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Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Kάθε φορά πού στή μνήμη 
μας, στήν καρδιά μας καί 
στά χείλη μας ἔρχεται ἡ 

πνευματική πηγή τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, πού λέγεται Μικρά Ἀσία, 
ἕνας βαθύς ἱστορικός πόνος νοι-
ώθουμε νά διαπερνᾶ ὁλόκληρο τό 
εἶναι μας. Ἡ τραγωδία τῆς Μι-
κρασιατικῆς καταστροφῆς, ὄχι 
μόνο μᾶς πληγώνει ἀλλά μᾶς 
συγκλονίζει καί μᾶς ἐξουθενώνει. 
Ἀδυνατοῦμε ἀκόμη νά τό πιστέ-
ψουμε ὅτι ὁ ἑλληνισμός μέ τή μα-
κραίωνα ἱστορική του διαδρομή, μέ 
τό γόνιμο πνευματικό  καί δημι-
ουργικό του πνεῦμα ἀλλά καί  μέ 
τίς ἱστορικές πληγές τοῦ παρελ-
θόντος, οἱ ὁποῖες ἔπρεπε νά τόν 
εἶχαν διδάξει καί φρονηματίσει, 
περιέπεσε καί πάλιν «στή δολερή 
διχόνοια» μέ ἀποτέλεσμα τή φρι-
κτή Μικρασιατική καταστροφή, τίς 
τραγικές συνέπειες τῆς ὁποίας 
ἀκόμη ὑφιστάμεθα. 
Ἀποτελεῖ κοινή καί ἀναντίρρη-

τη ἀλήθεια ὅτι ἡ Μικρά Ἀσία, ἀπο-
τέλεσε ἐπί αἰῶνες χῶρο ὑψηλῆς 
πνευματικῆς, πολιτικῆς καί πολι-
τισμικῆς ἀνάπτυξης, κοιτίδα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, φωτεινό λίκνο τῆς 
ἑλληνικῆς αὐτοσυνειδησίας, ἀλλά 

καί βαθύ ρίζωμα Ὀρθοδοξίας. 
Στήν περιοχή αὐτή ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος κήρυξε τό εὐαγγέλιο καί 
ἵδρυσε τίς πρῶτες χριστιανικές 
Ἐκκλησίες. Στήν Α΄ Ἐπιστολή 
τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ἀπαριθ-
μοῦνται οἱ ἤδη εὐαγγελιζόμενες 
ἐπαρχίες: Πόντος, Γαλατία, Καπ-
παδοκία, Ἀσία, Βιθυνία, περιοχές, 
οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζονταν ἀπό 
ἔντονο χριστιανικό στοιχεῖο ἀπό τό 
πρῶτο κιόλας τέταρτο τοῦ Β΄ 
αἰώνα, ἐνῶ ἀπό τό τέλος τοῦ Δ΄ 
αἰώνα ἡ χριστιανική ζωή εἶχε 
ἐξαπλωθεῖ σέ ὁλόκληρη τή Μικρά 
Ἀσία. Στή Μικρά Ἀσία, καί συγ-
κεκριμένα στήν Ἔφεσο, τή Νίκαια 
καί τή Χαλκηδόνα συνῆλθαν οἱ 
Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Στά ἱερά 
χώματά της μαρτύρησαν οἱ Σα-
ράντα μεγάλοι μάρτυρες στή Σε-
βάστεια, ἄθλησαν οἱ ἐν Ἀμορίῳ 
σαράντα δύο μάρτυρες. Στήν 
Καππαδοκία τόν Δ΄ αἰώνα γεννή-
θηκαν καί ἀνδρώθηκαν οἱ τρεῖς με-
γάλοι Καππαδόκες Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας Βασίλειος ὁ Μέ-
γας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί 
Γρηγόριος ὁ Νύσσης. Ἐκεῖ γεννή-
θηκαν καί ἔδρασαν σπουδαῖες 
μορφές πού κοσμοῦν τό ἁγιολόγιο 

Μαρτυρικά ἅγια χώματα τῆς Μικρασίας  

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου 
κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄
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τῆς Ἐκκλησίας, στή Νικομήδεια ὁ 
Ἅγιος Παντελεήμονας, στήν Πα-
φλαγονία ὁ Ἅγιος Μάμας καί ὁ 
Ἅγιος Στυλιανός, στό Ἰκόνιο οἱ 
Ἅγιοι Κήρυκος καί Ἰουλίττα. Ἡ 
πονεμένη μικρασιατική γῆ δέν 
στερεῖται οὖτε ἀπό μορφές σύγ-
χρονων ἁγίων ὅπως ὁ ἐκ Φαράσων 
ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, ὁ 
ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης και ὁ 
γόνος Λιβισίου, ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Τσαλίκης.  

 Μετά ἀπό χιλιάδες χρόνια πα-
ρουσίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μι-
κρά Ἀσία ἔρχεται τό 1922, ὅπου 
ἡ γενοκτονική καί ἐθνοκαθαρτική 
μανία τῶν Νεοτούρκων σήκω-
σαν τούς Μικρασιάτες προγόνους 
μας καί τούς ταξίδεψαν  μέ τή βία 
σέ ἄλλη γῆ καί σέ ἄλλους τόπους, 

μέ ὅλες τίς ἀρνητικές συνέπειες 
πού ἀκολούθησαν. Καί δυστυχῶς 
αὐτά ὅλα διεπράχθησαν ὑπό τή 
γενικευμένη ἀδιαφορία τῶν Με-
γάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς.  

 Φίλοι ἀναγνῶστες, ἡ πολυτά-
ραχη ἐποχή πού διανύουμε δια-
κρίνεται γιά τήν κρίση καί τή σύγ-
χυση πού ταλανίζει τήν κοινωνία 
μας. Σέ ὅλους ἐκείνους πού ἐπι-
χειροῦν νά διαστρεβλώσουν τήν 
ἱστορία καί προσπαθοῦν νά προ-
βάλλουν τόν ἐθνομηδενισμό, τήν 
ἰσοπέδωση θεσμῶν καί ἀξιῶν, 
καί νά ἀποκόψουν τόν λαό μας 
ἀπό τίς ρίζες του, μία μορφή ἀντί-
στασης εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ἱστο-
ρικῆς μνήμης καί ὄχι ἡ λήθη τῶν 
ἱστορικῶν γεγονότων, ὅπως εἶναι 
ἡ Μικρασιατική καταστροφή. Ἡ 
ἀξία τῆς ἱστορικῆς μνήμης εἶναι 
ἀνυπολόγιστη. Συνιστᾶ τήν καρ-
διά τῆς συνειδήσεως ἑνός ἔθνους. 
Ἔθνη πού λησμονοῦν εὔκολα 
εἴτε τούς θριάμβους των εἴτε 
τούς ὀλέθρους των, εἶναι καταδι-
κασμένα σέ ἱστορικό ἀφανισμό. 
Ὡς ἐκ τούτου εἶναι χρέος μας ἱερό 
νά ἀνατρέχουμε στίς ἱστορικές 
μας πηγές, εἴτε αὐτές εἶναι σελί-
δες δόξας καί ἡρωισμοῦ εἴτε 
εἶναι σελίδες γεμάτες θλίψη καί 
πόνο, ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά 
ἀντλοῦμε δύναμη ἀπό τίς ἱστορι-
κές μας ἐπιτυχίες, ἀφ’ ἑτέρου δέ 
νά διδασκόμαστε ἀπό τά τραγι-
κά λάθη τοῦ παρελθόντος, ὥστε 
αὐτά νά ἀποτελοῦν ἀφορμές γιά 
τήν ἀποτροπή δυσάρεστων περι-
πετειῶν στό μέλλον.  

86 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

Ζωοδόχος Πηγή, 18ος αἰώνας, 
Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ



  Μέ συναίσθηση, λοιπόν, τῆς 
ὑψηλῆς εὐθύνης τόσο ἀπέναντι 
στό ἱστορικό παρελθόν, ὅσο καί 
στήν ἀγλαόκαρπη ὀρθόδοξη κλη-
ρονομιά πού καλλιέργησε ἐπί 
αἰῶνες ὁ Ἑλληνισμός στά ἔνδοξα 
καί εὐλογημένα ματωμένα χώ-
ματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀφιε-
ρώνουμε τό ἐν λόγῳ τεῦχος τοῦ 
Περιοδικοῦ Παρέμβαση Ἐκκλη-
σιαστική στήν ἐπέτειο τῶν 100 
χρόνων ἀπό τή Μικρασιατική 
Καταστροφή, καθώς καί στήν 
ἱερή μνήμη τοῦ τρισχιλιετοῦς 
ἀρχέγονου Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας.  
Μέσα ἀπό τά ἀξιόλογα κείμε-

να τοῦ ἀφιερώματος θά ἔχουμε τή 
δυνατότητα νά ἐπανασυνδεθοῦμε 
πιό ἔντονα μέ τίς ἀειθαλεῖς πνευ-
ματικές μας ρίζες, νά βιώσουμε 
καί νά θαυμάσουμε τήν ἀνωτε-
ρότητα, τό ἦθος καί τόν πολιτισμό 
τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Θά γίνουμε, παράλληλα, κοινωνοί 
τῆς θυσίας τῶν ἐθνοϊερομαρτύρων 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὅλων ἐκείνων 
τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, πού 
ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τήν πί-
στη καί τήν πατρίδα, μέ κορυφαία 
μορφή τόν τελευταῖο Μητροπολί-
τη Σμύρνης Χρυσόστομο Καλα-
φάτη. Ὁ μαρτυρικός του θάνατος 
ἀπό τόν τουρκικό ὄχλο εἶναι 
ἄρρηκτα δεμένος μέ τίς τελευταῖες 
στιγμές τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ. Ἄν καί τοῦ προσφέρθηκαν 
πολλές εὐκαιρίες νά ἐγκαταλείψει 

τή Σμύρνη αὐτός προτίμησε νά 
μείνει καί νά συμμεριστεῖ τήν τύχη 
τοῦ ποιμνίου του. Ἐπιπλέον, θά 
ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀντλή-
σουμε πληροφορίες γιά ὅλους 
ἐκείνους πού πῆραν τόν δρόμο τῆς 
προσφυγιᾶς, καί ἔχοντας ὡς μο-
ναδική τους ἀποσκευή τά κειμή-
λια τῆς πίστης τους, τά ὀστᾶ τῶν 
προγόνων τους καί τόν πολιτισμό 
τους, μεγαλούργησαν διδάσκοντας 
μέ τό ἦθος τους, τίς ἀξίες τους, τήν 
πίστη τους καί τήν ὑπομονή τους. 
Ὅπως καί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλά-
δα, οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, πού κατέφυγαν στό νησί 
μας, ὄχι μόνο ἐνσωματώθηκαν 
πλήρως στήν κυπριακή κοινωνία 
ἀλλά καί ἀπέβησαν σημαντικός 
παράγοντας προόδου, σ’ ὅλους 
τούς τομεῖς, ἰδιαίτερα στά Γράμ-
ματα, ἀναπτύσσοντας ἀξιόλογες 
δημιουργικές σχέσεις μέ τούς 
Ἑλληνοκυπρίους.  

 Ἐν κατακλείδι εὔχομαι ἐκ βά-
θους καρδίας, ὅπως τό ἐν λόγῳ 
ἀφιέρωμα βοηθήσει τόν Ἑλληνι-
σμό τῆς Κύπρου νά θαυμάσει τό 
κάλλος τοῦ  ἤθους καί τοῦ πολι-
τισμοῦ τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ· νά βιώσει τίς τραγικές συ-
νέπειες τῶν ἱστορικῶν μας λαθῶν, 
νά τόν καλλιεργήσει πνευματικά 
καί νά τόν ὁδηγήσει σέ μία πορεία 
μέ ἱστορική ἐπίγνωση καί ἀπο-
φασιστικότητα, γιά ἕνα δημιουρ-
γικότερο καί εὐτυχέστερο μέλλον. 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Ἡ μνημόνευση τῆς μεγαλύτερης 
συμφορᾶς τοῦ Νέου Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ ἡ ἀπόδοση τῆς 

πρέπουσας προσοχῆς στὴν ὥρα 
ποὺ σήμανε τὴν ἀπώλεια τῆς μι-
κρασιατικῆς Ἑλλάδας ἀποτελοῦν 
πράξη εὐθύνης καὶ μαζὶ πράξη 
χρέους. Εὐθύνης, γιατὶ μποροῦμε 
νὰ ξεπερνοῦμε τὸν πειρασμὸ νὰ 
γιορτάζομε - συχνὰ μὲ ἀκατάσχε-
τη καὶ ἀδιανόητη θριαμβολογία - 
μόνο τὶς ἐπετείους εὐτυχῶν ὡρῶν 
τῆς ἱστορίας μας, καὶ νὰ στρεφόμα-
στε μὲ λογισμό, ἀλλά, δυστυχῶς, 
ὄχι πιὰ μὲ ὄνειρο, καὶ σὲ πο-
λυδάκρυτα γεγονότα, ὅπως εἶναι ἡ 
καταστροφὴ τοῦ 1922. Καὶ πράξη 
χρέους, γιατὶ ἐπιστρέφομε σὲ μιὰ 
δραματικὴ καὶ τραγικὴ ὥρα, ποὺ 
ἀποτελεῖ πάντα ὀδυνηρὴ πληγή 
μας, ἔργο δικῆς μας ἀμυαλωσύνης 
- ἢ ὀργῆς Θεοῦ. Καὶ ἂν θέλομε νὰ 
κρατιόμαστε σταθερὰ ἀπὸ τὴν 

ἀλήθεια - αὐτὴν ποὺ ἐλευθερώνει 
κατὰ τὴν εὐαγγελικὴ ρήση - δὲν 
μποροῦμε νὰ ἀφήνομε στὸ πε-
ριθώριο τῆς μνήμης μας καὶ τοῦ 
στοχασμοῦ μας τὶς ὧρες τῶν ξε-
πεσμῶν καὶ τῶν ἀπωλειῶν μας. 
Ἡ συμφορὰ καὶ ὁ ξεριζωμὸς 

τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς, καὶ 
μαζὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ἀσιατικῆς 
Ἑλλάδας, εἶναι γεγονὸς τεράστιο 
σὲ τραγικότητα καὶ ἱστορικὴ ση-
μασία ὄχι μόνο γιὰ τὸ Ἔθνος μας, 
ἀλλὰ καὶ σὲ σχέση μὲ ἄλλους 
λαούς. Γιὰ ποικίλους ὡστόσο 
λόγους - εἴτε ἐπειδὴ τὸ ἴδιο τὸ γε-
γονὸς εἶναι τόσο μεγάλο, εἴτε 
γιατὶ ἄλλα, ἐπίσης συγκλονιστικὰ 
γιὰ τὸ Ἔθνος, γεγονότα ἦρθαν 
μετὰ ἀπ᾿ αὐτὸ καὶ τὸ κάλυψαν, εἴτε 
γιατὶ ὁ Ἕλληνας, ἀπὸ τὴ φύση του, 
τείνει νὰ ξεχνᾶ γρήγορα τὰ τρα-
γικὰ καὶ τὰ δυσάρεστα - ὁ Ἑλλη-
νισμὸς δὲν φαίνεται νὰ τὸ ἔχει συ-

1 Ἀπόσπασμα ἀπό κείμενο πού δημοσιεύτηκε στό ἡμερολόγιο τοῦ Συνδέσμου 
Μικρασιατῶν Κύπρου Ἡμερολόγιο 2022. Τό 1922 καί ἡ Κύπρος. 100 χρό-
νια μνήμης 1922-2022, σελ. 50-84.

Γεώργιου Ν. Χατζηκωστῆ 
Πρώην Γυμνασιάρχη Παγκυπρίου Γυμνασίου 
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νειδητοποιήσει σὲ ὅλη τὴν ἔκταση καὶ 
τὸ βάθος του. Ἀκόμα καὶ οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπ᾿ ὅσους ξεριζώθηκαν 
ἀπὸ κεῖ, πέρα ἀπὸ τὴν προσωπική 
τους περιπέτεια καὶ τὴ νοσταλγικὴ 
ἀναδρομὴ σὲ ἕναν κόσμο παλιᾶς 
εὐτυχίας, δὲν ἦταν πάντα σὲ θέση, ἢ 
δὲν ἤθελαν, νὰ θεωρήσουν, πίσω ἀπὸ 
τὸ γεγονός, τοὺς εὐρύτερους δρόμους 
τῆς περιπετειώδους ἱστορικῆς πο-
ρείας τοῦ Ἔθνους. 
Ὅταν ἀναλογίζεται κάποιος τὴ 

μακρὰ καὶ ἀτέρμονη σειρὰ τῶν 
δύσκολων ὡρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δὲν 
μπορεῖ παρὰ νὰ συμφωνήσει μὲ τὴ 
σύντομη, ἐπιγραμματικὴ διατύπωση 
τοῦ Σεφέρη, ξεριζωμένου κι αὐτοῦ 
ἀπὸ τὶς ἑστίες τῆς Ἀνατολῆς: 
Τὸ πεπρωμένο τῶν Ἑλλήνων 

εἶναι ἀφ᾿ ἑαυτοῦ τόσο τραγικό, 
ὥστε μιὰ αἱματοχυσία σὰν κι ἐκείνη 
τῆς Σμύρνης στὰ 1922, δὲν εἶναι 
στὴν πραγματικότητα παρὰ ἕνα 
σκληρὸ ἐπεισόδιο μιᾶς πολὺ πιὸ σο-
βαρῆς Ὀδύσσειας. 

Ἔτσι θεωρημένη ἡ μεγάλη τρα-
γωδία τῆς Ἀνατολῆς, προβάλλεται, 
φωτίζεται καὶ ἀξιολογεῖται κα-
θαρότερα πάνω στὸ πολυσύνθετο 
πλέγμα τοῦ πανάρχαιου δράματος, 
δράματος μόχθου, πολέμων, σκλα-
βιᾶς καὶ ξεριζωμῶν τοῦ Ἔθνους, ποὺ 
παίχθηκε γιὰ αἰῶνες στὴ μεγάλη 
σκηνὴ τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ τῆς μι-
κρασιατικῆς Ἑλλάδας, στὶς δυὸ 
ὄχθες τοῦ Αἰγαίου. 
Αὐτῆς τῆς μεγάλης τραγωδίας, τῆς 

σοβαρῆς αὐτῆς Ὀδύσσειας, τὰ πε-
ρισσότερα καὶ τὰ πιὸ τραγικὰ 
ἐπεισόδια διαδραματίστηκαν στὶς 
ἀνατολικὲς ἀκτὲς τῆς ἑλληνικῆς 
θάλασσας. Ὁ  Κ. Τριανταφύλλου, 
στὸ βιβλίο του Μικρασιατικὴ Κα-
ταστροφή, ποὺ ἐξέδωσε τὸ 1962, ση-
μειώνει: 
Ἔκπαλαι εἶναι ἱστορικὸς κλῆρος 

τῆς ἀσιατικῆς Ἑλλάδος ν᾿ ἀποβαίνῃ 
συνεχῶς ὁ χῶρος τῆς συγκρούσε-
ως δύο κόσμων, τοῦ ἑλληνικοῦ 
(εὐρωπαϊκοῦ) καὶ τοῦ ἀσιατικοῦ, 
καὶ τὸ Αἰγαῖον... ν᾿ ἀπομένῃ ἐν 
μέσῳ ἑλληνικῶν ἀκτῶν ἐντεῦθεν καὶ 
ἐντεῦθεν. 

