να παίξω. Παρό-
λο που ήμουν σε μικρή ηλικία, δεν μπορώ να ξεχάσω τις αγριότη-
τες των Τούρκων. Όσο κατεβαίναμε στο λιμάνι για να φύγουμε, οι 
Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά μέσα στην Σμύρνη και ο κόσμος κοίταζε 
με κάθε τρόπο να ανέβει στα καράβια που ήταν μέσα στο λιμάνι(τα 
περισσότερα ήταν αγγλικά και γαλλικά καράβια), γιατί η Σμύρνη 
εκείνη την εποχή ήταν από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα. Στην 
προσπάθειά τους να ανέβουν από τις βάρκες πάνω στα καράβια 
(“οι φίλοι μας” Άγγλοι και Γάλλοι), άλλοι έριχναν ζεματιστό νερό 
στον κόσμο που προσπαθούσε να ανέβει στα καράβια τους και 
άλλοι με τα τσεκούρια τους έκοβαν τα δάχτυλα όταν έπιαναν τα 
καράβια. Κατορθώσαμε και μπήκαμε σε μια μεγάλη βάρκα με κου-
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πιά και μας έβγαλε στο Γενί 
λιμάνι της Μυτιλήνης κοντά 
στον Μανταμάδο. Ευτυχώς 
σωθήκαμε και τα έξι παιδιά. 
Όταν πρωτοήρθαμε στην Μυ-
τιλήνη άλλοι μας υποδέχτη-
καν με συμπόνια και άλλοι με 
κακεντρέχεια. Μείναμε μέσα 
στα κελιά του Μανταμάδου 
επί τέσσερα χρόνια. Ο μπα-
μπάς μου, λόγω το ότι ήξερε 
γράμματα, τον διόρισαν στα 
ανταλλάξιμα. Λόγω του ότι 
γνώριζα και εγώ γράμματα 
με διόρισαν γραμματέα στην 
κοινότητα της Κάπης. Αργό-
τερα έγινα ιερέας και ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης των 
Μοσχονησίων (Ιάκωβος) μό-

λις με χειροτόνησε, με έβαλε στο Πλωμάρι Αρχιερατικό Επίτρο-
πο. Πάντα ονειρευόμουν πότε θα γυρνούσα πίσω για να πάρω τις 
μπίλιες που είχα κρύψει τότε. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι δεν 
κατόρθωσα να πάω στη Σμύρνη, παρόλο που το σπίτι μας σώζεται, 
γιατί ήμουν παπάς και οι συνθήκες εκείνη την εποχή ήταν διαφο-
ρετικές. Ο Γιάννης, ένας από τους τρεις αδερφούς μου, μου είπε 
μια μέρα ότι θα πήγαινε εκδρομή στη Σμύρνη. Τότε δεν δίστασα 
να του πω με κάθε λεπτομέρεια πού είχα κρύψει τις μπίλιες. Όταν 
πήγε ο αδερφός μου στη Σμύρνη μου είπε με κάθε λεπτομέρεια τι 
συνέβη. Πήγε στο Μπουρνόβα και όταν είδε από μακριά το σπίτι 
μας, το αναγνώρισε αμέσως. Όταν πλησίαζε προς το σπίτι, βγήκε 
μια κυρία την οποία ρώτησε ποιος έμενε σε αυτό το σπίτι. Μόλις 
είπε ο αδερφός μου στην γυναίκα ότι σε αυτό το σπίτι είχε μεγα-
λώσει, τότε η γυναίκα με όλη της την ευχαρίστηση τον προσκάλεσε 
μέσα. Μετά από ώρα, αφού συζήτησαν, ζήτησε ο αδερφός μου από 
την κυρία την άδεια αν μπορούσε να σηκώσει μια πλάκα για να 
δει τις παιδικές μπίλιες του αδερφού του. Η γυναίκα, όχι μόνο του 
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το επέτρεψε, αλλά τον βοήθησε κιόλας να σηκώσουν την πλάκα. 
Μόλις σήκωσαν την πλάκα και είδε ο αδερφός μου τις μπίλιες 
που είχα κρύψει, τον έπιασε η καρδιά του από την συγκίνηση. Τα 
συναισθήματά του ήταν πολύ έντονα και συγκινητικά. Δεν κρύβω 
ότι χάρηκα που υπήρχαν οι μπίλιες στην θέση που τις είχα αφήσει 
και δεν είχαν χαθεί».