* 
Μὲ τὴ συμφορά, ὅμως, τοῦ 1922, 

μὲ τὸν ξεριζωμὸ τοῦ μικρασιατικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, οἱ ἀνατολικὲς ἀκτὲς τοῦ 
Αἰγαίου ἔπαψαν πιὰ νὰ εἶναι ἑλλη-
νικές. Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφή 
- ὅπως ἐπικράτησε νὰ τὴν ὀνομά-
ζομε- ὁλοκλήρωσε μὲ τρόπο δρα-
ματικὸ τὸν τεράστιο τραγικὸ κύκλο 
τριῶν χιλιάδων χρόνων ἑλληνικῆς πα-
ρουσίας καὶ δημιουργίας στὰ χώμα-

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Φωτογραφία τοῦ Δανιήλ Πολάτογλου μέ τά 
ἐξαδέλφια τοῦ Πρόδρομο καί Σάββα(;)  
Πολάτογλου στή Σίλλη Ἰκονίου. Πρό τοῦ 
1915, ὅποτε μετέβηκαν ὅλοι στήν Κύπρο. 
Συλλογή Πόπης Μουπαγιατζῆ. Βυζαντινό 
Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (Μ192)
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τα τῆς Ἀσίας καὶ σήμανε τὸ τε-
λειωτικὸ ξεθεμέλιωμα τῶν 
Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὶς 
ἐθνικὲς προγονικές του ἑστίες, 
τόσο παλιὲς ὅσο καὶ ἡ ἑλληνικὴ 
ἱστορία... 
Πυρπόληση, χαλασμὸς καὶ 

σφαγὴ σ᾿ ὅλη τὴν Ἀνατολή. 
Μαρτύρια ἐπισκόπων καὶ ἄλλων 
κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποτε-
λειώθηκαν κακώσεσι καὶ ξίφει 
καὶ ἀγχόνῃ, ὁμαδικὲς σφαγὲς χι-
λιάδων μέσα σὲ ἄγρια φαράγγια, 
μαρτυρικὸς ξεψυχισμὸς ἑνὸς 
ὁλόκληρου ἔθνους μέσα σὲ πα-
ρατεινόμενη ἀγωνία. Θλιβερὰ 
καραβάνια αἰχμαλώτων, ὁλο-
κληρωτικὰ χαμένοι οἱ ἑλληνικοὶ 
πληθυσμοὶ τῆς ἐνδοχώρας. Ἕνας 
λαὸς εὐτυχισμένος μέχρι χτές, ἕνας 
κόσμος ὁλόκληρος μὲ τὴ δική του 
λαμπρὴ ἱστορία, μὲ παραδόσεις καὶ 
ὄνειρα αἰώνων, βρέθηκε ξαφνικὰ στὸν 
δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, συρόταν στὴν 
περιπέτεια τοῦ ἀγνώ-στου, ἔφευγε μὲ 
ἀλλοφροσύνη σὲ μιὰ καθολικὴ μετοι-
κεσία. Ἀνάμεσα στὶς φλόγες ποὺ 
πορφύρωσαν τὸν οὐρανὸ καὶ τὶς 
οἰμωγὲς τῶν σφαζομένων πληθυσμῶν 
ἡ Μικρὰ Ἀσία εἶχε καταστῆ ἕνας 
ἀπέραντος τόπος μαρτυρίου. Κατὰ 
τὸ βιβλικό: Ἡ κληρονομία ἡμῶν με-
τεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν 
ξένοις, ὀρφανοὶ ἐγενή-θημεν. 
Ἡ Ἑλλάδα ἐγκατέλειπε στὴ Μι-

κρασία πυρίκαυστα ἐρείπια, νεκρούς, 
ζωντανοὺς καταδικασμένους σὲ βέβαιο 
θάνατο καὶ ἀποξενώθηκε ἀπὸ ἕναν 
τεράστιο οἰκονομικὸ πλοῦτο, ὁ ὁποῖος 
θὰ ἀποτελοῦσε ἀνεξάντλητη πηγὴ 

εὐημερίας της στὸ μέλλον. Ἡ ἀνατο-
λικὴ φτερούγα τοῦ Ἔθνους ἀποκόπη-
κε. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ ἦταν πιὰ 
λειψὸ τὸ πέταγμά του. 

* 
Μετὰ τὸ 1922 ἦρθαν βεβαίως 

πολλὰ ἄλλα γεγονότα στὴν Ἑλλάδα: 
τὰ ταραγμένα χρόνια 1922-1940, ἡ 
ἐποποιΐα τῆς Πίνδου καὶ τῆς Βορείου 
Ἠπείρου, ἡ καθολικὴ ἀντίσταση τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ κατὰ τῆς γερμανοϊ-
ταλικῆς κατοχῆς στὰ χρόνια 1941-1944, 
οἱ αἱματηρὲς ἐμφύλιες ἀντιπαραθέσεις 
ποὺ ἐπισήμως ἔκλεισαν τὸ 1949, οἱ με-
ταπολεμικὲς ἐθνικὲς διεκδικήσεις, ὁ 
ἀπελευθερωτικὸς ἀγώνας τῆς Κύπρου 
μὲ τὶς προεκτάσεις του ὡς τὶς μέρες 
μας, τὰ ἑφτὰ χρόνια τῆς στρατιωτικῆς 
δικτατορίας, ἡ ἀσθματικὴ προσπά-θεια 
τῆς χώρας νὰ προλάβει τὸν ρυθμὸ τῆς 

M058 Χάρτης μέ σχολεῖα καί ἐκκλησίες τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Μ. Ἀσίαςκατα τό 1912, Ἀθήνα 1919. Ἀνήκει στόν 
Χριστόδουλο Χατζηχριστοδούλου, ἐπιδανείῳ στή 
Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου, 

Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (M058)
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προόδου τῆς ἄλλης Εὐρώπης καὶ νὰ 
συμπορευθεῖ μαζί της. 
Ἐν τούτοις, σημειώνει πάλι ὁ Κ. 

Τριανταφύλλου (1962), τὸ Ἔθνος 
ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι καθηλωμένον εἰς 
τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς Σμύρνης, τὴν 
ἐκτομὴν τῆς Ἀνατολῆς, τὸ ὁρόσημον 
τοῦ 1922· τίποτε δὲν ἤλλαξεν ἀπὸ 
τὴν φυσιογνωμίαν τῆς Ἑλλάδος τῆς 

ἑπομένης ἐκείνης τῆς καταστροφῆς. 
Κάτι ἔφυγε τότε ἀπὸ τὴν θέσιν του, 
ὁ δρόμος τῆς φυλῆς ἀνεκόπη, 
ἐσταμάτησεν, ἔπαθε συμφόρησιν ἡ 
ὁρμή της, ἕν μέγα κενὸν ἐδημιουργή-
θη πρὸ ἡμῶν καὶ βλέπει ἡ ἐθνικὴ συ-
νείδησις ὅτι τὸ κενὸν αὐτὸ θὰ κρα-
τήσῃ διὰ πολὺ εἰσέτι, ἴσως περισσό-
τερον ἀπὸ ἀριθμὸν δεκαετηρίδων. 
Τὴ συμφορά, τὸν βίαιο αὐτὸν ξε-

ριζωμὸ τῆς Φυλῆς, τὸν δεχθήκαμε, τὸν 
χωνέψαμε ὡς Ἔθνος, πήραμε τὴν 
ἀπόφαση τοῦ ρεαλιστῆ, προσπα-
θήσαμε νὰ λησμονήσομε. Δοκιμάσα-
με νὰ πνίξομε τὴν ἐθνικὴ ταπείνωση 
καὶ ἀπογοήτευση, συνθέσαμε λίγο 
ἀργότερα τὴ δόξα τοῦ 1940, ἡ ὁποία 
μᾶς ἦταν τόσο ἀπαραίτητη γιὰ νὰ 
ἀνακουφίσομε τὸν πόνο τῆς ἐθνικῆς 
πληγῆς μας. 
Ὅμως ἀδύνατο νὰ λησμονήσομε. 

Πάντα ψηλαφοῦμε τὸ ἀκρωτηριασμένο 
κορμί μας καὶ στρέφομε τὴ σκέψη 
στὸν κόσμο τῆς Ἀνατολῆς, εἴτε γιὰ νὰ 
ἀναλογιστοῦμε τὴν εὐτυχία του πρὶν 
ἀπὸ τὴν καταστροφὴ εἴτε γιὰ νὰ 
ἀνατρέξομε στὰ φρικτὰ γεγονότα 
τῆς συμφορᾶς, τῶν διωγμῶν καὶ τῆς 
αἰχμαλωσίας εἴτε γιὰ νὰ παρακο-
λουθήσομε τὸν κόσμο τῆς προσφυγιᾶς 
στὴν ἐπική του προσπάθεια νὰ ριζώσει 
στὶς νέες ἑστίες· εἴτε, τέλος, νὰ στο-
χαστοῦμε, νὰ κρίνομε ἢ νὰ θρηνήσο-
με. 
Φέτος, ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὴ συμ-

φορά, τὸ Ἔθνος στρέφει πάλι τὴν προ-
σοχή του -καὶ τὴν ἀγάπη του- στὶς 
πατρίδες ποὺ χάθηκαν. Ἂν οἱ νεκροὶ 
πεθαίνουν τότε μόνο, ὅταν τοὺς λη-
σμονοῦμε, τότε ὁ κόσμος τῆς Μι-

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ὁμολογία Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλά-
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Δωρεά Μόνας Σαββίδου-Θεοδούλουστη 
Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν  
Κύπρου, Βυζαντινό Μουσεῖο καί  

Πινακοθήκη ΙΑΜ (M.022)



92 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

κρασίας, καὶ στὴν εὐτυχία του καὶ 
στὸ μαρτύριό του, εἶναι ἀκόμα ζων-
τανός. 

* 
Παρὰ τὸν ἐφιαλτικό της ἐπίλο-

γο -στὸν ὁποῖο ὁδήγησαν οἱ φορὲς 
τῶν καιρῶν καὶ μιὰ σειρὰ 
ἀσυγχώρητων σφαλμάτων- ἡ μι-
κρασιατικὴ ἐκστρατεία, αὐτὴ καθ᾿ 
αὑτήν, ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη 
σύγχρονη ἐθνικὴ ἐξόρμηση τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ· μιὰ ἐξόρμηση ποὺ τοῦ 
ἔδωσε τὸν ὑψηλότερο ἴλιγγο τῆς 
ζωντάνιας του. Εἶχαν περάσει πολλοὶ 
αἰῶνες ἀφ᾿ ὅτου τὰ ὀροπέδια καὶ οἱ 
κοιλάδες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας γνώρισαν 
παρόμοια πολεμικὴ ἀρετή:  στὸ Καλὲ-
Γκρότο, στὸ Ἀλὴ-Βεράν, στὴν Ἁλμυρὴ 
Ἔρημο, στὶς Κυδωνίες, στὰ Βουρλά. 
Ὁ ἀπαράμιλλος ἡρωϊσμὸς τοῦ στρα-
τοῦ, ἡ ἀντοχή του καὶ ἡ ἐπιθετική του 
ὁρμὴ ἔκαμψαν τὴν ἀντίσταση πο-
λυαριθμότερου ἀντιπάλου, κάτω ἀπὸ 
τὶς πιὸ ἀντίξοες συνθῆκες, καὶ ὁδήγη-
σαν στὴν ἀκάθεκτη προέλαση στὸ 
βάθος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀξίζει ἐδῶ 
νὰ παρατεθεῖ ἡ μαρτυρία τοῦ ἴδιου 
τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὁ ὁποῖος, 
μιλώντας στὴν ἐθνοσυνέλευση τῆς 
Ἄγκυρας στὴν πρώτη ἐπέτειο τῆς κα-
ταστροφῆς, δήλωσε: Δὲν πρέπει νὰ 
λησμονοῦμεν ὅτι εἰς τὴν Μικρὰν 
Ἀσίαν δὲν ἡττήθη ὁ γενναῖος ἑλλη-
νικὸς στρατός. Ἡ πολιτική του ἡγε-
σία ἡττήθη. Πρέπει πάντα νὰ σκεφτό-
μαστε μὲ ὑπερηφάνεια τὸ ρωμαλέο 
ἐκεῖνο κατόρθωμα τοῦ Ἔθνους νὰ 
φθάσει ὡς τὶς παρυφὲς τῆς Ἄγκυρας, 
ξεκινώντας μόλις δέκα χρόνια πρὶν 

ἀπὸ τὴ Θεσσαλία καὶ τὶς ἀκτὲς τοῦ 
Ἀμβρακικοῦ. 

* 
Ἡ ἀμφιβολία ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνα-

ληφθεῖ ἡ μικρασιατικὴ ἐπιχείρηση δὲν 
πρέπει νὰ ἔχει θέση στὴ σκέψη μας 
σήμερα. Ἡ  ἐθνικὴ αὐτὴ ἐξόρμηση 
ἦταν φυσικὴ συνέχεια τῆς ἀναδίπλω-
σης τοῦ 1912-1913, ἀκόμα πιὸ πίσω 
τοῦ ἀγώνα τοῦ 1821 κι ἀκόμα πιὸ 
πέρα ἡ συνέχεια καὶ ἡ συνέπεια 
στὴν προσπάθεια ἐπανόρθωσης τοῦ 
1453. 
Ἐπρόκειτο γιὰ ἀμετάθετη ἐθνικὴ 

ἀνάγκη, ἀνάγκη σωτηρίας τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ἀπὸ τὸ 1821 καὶ 
μετὰ Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι δὲν μπο-
ροῦσαν πιὰ νὰ συμβιώσουν στὰ ἴδια 
χώματα. Τὸ ἀπέδειξαν τὰ κατοπινὰ 
γεγονότα στὶς διάφορες ἑλληνικὲς πε-
ριοχές, ἰδιαιτέρως στὴν Κρήτη. Ἡ φα-
ναριώτικη πολιτική, ποὺ φθάνει ὡς τὸν 
Ἴωνα Δραγούμη, γιὰ τὴν πολιτικοοι-
κονομικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀπορρόφη-
ση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας 
ἦταν πιὰ οὐτοπική, πρὸ πάντων μετὰ 
τὸ Κίνημα τῶν Νεοτούρκων τοῦ 

Ἐπιτάφιος της Παναγίας. Ἐργαστήριο Ἁγίων  
Τόπων, 19ος αἰώνας. Δωρεά Μητροπολίτου 

 Κένυας κ. Μακαρίου Τυλληρίδη στή Συλλογή 
Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου, Βυζαντινό 
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1908. Καὶ τὸ ξερίζωμα τοῦ μι-
κρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦταν 
ἀναπότρεπτη συνέπεια τῆς ἀνά-
πτυξης τοῦ ἐθνισμοῦ τῶν Τούρκων, 
ὅπως συνέβη ἀργότερα μὲ τοὺς 
λαοὺς τῆς Ἀφρικῆς σὲ σχέση μὲ τὰ 
ἐκεῖ εὐρωπαϊκὰ στοιχεῖα. 
Μπροστὰ στὴν ἀδυσώπητη 

ἀνάγκη νὰ σωθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς 
Μικρασίας τὸ Ἔθνος τόλμησε. 
Ἔτσι ἐπέβαλλε ἡ πραγματικότη-
τα καὶ ἡ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα 
ἐθνικὴ παράδοση. Θὰ ἀποτελοῦσε 
ἀσυγχώρητη φυγομαχία, ἄν, τὴ 
στιγμὴ ποὺ δινόταν ἡ εὐκαιρία νὰ 
πραγματοποιηθοῦν ὄνειρα αἰώνων, 
τὸ Ἔθνος δίσταζε, ἀντιμετωπίζο-
ντας μὲ σκεπτικισμὸ ἕνα τέτοιο 
ἐγχείρημα. 

* 
Ἔπειτα ἀπὸ τὸν σεισμό, τὸ 

Ἔθνος στύλωσε πάλι τὴ θέληση 
καὶ τὶς δυνάμεις του, προσβλέπον-
τας στὸ μέλλον. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα 
κλείνει στὰ σύνορα τοῦ κράτους τὸ 
σύνολο σχεδὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ἀφοῦ ἀπορρόφησε καὶ ἀποκατά-
στησε τὸν τεράστιο ἀριθμὸ τῶν 
προσφύγων τῆς Μικρασίας, οἱ 
ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν ἕνα πολὺ 
ζωντανὸ τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ, 
συμβάλλοντας στὴν ἐθνικὴ πρόοδο 
καὶ εὐημερία. Ἡ καταστροφὴ δὲν 
τὴν κατέβαλε. Πέτυχε ἀκόμα 
διεθνῆ προβολὴ στὴ ναυτιλία, στὴν 
τέχνη, στὴν ἐπιστήμη, στὸν ἀθλη-
τισμό. Λαὸς δυναμικός, ὅπως ὁ 
ἑλληνικός, εἶναι σὲ θέση νὰ γεμίζει 
τὰ χάσματα ποὺ ἀνοίγουν οἱ συμ-

φορές, νὰ ξεπερνᾶ τὶς ἱστορικές του 
περιπέτειες. Γι᾿ αὐτὸ κατάφερε νὰ 
διαπλεύσει τὸν χρόνο ἀπὸ τὴν 
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, ἐνῶ 
ἄλλοι λαοὶ ἔσβησαν μέσα στὴν ἴδια 
διαδρομὴ τοῦ χρόνου. 
Σήμερα ἡ μνήμη τῆς Μικρασίας 

ζεῖ ἀμείωτη στὶς καρδιὲς τῶν 
Ἑλλήνων. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὸ 1922 
ἀκμάζουν στὶς νέες ἑστίες ἱδρύμα-
τα ὅπως οἱ Ἑνώσεις Σμυρναίων, 
Ποντίων καὶ ἄλλων, ὅτι Ἕλληνες, 
μικρασιατικῆς ἢ μὴ καταγωγῆς, κα-
τοικοῦν σήμερα στὴ Νέα Ἰωνία, στὴ 
Νέα Σμύρνη, στή Νέα Φιλαδέλφεια, 
στὴ Νέα Κρήνη ἢ στὴ Νέα Με-
ναιμένη, τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε χρόνο 
ἐπαναλαμβάνονται τόσο ζωντανὲς 
οἱ ἐκδηλώσεις μνήμης τῶν Χαμέ-
νων Πατρίδων, ἐκδίδονται λαμπρὰ 
ἔντυπα ὄπως τὸ Ἀρχεῖον Πόντου 
ἢ τὰ Μικρασιατικὰ Χρονικά, 
ὑψώνονται μιὰ καινούρια Ἁγία 
Φωτεινὴ καὶ μιὰ νέα Εὐαγγελικὴ 
Σχολή, γράφονται νέα τραγούδια 
γιὰ τὴ Σμύρνη, τὸ Ἀϊβαλὶ καὶ τὴν 
Ἁγιὰ Σοφιά, εἶναι ἀρκετὰ νὰ 
δείξουν πόσο κοντά μας βρίσκεται 
ἀκόμα ἡ μνήμη καὶ ἡ λαχτάρα τῆς 
χαμένης Ἑλλάδας τῆς Ἀνατολῆς. 

 
Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ 

μὴ πάψομε νὰ θυμόμαστε. Ὄχι γιὰ 
νὰ μισαλλοδοξήσομε ἢ γιὰ νὰ 
ἐκδικηθοῦμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ διατη-
ροῦμε σταθερὴ μέσα μας τὴ μνήμη 
ἑνὸς τόπου καὶ ἑνὸς κόσμου, ὁ 
ὁποῖος, ἑλληνικὸς τρεῖς χιλιάδες 
χρόνια, κρατοῦσε συνεχῶς τὴν 
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ἀσπίδα ἀπέναντι στὶς 
θύελλες τῆς Ἀσίας, 
συντελώντας ἀποτε-
λεσματικῶς στὴν προ-
κοπὴ τοῦ Ἔθνους. 
Καὶ γιὰ νὰ μποροῦμε, 
ἀντλώντας ἀπὸ τὴν 
πικρὴ πείρα τῆς συμ-
φορᾶς, νὰ δρομολο-
γοῦμε πάνω σὲ στα-
θερότερες βάσεις τὴ 
μελλοντικὴ πορεία 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ὡς λαὸς φέρομε 

ἔντονη ἀγωνιστικὴ 
διάθεση. Στὶς κρίσι-
μες ὧρες τοῦ Ἔθνους 
νιώθομε δυνατὸ τὸ χρέος ἀπέναν-
τι σ᾿ αὐτὴν τὴν ἀγωνιστικότητα, 
χάρις στὴν ὁποία - καὶ χάρις στὴ 
συνείδηση τῆς ἀξίας τοῦ πνεύμα-
τος - κατορθώσαμε νὰ δια-σχίσο-
με τοὺς αἰῶνες τῆς ἱστορίας. Αὐτὸς 
ὁ συνδυασμὸς τοῦ πνεύματος καὶ 
τοῦ ἡρωϊκοῦ ἤθους, ἐμποτισμένου 
μὲ τὴν προθυμία γιὰ προσφορὰ καὶ 
θυσία, στάθηκαν οἱ δυὸ πόλοι τῆς 
συστροφῆς καὶ τῆς ἀνά-δειξής 
μας μέσα στὸν χρόνο. 
Κάθε φορὰ ποὺ οἱ δυνάμεις 

αὐτὲς μᾶς ἀπολείπουν βυθιζόμα-
στε στὰ ὑπόγεια τοῦ κακοῦ. 
Ἡ καθίζηση ὅμως αὐτὴ εἶναι μόνο 
προσωρινή. Γρήγορα συνερχόμα-
στε, μαζεύομε τὸν πόνο τῆς 
πληγῆς μας, καὶ ἀρχί-ζομε νὰ 
ἀνεβαίνομε τὰ σκαλοπάτια τῆς 
ἀρετῆς. Ἀπόδειξη τὸ 1821, γέν-
νημα τῆς Ἅλωσης καὶ τῆς ἀγωνιώ-
δους προσπάθειας τριακόσιων καὶ 

πλέον χρόνων. Ἀπόδειξη καὶ ἡ 28η 
Ὀκτωβρίου 1940, ποὺ ξεπήδησε 
μέσα ἀπὸ τὴ συμφορὰ τοῦ 1922 
καὶ τὰ τραγικὰ χρόνια ποὺ ἀκο-
λούθησαν. 
Ὁ Μακρυγιάννης, μὲ τὴ γνωστή 

του διατύπωση, μᾶς βεβαιώνει 
ὅτι παλαιόθεν καὶ ὡς τώρα ὅλα τὰ 
θερία πολεμοῦν νὰ μᾶς φᾶνε καὶ 
δὲν μποροῦνε· τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ 
μένει καὶ μαγιά. Αὐτὴ τὴ μαγιά, 
ποὺ ἔχει τὴ δύναμη νὰ ζυμώνει ὅλο 
τὸ φύραμα, ἔχομε χρέος νὰ τὴν 
κρατοῦμε πάντα ζωντανή. Φτάνει 
να μὴν ἀποχρωματιστοῦμε, νὰ μὴ 
ξεθωριάσομε, ἐγκαταλείποντας τὶς 
ἀξίες ποὺ μᾶς κράτησαν ζωντανοὺς 
στὶς χιλιετίες τῆς ἱστορίας μας, 
μέσα στοὺς θολοὺς σημερινοὺς 
καιροὺς τῆς λεγόμενης παγκο-
σμιοποίησης, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν 
ἐξανδραποδισμὸ τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους.