Αφού έζησε για λίγα χρόνια στο Πλωμάρι, ο παππούς μου μετά 
από λίγα χρόνια ήρθε στην Βαρειά όπου και εκοιμήθη.                      
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Της μαθήτριας ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΑ
Τμήμα Β3

O προπάππος μου Γιώργος…
Ο προπάππους μου ο Γιώργος (πατέρας της γιαγιάς μου και 

παππούς του πατέρα μου) γεννήθηκε  στην Αραβησσό της Καπ-
παδοκίας το 1908 ή το 1910. Σήμερα η Αραβησσός ονομάζεται 
Gülşehir. Το παλιό όνομα του Gülşehir, που βρίσκεται στη νότια 
όχθη του ποταμού Kizil, 20 χλμ., είναι Arapsun και στην αρχαιό-
τητα ονομαζόταν Ζοροπασός. 

Το χωριό του προπάππου μου είναι γνωστό για την περίεργη 
όψη του και τους  σχηματισμούς των βράχων της περιοχής, με-
ρικοί μάλιστα μοιάζουν με τεράστια μανιτάρια, δέντρα, ακόμα και 
ανθρώπινα πρόσωπα. Ο παλαιός οικισμός του χωριού χρονολο-
γείται από τον 10ο ή τον 11ο αιώνα. Καλύπτει μια έκταση ενός 
τετραγωνικού χιλιομέτρου και περιλαμβάνει οκτώ συγκροτήματα 
που συγκεντρώθηκαν γύρω από τρεις προσόψεις, αυλές, το κα-
θένα με μια  κύρια πρόσοψη. Στην Αραβησσό σήμερα σώζεται η 
βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (13ος αιώνας), με τις εξαι-
ρετικές αγιογραφίες και το ανοικτό παλάτι το οποίο είναι ένα μο-
ναστήρι σκαμμένο στο βράχο. 

Απ’ αυτό το μικρό και ταπεινό χωριό καταγόταν ο προπάππος 
μου Γιώργος. Η οικογένεια του εύπορη σχετικά, καλλιεργούσε 
αμπέλια και είχε την οικονομική άνεση να διαθέτει ζώα μεταφοράς 
και καμήλες, δείγμα ευημερίας για την εποχή. Το 1922 με την κατα-
στροφή και τους διωγμούς που ακολούθησαν από τους Τούρκους, 
η οικογένειά του, όσοι τουλάχιστον απέμειναν, μετακινήθηκε στην 
Ελλάδα, με πρώτο τόπο εγκατάστασης την περιοχή των Γιαννιτσών 
και αργότερα την πόλη των Σερρών. Εκεί αγωνίστηκε και πάλεψε 
ζώντας την οικογένειά του απ’ αυτό που ήξερε τόσο καλά να κάνει, 
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τη μαγειρική. Άνοιξε εστιατόριο το οποίο ήτανε ονομαστό στην 
πόλη για τα σουβλάκια και τις παραδοσιακές σούπες. Αργότερα 
παντρεύτηκε τη γιαγιά Μαγδαληνή (μητέρα της γιαγιάς μου) και 
απόκτησαν 4 παιδιά, τη Δέσποινα, την Κατίνα, τη Σωτηρία και τον 
Νικόλα. Έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 1998, σχεδόν 90 ετών, 
αφού έφυγε πρώτα η αγαπημένη του σύζυγος Μαγδαληνή.