Πιστοποιητικό Βάπτισης (ἀρ. 85) Θεοφίλου Μουπαγιατζῆ 
(15.1.1884), Ἱερά Μητρόπολις Καισαρείας, Νεάπολη 28 

Ἰανουαρίου 1884. Συλλογή Πόπης Μουπαγιατζῆ. 
 Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (Μ.078)
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Σέ αὐτά τά μέρη», γράφει στό 
Ἡμερολόγιό του, ὁ Σμυρνιός 
Γιῶργος Σεφέρης, τό καλο-

καίρι τοῦ 1950, «δέν μπορεῖς νά 
μή συλλογίζεσαι ὁλοένα τήν πα-
λιά Ρωμιοσύνη. Τέσσερις ἤ πέν-
τε ἀρχαιολογίες στή Μικρασία: 
προκλασική, κλασική, ἑλληνιστι-
κή, βυζαντινή, καί ἡ νεοελληνική. 
Τούτη τήν τελευταία τήν ἁρπά-
ζεις τή στιγμή πού βυθίζεται 
στό χῶμα. Μπορεῖς νά διακρίνεις 
ἀκόμη τούς λώρους πού τή δέ-
νουν μέ τόν πάνω κόσμο καί κό-
βουνται ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο. 
Ἑλληνική γλώσσα, ἐκκλησιές, 
σπίτια, παραδομένες χειρονο-
μίες». 

 Ὁ σεφερικός λόγος μεταφέρει 
τήν κοινή διαπίστωση ὅτι ἡ Ἰωνία 
εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες κοι-
τίδες τοῦ νεότερου Ἑλληνισμοῦ. 
Χωρίς τόν Μικρασιατικό Ἑλληνι-
σμό εἶναι ἀμφίβολο ἐάν ἐπιβίωνε 
μέχρι σήμερα ὁ ἑλληνικός κόσμος. 

Ὅταν στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα ἡ 
παρακμή τῶν ἑλληνικῶν πόλεων 
ἔφερε νομοτελειακά τή ρωμαϊκή 
κατάκτηση, ἡ Μικρά Ἀσία ἀπο-
τέλεσε τό ἐφαλτήριο γιά τήν και-
νούργια ἐξάπλωση τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ. Μετά τήν ἐπικράτηση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ καί τή μεταφορά 
τῆς πρωτεύουσας στήν Κωνσταν-
τινούπολη, ἡ Μικρασία παρέμει-
νε γιά ἐκατονταετίες, μέχρι καί τόν 
εἰκοστό αἰώνα, μία ἀπό τίς βασι-
κές κιβωτούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.  
Εἰδικότερα ἡ Σμύρνη, ἡ πρω-

τεύουσα τῆς Ἰωνίας, ἡ «Γκιαούρ 
Ἰσμίρ» τῶν Τούρκων, ἦταν ἀπό τά 
μέσα τοῦ 18ου αἰώνα μία εὐρω-
παϊκή πόλη καί ἀποτελοῦσαν 
μαζί μέ τήν Κωνσταντινούπολη τίς 
δύο βασικές ἐξόδους τῆς Ἀνατολῆς 
πρός τή Δύση. Οἱ ξένοι περιηγη-
τές περιγράφουν τή Σμύρνη τοῦ 
19ου αἰώνα ὡς τή μεγαλύτερη 
ἑλληνική πόλη καί ἄς μήν ἀνῆκε 
στό ἑλληνικό βασίλειο, ἐνῶ φιλο-
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ξενοῦσε ὁρισμένα ἀπό τά σημαν-
τικότερα ἐκπαιδευτήρια στήν 
ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευ-
σης, τήν «Εὐαγγελική Σχολή» 
καί παλαιότερα τό «Φιλολογικόν 
Γυμνάσιον» καί τυπογραφεῖο ἀπό 
τή δεκαετία τοῦ 1810.  
Ὅλα αὐτά διακόπηκαν βίαια 

καί ἄδοξα τό καλοκαίρι τοῦ 1922. 
Στίς 27 Αὐγούστου 1922 τά 
πρῶτα τμήματα Τούρκων ἀτά-
κτων μπῆκαν στή Σμύρνη ὅπου 
εἶχαν συγκεντρωθεῖ 300.000 πε-
ρίπου πρόσφυγες ἀπό τό ἐσωτε-
ρικό τῆς Μικρασίας. Ὅσα ἀκο-
λούθησαν εἶναι λίγο πολύ γνωστά. 
Λίγες μέρες ἀργότερα, μετά τήν 
πυρπόλησή της, τό μαρτύριο τοῦ 
μητροπολίτη Χρυσοστόμου, τίς 
σφαγές καί τόν ξεριζωμό, ἡ ἑλλη-
νική Σμύρνη δέν ὑπῆρχε πιά.  
Γιά τόν μικρασιατικό πληθυσμό 

ἡ συνέχεια ἀποδείχτηκε ἀκόμη δυ-
σκολότερη: Γιά ὅσους κατάφεραν 
καί ξέφυγαν ἀπό τόν θάνατο 
ἀκολούθησε ἡ δοκιμασία τῆς προ-
σφυγιᾶς. Χιλιάδες οἱ νεκροί καί ὁ 
ἀριθμός τῶν προσφύγων τερά-
στιος. Ἡ ἐπίσημη λήξη τοῦ δρά-
ματος, πού σήμανε τήν προσφυ-
γοποίηση καί τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ γράφτηκε μέ τή Σύμ-
βαση τῆς Λωζάνης, τό 1923. Μέ 
τόν ὄρο πού καθιέρωσε, τῆς 
«Ἀνταλλαγῆς πληθυσμῶν», με-
τακινήθηκαν χωρίς τή θέλησή τους 
δεκάδες χιλιάδες οἰκογένειες, οἱ 

ὁποῖες δέν θά εἶχαν ποτέ τό δι-
καίωμα ἐπανεγκατάστασής τους 
στήν πατρική γῆ.  
Δέν θεωρῶ τό κύριο ζητούμε-

νο τήν ἀποκλειστική ἐπιμονή στά 
ἐξωτερικά αἴτια τῆς Μικρασια-
τικῆς καταστροφῆς. Προφανῶς 
ἔχουν τεράστιες εὐθύνες οἱ ἐξω-
γενεῖς παράγοντες, σύμμαχοι καί 
μή, οἱ συνήθεις Πόντιοι Πιλάτοι, 
ὅμως οἱ κύριες εὐθύνες εἶναι 
ἑλληνικές καί εἶναι συνολικές: 
ἡγεσίας καί λαοῦ, στό τμῆμα καί 

Τίτλος ἰδιοκτησίαςαπο τό Ἰκόνιο στήν πα-
λαιοτουρκική. 20ός αἰώνας - Ἀνῆκε στήν 
Καλλιόπη Θεοφίλου Μουπαγιατζῆ, τό γέ-
νος Ἀντωνίου Πολάτογλου, ἀπό τή Σίλλη 
Ἰκονίου - Συλλογή Πόπης Μουπαγιατζῆ. 
Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ 

(M072)



97ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

στόν βαθμό πού τούς ἀναλογεῖ. 
Ἀπό τούς κύριους παράγοντες τῆς 
κατάρρευσης τοῦ μετώπου ἦταν ὁ 
Ἐθνικός Διχασμός, δηλαδή ἡ διχό-
νοια, ὁ τυφλός φανατισμός, τά 
κομματικά καί προσωπικά πάθη. 
Ἐμφανίστηκαν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 
20οῦ αἰώνα, φάνηκε νά ξεπερ-
νιοῦνται μέ τήν ἀγαστή συνεργα-
σία τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐλευθέρι-
ου Βενιζέλου μέ τό παλάτι, στή νι-
κηφόρα περίοδο τῶν Βαλκανικῶν 
πολέμων τοῦ 1912-1913 καί 
ἐπανῆλθαν μέ πρωτοφανῆ ὀξύτη-
τα ἀπό τό 1915. Ὁ ἐκλεκτός τῆς 
λαϊκῆς ψήφου Βενιζέλος παρά τή 
νίκη του στίς ἐκλογές ὑποχρεώθη-
κε ἀπό τόν βασιλιά Κωνσταντῖνο νά 
παραιτηθεῖ δύο φορές μέσα σέ λί-
γους μῆνες καί στίς τελευταῖες 
ἐκλογές τοῦ 1915 δέν πῆρε μέρος. 
Ὁ Κωνσταντῖνος παραβιάζοντας τό 
Σύνταγμα ἐπιθυμοῦσε νά ἀσκεῖ καί 
τήν ἐξωτερική πολιτική καί νά 
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Βενιζέλο. Ταυ-
τόχρονα καί οἱ δύο ἡγέτες ἐπικοι-
νωνοῦσαν πιό εὔκολα καί ἐμπι-
στεύονταν περισσότερο, ὁ ἕνας τό 
Βερολίνο καί ἄλλος τό Λονδίνο, 
παρά ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ἀκολούθη-
σαν οἱ δύο Ἑλλάδες, τό κράτος τῆς 
Θεσσαλονίκης πού δημιουργήθηκε 
ἀπό τό κίνημα τῆς «Ἐθνικῆς Ἄμυ-
νας», οἱ ὠμές ἐπεμβάσεις τῶν ξέ-
νων δυνάμεων πού παραβίασαν τήν 
ἐθνική κυριαρχία, τό ἀνάθεμα εἰς 
βάρος τοῦ Βενιζέλου ἀπό τήν Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δας, τό πογκρόμ εἰς βάρος τῶν βε-
νιζελικῶν τόν Νοέμβριο τοῦ 1916, 
ἡ βενιζελική παλινόρθωση τόν Ἰού-
νιο τοῦ 1917, ἡ φυγή τοῦ Κων-
σταντίνου, οἱ ἐξορίες, οἱ διώξεις καί 
ἡ ἀποπομπή ἀπό τόν στρατό τῶν 
ἀντιβενιζελικῶν καί πολλά ἄλλα 
θλιβερά.    
Ὡς ἄμεση συνέπεια καί συνέχεια 

τῶν παραπάνω, ἦταν πολλοί ἀπό 
τούς ἀντιπάλους τοῦ Βενιζέλου, 
στήν πολιτική καί στόν στρατό, νά 
εὔχονται καί νά προσπαθοῦν νά 
ἀποτύχει, ὄταν ἐπιδίωκε τήν πραγ-
μάτωση τῆς Μεγάλης Ἰδέας στά μι-
κρασιατικά ἐδάφη, ἀπό τόν Μάιο 
τοῦ 1919 καί τήν ἀποβίβαση τοῦ 
ἑλληνικοῦ στρατοῦ στή Σμύρνη. 
Τραγική κορύφωση αὐτῆς τῆς πα-
ρανοϊκῆς πόλωσης καί τοῦ μίσους 
ἦταν ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας ἐναν-
τίον τοῦ Βενιζέλου στό Παρίσι, δύο 
μόνον ἡμέρες μετά τήν ὑπογραφή 
τῆς θριαμβευτικῆς γιά τήν Ἑλλά-
δα Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, τόν 
Ἰούλιο τοῦ 1920. Τήν ἴδια ὤρα πού 
εἶχε γίνει πραγματικότητα τό βε-
νιζελικό ὄνειρο τῆς Ἑλλάδας τῶν 
«δύο ἠπείρων καί τῶν πέντε θα-
λασσῶν», δύο Ἕλληνες ἀπότακτοι 
ἀξιωματικοί ἀποπειράθηκαν νά 
δολοφονήσουν τόν πρωθυπουργό 
τῆς χώρας τους... Ἀκολούθησαν τά 
ἰουλιανά, τά ἔκτροπα εἰς βάρος 
ἀθώων ἀντιβενιζελικῶν, ἡ δολοφο-
νία τοῦ Ἴωνα Δραγούμη, ἡ ἐκτό-
ξευση τῶν ἐμφύλιων παθῶν, ἡ 
ἥττα τοῦ Βενιζέλου στίς ἐκλογές 
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τοῦ 1920 καί ἡ θεαματική παλι-
νόρθωση τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντί-
νου στόν θρόνο του.  
Ἡ ἐπιστροφή τοῦ βασιλιᾶ Κων-

σταντίνου σήμανε τήν ἐπάνοδο 
τῶν ἀντιβενιζελικῶν στή διοίκηση 
ἀλλά καί στόν στρατό. Στό μέ-
τωπο, ἐνῶ ἡ προέλαση συνεχιζό-
ταν, οἱ βενιζελικοί ἀξιωματικοί 
ἀντικαταστάθηκαν ἤ ἀποχώρησαν 
καί τούς διαδέχθηκαν φιλοβασι-
λικοί. Τραγικό θύμα αὐτῶν τῶν 
ἐμφύλιων ἀντιπαραθέσεων στά-
θηκε ὁ Μικρασιατικός Ἑλληνι-
σμός: Πανηγύρισε τήν ἀπελευθέ-
ρωσή του, τό 1919-1920, καί 
ἐγκαταλείφθηκε στήν τύχη του, τό 
1922, γνωρίζοντας τόν ὄλεθρο 
καί τήν καταστροφή. Ὅσοι καί 
ὅσες κατάφεραν νά γλυτώσουν 
ἀναγκάστηκαν  νά πάρουν τόν 
δρόμο τῆς ὁριστικῆς προσφυγιᾶς. 
Ὅπως ἔγραφαν οἱ φιλοκυβερνη-
τικές ἀθηναϊκές ἐφημερίδες τόν 
Αὔγουστο τοῦ 1922, τό κύριο ζη-
τούμενο ἦταν «νά σωθεῖ ἡ Ἑλλά-
δα», ἡ γεωγραφική περιφέρεια 
πού περικλειόταν στό ἑλληνικό βα-
σίλειο...  
Ἡ τραγικότερη συνέπεια ἦταν 

ἡ ἐκρίζωση δεκάδων χιλιάδων 
ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν ἀπό τίς 
ἑστίες τους, ἀπό τίς προαιώνιες 
ἱστορικές τους κοιτίδες, καί ὁ βί-
αιος ἐκτουρκισμός τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας. Γιά πρώτη φορά, ὕστερα 
ἀπό τρεῖς χιλιάδες χρόνια, στα-

μάτησαν νά ἀκούγονται ἑλληνικά 
στίς ἀκρογιαλιές τοῦ Ὁμήρου. 
Καί βέβαια, ἡ νέα γεωπολιτική 
πραγματικότητα θά ἐπιβάρυνε 
ἀρνητικά καί τήν ἐξέλιξη τοῦ 
Κυπριακοῦ, ἀσχέτως ἐάν ὁ Κεμάλ 
Ἀτατούρκ εἶχε ἀκολουθήσει στά 
πρῶτα χρόνια μία πολιτική σε-
βασμοῦ τῶν συνόρων τῆς Συνθή-
κης τῆς Λωζάνης. 

 Ἡ Κύπρος εἶχε, ὅπως ἦταν φυ-
σικό ἀπό τή γεωγραφική της 

Χαράλαμπος Θεοδοσίου, Κύπριος ἐξ 
Αἰγύπτου (1893-1921). Ἐλαιογραφία σέ 
καμβά μέ ἐπιγραφή: SouvenirdelaGuerre-
Balkanique 1912-13. Ἔργο E. Georgoura. 
Ἀνήκει στίς ἀδελφές Κουδουναρη, ἐπιδα-
νείω στή Συλλογή Συνδέσμου Μικρα-
σιατῶν Κύπρου, Βυζαντινό Μουσεῖο  

καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (M055)
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θέση, πλῆθος σχέσεων καί ἐπαφῶν 
μέ τή Μικρά Ἀσία. Τά μικρασια-
τικά παράλια ἀποτελοῦσαν τήν 
οὐσιαστική ἐνδοχώρα γιά τό νησί 
μας, τή γεωγραφική καί φυσική 
του συνέχεια. Οἱ ἐπαφές αὐτές ἄν 
καί περιορίστηκαν ἀρκετά μετά 
τή βρετανική κατοχή τοῦ 1878 δέν 
ἔπαυσαν ποτέ. Οἱ περισσότερες 
σχέσεις βέβαια ὑπῆρχαν μέ τίς 
ἀπέναντι πόλεις, τῆς «Καραμα-
νιᾶς», τά Ἄδανα, τή Μερσίνα, τήν 
Ἀλλαγιά, τήν Ἀττάλεια, τό Ἀνε-
μούριο, τά Κυλίνδρια. Ἡ «Κα-
ραμανιά» πρόσφερε ἐργασία σέ 
δεκάδες Κύπριους ἀνειδίκευτους 
ἐργάτες ἀλλά καί ἐμπόρους καί 
ἐξειδικευμένους τεχνίτες, κυρίως 
κτίστες. Ἀπό τήν ἄλλη, σέ κάθε 
πολεμική σύγκρουση ἤ περίοδο 
ἔντασης στίς σχέσεις τῆς Ὀθω-
μανικῆς αὐτοκρατορίας μέ τήν 
Ἑλλάδα, ἑκατοντάδες Ἕλληνες 
τῶν ἀπέναντι μικρασιατικῶν πα-
ραλίων εὕρισκαν καταφύγιο γιά 
ἀρκετούς μῆνες στήν ἀγγλοκρα-
τούμενη Κύπρο. Τό ἴδιο συνέβαινε 
βέβαια καί μέ τούς Ἀρμενίους 
ὕστερα ἀπό τίς σφαγές, ἀλλά γιά 
μόνιμη ἐγκατάσταση. 

 Τά κυπριακά συναισθήματα 
γιά τή Μικρασιατική καταστρο-
φή καί τίς τεράστιες τραγικές της 
διαστάσεις σέ πολιτικό, ἐθνικό καί 
ἀνθρώπινο ἐπίπεδο, ἀποτύπωσε 
ἔξοχα ἡ θρηνητική σχετική ἐγκύ-
κλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυ-

ρίλλου Γ΄, τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 
τοῦ 1922:  
Ἡ ἑλληνική Ἰωνία ἐξέλιπε. 

Τό ἄνθος τοῦτο τοῦ ἑλληνικοῦ 
παραδείσου ἐφυλλορρόησεν ὑπό 
τήν ψυχρᾶν πνοήν δυσχειμέρων 
ἀνέμων. Ἐξέλιπε, διότι ἐγεννήθη 
καί ἔζησε καί ὑπ’ αὐτόν τόν βάρ-
βαρον τῶν ἀπίστων ζυγόν, ἑλλη-
νικωτέρα πάσης γῆς ἑλληνικῆς. 
Ἐξέλιπε, διότι μεθυσθεῖσα ἀπό 
τόν ἐνθουσιασμόν τῆς ἐλευθέρας 
ζωῆς ἥν ἔζησε τά τελευταία ἔτη 
καί πιστεύσασα εἰς τήν ὁριστι-
κήν πραγμάτωσιν τῶν γλυκονεί-
ρων τόσων αἰώνων, ἐλιτάνευσε 
ἔνθους καί ὑπέροχος περί τούς 
βωμούς τῆς ἐλευθερίας πρώτη 
τῶν ἀπελευθέρων ἀδελφή σύ-
ρουσα τόν χορόν τῶν ἐπινικίων. 
Νιόβη μυθική ἡ ἑλληνική ψυχή 

ἀντικρύζει εἰς ἀπέραντον καί 
ἄληκτον σειράν τούς γυμνούς 
καί ἀστέγους σύροντας κλο-
νούμενον τό βῆμα πρός τήν 
πικρᾶν μοίραν τῆς ἐξορίας μα-
κράν τοῦ γελαστοῦ καί γαλανοῦ 
οὐρανοῦ τῆς πατρίου γῆς, ὅπου 
εἶδον πρῶτον τό φῶς τοῦ ἡλίου 
καί ἠσθάνθησαν τήν χαράν τῆς 
ζωῆς, μακράν τῶν τόπων, ὅπου 
κοιμῶνται ἤδη τόν ὕπνον τοῦ 
μάρτυρος τόσοι καί τόσοι προ-
σφιλεῖς των.  