Η προγιαγιά μου Μαγδαληνή…
Η προγιαγιά μου Μαγδαληνή γεννήθηκε  στη Μαλακοπή της 

Καππαδοκίας το 1917. Η   Μαλακοπή  βρίσκεται πολύ κοντά στην 
Αραβησσό. Το σημερινό όνομα της Μαλακοπής είναι Derinkuyu, 
και σημαίνει Βαθύ Πηγάδι. Το χωριό αποτελούνταν στην πλειο-
ψηφία του από Έλληνες και διέθετε διδασκαλείο. Στη Μαλακοπή 
σώζεται σήμερα ο ναός των Αγίων Θεοδώρων. Η περιοχή αυτή 
είναι φημισμένη για την ιδιομορφία του τοπιού της, το όποιο πα-
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ρουσιάζεται άγριο και συνάμα γοητευτικό, αφού η βραχώδης περι-
οχή έχει λόγω των ανέμων και των βροχών μεταμορφωθεί σε τόπο 
νεραϊδοκαμινάδων. 

Οι νεραϊδοκαμινάδες που συνθέτουν το μαγικό σκηνικό της 
Καππαδοκίας είναι αποτέλεσμα ενός γεωλογικού φαινομένου που 
διήρκησε εκατοντάδες χρόνια. Μερικές φορές φτάνουν  το ύψος 
των 40 μέτρων είναι κωνοειδείς στο σχήμα και έχουν ένα «κα-
πέλο» από βασάλτη στην κορυφή τους. Ο «λαιμός» τους, που βρί-
σκεται στη βάση αυτού του «καπέλου» είναι λεπτότερος λόγω της 
διάβρωσης. 

Επίσης το  χωριό, καθώς και η περιοχή φημίζεται για την ύπαρ-
ξη της μεγαλύτερης υπόγειας οργανωμένης πόλης στον κόσμο. Η 
αρχαιότερη γνωστή πηγή που αναφέρει για τις υπόγειες πόλεις της 
περιοχής είναι ο Ξενοφών, ο οποίος αναφέρει στο έργο του Ανά-
βασις ότι οι τρωγλοδύτες κάτοικοι της Ανατολίας έσκαβαν υπόγεια 
τα σπίτια τους, με την άνεση να χωρούν ολόκληρη οικογένεια, με 
οικόσιτα ζώα και αποθήκες τροφίμων. 

Στη Μαλακοπή υπάρχει μια υπόγεια πόλη η οποία έχει οκτώ 
επίπεδα και φτάνει σε βάθος τα 85 μέτρα περίπου, με στοές και ευ-
ρύχωρα δωμάτια, βοηθητικούς χώρους φωταγωγούς και ότι άλλο 
βοηθούσε στη ζωή των ανθρώπων που κατέφευγαν σ’ αυτά. Στο 
πιο βαθύ σημείο υπάρχει νερό. Παρά το μεγάλο βάθος, ο εξαερι-
σμός είναι τέλειος και η θερμοκρασία πάντα σταθερή. Η υπόγεια 
πόλη χρησιμοποιούνταν  για να κρύβονται οι πρώτοι Χριστιανοί, 
που κατόρθωναν να ξεφεύγουν από τη δίωξη των Ρωμαίων και 
κατόπιν για να προστατεύονται οι κάτοικοι της περιοχής από τις 
επιδρομές των βαρβάρων. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
που υπάρχουν και στις άλλες υπόγειες πόλεις - συγκροτήματα της 
ευρύτερης περιοχής της Καππαδοκίας, δηλαδή εργαστήρια κρα-
σιού και ελαίου, στάβλους, κελάρια, δωμάτια αποθήκευσης, τρα-
πεζαρίες και παρεκκλήσια.

Σκληρό το τοπίο και τόσο όμορφο σύμφωνα με τις μαρτυρίες του 
πατέρα μου, που άκουγε ως παιδί τις γεμάτες νοσταλγία διηγήσεις 
της γιαγιάς Μαγδαληνής, η οποία άφησε τον τόπο της σε ηλικία 5 
ετών για να έρθει ορφανή πια από πατέρα και μάνα στην Μητέρα 
Ελλάδα. Αφού εγκαταστάθηκε πρώτα στη Μαλακοπή – Πυλαίας 
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στη Θεσσαλονίκη και πέρασε τα παιδικά της χρόνια με στέρηση 
και κακουχία, βρέθηκε στην πόλη των Σερρών, παντρεμένη πια 
με τον προπαππού μου Γιώργο δημιουργώντας μια οικογένεια με 
4 παιδιά. Έζησε μέχρι το 1998 και έφυγε, ξαφνικά τον Ιανουάριο, 
ευτυχισμένη αφού αξιώθηκε να δει και να κρατήσει στην αγκαλιά 
της το πρώτο της το δισέγγονο …εμένα!