 Μόλις 52 χρόνια μετά τό 1922, 
θά ἀκολουθοῦσε ἡ κυπριακή τρα-
γωδία τοῦ 1974...

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Μιλώντας γιὰ τὴ Μικρασία, γιὰ τὴ 
σφαγὴ καὶ τὴν ἐξορία καὶ τὸν βί-
αιο ξερριζωμὸ τῶν ἀδελφῶν μας, 

ἑκατὸ τόσα χρόνια μετά, στέκομαι σ’ 
ἐκεῖνο ποὺ ἔγραψε ὁ φίλος μου ὁ Βά-
σος πὼς «ἡ μισὴ Κύπρος παραμένει τὸ 
μόνο ἐλεύθερο κομμάτι τῆς Μικρα-
σίας.» (Βάσος Πτωχόπoυλλος, Like a 
Rolling Stone, σ. 16) Ἡ 
Μικρὰ Ἀσία παραμένει ἡ 
μυστικὴ πατρίδα μας. Ἡ 
κρυφή μας ἀγάπη. Ἔτσι, 
γιὰ νὰ θυμόμαστε. 
Ἡ Κύπρος ὑπῆρξε πάν-

τοτε ἡ συνέχεια τῆς Μι-
κρασίας. Ἡ φυσική της 
προέκταση. Ἡ συνέχειά 
της. Στὴ Μικρασία ἀκουμ-
ποῦμε, μ’ αὐτὴν συναντιό-
μαστε ὑπογείως καὶ μυ-
στικῶς, μὲ τὴν ἀνάσα της 
ἀναπνέουμε ὡς ἀκριτικὸς 
Ἑλληνισμὸς μέσα στοὺς 
αἰῶνες. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
μυστικὸς μύθος τῶν 
Ἀκριτῶν, τὰ Ἀκριτικά μας 
ποιήματα καὶ ὁ Διγενὴς 
ποὺ μᾶς ἀκολουθεῖ.  
Ἐμεῖς ποὺ μεγαλώσαμε ἀκουμ-

πώντας στὴν Κυθρέα στὴν πλάτη τοῦ 
Πενταδάκτυλου, ψηλαφούσαμε ἀορά-
τως τὴν Πέτρα τοῦ Διγενῆ, ποὺ τὴν ἔρι-

ξε κυνηγώντας τὸν Σαρακηνό. Ἔτσι στὸ 
μέσο τοῦ κάμπου τῆς Μεσαορίας ἦταν 
τὸ ἑλληνικότατο ἄλλοτε χωρίο Πέτρα 
τοῦ Διγενῆ, ποὺ τὸ κατοίκησαν ἐξισ-
λαμίζοντας τοὺς κατοίκους του οἱ 
Ὀθωμανοί. Νὰ τὰ ἐπαναλαμβανόμενα 
ἱστορικὰ πάθη τοῦ ἀκριτικοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ κι ἡ περηφάνεια του μέσα στὴν 

καρτερία ποὺ τὸν συνο-
δεύει. 
Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ τὴ 

συνέχεια τῆς Μικρασίας. 
Μὲ τοὺς ἁγίους της ποὺ 
μᾶς ἀκολουθοῦν καὶ μᾶς 
εὐλογοῦν. Ποὺ τοὺς εὐλα-
βεῖτο ἐξόχως ἡ Κύπρος. 
Εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦμε 
τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἱερά 
μας, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε 
πόσο οἱ ἅγιοι τῆς Μικρα-
σίας κατοίκησαν στὶς ψυ-
χές μας. Μὲ τὸν ἅγιο Βα-
σίλειο ἀπὸ τὴν Καισά-
ρεια, πρῶτα, ποὺ τὸν 
ὑμνούσαμε ἐξαιρέτως τὶς 
μέρες τῶν Χριστουγέν-
νων. Μὲ τὶς πολλὲς ἐκκλη-
σίες του καὶ τοὺς ναούς 

του καὶ τὰ χωρία στὸ ὄνομά του. Με 
τὰ πολλὰ τοπωνύμιά του.  
Ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ Μικρασιατικὰ 

ἄσματα ποὺ μᾶς τραγουδοῦσε ἡ μάνα 

Δρ Νίκου Ὀρφανίδη 
Φιλολόγου – Λογοτέχνη

Κέντημα ἀστερόσχημο μέ 
βελονάκι (σμιλί), 20ός 
αἰώνας. Δημιουργία τῆς 

Ἰωάννας Εὐγενίδου τό γένος 
Γαβριηλίδου ἀπό τή Μερσί-
να. Δωρεά Σοφίας Εὐγενί-
δου καί Βέτας Κυπριανού-
στη Συλλογή Συνδέσμου Μι-
κρασιατῶν Κύπρου, Βυζαν-
τινό Μουσεῖο καί Πινακοθή-

κη ΙΑΜ (M.225)
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μου συνεχίζοντας τὴν παράδοση τοῦ 
παπποῦ μου. Ἔτσι ἐκεῖνο τὸ τρα-
γούδι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ποὺ μᾶς 
τραγουδοῦσε ἡ μάνα μου καὶ ποὺ τὸ 
βρίσκουμε πρῶτο - πρῶτο στὶς συλ-
λογὲς τῆς Λαογραφίας, δίπλα ἀπὸ 
ἐκεῖνο τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάλη-
πτο «Ὁ θάνατος τοῦ Διγενῆ» στὴν 
Κυπριακὴ παραλλαγή του. 
Στὴν Κυθρέα ἦταν μιὰ ὁλόκληρη 

ἐνορία καὶ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου μαζὶ μὲ δύο ἄλλα παρεκ-
κλήσια. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ποτα-
μίτης, μέσα στὰ νερὰ ποὺ διέτρεχαν 
τὴν Κυθρέα καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος 
τοὺς Μάντουδους, ψηλὰ στοὺς λό-
φους.  
Ἀλλὰ ἀπὸ τὸν τόπο τῆς Ἀνατολῆς, 

ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, μᾶς ἦλθαν οἱ Ἅγι-
οι Ἀνδρόνικος και ἡ ἁγία συμβία του 
Ἀθανασία. Ναοί τους εἶναι διεσπαρ-
μένοι σὲ ὅλη τὴν Κύπρο. Μαζὶ κι ὅλοι 
οἱ ἅγιοι καὶ ἀσκητές, οἱ λεγόμενοι 
Ἀλαμανοί, ποὺ ἄσκησαν στὶς κρύπτες 
καὶ στὶς ὀπὲς τῆς γῆς καὶ ποὺ προ-
σκυνήματά τους καὶ ναούς τους βρί-

σκουμε παντοῦ στὴν Κύπρο. 
Στέκομαι στοὺς δρόμους τῆς θά-

λασσας ποὺ ἕνωναν τὴν Κύπρο μὲ τὰ 
παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, Ἄδανα 
καὶ Μερσίνα. Ἔτσι ἔπαιρναν τοὺς 
δρόμους ἀπὸ τὴν Καππαδοκία οἱ Μι-
κρασιάτες ἀδελφοί μας καὶ ἔφταναν 
στὴν Κύπρο. 
Ψηλὰ ἀπὸ τὸν Πενταδάκτυλο βλέ-

παμε τὰ χιονισμένα βουνὰ τῆς Κα-
ραμανιᾶς.  Μαζὶ μὲ ἐκείνη τὴν πα-
ροιμιώδη φράση, «Πέρα βρέχει στὴν 
Καραμανιὰ χιονίζει.» Τόσο κοντά μας, 
ἡ πατρίδα μας ἡ Μικρασία. 
Ἔτσι, λοιπόν, κοντὰ στοὺς Μι-

κρασιάτες μαθήτευαν οἱ Ἕλληνες 
Ὀρθόδοξοι τῆς Κύπρου, οἰκοδομών-
τας τοὺς ναούς τους. Ἔτσι, γιὰ πα-
ράδειγμα, καὶ οἱ ἐκκλησίες τῆς πα-
τρίδας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη, 
τὸ Λιβίσι καὶ δίπλα στὴ Μάκρη, πα-
νομοιότυπες οἰκοδομικῶς καὶ τε-
χνικῶς μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔκτιζαν οἱ τε-
χνίτες τῆς Κύπου μὲ τὸ τέλος τῆς 
τουρκοκρατίας.  
Τόσα καὶ τόσα λοιπόν, ποὺ μᾶς δέ-

νουν μὲ ἕνα ὁλόκληρο κόσμο ποὺ ξε-
κληρίστηκε βιαίως μετὰ τὴν κατα-
στροφή. Μένουν νὰ μᾶς ἀκολου-
θοῦν τὰ μεγάλα προσκυνήματα τῆς 
Μικρασίας, ἡ Παναγία τοῦ Σουμελᾶ 
κι οἱ ἅγιοί της, ποὺ μετώκησαν εὐλο-
γώντας καὶ ἁγιάζοντας τὴν πατρίδα 
μας.  
Ἔτσι κι ὁ ἅγιος Ἀρσένιος Φαρά-

σων, ποὺ συνεχίζει νὰ παίρνει τοὺς 
δρόμους καὶ νὰ κατεβαίνει πεζὸς γιὰ 
τοὺς Ἁγίους Τόπους, περνώτας ἀπὸ 
τὰ Ἄδανα, κι ἂς ἔφυγαν διεσπαρμέ-
νοι στοὺς δρόμους τοῦ κόσμου οἱ Μι-
κρασιάτες ἀδελφοί μας. 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Φωτογραφία ἀπό ἑορτασμό Θεοφανείων 
στή Σίλλη Ἰκονίου, ἀρχές 20οῦ αἰώνα. 
Συλλογή Πόπης Μουπαγιατζῆ, Βυζαντινό 
Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (Μ168)
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Ἡ ἀρχή τῆς σύστασης τῆς 
Ἐκκλησίας στόν ἱστορικό 
καί καππαδοκικό Πόντο 

ταυτίζεται μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ 
ἀσκητισμοῦ στήν περιοχή, ὅπου 
πρῶτος ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας μέ 
κίνδυνο τῆς ζωῆς του δίδαξε τή 
χριστιανική θρησκεία. Ἡ πρώτη 
μονή ἱδρύθηκε ἀπό τόν Μέγα Βα-
σίλειο, ὁ ὁποῖος ὀργάνωσε τή 
μοναστική ζωή τοῦ Πόντου, ὅταν 
μαζί μέ τόν Γρηγόριο τόν Θεολό-
γο μόνασαν στήν κοιλάδα τοῦ πο-
ταμοῦ Ἴριδα καί μελέτησαν καί 
νομοθέτησαν τή μοναχική ζωή. 
Στό πνεῦμα αὐτῶν τῶν πατέ-

ρων, λοιπόν, ἱδρύθηκαν στήν προ-
ικισμένη μέ φυσικές καλλονές 
περιοχή τῆς Τραπεζούντας καί 
γύρω ἀπό αὐτήν, τά μοναστήρια 
τοῦ Πόντου. Τό χαρισματικό ἐξω-
κοσμικό περιβάλλον γρήγορα ἔγι-
νε τό κέντρο τοῦ κοινόβιου ἀσκη-

τισμοῦ. Ἡ ἐπίλυση τοῦ στεγα-
στικοῦ καί ἀσκητευτικοῦ προ-
βλήματος πολλῶν μοναχῶν στίς 
ἀπάτητες βουνοκορφές δημιούρ-
γησε τούς «συνοικισμούς τῶν 
μοναχῶν», πού ἀργότερα μέ τήν 
οἰκοδόμηση θαυμάσιων κτισμάτων 
καί ἱερῶν ναῶν μετεξελίχθηκαν σέ 
αὐτοτελῆ ἱδρύματα καί μονα-
στήρια. Ἐμπνευσμένος ἀπό τή μο-
ναστική ζωή τῆς πατρίδας του 
Τραπεζούντας, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος 
ὁ Ἀθωνίτης ἵδρυσε τό πρῶτο 
ἁγιορείτικο μοναστήρι. 
Τά μοναστήρια ἀποτελοῦσαν 

πάντα τούς προμαχῶνες τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί τούς τόπους ὑλο-
ποίησης τοῦ χριστιανικοῦ ἰδεώ-
δους. Ἐκεῖ καλλιεργήθηκε συ-
στηματικά στό πέρασμα τῶν 
αἰώνων ἡ σύνδεση τοῦ χριστιανι-
σμοῦ καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς 
γνώσης καί τῆς πίστης τῆς θείας 

Κώστα Φωτιάδη 
Καθηγητῆ Ἱστορίας Α.Π.Θ.

1. Ἀπό τό τεῦχος «7 Ἡμέρες τῆς Καθημερινῆς» 29/9/1996. Ἀναδημοσίευση 
ἀπό τήν ἰστοσελίδα http://www.diakonima.gr/2012/11/20/πόντος-μοναχισμός-καί-
μοναστήρια/ (29/04/22).
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καί ἀνθρώπινης σοφίας. Τό ἱερα-
ποστολικό ἔργο τῶν μονῶν πολ-
λές φορές ἐπεκτάθηκε καί ἔξω 
ἀπό τά γεωγραφικά ὅρια τοῦ Πόν-
του, μέ τή μεταλαμπάδευση τῆς 
χριστιανικῆς γνώσης στούς λαούς 
τῆς Ἀνατολῆς, Λαζούς, Ἀπχαζίους, 
Γεωργιανούς, Σκύθες κ.α. Οἱ μορ-
φωμένοι, τίς περισσότερες φορές, 
πατέρες δέν ἐργάστηκαν μόνο 
γιά τή διατήρηση τῆς θρησκευτικῆς 
καί ἐθνικῆς συνείδησης τῶν ὑπό-
δουλων Ἑλλήνων, ἀλλά στάθηκαν 
στό πλευρό τους κάθε φορά πού 
μαρτύρησαν στίς ἐπάλξεις τῆς 
Ὀρθοδοξίας, ὅταν μετέτρεπαν τά 
μοναστήρια σέ ἄσυλα καί ἀναρ-
ρωτήρια γιά τούς διωκόμενους 
Ἕλληνες. Γι’ αὐτό τόν λόγο κατά 
τόν Ε. Κυριακίδη «ὅπου τά μο-
ναστήρια διεσώθησαν, ἐκεῖ ὁ χρι-
στιανισμός ἔμεινε ἀμιγής, ὅπου δέ 
αὐτά κατεστράφησαν ἐκεῖ καί 
οὗτος τέλειον συνεξέλιπε». 
Στίς πιό δύσβατες καί ἀπό-

κρημνες περιοχές τοῦ Πόντου, 
ἱδρύθηκαν καί κραταιώθηκαν τά 
σπουδαιότερα ὀρθόδοξα μονα-
στήρια, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν 
ὁποίων εἶναι ἄγνωστος. Μόνο 
στήν περιοχή τῆς Χαλδίας ὁ Γ. Θ. 
Κανδηλάπτης ἀπαριθμεῖ πάνω 
ἀπό εἴκοσι. Αὐτά εἶναι: Ἡ μονή 
τῆς Παναγίας Γουμερᾶ, τοῦ Ἁγί-
ου Γεωργίου Χουτουρᾶ, ἡ Σταυ-
ροπηγιακή μονή τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Χαλιναρᾶ, τοῦ Ἁγίου Γε-

ωργίου Χάρσερας, τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Κελώρης στή Χερίαινα, τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς στήν Πράσαρη, 
τῆς Γεννήσεως Θεοτόκου Καλούλ, 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στό Δεβρεν-
τσή, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στόν 
Ἀληθινό Κρώμνης καί τή μονή τοῦ 
Καστροτείχου τοῦ Ἁγίου Βασι-
λείου Ἀστέρος στή Χάρσερα, τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Λερμούχου ἤ 
Ζαντοῦ, τά γυναικεία μοναστήρια 
τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου τῆς Ἴμε-
ρας καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό 
χωριό Ἀγρίδιο, τῆς Κοιμήσεως 
Θεοτόκου στή Χατουρά, τῆς Μι-
κρέσσας στή Κρώμνη, τοῦ Ἁγίου 
Ἰωάννου Ἀργυρουπόλεως, τοῦ 
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου στό Λιβάδι, τῆς 
Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στήν 
ἐνορία Μαρτίν τοῦ Δεμερτζήκιου, 
τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στό 
Ἀμπρικάντων, τῆς Ζωοδόχου 
Πηγῆς Ἀμπρικάντων, τοῦ Τιμίου 
Προδρόμου Φυτιάνων καί τῆς 
Εὐαγγελίστριας στό Σιμικλί τοῦ 
Κιουρτουνίου. Γνωστά μοναστή-
ρια στίς ἄλλες περιοχές τοῦ Πόν-
του ἦταν τό μοναστήρι πάνω στά 
ἐρείπια τοῦ κάστρου τοῦ Ἀκρίτα 
(Λευκόπετρα), τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου τῆς Γεράσαρης στό χω-
ριό Καλιάτιπι. Στήν ἐπισκοπή 
Νικοπόλεως ὑπῆρχαν ἄλλα τρία 
μοναστήρια στά χωριά Μπαλ-
τζάνα, Ἀλοῦτζε, καί Παναγία στήν 
περιφέρεια τοῦ Ἐπές, τῆς Κοιμή-

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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σεως τῆς Θεοτόκου στό χωριό 
Ὄλασα κοντά στήν τοποθεσία 
«Τρασιανότ». Ὑπῆρχε ἀκόμα στόν 
Πόντο κοντά στά Σούρμενα ἡ μονή 
τῶν Ἀσωμάτων στήν ἐκκλησια-
στική περιοχή τῆς ὁποίας ἀπο-
κρούστηκε ὁ Χάνος τῶν Τουρκο-
μάνων Βαϊραμπέγ ἀπό τά αὐτο-
κρατορικά στρατεύματα τοῦ Μα-
νουήλ Β΄, τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, τῆς 
Ἁγίας Σοφίας, τοῦ Ἁγίου Φιλίπ-
που, τῆς Παναγίας Θεοσκέπα-
στου, τοῦ Ἁγίου Σάββα καί τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου Νύσσης στήν 
Τραπεζούντα, τοῦ Ἁγίου Θεοδώ-
ρου Γαβρᾶ, τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ 
Στύλου, τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος 
Φωκᾶ, τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τοῦ Διά-
πλου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στήν 
Ἀμάσεια, τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, τοῦ 
Ἁγίου Ἀνδρέα καί τῆς Παναγίας, 
τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ Ἁγίου 
Ἐπιφανίου καί Ἁγίου Γεωργίου 
κοντά στήν Κερασούντα καί τῆς 
Παναγίας Θεοτόκου στό χωριό 
Πράσαρη. 
Πολλές μονές διέθεταν σπου-

δαῖες βιβλιοθῆκες μέ πολύτιμα 
χειρόγραφα, τά περισσότερα τῶν 
ὁποίων ἔχουν συληθεῖ, καί σχολές 
ὅπου φοιτοῦσαν διαπρεπεῖς ἐπι-
στήμονες καί δημογέροντες, παρά 
τίς ἀντιδράσεις τῶν μωαμεθανῶν 
γειτόνων τους. 
Πάντως, ἡ μοναστική ζωή τοῦ 

Πόντου ἔγινε παγκοσμίως γνωστή 
ἀπό τά τρία θαυματουργά σταυ-
ροπηγιακά μοναστήρια, τῆς Πα-

ναγίας Σουμελᾶ, τοῦ Ἰωάννη τοῦ 
Βαζελώνα, καί τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τοῦ Περιστερεώτα. 