O προπάππος μου Μανώλης
Ο προπάππος μου Μανώλης ήταν από την Σμύρνη της Μ. Ασίας 

και συγκεκριμένα από το χωριό Σώκια, περιοχή Κελεμπές.

Mια μαρτυρία από το μαύρο Σεπτέμβρη του ’22 
«Στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. 

Χιλιάδες Έλληνες συγκεντρώνονται βίαια και με απειλή θανάτου στο 
λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα πλοία και να φύγουν για την Ελ-
λάδα…». 

Οι Τούρκοι κατέβαιναν και σφάζανε τους Έλληνες. Παντού φω-
τιά και μαχαίρι άκουες και έβλεπες. Από τους κατοίκους του Μπου-
νάρμπασι έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες… Μερικοί κατάφε-
ραν να φύγουν, σέρνοντας με την κοιλιά προς το Σικλάρι και από 
’κει στη Σμύρνη. Τους άλλους όλους τους ατιμάσανε, τους σφά-
ξανε, τους κρεμάσανε, τους κάψανε. Κι εκείνους που κατάφεραν 
από το Σικλάρι να φτάσουν στη Σμύρνη, όταν ήρθε ο Κεμάλ, τους 
έπιασε και τους έσφαξε.

Και ακόμη μια μαρτυρία: «Στα Σώκια, όμορφη κωμόπολη του νομού 
Σμύρνης που, κατά την περίοδο 1919 - 1922, βρισκόταν υπό ιταλική 
διοίκηση, εξαφανίστηκαν άλλοι 78 πρόσκοποι, εκτός αυτών του Αϊδι-
νίου που μαζί με προκρίτους της περιοχής είχαν φυλακίσει αναίτια οι 
Τούρκοι επί μήνες. Παρά τις παρακλήσεις των γονιών τους, οι Ιταλοί δεν 
ενδιαφέρθηκαν για την τύχη τους. Τον Απρίλιο του 1920, όταν πλησίαζε 
ο ελληνικός στρατός, οι Τσέτες τα έσυραν μαζί τους στα βουνά όπου 
χάθηκαν τα ίχνη όλων των φυλακισμένων και ουδείς απέμεινε να δώσει 
μαρτυρία για τις συνθήκες θανάτου των τραγικών αυτών παιδιών μου».

Αυτή ήταν η κατάσταση που ανάγκασε την οικογένεια του προ-
πάππου μου Μανώλη να φύγει για πάντα από το γενέθλιο τόπο 
του. Πρώτα η οικογένεια με τα 11 αδέλφια πέρασε στη Σάμο, όπου 
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παρέμεινε κάποιο διάστημα και κατόπιν έφτασε στην περιοχή των 
Σερρών. Άλλα αδέλφια βρέθηκαν στη Λήμνο, στην Κω, στην Κύ-
προ, στην Πρέβεζα. Ο προπάππους μου στο Γάζωρο Σερρών και 
μετά στο χωριό Κύργια Δράμας, όπου γεννήθηκε ο παππούς Ιωα-
κείμ, το ένα από τα παιδιά του γάμου του με την κυρά Γεθσημανή 
την προγιαγιά μου. Μετά από χρόνια και αφού η ζωή τα έφερε έτσι, 
ο παππούς ξαναέζησε τη μανία του πολέμου, κατά τη διάρκεια της 
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Γερμανοβουλγαρικής κατοχής (1941 - 1944). Κατόπιν χάνοντας 
τη γυναίκα του (Γεθσημανή) από αρρώστια έφυγε μετανάστης στη 
Γερμανία, όπου στις 8 Νοεμβρίου του 1989 έφυγε από τη ζωή.