 
Παναγία Σουμελᾶ 
Ἡ ἱερή μονή τῆς Παναγίας 

Σουμελᾶ βρισκόταν στό ὅρος 
Μελά, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τό ὄνομά 
της (σοῦ Μελᾶ). Σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση, τό 386 οἱ Ἀθηναῖοι μο-
ναχοί Βαρνάβας καί Σωφρόνιος 
ὁδηγήθηκαν στίς ἀπάτητες κορφές 
τοῦ Πόντου, ἔπειτα ἀπό ἀποκά-
λυψη τῆς Παναγίας, στό σημεῖο 
ὅπου μεταφέρθηκε ἀπό ἀγγέ-
λους ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας 
τῆς Ἀθηνιώτισσας, πού ζωγράφι-
σε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Οἱ νε-
ώτερες ἐπιστημονικές ἔρευνες 
τοποθετοῦν τήν ἵδρυση τῆς μονῆς 
στόν 10ο αἰώνα, ὅταν ἡ εἰκόνα με-
ταφέρθηκε στόν Πόντο ἀπό τόν 
ναό τῆς Παναγίας Ἀθηνιώτισσας 
στήν Ἀθήνα, ἐξαιτίας τῆς ἐπι-
δρομῆς τῶν Σαρακηνῶν. Ἄλλη μία 
ἄποψη τοποθετεῖ τή μεταφορά τῆς 
εἰκόνας στόν 9ο αἰώνα. Βέβαιο 
πάντως εἶναι, κατά τόν Χρύσαν-
θο Τραπεζούντας, ὅτι ἡ μονή 
Σουμελᾶ εἶναι μία ἀπό τίς 
ἀρχαῖες μονές τῆς Τραπεζούντας. 
Κοντά στό σπήλαιο-ἐκκλησία 

ὅπου τοποθετήθηκε ἡ εἰκόνα, στά 
1860 κτίστηκε ἕνας πανοραμικός 
τετραώροφος ξενώνας μέ ἑβδο-
μήντα δύο δωμάτια, βιβλιοθῆκες 
καί ἄλλους λειτουργικούς χώ-
ρους γιά τούς προσκυνητές. Τό 
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σοβαρό πρόβλημα τῆς ὕδρευσης 
τοῦ μοναστηριοῦ λύθηκε, κατά τήν 
παράδοση, μέ θαυματουργό τρό-
πο, μέ τό ἁγιασματικό νερό πού 
ἀναβλύζει μέσα ἀπό ἕνα γρανι-
τώδη βράχο. Οἱ θεραπευτικές 
ἰδιότητές του ἔκαναν πασίγνωστο 
τό μοναστήρι ὄχι μόνο στούς χρι-
στιανούς, ἀλλά καί στούς μου-
σουλμάνους πού ἀκόμη συνεχί-
ζουν νά ζητοῦν τή χάρη τῆς Πα-
ναγίας. 
Ἡ μονή ὑπέφερε κατά καιρούς 

ἀπό τίς ἐπιδρομές τῶν ἀλλόπι-
στων καί κλεφτῶν. Ἀρκετά περι-
στατικά συνδέονται μέ θαυμα-
τουργές ἐπεμβάσεις τῆς Παναγίας 
γιά τή σωτηρία τοῦ μοναστηριοῦ. 
Τή μονή προίκισαν μέ μεγάλη πε-
ριουσία καί πολλά προνόμια, 
κτήματα, ἀναθήματα καί κειμήλια 
οἱ αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου 
καί τῆς Τραπεζούντας. Πολλά 
ἀπό τά προνόμια πού χορήγησαν 
οἱ Κομνηνοί ἐπικυρώθηκαν καί 

ἐπεκτάθηκαν ἐπί 
Τουρκοκρατίας 
μέ σουλτανικά 
φιρμάνια καί πα-
τριαρχικά σιγί-
λια. Αὐτή ἡ 
εὔνοια πού ἔδει-
ξαν οἱ αὐτοκρά-
τορες δέν εἶναι 
ἀπόρροια μόνο 
θρησκευτικότη-
τας, ἀλλά καί 
προσωπικῆς ἀντί-

ληψης τῆς θείας ἐπέμβασης, ὅπως 
ἡ διάσωση τοῦ Ἀλέξιου τοῦ Γ΄ ἀπό 
φοβερό ναυάγιο. Ἀλλά καί οἱ 
σουλτάνοι εἶχαν προσωπικές 
ἐμπειρίες τῶν θαυμάτων πού 
ἐπιτελοῦσε ἡ Παναγία Σουμελᾶ. 
Ἀναφέρεται ἡ περίπτωση τοῦ 
σουλτάνου Σαλίμ Α΄ πού θερα-
πεύτηκε ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ 
τή βοήθεια τοῦ ἁγιάσματος τῆς 
μονῆς. 
Πολύτιμα ἔγγραφα καί πολλά 

ἀρχαῖα χειρόγραφα φυλάγονταν 
στή βιβλιοθήκη τοῦ μοναστηριοῦ 
μέχρι τό 1922, ὅταν οἱ Τοῦρκοι 
ἀφοῦ λήστεψαν ὅλα τά πολύτιμα 
ἀντικείμενα κατέστρεψαν ὁλο-
σχερῶς τό μοναστήρι, διαπράτ-
τοντας τό μεγάλο ἔγκλημα τῆς πο-
λιτιστικῆς γενοκτονίας. Χαρα-
κτηριστικό εἶναι τό γεγονός ὅτι 
ἀπό τά 52 ἑλληνικά χειρόγραφά 
τοῦ ἐθνογραφικοῦ μουσείου τῆς 
Ἄγκυρας πού μελέτησαν οἱ Α. 
Ντάισμαν καί Ν. Βέης, τά 34 προ-
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έρχονταν ἀπό τή μονή τῆς Πα-
ναγίας Σουμελᾶ. 

 
Ἅγιος Ἰωάννης Βαζελῶνος 
Τό παλαιότερο μοναστήρι 

τοῦ Πόντου εἶναι ὁ Ἅγιος 
Ἰωάννης Βαζελῶνος, σαράντα 
χιλιόμετρα ἀπό τήν Τραπε-
ζούντα πού κτίστηκε στήν 
περιοχή Ζαβουλῶν ἤ Βαζελῶν 
στά 270 μ.Χ. κατά τήν παρά-
δοση. Ἀπέκτησε ξεχωριστή 
φήμη τήν περίοδο τῆς αὐτο-
κρατορίας τῆς Τραπεζούντας. 
Στά ἀρχεῖα τῆς μονῆς βρέθηκαν κώ-
δικες μέ ἀντίγραφα τῶν χρυσό-
βουλων πού δώρισαν οἱ αὐτοκρά-
τορες τῆς Τραπεζούντας, δωρητήρια 
πιστῶν, πωλητήρια καί δικαστικές 
ἀποφάσεις. Μεγάλο μέρος τοῦ 
ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ βρίσκεται στήν 
Πετρούπολη, κλεμμένο ἀπό τόν 
Ρῶσο ἀρχαιολόγο Οὐσπένσκι. Πολ-
λά στοιχεῖα σχετικά μέ τό περιε-
χόμενο τῶν κωδίκων τῆς μονῆς μᾶς 
διασώζουν τά τελευταία χρόνια 
ἐξειδικευμένοι ἐρευνητές μέσα ἀπό 
διάφορα ἀρχεῖα εὐρωπαϊκῶν 
χωρῶν. 
Ἅγιος Γεώργιος Περιστερεώτας 
Σέ ἀπόσταση τριάντα χιλιομέ-

τρων ἀπό τήν Τραπεζούντα στήν πε-
ριοχή τῆς Γαλλίαινας, ἱδρύθηκε στά 
752 τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Περιστερεώτα, πού κατά τήν 
παράδοση ὀφείλει τό ὄνομά του στά 
τρία θεόσταλτα περιστέρια πού 

ὁδήγησαν τούς τρεῖς ἀσκητές ἀπό 
τά Σούρμενα γιά νά κτίσουν τό πα-
ρεκκλήσι του. Οἱ ἀσκητές ἔκτισαν τά 
πρῶτα καταλύματά τους στόν τε-
ράστιο βράχο, μέ ὕψος εἴκοσι πέν-
τε μέτρων ἀπό τή δυτική πλευρά 
καί ὀκτακοσίων ἀπό τήν ἀνατολική. 
Στούς δώδεκα αἰῶνες τῆς ζωῆς 

του, τό μοναστήρι προσέφερε ὑπη-
ρεσίες στήν Ἐκκλησία ἀλλά καί στό 
γένος. Ἦταν πάντα στή διάθεση τῶν 
προσκυνητῶν. Τό ταμεῖο του συν-
τηροῦσε φτωχές ἑλληνικές οἰκογέ-
νειες, χῆρες, ὀρφανά, ἀλλά καί σχο-
λεῖα καί μισθοδοτοῦσε τούς ἐκπαι-
δευτικούς. Ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό 
τούς χριστιανούς ἀλλά καί ἀπό τούς 
μουσουλμάνους τῆς γύρω περιοχῆς 
μέ χαρακτηριστικότερο παράδειγ-
μα τόν Βαγιαζήτ τόν Β΄, ὁ ὁποῖος 
χάρισε μεγάλα χρηματικά ποσά 
γιά τήν κατασκευή νέων ξενώνων. 
Ἡ μονή διέθετε πολύ ἀξιόλογη 

Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας, καραμανλίδικο (ΧΑΖΙΝΕΪ ΑΡΑΙ 
ΜΟΥΣΤΑΚΗΜΕΙ ΜΕΣΙΧΙΕ), Κωνσταντινούπολη (Ἰσταν-
πολδα), 1860. Δωρεά Μόνας Σαββίδου-Θεοδούλουστη 
Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου, Βυζαντινό 

Μουσεῖο καί Πινακοθήκη ΙΑΜ (M036)
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βιβλιοθήκη μέ ἀνεκτίμητης ἀξίας 
χειρόγραφα, βιβλία ἀπό μεμβρά-
νη, πάπυρο καί χαρτί, καθώς καί 
ἐπίσης καί πολλά ἄλλα κειμήλια 
πού μαρτυροῦν τή δόξα πού 
γνώρισε τό μοναστήρι. 

 
Καταφύγια 
Γενικότερα ὅλα τά μοναστήρια 

δέχτηκαν προνόμια ἀπό τούς 
Ὀθωμανούς σουλτάνους, κυρίως 
γιά οἰκονομικούς καί πολιτικούς 
λόγους, γιά νά ἀποφύγουν τήν 
ἀπογύμνωση τῆς χώρας ἀπό τόν 
πληθυσμό πού θά ἀναζητοῦσε 
καταφύγιο μακριά ἀπό τούς Ὀθω-
μανούς κατακτητές. Σημαντικό 
ρόλο γιά τήν παραχώρηση προ-
νομίων ἔπαιξε ἡ διαθήκη τοῦ 
Μωάμεθ πού ἀποκαλύφθηκε στό 
ὅρος Σινά καί πού περιέχει τήν 
ἐντολή νά τιμῶνται τά χριστιανι-
κά μοναστήρια. Ἀλλά τά μονα-
στήρια ἐξασφάλιζαν στούς κατα-
διωκόμενους χριστιανούς τή ζωή 
τούς ὑπό τήν προστασία τῆς 
Ὑψηλῆς Πύλης, μέ τίς ἐξαγορα-
σμένες ἐκδουλεύσεις περισσότερο. 
Σήμερα εἶναι ἱστορικά τεκμη-

ριωμένο ὅτι στόν μικρασιατικό 
χῶρο ἕνας ἀπό τούς ἀποφασιστι-
κότερους παράγοντες πού συνέ-
βαλε στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ εἶναι ὁ μοναχισμός. Πέρα 
ἀπό τά θρησκευτικά τους καθή-
κοντα, οἱ μοναχοί βοηθοῦσαν καί 
στήριζαν τούς καταπιεσμένους 

ἀδελφούς τους, πού εἶχαν κατα-
φύγει στίς βουνοκορφές καί στόν 
κρυπτοχριστιανισμό, ἰδιαίτερα 
μετά τήν ἅλωση τῆς Τραπεζούν-
τας. Ἦταν χρέος τους ἡ δωροδο-
κία τῶν Τούρκων ὑπαλλήλων, ἡ 
ἱεραποστολή στίς χριστιανικές 
κοινότητες τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν, 
ἡ τέλεση ὅλων τῶν χριστιανικῶν 
μυστηρίων στά ἑλληνικά καί κρυ-
πτοχριστιανικά χωριά, ἡ διδα-
σκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί 
ἡ διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς καί 
ἐθνικῆς κληρονομιᾶς, ἡ ἐξασφάλιση 
οἰκονομικῆς βοήθειας ἀπό τούς 
ὁμόδοξους ἀδελφούς τῆς Ρωσίας 
καί τῆς Μολδαβίας. Ἡ σημασία 
τῶν μοναστηριῶν ὡς καταφύγιο 
τῶν χριστιανῶν ἦταν ἰδιαίτερα με-
γάλη σέ περιόδους πολέμου. 
Οἱ ἐκδιωχθέντες Πόντιοι τῆς 

Μικρᾶς Ἀσίας τοῦ 1923, ἀφοῦ 
ἐγκαταστάθηκαν στίς νέες τους 
πατρίδες, μέσα σέ τριάντα χρόνια, 
ἄρχισαν νά ἐπανιδρύουν τά μο-
ναστήρια τους πού εἶχαν ἀφήσει 
στόν Πόντο. Ἔτσι σήμερα ὑπάρ-
χουν στή Μακεδονία τά προσκυ-
νήματα Παναγία Σουμελᾶ, Ἅγιος 
Ἰωάννης Βαζελῶνος, Θεόδωρος 
Γαβρᾶς, Ἅγιος Γεώργιος Περι-
στερεώτας καί Παναγία Γου-
μερᾶ, βάλσαμο στήν ἀθεράπευτη 
νοσταλγία τῶν ξεριζωμένων 
Ἑλλήνων, μία καί λειτουργοῦν ὡς 
ἀερογέφυρα μέ τίς ἀλησμόνητες 
πατρίδες.

Μνήμη Μικρασίας
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Τό βράδυ τῆς ἀποφράδας γιά 
τόν Μικρασιατικό ἑλληνισμό 
27ης Αὐγούστου 1922, γρα-

φόταν ὁ τραγικός ἐπίλογος μίας 
ἀπό τίς δραματικότερες σελίδες 
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Καί σέ 
αὐτήν, ὁ κλῆρος, ἀναπόσπαστο 
κομμάτι τοῦ ἔθνους, δέν μποροῦσε 
παρά νά ἔχει τή δική του συν-
δρομή. Μέ τό μαρτυρικό θάνατο 
τοῦ ἀκατάβλητου πατριώτη Μη-
τροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστο-
μου Καλαφάτη, ἀφοῦ προηγήθη-
κε ἡ διαπόμπευσή του ἀπό τό φα-
νατισμένο τουρκικό πλῆθος, ἡ 
Σμύρνη καί μαζί της ὁλόκληρος ὁ 
ἑλληνισμός τῆς Ἰωνίας, παραδί-
δονταν στή θηριωδία τῶν κεμα-
λικῶν στρατευμάτων ὑπό τόν 
Νουρεντίν Μπέη.  
Ὁ Χρυσόστομος γεννήθηκε τό 

1867 στήν Τρίγλια τῆς Προποντί-
δας καί σπούδασε στήν περίφη-
μη Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς 
Χάλκης. Σφυρηλατημένος στά 
ἐθνικά ἰδεώδη, στό μεγάλο σχολεῖο 
τῆς Χάλκης, ἐκδήλωσε νωρίς τίς 

σπάνιες ἀρετές μίας πολυσχι-
δοῦς φυσιογνωμίας, πού ἐμέλλε νά 
πρωταγωνιστήσει στόν Μικρα-
σιατικό Ἑλληνισμό. Ἔτσι ἀποτέ-
λεσε τήν αἰχμή τοῦ δόρατος μίας 
ὁμάδας φωτισμένων κληρικῶν, 
πού ἔγκαιρα διεῖδαν τή δυνατό-
τητα ὑλοποίησης τῆς Μεγάλης 
Ἰδέας, ἡ ὁποία ἐκφραζόταν πρα-
κτικά μέ τήν προοπτική ἐνσωμά-
τωσης τοῦ συνόλου τῶν ἑλληνικῶν 
πληθυσμῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ 
Αἵμου, τῆς Μικρασίας, τῶν Αἰγαι-
οπελαγίτικων νησιῶν καί τῆς Κύ-
πρου μας. Αὐτό τό ἀπαράμιλλο 
ἐθνικό του φρόνημα, βρῆκε πεδίο 
δόξης λαμπρό, στήν ὑπόθεση τοῦ 
Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, ὅπου μέ 
ἀμείωτο πάθος καί ἔνταση ἀπό τό 
1902 μέχρι τό 1910 σάν Μητρο-
πολίτης Δράμας δίνεται στήν ἐπι-
τυχῆ ἔκβασή του. 
Ἡ σύγκρουσή του μέ τίς ὀθω-

μανικές ἀρχές τῆς περιοχῆς εἶναι 
ἀναπόφευκτη, μέ ἀποτέλεσμα τήν 
ἀνεπιθύμητη ἀπομάκρυνσή του 

Γιάννη Ἀντωνιάδη 
Θεολόγου 

Γεν. Γραμματέα Συνδέσμου Θεολόγων ΟΕΛΜΕΚ
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ἀπό τή Μητρόπολη Δράμας. Ὁ 
Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄, πού γνω-
ρίζει τίς ἱκανότητές του, τόν το-
ποθετεῖ στήν νευραλγικῆς σημα-
σίας γιά τόν ἑλληνισμό Μητρόπολη 
Σμύρνης. Καί στή Σμύρνη ὅμως ὁ 
φλογερός πατριώτης, εὐθύς ἀμέ-
σως, πρωτοστατεῖ σέ κάθε δρα-
στηριότητα ἐθνικοῦ χαρακτήρα. 
Αὐτό θά ἐπισύρει τή δυσφορία τοῦ 
τουρκικοῦ στρατιωτικοῦ κατε-
στημένου, κυρίως τοῦ Νομάρχη 
Σμύρνης ἀλλά καί τοῦ Τούρκου 
Ὑπουργοῦ ἐσωτερικῶν Ταλλάτ 
Πασά. 
Τό ἀρνητικό κλίμα ἐπιτείνεται, 

ὅταν μετά τούς Βαλκανικούς πο-
λέμους 1912-1913, ἡ κυβέρνηση 
τῶν Νεοτούρκων, ἐγκαινιάζει 
σκληρή πολιτική ἀνθελληνικῶν 
διωγμῶν. Ὁ Χρυσόστομος κα-
ταγγέλλει τίς βιαιοπραγίες καί τή 
συνακόλουθη μαζική ἐκδίωξη τῶν 
ἑλληνικῶν πληθυσμῶν καί ἐπι-
τυγχάνει τήν ἀποστολή στή Σμύρ-
νη Διεύθυνσης ἀνακριτικῆς ἐπι-
τροπῆς ἀπό τούς πρέσβεις τῶν με-
γάλων δυνάμεων. Μετά τούς Βαλ-
κανικούς πολέμους καί προικο-
δοτημένος μέ ὀξύ πολιτικό αἰσθη-

τήριο, ἀντιλαμβάνεται τούς κλυ-
δωνισμούς τοῦ ὀθωμανικοῦ κρά-
τους καί ἀπευθύνει ἔκκληση στόν 
ἑλληνικό πληθυσμό τῆς τουρκικῆς 
ἐνδοχώρας γιά παραμονή του 
στά πάτρια ἐδάφη, μέχρι τῆς 
ἀποσυνθέσεως τοῦ τουρκικοῦ 
κράτους. Παράλληλα ὀργανώνει 
τήν περίθαλψη καί προστασία 
τῶν ἐκτοπισμένων πληθυσμῶν 
τῆς Παλαιᾶς Φωκαίας, τῆς Κρήνης, 
τῆς Περγάμου καί τῆς Μαινεμένης, 
στή Μητρόπολη Σμύρνης, σέ συ-
νάρτηση μέ τήν πετυχημένη προ-
σπάθεια διεθνοποίησης τῆς τουρ-
κικῆς καταπίεσης. 
Ἡ πολύμορφη προσπάθειά του, 

ἐξοργίζει τούς Τούρκους καί μέ 
τήν κήρυξη τοῦ Α’ παγκοσμίου 
πολέμου, ὁ Τοῦρκος Νομάρχης 
Σμύρνης Ραχμή Βέης, βρίσκει τήν 
πολυπόθητη εὐκαιρία γιά νά δια-
τάξει τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Χρυ-
σοστόμου. Ἔτσι τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1914 ἀπελαύνεται στήν Κων-
σταντινούπολη ὅπου ἀποδύεται 
στή συγγραφή στά γαλλικά τοῦ 
ἔργου του «Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μι-
κρασίας καί ἡ Νέα Τουρκία», σέ 
μία προσπάθεια εὐαισθητοποίησης 
τῆς διεθνοῦς κοινότητας, γιά τά 
δεινά πού ὑφίσταται ὁ Μικρα-
σιατικός Ἑλληνισμός.  
Ὁ δρόμος γιά τήν ἐπιστροφή 

τοῦ Χρυσοστόμου στήν Σμύρνη 
ἀνοίγει μετά ἀπό τέσσερα χρόνια. 
Σέ μία ἀτμόσφαιρα πανδαισίας 
πού δημιουργεῖται κατά τήν ἐπι-
στροφή του σέ πανηγυρική δοξο-
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λογία στό ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, 
ἀνακοινώνει τήν ἐκστρατεία του 
γιά ἕνωση τῆς Σμύρνης μέ τή μη-
τέρα Ἑλλάδα. Ἡ πρωτομαγιά 
τοῦ 1919 ἀποτέλεσε τήν ἅγια 
ἡμέρα, ὅπου τά ἑλληνικά στρα-
τεύματα κατόπιν ἐντολῆς τοῦ 
Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῆς διά-
σκεψης τῶν Παρισίων, ἀποβιβά-
ζονται στή Σμύρνη καί τήν ἀπε-
λευθερώνουν μαζί μέ τόν πληθυ-
σμό τῆς ἐνδοχώρας.  
Οἱ ὀξύτατες πολιτικές ἀντιπα-

ραθέσεις ὅμως στήν Ἀθήνα πού 
συνοδεύονται μέ τήν ἥττα στίς 
ἐκλογές τοῦ Βενιζέλου τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 1920 ὁδηγοῦν τό 
Ἔθνος στόν θλιβερό διχασμό. Ὁ 
Χρυσόστομος καταβάλλει μία 
ὕστατη προσπάθεια νά ἀποτρέψει 
τήν ἐπερχόμενη καταστροφή γιά 
τόν ἑλληνισμό, τείνοντας χείρα 
βοηθείας στόν βασιλιά Κων-
σταντῖνο. Ἄλλωστε τό παρακ-
μιακό κλίμα στή Σμύρνη πού 
ἐναρμονίζεται τή δίνη τῆς ἑλλη-
νικῆς κυβέρνησης, τροφοδοτεῖ καί 
ἡ στείρα παρουσία τοῦ αὐταρχι-
κοῦ ἁρμοστῆ Ἀριστείδη Στερ-
γιάδη. Ἡ διαδεχθεῖσα τόν Ἐλευ-
θέριο Βενιζέλο κυβέρνηση, ἐπι-
χειρεῖ τήν περαιτέρω διείσδυση 
τῶν ἑλληνικῶν στρατευμάτων στά 
βάθη τῆς Μικρασίας ὅπου τερ-
ματίζεται ἡ νικηφόρος ἐπέλασή 
τους στόν ποταμό Σαγγάριο. Οἱ 
διάφοροι πολιτικοστρατιωτικοί 
ἑλιγμοί, σέ συνδυασμό μέ τήν 
ἀλλαγή τῶν γεωστρατηγικῶν συμ-

φερόντων, συνέτειναν στή βαθμι-
αία ἐγκατάλειψή μας ἀπό τούς 
συμμάχους, οἱ ὁποῖοι προτείνουν 
στά πλαίσια συμβιβασμοῦ, τήν 
ἀποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν στρα-
τευμάτων ἀπό τή Σμύρνη, μέ 
ἀντάλλαγμα τήν παραχώρηση τῆς 
ἀνατολικῆς Θράκης. 
Τήν πρόταση ὁ Χρυσόστομος 

θά τήν χαρακτηρίσει τερατώδη, 
ἀφοῦ συναρτᾶται μέ τήν ἐγκα-
τάλειψη τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς 
Ἰωνίας. Ἀδυνατώντας νά προτά-
ξει ἄλλη μορφή ἄμυνας ἱδρύει 
μαζί μέ ἄλλους θαρραλέους κλη-
ρικούς καί προκρίτους τή Μι-
κρασιατική Ἄμυνα, τόν Ὀκτώβριο 
τοῦ 1921, σέ μία ἀπέλπιδα προ-
σπάθεια νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐκκέ-
νωση τῆς Ἰωνίας καί νά διασωθεῖ 
ὁ ἐκεῖ Ἑλληνισμός.  
Ἡ κατάρρευση τοῦ μετώπου 

δέν ἀργεῖ καί ἡ τουρκική ἐπίθε-
ση πού ἐκδηλώθηκε στίς 13 
Αὐγούστου τοῦ 1922, συνοδεύεται 
ἀπό τή μαζική συρροή χιλιάδων 
προσφύγων τῆς ἐνδοχώρας στή 
Σμύρνη. Καί αὐτή τήν τραγική 
ὥρα τοῦ χαλασμοῦ, τήν ὁποία ἡ 
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διεθνής κοινότητα θά καταγράψει 
σάν ἀνεπανάληπτο δεῖγμα 
σφαγῆς, βιαιοπραγιῶν καί φρι-
καλεοτήτων, ὁ Χρυσόστομος σάν 
στοργικός ποιμενάρχης, ὀργανώ-
νει τήν περίθαλψη τῶν γεροντό-
τερων καί τήν, στό μέτρο τοῦ δυ-
νατοῦ, διαφυγή τῶν γυναικόπαι-
δων. Ὅσο γιά τόν ἑαυτόν του ἐπι-
φυλάσσει τόν τραχύ δρόμο τοῦ 
μαρτυρίου. Μέ μεγάλη ἐπιμονή 
προσπαθοῦν οἱ πρέσβεις τῶν Με-
γάλων Δυνάμεων νά τόν πείσουν 
νά δεχτεῖ νά τόν φυγαδεύσουν. 
Ἀποκρούει σθεναρά κάθε τέτοια 
πρόταση, δηλώνοντας «βαδίζω 
πρός τό μαρτύριον» λίγο πρίν τή 
συνάντησή του, μέ τόν Τοῦρκο 
στρατηγό Νουρεντίν. Μαζί μέ 
τόν προδομένο ἐναπομείναντα 
ἑλληνικό πληθυσμό παραμένει 
στήν Ἁγία Φωτεινή. 
Σέ λίγο ὁ Νουρεντίν, ἀφοῦ 

πρῶτα τοῦ ἀπευθύνει τήν κατη-
γορία τοῦ «προδότη» καί τοῦ 
«ἐχθροῦ» τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους, 
ἐνώπιον τοῦ ἀλαλάζοντος φανα-
τισμένου τουρκικοῦ πλήθους, τόν 
παραδίδει στόν ὄχλο γιά νά τόν 
διαπομπεύσει καί νά τόν κατα-
κρεουργήσει. Δέν θά κατορθώσουν 
ποτέ ὅμως οἱ Τοῦρκοι, τήν ἠθική 
ἐξόντωση τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ 
ἐθνομάρτυρας Χρυσόστομος ἀγω-
νίστηκε μέχρι ἀναλώσεως τῆς 
βιολογικῆς του ἰκμάδας γιά τήν 
προάσπιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς 
Ἰωνίας, διατρανώνοντας τό με-
γαλεῖο τῆς ἀδούλωτης ἑλληνικῆς 
ψυχῆς, μά καί τήν ἀδιαίρετη σχέ-
ση λαοῦ καί ἐκκλησίας. Ἡ Ὀρθό-
δοξή μας Ἐκκλησία, ἀνακήρυξε 
τόν Χρυσόστομο Ἅγιο καί Ἐθνο-
μάρτυρα καί ἡ σεπτή μνήμη του 
ἑορτάζεται τήν Κυριακή πρό τῆς 
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
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Ἡ μικρασιατικὴ γῆ ὑπῆρξε 
ἀπὸ τοὺς πρώτους χριστια-
νικοὺς αἰῶνες ἁγιοτόκος γῆ. 

Τὰ χώματά της εἶναι ποτισμένα 
μὲ τὰ αἵματα πλήθους Μαρτύρων, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἱδρῶτες καὶ τὰ 
δάκρυα πλήθους Ὁσίων. Αὐτὸ 
ἰσχύει ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὴ 
γῆ τῆς Καππαδοκίας. Θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ ποῦμε, μιλώντας 
εἰδικώτερα γιὰ τὴν Καππαδοκία, 
ὅτι ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα ξεκινᾶ μὲ 
τοὺς μεγάλους Καππαδόκες Πα-
τέρες μιὰ ἀσκητικὴ παράδοση, 
μιὰ ἁλυσίδα ἁγιότητος, ἡ ὁποία 
φθάνει μέχρι καὶ τοὺς χρόνους τῆς 
Μικρασιαστικῆς Καταστροφῆς 
στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος μὲ 
τὸν Ἅγ. Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη. 
Ὁ τελευταῖος κρίκος αὐτῆς τῆς 
ἁλυσίδας θὰ μπορούσαμε νὰ 
ποῦμε ὅτι εἶναι ὁ Ἅγ. Παΐσιος ὁ 
Ἁγιορείτης, τὸν ὁποῖο ἄφησε στὸ 
πόδι του, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε, ὁ 
Ἅγ. Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. 
Δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ὑπό-

θεση νὰ σκιαγραφήσει κανεὶς μὲ 
μερικὲς ἑκατοντάδες λέξεις ἕναν 

τόσο μεγάλο σύγχρονο Ἅγιο. Θὰ 
προσπαθήσουμε, ὡστόσο, νὰ κά-
νουμε ἕνα σχεδίασμα τοῦ βίου 
τοῦ Ἁγ. Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, 
ὑπενθυμίζοντας ὅτι ἀνάμεσα στὰ 
πάρα πολλὰ ποὺ ἔχουν γραφεῖ γι’ 
αὐτὸν ξεχωρίζουν ὡς τὰ σημαν-
τικότερα καὶ τὰ πλέον ἀξιόπιστα 
συγγράμματα δύο σπουδαῖες 
βιογραφίες του: τὸ βιβλίο «Βίος 
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου» 
τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαὰκ καὶ τὸ 
βιβλίο «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιο-
ρείτης» τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρί-
ου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος» στὴ Σουρωτὴ Θεσσα-
λονίκης.  
Ὁ Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 

ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος ἀσκητὴς τοῦ 
20ου αἰῶνος, ὁ ὁποῖος διεξήγαγε 
ὑπερφυσικοὺς ὄντως σκληροὺς 
ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τοὺς ὁποίους 
συναντοῦμε στὰ Συναξάρια τῶν 
μεγάλων παλαιῶν ἀσκητῶν. 
Ἀξιώθηκε νὰ ζήσει πολλὲς καὶ μο-
ναδικὲς θεοπτικὲς ἐμπειρίες. Τοῦ 
ἐμφανίστηκε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστός, καὶ μάλιστα 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ 
Θεολόγου
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ἤδη ἀπὸ τὴν εὐαίσθητη ἐφηβική 
του ἡλικία. Τοῦ ἐμφανίστηκαν, 
ἐπίσης, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ 
πολλοὶ ἄλλοι Ἅγιοι, ὅπως ἡ Ἁγ. 
Εὐφημία, ἡ Ἁγ. Αἰκατερίνη, ὁ Ἅγ. 
Βλάσιος, ὁ Ἅγ. Παντελεήμων, ὁ 
Ἅγιος Λουκιλλιανός, ὁ Ἅγ. Ἀρσέ-
νιος ὁ Καππαδόκης κ.ο.κ. Κοντὰ 
στὰ πολλὰ χαρίσματα ποὺ ἔλα-
βε ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεὸ ἔλα-
βε καὶ τὸ μεγάλο, ἀλλὰ καὶ σπά-
νιο γιὰ ἕναν ἀσκητή, χάρισμα νὰ 
παρηγορεῖ τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ κατὰ τὰ τελευταῖα 
χρόνια τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, 
χωρὶς καθόλου νὰ χαλαρώσει τὸ 
ἀσκητικό του πρόγραμμα, ἀφιέ-
ρωνε πολλὲς ὧρες τῆς ἡμέρας, γιὰ 
νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους, νὰ τοὺς στηρίζει καὶ νὰ τοὺς 
παρηγορεῖ. Οἱ ὧρες τῆς ξεκού-
ρασης καὶ τοῦ ὕπνου καθ’ ὅλη του 
τὴ ζωή, εἰδικώτερα ὅμως κατὰ τὶς 
τελευταῖες δεκαετίες τῆς ζωῆς 
του, ἦταν ὄντως ἐλάχιστες.  
Ὁ Ἅγ. Παΐσιος γεννήθηκε τὸ 

1924, δύο μόλις χρόνια μετὰ τὴν 
ἀνείπωτη τραγωδία τῆς Μικρα-
σιατικῆς Καταστροφῆς, στὰ Φά-
ρασα τῆς Καππαδοκίας, τὰ ὁποῖα 
ὑπάγονταν στὴν ἱστορικὴ Μη-
τρόπολη Καισαρείας τῆς Καπ-
παδοκίας. Οἱ Φαρασιῶτες συνέ-
χιζαν τὴν ἀσκητικὴ παράδοση τῆς 
Καππαδοκίας, γιὰ τὴν ὁποία μι-
λήσαμε πιὸ πάνω, χωρὶς καμιὰ 
διακοπὴ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 
20ου αἰώνος. Εἶχαν μεγάλη εὐλά-
βεια καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ 

τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἀκμαῖο 
ἀγωνιστικὸ φρόνημα. Ὁ πατέρας 
τοῦ Ἁγ. Παϊσίου ὀνομαζόταν 
Πρόδρομος καὶ ἦταν πρόεδρος 
τοῦ χωριοῦ, ὅπως καὶ οἱ πρόγο-
νοί του, ἐνῶ ἡ εὐλαβεστάτη μη-
τέρα του ὀνομαζόταν Εὐλογία καὶ 
ἦταν συγγενὴς τοῦ Ἁγ. Ἀρσενίου. 
Ὁ Ἅγ. Παΐσιος ἦταν τὸ ὄγδοο 
παιδὶ ἀπὸ τὰ δέκα παιδιὰ τῆς 
οἰκογένειας. Ἀμέσως μετὰ τὴ 
γέννησή του, ἔφθασε στὰ Φάρα-
σα ἡ δραματικὴ ἀγγελία περὶ τῆς 
ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν. 
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, ἄρα καὶ τῶν Φαράσων, 
ἔπρεπε νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς 
πατρογονικές τους ἑστίες καὶ νὰ 
πᾶνε ὑποχρεωτικὰ στὴν Ἑλλάδα. 
Ὁ Ἅγ. Ἀρσένιος θέλησε νὰ βα-
πτίσει ὅλα τὰ ἀβάπτιστα παιδιὰ 
πρὶν τὴν ἀναχώρησή τους γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα. Στὸν Ἅγ. Παΐσιο, ποὺ 
ἦταν μόλις δεκατριῶν ἡμερῶν 
βρέφος, ἔδωσε τὸ δικό του ὄνο-
μα καὶ ὄχι τὸ ὄνομα τοῦ παπποῦ, 
ὅπως ἤθελαν οἱ γονεῖς του, λέ-
γοντάς τους προφητικά: «Ἐσεῖς 
καλὰ θέλετε νὰ ἀφήσετε ἄνθρω-
πο στὸ πόδι τοῦ παπποῦ, ἐγὼ δὲν 
θέλω νὰ ἀφήσω καλόγερο στὸ 
πόδι μου;» 
Μιὰ ἑβδομάδα μετά, παραμονὴ 

τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, οἱ 
Φαρασιῶτες ἀναχώρησαν γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, περπατώντας μιὰ ἀπό-
σταση 150 χιλιομέτρων μέχρι νὰ 
φθάσουν στὸ λιμάνι τῆς Μερσί-
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νας. Στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ ἔφθα-
σαν ἕνα μήνα μετὰ τὴν ἀναχώρη-
σή τους ἀπὸ τὰ Φάρασα, στὶς 14 
Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς Παγκο-
σμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Ὁ πρῶτος 
τόπος διαμονῆς τους μετὰ τὸν Πει-
ραιᾶ ἦταν τὸ κάστρο τῆς Κέρκυ-
ρας, ὅπου στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ 
ἰδίου ἔτους κοιμήθηκε ὁ Ἅγ. Ἀρσέ-
νιος. Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἁγ. Παϊσίου 
ἐγκαταστάθηκε τελικὰ στὴν Κό-
νιτσα, ὅπου ὁ Ἅγιος ἔζησε τὰ παι-
δικὰ καὶ ἐφηβικά του χρόνια. 
Ὅταν τελείωσε τὸ Δημοτικὸ Σχο-
λεῖο, ὁ δάσκαλός του συνέστησε 
στοὺς γονεῖς του νὰ τὸν στείλουν 
στὸ Γυμνάσιο λόγῳ τῆς μεγάλης 
ἔφεσής του στὰ γράμματα. Ὁ 
ἴδιος, ὅμως, προτίμησε νὰ γίνει μα-
ραγκός, ὅπως ἦταν στὴν παιδικὴ 
καὶ νεανική του ἡλικία ὁ Κύριός 
μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἔλεγε δὲ 
ἀπὸ μικρὸ παιδάκι ὅτι θὰ γίνει κα-
λόγερος. Μεγάλη ἐπίδραση στὴν 
ἀνατροφή του ἄσκησε χωρὶς ἀμφι-
βολία τὸ παράδειγμα τῆς μητέρας 
του, ἀλλὰ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ 
Ἁγ. Ἀρσενίου. Ἕναν μεγάλο πει-
ρασμὸ πέρασε στὴν ἡλικία τῶν 15 
ἐτῶν, ὅταν κάποιος φίλος τοῦ 
ἀδελφοῦ του τοῦ ἀνέπτυξε τὴ θε-
ωρία τοῦ Δαρβίνου καὶ ἐνέσπειρε 
μέσα του ἀμφιβολίες. Μετὰ ἀπὸ 
πολλὴ καὶ ἔμπονη προσευχὴ ἀξιώ-
θηκε τῆς πρώτης του θεοπτικῆς 
ἐμπειρίας. Τοῦ ἐμφανίστηκε ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μέσα σὲ 
ἄφθονο φῶς καὶ τοῦ εἶπε: «Ἐγώ 

εἰμι ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή· ὁ πι-
στεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ ζή-
σεται» (Ἰωάν. ια΄, 25). 
Στὴν πρώτη νεανική του ἡλικία 

ἔζησε τὰ δραματικὰ γεγονότα τοῦ 
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, τῆς γερ-

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης
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μανικῆς κατοχῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ 
τοῦ ἀδελφοκτόνου ἐμφυλίου πο-
λέμου. Μάλιστα τὸ 1948, με-
σοῦντος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, 
κλήθηκε νὰ ὑπηρετήσει τὴ στρα-
τιωτική του θητεία. Τὸ μόνο ποὺ 
ζήτησε τότε μὲ πολλὴ ζέση ἀπὸ τὸν 
Πανάγαθο Θεὸ ἦταν νὰ μὴν ἀναγ-
καστεῖ νὰ σκοτώσει ἄνθρωπο. 
Καὶ ὄντως ὁ Ἅγιος Θεὸς τὸν βοή-
θησε καὶ κατετάγη στὶς Διαβιβά-
σεις καὶ ἔτσι ἀπέφυγε τὴν ἔνοπλη 
συμμετοχὴ στὸν πόλεμο. Ἀργότε-
ρα πολλὲς φορὲς συνέκρινε τὸ ἔργο 
τοῦ διαβιβαστῆ μὲ τὸ ἔργο τοῦ μο-
ναχοῦ, λέγοντας ὅτι καὶ ὁ μοναχὸς 
μὲ τὴν προσευχή του στέλνει σή-
ματα στὸν Θεό. Δικαίως, λοιπόν, 
ἀνακηρύχθηκε προστάτης Ἅγιος 
τῶν Διαβιβάσεων. Τὸ 1950 ἀπο-
λύθηκε ἀπὸ τὸν στρατὸ καί, ἀφοῦ 
πρώτα τακτοποίησε τὴ μικρότερή 
του ἀδελφή, ἦταν πλέον καθ’ ὅλα 
ἕτοιμος ν’ ἀκολουθήσει τὴ μονα-
χικὴ πολιτεία. 
Ἡ ἐπιλογή του γιὰ τὸν μοναχικὸ 

δρόμο ποὺ θ’ ἀκολουθοῦσε ἦταν ἐξ 
ὑπαρχῆς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Κατόπιν 
συμβουλῆς τοῦ Ἐπισκόπου Μιλη-
τουπόλεως Ἱεροθέου ἐγκαταβίω-
σε ἀρχικά, τὸ ἔτος 1953, στὴ 
Μονὴ Ἐσφιγμένου, ἡ ὁποία τὴν 
ἐποχὴ ἐκείνη ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ κα-
λύτερα κοινόβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι λίγο ἀργότε-
ρα ἔπεσε στὰ χέρια ζηλωτῶν σχι-
σματικῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι δυ-
στυχῶς τὴν ἐλέγχουν μέχρι σήμε-
ρα. Στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου ἐκάρη 