Η προγιαγιά μου Γεθσημανή

Η προγιαγιά γεν-
νήθηκε το 1923 και 
κατάγονταν από το 
χωριό Κος της Σαμ-
ψούντας του Πόντου. 
Βρέθηκε στην Ελλάδα 
μετά την Μικρασια-
τική Καταστροφή και 
συγκεκριμένα στην 
περιοχή της Δράμας, 
στο χωριό Κύργια. Για 
το χωριό της στην πε-
ριοχή του Πόντου δυ-
στυχώς λίγα στοιχεία 
κατάφερα να συλλέξω, 
γιατί η γιαγιά πέθανε 
νέα και ο πατέρας μου 
δεν τη γνώρισε, οπό-
τε τα στοιχεία που έ-
χω γι’ αυτήν είναι ελά-
χιστα. Ζώντας φτωχή 
και δύσκολη ζωή στα 
Κύργια παντρεύτηκε 
με τον προπάππο μου 

Μανώλη και απέκτησε δύο παιδιά, τον Ιωακείμ και την Αργυρώ, 
τον παππού μου και την αδελφή του. Δυστυχώς όπως είπα, έφυ-
γε πολύ νέα από τη ζωή, μόλις 29 ετών, όταν ο παππούς μου ή-
ταν έφηβος.
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ΜΙΚΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑΣ ΠΡΟΓΙΑΓΙΑΣ ΜΟΥ

Της μαθήτριας ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗ
Τμήμα Β3 

Κοσμήματα και ένα μπουκαλάκι κολόνιας… Απ’ ότι μου είπε η 
μαμά μου, τα έφερε μαζί της η γιαγιά της, έτσι ώστε να τα πουλήσει 
ή να τα ανταλλάξει με κάποια τρόφιμα. Συγκεκριμένα τα είχε μέσα 
στο κουτί με το τριαντάφυλλο, απλά η μαμά μου τα έβαλε μέσα στην 
μπιζουτιέρα για να τα φυλάξει. Ακόμη, όσον αφορά το φουλάρι και 
το δαχτυλίδι, τα φορούσε καθώς ερχόταν από την Μικρά Ασία... 
Οι αναμνήσεις που είχε ήταν οδυνηρές... 
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Ο προπάππους μου Γεώργιος Τομπατζόγλου…

Της μαθήτριας ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Τμήμα Β3 

Το 1922 ο προπάππους μου Γεώργιος Τομπατζόγλου ήρθε από 
τη Φώκαια της Μ. Ασίας στο Πληγώνι της Μυτιλήνης. Σε ηλικία 
περίπου 19 ετών - δεν υπάρχουν στοιχεία για την ακριβή χρονο-
λογία της γέννησης του -  αναγκάστηκε να αφήσει το σπίτι του και 
την περιουσία του προκειμένου να επιβιώσει, μπήκε μέσα στη βάρ-
κα του και αποφάσισε να «κάνει κουπί» μέχρι να είναι ασφαλής. 
Έτσι, όταν είδε στεριά, αποφάσισε να σταματήσει και να ρωτήσει 
που βρίσκεται. Βέβαια, εκείνος, ήξερε πολύ καλά εκείνα τα νερά 
επειδή ψάρευε από μικρή ηλικία και γι’ αυτό γνώριζε που περίπου 
ήταν. Όταν έμαθε πως ήταν στην Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο 
Πληγώνι, αποφάσισε να εγκατασταθεί εκεί. 