μοναχὸς μὲ ρασοευχὴ καὶ ἔλαβε τὸ 
ὄνομα Ἀβέρκιος. Τὸ 1956 ἐγκατε-
βίωσε στὴ Μονὴ Φιλοθέου, ποὺ 
ἦταν τότε ἰδιόρρυθμο Μοναστήρι, 
ὅπως τὰ πλεῖστα Μοναστήρια τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ ἔλαβε τὸ 
μικρὸ σχῆμα καὶ τὸ ὄνομα Παΐσιος 
πρὸς τιμὴν τοῦ Μητροπολίτου 
Καισαρείας Παϊσίου τοῦ Β΄, ὁ 
ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὰ Φάρα-
σα. Τὸ 1958 μὲ ἐντολὴ τῆς ἰδίας 
τῆς Παναγίας μετέβη στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Στομίου στὴν Κόνιτσα, τὴν 
ὁποία εἶχαν πυρπολήσει τὸ 1944 οἱ 
Γερμανοί. Ὅταν εἶχε κινδυνεύσει 
στὸν πόλεμο, ζήτησε τὴ βοήθεια τῆς 
Παναγίας καὶ τῆς ὑποσχέθηκε ὅτι, 
ἐὰν σωζόταν, θὰ δούλευε γιὰ τρία 
χρόνια, γιὰ νὰ ξαναφτιάξει τὸ 
καμένο Μοναστήρι της. Ἡ μετά-
βασή του στὴν Κόνιστα, λοιπόν, 
ἀποσκοποῦσε στὴν πραγματοποί-
ηση αὐτοῦ τοῦ τάματος. Μὲ τὴν 
ἐκεῖ παρουσία του, ὅμως, βοήθη-
σε παράλληλα καὶ ὀγδόντα οἰκο-
γένειες, ποὺ εἶχαν προσηλυτιστεῖ 
στὸν Προτεσταντισμὸ νὰ ἐπιστρέ-
ψουν στὴν Ὀρθοδοξία. Ἔκανε 
ἐπίσης τὴν ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων 
Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου 
τοῦ Καππαδόκου. 
Ἔχοντας μεγάλο πόθο γιὰ 

σκληρότερους ἀσκητικοὺς ἀγῶνες 
ἀνεχώρησε τὸ ἔτος 1962 γιὰ τὸ θε-
οβάδιστο Ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἐγκα-
ταστάθηκε στὸ Ἀσκητήριο τῶν 
Ἁγ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης. 
Τὸ Ὄρος Σινᾶ τὸν ἀνέπαυσε, ἡ 
ἐπιδείνωση, ὅμως, τῆς ὑγείας του 
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τὸν ἀνάγκασε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν 
ἀγαπημένη ἔρημο τοῦ Σινᾶ καὶ νὰ 
ἐπιστέψει τὸ 1964 στὸ Ἅγιον ̓́ Ορος. 
Ὁ πρῶτος τόπος ἀσκήσεώς του, 
μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Περιβόλι 
τῆς Παναγίας, ἦταν ἡ Kαλύβη τῶν 
Ἀρχαγγέλων στὴν Ἰβηριτικὴ Σκήτη 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Τὸ 1966 
ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ μεγάλο σχῆμα 
μὲ ἀνάδοχο τὸν φημισμένο γιὰ τὴν 
ἁγιότητά του Ρῶσο Γέροντα παπα-
Τύχωνα. Τὴν ἴδια χρονιὰ παρου-
σίασε σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας μὲ 
τοὺς πνεύμονές του, νοσηλεύθηκε 
στὸ Νοσοκομεῖο Παπανικολάου στὴ 
Θεσσαλονίκη καὶ ὑπεβλήθη σὲ ἐγχεί-
ρηση, κατὰ τὴν ὁποία τοῦ ἀφαίρε-
σαν σχεδὸν ὁλόκληρο τὸν ἀριστερὸ 
πνεύμονα. Εὑρισκόμενος στὴ Θεσ-
σαλονίκη συνδέθηκε μὲ ἀρκετὲς 
εὐλαβεῖς νέες κοπέλες, ποὺ εἶχαν 
τὸν πόθο νὰ γίνουν μοναχές. Μὲ τὶς 
δικές του συμβουλὲς καὶ τὴ δική του 
καθοδήγηση ἱδρύθηκε τὸ Ἡσυχα-
στήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θε-
ολόγου στὴ Σουρωτή, μὲ τὸ ὁποῖο 
ἐπρόκειτο νὰ συνδεθεῖ ἄμεσα ἡ πα-
ραπέρα πορεία τοῦ Ἁγίου. 
Ἐπανερχόμενος στὸ Ἅγιον Ὄρος 

ἐγκαταστάθηκε γιὰ ἕνα χρόνο στὸ 
Κελλὶ τοῦ Ὑπατίου στὰ ἐρημικὰ 
Κατουνάκια. Ἔζησε, ἐπίσης, γιὰ 
λίγο καιρὸ στὴ Μονὴ Σταυρονική-
τα, ὅπου προσέφερε τὴν πολύτιμη 
βοήθειά του γιὰ τὴν κοινοβιοποίηση 
καὶ τὴν ἀναδιοργάνωσή της. Ἀκο-
λούθως, μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ 
παπα-Τύχωνα τὸ 1968, ἔζησε γιὰ 
ἕντεκα χρόνια στὸ Καλύβι τοῦ Τι-

μίου Σταυροῦ, τὸ ἁγιασμένο Καλύβι 
τοῦ παπα-Τύχωνα. Ἡ φήμη του 
ἄρχισε ἤδη ν’ ἁπλώνεται παντοῦ, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ τὸν ἐπισκέπτονται 
συνεχῶς ἄνθρωποι ποὺ ζητοῦσαν τὶς 
συμβουλές του καὶ τὴ βοήθειά του. 
Ὅσο ὁ Ἅγιος παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ 
νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους, τόσο οἱ ἄνθρωποι ἔτρεχαν 
κοντά του ζητώντας πνευματικὴ 
βοήθεια καὶ παρηγοριά. Κατ’ αὐτὴ 
τὴν περίοδο τῆς ζωῆς του ἀξιώθη-
κε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν πατρίδα του, 
τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, καὶ 
ἀργότερα τὴ μακρινὴ Αὐστραλία 
μαζὶ μὲ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς 
Σταυρονικήτα π. Βασίλειο. 
Ὁ τελευταῖος τόπος ἀσκήσεώς 

του ὑπῆρξε τὸ Κελλὶ τῆς Παναγού-
δας, ὅπου ἐγκαταστάθηκε τὸ 1977. 
«Παναγούδα» σημαίνει «Μικρὴ 
Παναγία». Τὸ συγκεκριμένο Κελλὶ 
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ἦταν τὴ δεδομένη στιγμὴ τὸ κα-
ταλληλότερο γιὰ τὸν Ἅγιο, δεδο-
μένου ὅτι εὑρίσκετο μόλις εἴκοσι 
λεπτὰ ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, τὶς Καρυές, καὶ 
ἦταν σὲ σχετικὰ μικρὴ ἀπόσταση 
ἀπὸ τρία Μοναστήρια, τὶς Μονὲς 
Κουτλουμουσίου, Ἰβήρων καὶ Σταυ-
ρονικήτα. Οἱ περισσότεροι προ-
σκυνητὲς ποὺ μετέβαιναν στὸ Ἅγιον 
Ὄρος, ἀφοῦ ἔπαιρναν τὸ διαμονη-
τήριό τους ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς 
Ἱερᾶς Κοινότητος στὶς Καρυές, 
περνοῦσαν πρώτα ἀπὸ τὸ Κελλὶ τῆς 
Παναγούδας, γιὰ νὰ πάρουν τὴν 
εὐχὴ καὶ ν’ ἀκούσουν τὸν πνευμα-
τικὸ λόγο καὶ τὶς πνευματικὲς 
συμβουλὲς τοῦ Ἁγ. Παΐσίου καὶ 
μετὰ μετέβαιναν γιὰ φιλοξενία σὲ 
κάποιο Μοναστήρι. Τὸ βάρος τῆς 
φιλοξενίας ὅλων αὐτῶν τῶν προ-
σκυνητῶν μοιραζόταν ἀνάμεσα 
στὰ τρία προαναφερθέντα Μονα-
στήρια. Ἀπὸ τὸ ὑπαίθριο ἀρχον-
ταρίκι τοῦ Ἁγίου, ποὺ ἀποτελεῖτο 
ἀπὸ πρόχειρα ξύλινα παγκάκια καὶ 
ἀρκετὰ κούτσουρα, πέρασαν χι-
λιάδες ἄνθρωποι. Γιὰ πολλοὺς 
ἀπὸ αὐτοὺς ἡ ἐπίσκεψη στὸν Ἅγ. 
Παΐσιο ἦταν ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς νέας 
ζωῆς καὶ μιᾶς νέας πορείας στὴ 
στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.  
Σὲ κάποια στιγμὴ ἔμπονης προ-

σευχῆς γιὰ τὸν κόσμο εἶχε ζητήσει 
ὁ Ἅγιος ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ 
τοῦ δώσει καρκίνο. Καὶ ὁ Πανά-
γαθος Θεὸς τοῦ ἔκανε τὸ «χατίρι». 
Ὅταν διαγνώστηκε μὲ καρκίνο, 

δέχθηκε τὸ νέο μὲ πολλὴ χαρά, 
γιατὶ θά ᾽φευγε σύντομα γιὰ τὸν 
οὐρανό. Ἀντιμετώπισε μὲ πολλὴ 
γενναιότητα τὴν ἀσθένεια τοῦ καρ-
κίνου καὶ τοὺς φρικτοὺς πόνους 
ποὺ αὐτὴ σήμαινε καὶ ταπεινὰ δέχ-
θηκε γιὰ ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα 
τὴν ἀπαιτούμενη ἰατρικὴ φροντίδα. 
Ταυτοχρόνως συνέχιζε στὸ μέτρο 
τοῦ δυνατοῦ τὸ ἀσκητικό του πρό-
γραμμα. Ὅταν πλέον ἔνοιωσε ὅτι 
οἱ δυνάμεις του τὸν ἐγκατέλειψαν, 
ζήτησε ἀπὸ τοὺς γιατροὺς νὰ στα-
ματήσουν τὶς ὅποιες θεραπεῖες 
καὶ ἀφέθηκε στὸ χέρι τοῦ Πανα-
γάθου Θεοῦ. Παρὰ τὴ μεγάλη του 
ἐπιθυμία νὰ κοιμηθεῖ καὶ νὰ ταφεῖ 
στὸ Ἅγιον Ὄρος, αὐτὸ δὲν κατέστη 
δυνατό, γιατὶ αὐτὸ ἦταν μᾶλλον τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ: νὰ κοιμηθεῖ καὶ 
νὰ ταφεῖ στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγ. 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴ Σου-
ρωτή. Οἱ ἄνθρωποι θὰ τὸν εἶχαν 
ἀνάγκη καὶ μετὰ τὸν θάνατό του. 
Στὶς 11 Ἰουλίου τοῦ 1994, ἡμέρα 
μνήμης τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος 
Εὐφημίας τῆς πανευφήμου, κοι-
νώνησε γιὰ τελευταία φορὰ τὸ 
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ 
λίγο πρὶν τὸ μεσημέρι τῆς 12ης Ἰου-
λίου παρέδωσε στὸν Θεὸ τὴν ἁγία 
του ψυχή. Ἡ κηδεία του ἔγινε μυ-
στικά, ὅπως ἦταν ἡ ἐντολή του πρὸς 
τὶς ἀδελφὲς τοῦ Ἡσυχαστηρίου, καὶ 
ἀνακοινώθηκε τρεῖς μέρες μετά. 
Ἔκτοτε, ὅμως, ὁ τάφος του στὴ 
Σουρωτὴ ἔγινε σημεῖο ἀναφορᾶς 
γιὰ κάθε ὀρθόδοξο πιστό.  
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Ἡ νεότερη ἱστορία τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ περιλαμβάνει πολλά 
παραδείγματα κληρικῶν, οἱ 

ὁποῖοι θυσιάστηκαν ἀγωνιζόμενοι 
μέ αὐταπάρνηση γιά τήν πνευμα-
τική πρόοδο, τήν ἀξιοπρέπεια καί 
τήν ἐλευθερία τῶν συνανθρώπων 
τους. Ἀνάμεσά τους συγκαταλέ-
γονται καί ἀρκετοί Κύπριοι, ὅπως 
ὁ Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης Ματ-
θίας Παυλίδης, ὁ ὁποῖος γνώρισε 
μαρτυρικό θάνατο στήν πόλη Ναζ-
λή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τόν Ἰούνιο 
τοῦ 1919, ἕνα περίπου μήνα ὕστε-
ρα ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Μικρασια-
τικῆς ἐκστρατείας, συνεχίζοντας 
τή μακρά παράδοση αὐτοθυσίας, 
πού δημιούργησε ὁ Ὀρθόδοξος 
κλῆρος ἀπό τά χρόνια τῆς Τουρ-
κοκρατίας.  

 O Χαράλαμπος, ὅπως ἦταν τό 
λαϊκό του ὄνομα, γεννήθηκε, τό 
1878, στό χωριό Γύψου τῆς ἐπαρ-
χίας Ἀμμοχώστου, ὅπου φοίτησε 
στό δημοτικό σχολεῖο καί ἐργά-
στηκε, βοηθώντας τόν πατέρα του 
στά οἰκογενειακά κτήματα. Τήν πε-

ρίοδο αὐτή στό Πατριαρχεῖο Ἱερο-
σολύμων ὑπηρετοῦσε ὁ ἐπίσης κα-
ταγόμενος ἀπό τή Γύψου Ἀρχι-
μανδρίτης Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος 
προσκάλεσε στήν Ἁγία Πόλη καί 
ἔθεσε ὑπό τήν προστασία του τούς 
μετέπειτα Ἁγιοταφίτες Ἀρχιμαν-
δρίτες Παῦλο Γρηγοριάδη ἀπό τή 
Γύψου καί Ἰουβενάλιο Ἐλευθεριάδη 
ἀπό τό Πραστιό Μεσαορίας. Ὁ νε-
αρός Χαράλαμπος, ἀκολουθώντας 
τό παράδειγμα τῶν ἀνωτέρω, ἀνα-
ζήτησε ἐπίσης τήν ἀρωγή τοῦ ὁμο-
χώριού του Ἁγιοταφίτη Ἀρχιμαν-
δρίτη καί, τό 1895, μετέβη στά 
Ἱεροσόλυμα, ὅπου μέ τή συνδρομή 
του ἐνεγράφη στή Θεολογική Σχο-
λή τοῦ Σταυροῦ. Ἀπό τήν περίοδο 
αὐτή τῶν σπουδῶν του εἶναι γνω-
στοί τέσσερις τίτλοι ὁμιλιῶν, πού 
συνέταξε στά πλαίσια τῶν μαθη-
μάτων του. Δύο ἀπό αὐτές μέ τίτ-
λο «Λόγος Πανηγυρικός εἰς τά 
Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» καί «Ὁμι-
λία εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύ-
του "περί ἁμαρτίας καί τῶν συνε-
πειῶν αὐτῆς"», γράφτηκαν, ὅταν 

Κωστῆ Κοκκινόφτα 
Ἐρευνητῆ Κέντρου Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
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ἦταν ἀκόμη λαϊκός καί φοιτοῦσε 
στήν ἕκτη τάξη, κατά τό σχολικό 
ἔτος 1902-03. Δύο δέ ἄλλες μέ τίτ-
λο «Ὁμιλία εἰς τό κατά Λουκᾶν 
Εὐαγγέλιον τοῦ Πλουσίου καί Λα-
ζάρου "περί ἀληθοῦς εὐδαιμο-
νίας"» καί «Πρακτική Ἑρμηνεία 
τῶν στίχων 10-13 τῆς Β΄ καθολικῆς 
Ἐπιστολῆς τοῦ Ἰωάννου», γρά-
φτηκαν τό ἀμέσως ἑπόμενο σχολι-
κό ἔτος, ὅταν ἦταν τελειόφοιτος καί 
ἀφοῦ, στό μεταξύ, εἶχε καρεῖ Μο-
ναχός. 

 Ἕνα χρόνο ἀργότερα ὁ μετέ-
πειτα Ἁγιοταφίτης Ἀρχιμανδρίτης 
ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στή 
Σχολή μέ τήν ὑποβολή τῆς διπλω-
ματικῆς ἐργασίας «Ἱστορία τοῦ 

ἱεροῦ προσκυνήματος τῆς Βηθλεέμ 
καί τοῦ εἰς αὐτόν ναοῦ», ἡ ὁποία 
σήμερα φυλάσσεται στό Ἀρχεῖο τοῦ 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Σέ 
Κώδικα τοῦ ἴδιου Ἀρχείου διασώ-
ζεται ἐπίσης ἀντίγραφο τοῦ πτυχίου 
του, ἡμερομηνίας 6 Ἰουλίου 1903, 
ὑπογραμμένο ἀπό τόν σχολάρχη καί 
μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν 
(1923-1938) Χρυσόστομο Παπα-
δόπουλο καί τόν γραμματέα τῆς 
Σχολῆς Πέτρο Λούβαρη, ὅπου ἀνα-
φέρεται ὅτι ὁ Ματθίας εἶχε συγ-
καταλεγεῖ στούς διδασκάλους τῆς 
Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Θεολο-
γίας, ὕστερα ἀπό ἐπιτυχῆ ἑπταετῆ 
φοίτηση, ἔχοντας ἑξαφαλίσει βαθ-
μό λίαν καλῶς. 

   Ἀκολούθως, τό 1904, ὁ Ματ-
θίας χειροτονήθηκε Ἱεροδιάκονος, 
ὁπότε τοῦ ἀνατέθηκε, ἀνάμεσα 
στά ἄλλα, καί τό διακόνημα νά κη-
ρύττει τόν θεῖο λόγο στόν ναό τῆς 
Ἀναστάσεως, γεγονός πού φανε-
ρώνει τή θεολογική του ἐπάρκεια. 
Στή συνέχεια, ὅπως ἀναφέρει ὁ δι-
ευθυντής τῆς ἐφημερίδας «Φωνή τῆς 
Κύπρου» Κύριλλος Παυλίδης, ὁ 
ὁποῖος συνάντησε τόν Κύπριο κλη-
ρικό κατά τή διάρκεια περιήγησής 
του στήν Παλαιστίνη, τό ἔτος 1905, 
ὁ Ματθίας διορίστηκε Γραμματέας 
τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Οἰκονομικῶν 
Ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου. 

 Στό μεταξύ, μερικά χρόνια 
ἀργότερα ξέσπασε μεγάλη κρίση 
στούς κόλπους τῆς Ἁγιοταφικῆς 
Ἀδελφότητας, ἀφοῦ ἡ πλειονότητα 
τῶν μελῶν της διαφωνοῦσε μέ τήν 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Ἀρχιμανδρίτης Ματθίας Παυλίδης 
(1878-1919), ἐλαιογραφία. Ὁ πίνα-
κας ἀνήκει στήν Ἐταιρεία Κυπριακῶν 
Σπουδῶν καί ἐκτίθεται στό δωμάτιο 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κυπριανοῦ  
στήν Παλαιά Ἀρχιεπισκοπή.
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ἀκολουθούμενη πολιτική τοῦ Πα-
τριάρχη Δαμιανοῦ (1897-1931), καί 
εἰδικότερα ὡς πρός τό ζήτημα τῆς 
ἀντιμετώπισης  τῶν διεκδικήσεων 
τῶν ἀραβοφώνων, πού ἐντάθηκαν 
ὕστερα ἀπό τό κίνημα τῶν Νεο-
τούρκων, τό 1908. Ὅπως ἀναφέρε-
ται στίς πηγές τῆς ἐποχῆς, οἱ ἀρα-
βόφωνοι ἐπεδίωκαν τήν ἐνεργό συμ-
μετοχή τους, τόσο στή διοίκηση τοῦ 
Πατριαρχείου, ὅσο καί στή διαχείριση 
τῶν προσκυνημάτων, καί γιά τόν 
λόγο αὐτό προέβαιναν σέ δυναμικές 
ἐνέργειες. Ἡ Ἀδελφότητα προσπά-
θησε τότε νά περιορίσει τίς ἀντι-
δράσεις τους, ἀλλά προσέκρουσε στή 
στάση τοῦ Πατριάρχη καί στήν ἀνα-
βλητικότητά του στή λήψη ὁποιασ-
δήποτε ἀπόφασης. Τό γεγονός αὐτό 
ὄξυνε περαιτέρω τήν κατάσταση καί 
ἐπέφερε τήν ἀπόφαση γιά καθαίρε-
ση τοῦ Πατριάρχη, σέ σχετική συ-
νεδρία τῆς Ἀδελφότητας, στίς 13 Δε-
κεμβρίου 1908, τήν ὁποία ὑπέγρα-
ψε καί ὁ Ματθίας, ὡς Ἱεροδιάκονος. 
Παρόλα αὐτά, καί ὕστερα ἀπό σω-
ρεία γεγονότων καί πολιτικῶν πα-
ρεμβάσεων, ὁ Πατριάρχης κατάφε-
ρε νά ἀναγνωριστεῖ καί πάλιν ἀπό 
τήν Ἀδελφότητα. 