Αρχικά η εγκατάσταση στη Μυτιλήνη δεν ήταν καθόλου εύκολη 
για εκείνον, καθώς οι κάτοικοι του Πληγωνίου τον αντιμετώπι-
ζαν με καχυποψία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει εργασία. 
Ήταν αναγκασμένος να μένει σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το 
όποιο ήταν ετοιμόρροπο, ενώ μια καλή ηλικιωμένη γειτόνισσα του 
παρείχε φαγητό και λίγα χρήματα, και εκείνος ως αντάλλαγμα για 
την γενναιοδωρία της, της έβαψε το σπίτι της. Αυτά τα χρήματα 
του ήταν αρκετά, τουλάχιστον για να επιδιορθώσει τη βάρκα του, 
με την οποία παλαιοτέρα ψάρευε στην πατρίδα του, κερδίζοντάς 
τα για να ζει. Όταν λοιπόν επισκεύασε τη βάρκα του ξανάρχισε να 
ψαρεύει πουλώντας τα ψάρια του. Από τότε άρχισε να κερδίζει την 
συμπάθεια των υπολοίπων κάτοικων, καθώς όχι μόνο κατάλαβαν 
την καλή καρδιά που είχε, αλλά τους προμήθευε και με τα πιο φρέ-
σκα ψάρια. Οι κάτοικοι αργότερα τον βοήθησαν να επισκευάσει το 
σπίτι του. Κατάφερε ακόμη να αγοράσει και το δικό του ελαιόκτη-
μα, εξασφαλίζοντας το λάδι του χειμώνα. Μετά από κάποια χρόνια 
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παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά τον Παναγιώτη, την Ευαγγελία 
και τον Θανάση, τον παππού μου. Ο προπάππους μου δεν έλεγε 
παραμύθια στα παιδιά του, όπως οι υπόλοιποι πατεράδες, αλλά 
τους περιέγραφε τη ζωή στη Φώκαια και την εγκατάσταση του στο 
νησί.

Η ιστορία του προπάππου μου με έκανε να καταλάβω πως πάντα 
πρέπει να προσπαθούμε στη ζωή μας και να μην το βάζουμε κάτω. 
Ο ίδιος πάντοτε μέχρι και το τέλος της ζωής του ήταν μαχητής και 
δεν τα παράτησε ακόμα και όταν βρέθηκε σε ξένο τόπο, και σχεδόν 
όλοι του είχαν γυρίσει την πλάτη. Εκείνος με υπομονή και επίμονη 
κατάφερε να εγκατασταθεί στη Μυτιλήνη και να γίνει εκείνη κυρι-
ολεκτικά η δεύτερη πατρίδα του. Πάντοτε όμως είχε μέσα του την 
ελπίδα πως μια μέρα θα μπορέσει να γυρίσει στο σπίτι του, στη 
Φώκαια.
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Οι προπαππούδες μου Γιώργος 
και Αναστασία Πατρικέλλη…

Της μαθήτριας ΜΑΡΙΤΙΝΑΣ ΡΟΥΣΕΛΛΗ
Τμήμα Β3 

Αναστασία Πατρικέλλη – προγιαγιά, σύζυγος Γεωργίου Πατρι-
κέλλη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, του Παναγιώτη 21 ετών, της 
Μέλπως 19 ετών, της Μαρίας 16 ετών και του Αθανασίου 13 
ετών. Ζούσανε στο Αϊβαλί. Το σπίτι τους στην πλατεία της πόλης, 
δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, που διατηρείται μέχρι 
και σήμερα. 

Ο προπάππος μου Γιώργιος Πατρικέλλης είχε κατάστημα γε-
νικού εμπορίου με υφάσματα, αγροτικά εργαλεία, είδη κλωστοϋ-
φαντουργίας κλπ., και οι πελάτες του ήταν Έλληνες και Τούρκοι, 
αφού ζούσανε αρμονικά μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή.

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή
Ο μεγάλος γιος της οικογένειας πήγε στο στρατό στη νικηφόρα 

πορεία, μέχρι το Σαγγάριο ποταμό με τα ελληνικά στρατεύματα και 
αργότερα στην ταπεινωτική οπισθοχώρησή τους. Ο προπάππους 
μου Γεώργιος σκοτώθηκε στα γεγονότα του μεγάλου διωγμού. Απέ-
ραντος πόνος και θλίψη για την οικογένεια.

Η προγιαγιά μου Αναστασία, 42 ετών, με δύο ανήλικα παιδιά 
και μια μεγάλη κόρη στο λιμάνι του Αϊβαλιού, μαζί με όλους του 
εκδιωγμένους Έλληνες, πανικόβλητοι, τρομαγμένοι από τη θηρι-
ωδία του πολέμου. Ελπίζαν να καταφέρουν να περάσουν με ένα 
πλοίο στα απέναντι παράλια της πατρίδας.

Βρέθηκαν μεσημέρι στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Ανήμποροι, πει-
νασμένοι, τρομοκρατημένοι μέσα σε χιλιάδες προσφύγων. Ο μεγά-
λος καημός της προγιαγιάς μου, ήταν ο γιος της Παναγιώτης που 
τον έψαχνε συνέχεια από το λιμάνι του Αϊβαλιού. Προσευχόταν 
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συνέχεια και το θαύμα έγινε! Βρήκε τον γιο της στην προκυμαία 
της Μυτιλήνης. Αγκαλιαστήκανε όλοι μαζί, έκλαψαν και ευχαρί-
στησαν το Θεό.

Βρέθηκαν στον Σκόπελο Γέρας και εγκαταστάθηκαν εκεί με πολ-
λές δυσκολίες, ανέχεια, πείνα. Προσπάθησαν, δούλεψαν, η μη-
τέρα και ο μεγάλος γιος και άρχισαν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους. 
Μοναδικό τους βιός ένας μποχτσάς με λίγα ρούχα και δυο τρία 
πραγματάκια από το σπίτι τους, την πατρίδα τους και λίγες λίρες 
κρυμμένες στα εσώρουχά τους. Δυναμική γυναίκα και περήφανη η 
Αναστασία, πήρε δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα και μαζί με τις 
λίρες που είχε φέρει, κατάφερε να αγοράσει ένα περιβόλι με μικρό 
σπίτι σε αγροτική περιφέρεια και έζησε εκεί με τα παιδιά της. Αντι-
μετώπιζε τις δυσκολίες με υπομονή και θάρρος, αλλά το χειρότερο 
ήταν η προκατάληψη των ντόπιων απέναντί τους.

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες θεωρούνταν υποδεέστεροι κοινωνι-
κά στην καινούργια τους πατρίδα. Και ας είχαν μόρφωση, ευγένεια 
και οι περισσότεροι τίτλους σπουδών. Γι’ αυτό η πατρίδα τους δεν 
έφευγε ποτέ από το μυαλό της οικογένειας και πάντα υπήρχε η 
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ελπίδα της επιστροφής στο σπιτικό τους, μέχρι τα βαθιά γεράματά 
τους.

Η προγιαγιά μου τα κατάφερε, δημιούργησε περιουσία με ερ-
γατικότητα και θέληση. Αποκατέστησε τα παιδιά της, κέρδισε τον 
σεβασμό των ανθρώπων της περιοχής που έζησε και έφυγε από τη 
ζωή το 1951 πλήρης ημερών.

Ο παππούς μου Θανάσης Πατρικέλλης μιλούσε ατελείωτες ώρες 
στα παιδιά του για το Αϊβαλί και τη ζωή τους εκεί. Τους μετέδωσε 
τις αρχές της οικογενείας του για εντιμότητα, αξιοπρέπεια και αγά-
πη για τα γράμματα. Μιλούσε και τραγουδούσε τούρκικους αμανέ-
δες καμιά φορά μόνος του, ιδιαίτερα στις στεναχώριες του.

Έχω να θυμάμαι πολλά απ’ τους αγωνιστές της ζωής, τους προ-
γόνους μου, τους ξεριζωμένους και πικραμένους απ’ τις διηγήσεις 
της μητέρας μου. 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου: Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρί-
δα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, (11 και 12 Απριλίου 1997), 
εκδ. Εταιρεία Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 
Αθήνα 1999.
Το 1992 και οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, επιμ. Αντώνης Λιάκος, 
εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2011.

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Γαλήνη, εκδ. Εστία, Αθήνα 2010.
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ρισμός, Αθήνα 1998.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ, Η Μικρασιατική Καταστροφή και η στρατηγική του 
ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1975, 
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έκδοση].

ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ, Τοπική Ιστορία. Αναφορές στη Νεότερη 
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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ “ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΜΙ-
ΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Αντανακλάσεις 
της Μικρασιατικής Καταστροφής στον ελληνικό 
χώρο (1922 – 2013) - Η περίπτωση της πόλης 
της Μυτιλήνης” ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ-
ΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΕΛΙ-
ΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΒΑΛΑΚΟ 
ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ 
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