 Τήν περίοδο αὐτή ἀρκετοί Ἁγιο-
ταφίτες Μοναχοί, ὅπως καί ὁ Ματ-
θίας, περιῆλθαν σέ δυσμένεια καί 
ἀντιμετώπισαν τήν ἀπόρριψη τοῦ 
πατριαρχικοῦ περιβάλλοντος. Ὡστό-
σο, γύρω στό 1910 χειροτονήθηκε 
Ἱερομόναχος καί προχειρίσθηκε 
Ἀρχιμανδρίτης, συνεχίζοντας νά ὑπη-
ρετεῖ σέ διάφορα διακονήματα τοῦ 

Πατριαρχείου, ὅπως ὡς μέλος τῆς ἐπί 
τῶν Οἰκονομικῶν Ἐπιτροπῆς. Πα-
ρόμοια καθήκοντα προσέφερε καί 
στά χρόνια πού ἀκολούθησαν, τά 
ὁποῖα ὑπῆρξαν ἰδιαίτερα δύσκολα 
γιά τήν περιοχή, εἰδικότερα ὅταν ξέ-
σπασε ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πό-
λεμος, ὁπότε ἡ Παλαιστίνη μετεβλήθη 
σέ θέατρο πολεμικῶν ἀναμετρήσε-
ων ἀνάμεσα στίς δυνάμεις τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας καί τῆς 
Βρετανίας. Τότε ἡ κρίση, πού ἐξα-
κολούθησε νά ὑποβόσκει ἀνάμεσα 
στά μέλη τῆς Ἀδελφότητας, ἀναζω-
πυρώθηκε καί ὁ Ματθίας, ὁ ὁποῖος 
δέν ἐνέκρινε τή συνεχιζόμενη πολι-
τική τοῦ Πατριάρχη Δαμιανοῦ σέ 
ποικίλα ζητήματα, δημοσιοποίησε τίς 
διαφωνίες του μέ κείμενο, πού συ-
νυπέγραψε μέ τόν ἐκ Κρήτης λόγιο 
διευθυντή τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς 
Ἱεροσολύμων, Ἀρχιμανδρίτη Ἰάκω-
βο Ἀρχατζικάκη, καί θυροκόλλησαν 
στήν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου. O Πα-
τριάρχης, θέλοντας τότε νά ἐμποδί-
σει τή διόγκωση τῆς ἐναντίον του 
κριτικῆς, ἔκανε χρήση τῶν προνο-
μίων, πού τοῦ παρεῖχε σουλτανικό 
βεράτιο, καί μέ τή συνδρομή τῶν Νε-
οτούρκων διοικούντων τήν Παλαι-
στίνη ἀπεμάκρυνε ἀπό τήν Ἁγία Γῆ 
τούς δύο Ἀρχιμανδρίτες, ἐξορίζοντάς 
τους στή Σμύρνη, στίς 6 Ἀπριλίου 
1917. 

 Μετά τήν ἀνωτέρω ἐξέλιξη, οἱ 
Ματθίας καί Ἰάκωβος ἐγκαταστά-
θηκαν ὁ μέν πρῶτος στήν πόλη 
Ναζλή τοῦ νομοῦ Ἀϊδινίου, ὅπου ἀνέ-
λαβε τά καθήκοντα τοῦ Ἱεροδιδα-
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σκάλου τῆς ἐκεῖ ἑλληνικῆς κοινότη-
τας, ὁ δέ δεύτερος στό προάστιο τῆς 
Σμύρνης Μπουτζᾶ, ὅπου ὑπηρέτησε 
ὡς ἱερατικός προϊστάμενος. Μερι-
κούς μῆνες ἀργότερα συνάντησε 
τόν Κύπριο Ἀρχιμανδρίτη στή Ναζ-
λή ὁ συγχωριανός του Μορφῆς Κού-
μας, ἀδελφός τοῦ πεζογράφου καί 
συγγραφέα σχολικῶν βιβλίων Μιχαήλ 
Κούμα (1880-1976), ὁ ὁποῖος τόν πα-
ρότρυνε νά ἐκμεταλλευτοῦν τή γε-
νική ἀναταραχή, πού ἐπικρατοῦσε, 
λόγῳ τοῦ Πολέμου, καί νά διαφύγουν 
στήν ἰδιαίτερή τους πατρίδα. O 
Ματθίας, ὅμως, προτίμησε νά πα-
ραμείνει στή Ναζλή καί νά συνεχί-
σει νά ὑπηρετεῖ τούς κατοίκους τῆς 
πόλης, πού ἀντιμετώπιζαν μεγάλους 
κινδύνους ἀπό τούς Νεοτούρκους καί 
τήν ἐθνικιστική τους δράση. 

 Τήν ἴδια περίοδο πραγματοποι-
ήθηκε ἡ ἀποβίβαση ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ στή Σμύρνη, στίς 2 Μαΐου 1919, 
ἡμέρα πού σηματοδότησε τήν ἔναρ-
ξη τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, 
μέ ἀποτέλεσμα τήν ἐξαγρίωση τῶν 
Νεοτούρκων, πού προέβησαν σέ 
σφαγές καί διώξεις σέ βάρος τοῦ χρι-
στιανικοῦ πληθυσμοῦ. O Ματθίας, 
παρά τό γεγονός ὅτι εἶχε καί πάλι 
τήν εὐκαιρία νά διαφύγει στήν Κύ-
προ, ἐντούτοις παρέμεινε στή Ναζ-
λή γιά νά συμπαρασταθεῖ στόν 
ἄμαχο πληθυσμό. Ἕνα, ὅμως, μήνα 
ἀργότερα, «ὁ προστάτης τῶν κατα-
διωκομένων», ὁ ὁποῖος «διεθέρμαι-
νε τόν πατριωτισμόν καί τό θρη-
σκευτικόν συναίσθημα τῶν ἐκεῖ 
εὐρισκομένων Ἑλλήνων», ὅπως χα-

ρακτηριστικά ἀναφέρεται στόν τύπο 
τῆς ἐποχῆς, δολοφονήθηκε ἀπό τά 
ἄτακτα τουρκικά σώματα, μετά 
ἀπό φρικτά βασανιστήρια. Σύμφω-
να δέ μέ σχετική ἔκθεση τοῦ ὑπο-
στράτηγου Κωνσταντίνου Νίδερ, ὁ 
θάνατός του ἐπῆλθε ὕστερα ἀπό 
ἐπώδυνο ἀνασκολοπισμό, εἶδος θα-
νάτου πού οἱ βάρβαροι Ἀνατολίτες 
ἐπεφύλασσαν σέ ἀγωνιστές κληρι-
κούς, ὅπως τόν ὁπλαρχηγό τοῦ 1821 
Ἀθανάσιο Διάκο καί τόν Κύπριο 
ἐπαναστάτη τοῦ 1833 Ἱερομόναχο 
Ἰωαννίκιο.  Ἄς σημειωθεῖ ὅτι μαρ-
τυρικό θάνατο γνώρισε καί ὁ ἐπι-
στήθιος φίλος του, Ἰάκωβος Ἀρχα-
τζικάκης, τό 1922, ὅταν τό Μέτωπο 
στή Μικρά Ἀσία ἄρχισε νά καταρ-
ρέει. 

 Παρά τό σύντομο χρονικό διά-
στημα, πού ὑπηρέτησε στή Μικρά 
Ἀσία, ὁ Ματθίας ἄφησε εὐρεία 
φήμη ἀνάμεσα στούς κατοίκους τῆς 
περιοχῆς γιά τή σεμνότητα καί τόν 
ἐνθουσιασμό του γιά τό δίκαιο καί 
τούς ἀγῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ. H 
ἀγγελία τοῦ θανάτου του συγκλόνι-
σε τούς συμπατριῶτες του, οἱ ὁποῖοι 
τέλεσαν μνημόσυνα στή μνήμη του, 
ὅπως στόν ναό τῆς Ἁγίας Ζώνης 
Ἀμμοχώστου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου 
στή γενέτειρά του Γύψου καί ἀλλοῦ. 
Ἡ ἐνέργειά του νά παραμείνει στή 
Ναζλή, γιά νά βοηθήσει τούς κατοί-
κους της προβλήθηκε ὡς πράξη 
ἀλτρουισμοῦ καί εὐθύνης ἔναντι 
τοῦ ἱερατικοῦ του σχήματος καί θε-
ωρήθηκε ἰδιαίτερα τιμητική γιά τόν 
κυπριακό κλῆρο.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Πᾶνε χρόνια ἀπό τότε πού 
γνώρισα τήν κυρία Μαρία, 
ἀλλά ἡ μορφή καί ἡ ἱστορία 

της εἶναι ἀπό αὐτές πού τίς φυ-
λάει κανείς στή μνήμη του σάν 
κάτι πολύτιμο, πού δέν πρέπει νά 
χαθεῖ. Εἶχε κάτι στό πρόσωπο, στό 
ὕφος καί στόν τρόπο πού μιλοῦσε, 
πού μέ ἔκανε νά διερωτηθῶ… 

- Ἀπό ποῦ εἶστε; Τήν ρώτησα 
γιά νά κάνω μία ἀρχή γνωριμίας, 
ἀλλά δέν χρειάστηκε δεύτερη 
ἐρώτηση.   

- Ἀπό ποῦ εἶμαι… πραγματικά 
μεγάλη ἱστορία. Εἶπε μέ ἕνα πι-
κρό χαμόγελο. Εἶμαι ἀπό τούς τε-
λευταίους Μικρασιάτες πού ἀπέ-
μειναν. Σέ λίγο δέν θά ὑπάρχει 
κανείς ἀπό ὅσους ἔζησαν ἐκεῖνα 
τά γεγονότα. Κι ἐμεῖς ἤμασταν 
ἀπό τούς«τυχερούς»… 
Ὁ πατέρας μου ἦταν καραβο-

κύρης. Τίς περισσότερες φορές 
ἐρχόταν ἀπό τά ταξίδια φορτω-
μένος. Κάποτε ἔτυχε νά γυρίσει 
καραβοτσακισμένος. Ἀγωνίες πού 
περνούσαμε, ὅταν μαθαίναμε γιά 
φουρτοῦνες… Ἡ μάνα μου πάντα 
ἔλεγε. «Ἕνα καράβι εἶναι ἡ ζωή 

μας ὅλη. Θά ἔχουμε καλοκαιριά, 
θά ἔχουμε καί φουρτοῦνες. Ὅλα 
θά τά περάσουμε, ὅλα θά τά ἀντέ-
ξουμε. Ὑπομονή νά μᾶς δίνει ὁ 
Χριστός μας». Δέν θά ξεχάσω, κι 
ἄς ἔχω γεράσει τόσο, τό βλέμμα 
της, ὅταν κοίταζε τά εἰκονίσματα 
τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας 
πρῶτα κι ὕστερα τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου. Τά χείλη της ψιθύριζαν 
τήν ἱκεσία της γιά τόν πατέρα καί 
γιά ὅλους μας κι ὕστερα, σάν νά 
εἶχε πάρει ὅλη τή δύναμη πού 
χρειαζόταν, ἄρχιζε μέ σιγουριά τίς 
δουλειές της. Ἦταν πολύ ἄξια γυ-
ναίκα. Κι ὅπου πήγαμε πρόσφυ-
γες, σέ κάθε νέα ἀρχή, ἤξερε πῶς 
νά μᾶς βολέψει.  
Ἀπό τή Μ. Ἀσία προλάβαμε 

ἐμεῖς καί φέραμε τά πράγματά 
μας. Ἐγώ ἤμουν πολύ μικρή, 
ἀλλά θυμᾶμαι. Ὁ πατέρας μου, 
κοσμογυρισμένος, μάθαινε τί γι-
νόταν στόν κόσμο, ὀσμίστηκε τό 
κακό πού ἐρχόταν. Κι ἄλλοι 
ἄκουγαν, μά δέν πίστευαν ὅτι θά 
γινόταν τέτοιο κακό. Ἡ μάνα 
μου γκρίνιαζε, ἀλλά πάντα ὑπο-
τασσόταν στή γνώμη τοῦ πατέρα. 

Νίκης Τρακοσιῆ 
Φιλολόγου
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Τά μαζέψαμε καί φύγαμε μέ τό 
δικό μας καράβι πρίν τό μεγάλο 
κακό. Τά μαζέψαμε… μία κου-
βέντα εἶναι. Μήπως μπορεῖς νά 
πάρεις μαζί σου τό σπίτι, τόν 
κῆπο, τό παράθυρο ἀπό ὅπου 
μπαίνει ὁ ἥλιος τό πρωί; Μήπως 
μπορεῖς νά πάρεις τούς τάφους 
τῶν προγόνων σου; 
Πρῶτα πήγαμε στήν Ἑλλάδα. 

Ἦταν πολύ δύσκολα τά πράγ-
ματα ἐκεῖ. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν φτω-
χή, οἱ ἄνθρωποι ἦλθαν σέ λίγο χι-
λιάδες, χωρίς τίποτε, πονεμένοι, μέ 
τόν τρόμο στά μάτια τους. Ἄφη-
σαν τά πάντα, ἔχασαν μάνες τά 
παιδιά τους… Ἡ μάνα μου πονε-
τική, ἔδινε, ἔδινε ἀπό ὅ,τι εἴχαμε. 
Ἐγώ παιδί, κάποτε γκρίνιαζα. 
«Ἔδωσες τά ροῦχα πού μου 
ἀγόρασε ἡ νονά μου», φώναζα μία 
φορά. Κι ἐκείνη ἤρεμα καί στα-
θερά μοῦ εἶπε. Ἄν δέν δώσουμε 
ἐμεῖς σ’ αὐτούς, ὅταν ἔλθει ἡ σει-

ρά μας, δέν θά μᾶς στείλει ὁ Θεός 
αὐτά πού θά μᾶς λείπουν. Τήν θυ-
μήθηκα ὅταν ἦλθα ξανά πρόσφυ-
γας κι ἐγώ χωρίς τίποτε.  
Ἀπό τήν Ἑλλάδα φύγαμε σύν-

τομα καί ἐγκατασταθήκαμε στήν 
Ἀλεξάνδρεια. Ἄκμαζε τότε ἡ 
ἑλληνική κοινότητα ἐκεῖ κι ὁ πα-
τέρας συνέχισε τή δουλειά του. 
Εἴχαμε κι ἐκεῖ ἕνα καλό σπίτι, 
πῆγα στό σχολεῖο, περνούσαμε 
καλά. Ἀλλά κι ἐκεῖ μας βρήκαν οἱ 
ἀναποδιές. Χάναμε τά προνόμιά 
μας οἱ Ἕλληνες, ἔπρεπε νά 
μποῦμε στούς κανόνες πού ἐπέ-
βαλλαν γιά τούς ξένους καί ἀναγ-
καστήκαμε νά φύγουμε. Ἀπό τήν 
Αἴγυπτο φέραμε κάποια  πράγ-
ματά μας, ἀλλά ἀφήσαμε κι ἐκεῖ 
ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς μας. 
Ἦταν τό σπίτι, οἱ δουλειές, οἱ φί-
λοι, οἱ συγγενεῖς ἀπό τόν ἄντρα 
μου. Ὁ πατέρας μου πέθανε στήν 
Αἴγυπτο. Ἔτσι ἔχουμε κι ἐκεῖ 
ἔναν τᾶφο. 
Σκεφτήκαμε μέ τόν ἄντρα μου 

πώς ἡ ζωή στήν Κύπρο θά ἦταν 
ἥσυχη πιά, ἦταν τό 60… Ἔτσι 
ἤλθαμε καί ἐγκατασταθήκαμε 
στήν Κερύνεια. Ὄμορφος, πανέ-
μορφος τόπος, γλύκανε γιά λίγο 
τήν πίκρα τοῦ δεύτερου ξεριζω-
μοῦ. Εἶναι πραγματικά θαυμαστό! 
Στήν Κερύνεια ξύπνησαν μέσα 
μου οἱ μυρωδιές, οἱ ἀναμνήσεις 
τῆς πατρίδας. Ἤμουν μικρή ὅταν 
φύγαμε ἀπό τή Μικρασία, κι 
ὅμως, ὅταν τό πρωινό ἔμπαινε ὁ 
ἥλιος καί ἡ μυρωδιά τῶν λεμο-

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Μπαοῦλο, 19ου αἰώνα. Ἀνῆκε στή Φωτει-
νή Ἀναστασίου Χριστοδουλίδου ἀπό τή 
Μερσίνα. Δωρεά Γεωργίου Χατζηκωστή-
στή Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν 
Κύπρου, Βυζαντινό Μουσεῖο καί  

Πινακοθήκη ΙΑΜ (M.109)
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νανθῶν στό δωμάτιο, μέ ἔπαιρναν 
μέ νοσταλγία ἐκεῖ, θυμόμουν 
πράγματα πού δέν τά εἶχα θυ-
μηθεῖ πρίν. Ἀλλά μᾶς βρῆκε κι 
ἐκεῖ ὁ πόλεμος. Αὐτή τή φορά τόν 
εἶδα ἀπό κοντά. Τή μάνα μου τήν 
θάψαμε στήν Κερύνεια. Ἔχουμε 
κι ἐκεῖ ἕναν τάφο…  
Γιά τόν γιό μου φοβᾶμαι τώρα. 

Τόν μεγάλωσα μέ τή νοσταλγία 
τῆς πρώτης πατρίδας. Στήν πραγ-
ματικότητα τοῦ μετέδωσα τόν 
φόβο τῆς ἀπώλειας τῆς πατρίδας. 
Καί νομίζω πώς προτίμησε νά μήν 
δεθεῖ μέ κανέναν τόπο. Τόν ἔστει-
λα γιά σπουδές στήν Ἀγγλία, 
πῆγε καί ἀλλοῦ καί ἀλλοῦ. Κι 
ἔμεινε στήν Εὐρώπη. Ἔμεινα 
μόνη μέ τίς τύψεις ὅτι δέν τοῦ μί-
λησα ὅσο ἔπρεπε, ὅταν μπο-
ροῦσα, γιά τήν αἰώνια πατρίδα. 
Παρακαλῶ τόν Θεό νά τοῦ στεί-
λει κάποιον, ὅπως ἔστειλε σέ 
μένα τόν πάτερ… γιά νά μέ φω-
τίσει, νά δῶ πέρα ἀπό τά γήινα, 
τά ἀνθρώπινα, τήν ἄλλη πραγ-
ματικότητα. Γιατί ἀλήθεια, ἡ 
πραγματικότητα τῆς γῆς εἶναι 
πολύ πονεμένη, σέ ἀπελπίζει. Οἱ 
ἄνθρωποι κυνηγοῦμε ὁ ἕνας τόν 
ἄλλο, ξεριζώνουμε ὁ ἕνας τόν 
ἄλλο, νά τοῦ πάρουμε τή θέση. 
Κάνουν οἱ ἰσχυροί ἀφόρητη τή ζωή 
τοῦ ἀδυνάτου, μέχρι νά προτιμή-
σει νά μπεῖ σέ ἕνα σαπιοκάραβο 
νά φύγει, καί ἄς πνιγεῖ στήν πο-
ρεία. Θεέ, μου πῶς κατάντησε τό 
πλάσμα σου! Τό πλάσμα πού τό 
ἔπλασες κατ’ εἰκόνα σου! 
Τώρα, ἐδῶ πού βρίσκομαι, δυ-

σκολεύομαι νά πῶ ἀπό ποῦ εἶμαι, 
ἀλλά γνωρίζω καλά ποῦ πάω, ποῦ 
πρέπει νά καταλήξω. Ἔριξα τήν 
ἄγκυρα τῆς ἐλπίδας στόν οὐρανό 
καί παρακαλῶ τόν Κύριο νά μήν 
μέ ἀφήσει νά χάσω τήν πορεία. 
Ὅλα τά τραγικά αὐτῆς τῆς ζωῆς 
πέρασαν, περνοῦν. Μή χάσω τόν 
τελικό προορισμό. Ναί, «οὐκ ἔχο-
μεν ὦδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν 
μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Ἔτσι 

Νυφικό τῆς Μάρως Σφῆκα τό γένος Παπαϊ-
ωάννου μέ καταγωγή ἀπό τά Ἄδανα. Κατα-
σκευάστηκε ἀπό κουνουπιέρα τοῦ ἀγγλικοῦ 
στρατοῦ - Γαμήλια τελετή στόν Ἱερό Ναό 
Παναγίας Φανερωμένης στή Λευκωσία, 
3/9/1944 - Δωρεά τῶν θυγατέρων της, 

Ἀγγελικῆς Ἀνδρέου καί Δέσποινας Ἰουλιανοῦ 
τό γένος Σφῆκα στή Συλλογή Συνδέσμου 
Μικρασιατῶν Κύπρου, Βυζαντινό Μουσεῖο 

καί Πινακοθήκη (Μ.253)
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μοῦ τό εἶπε ὁ πάτερ καί τό κρά-
τησα καλά. Ἐδῶ δέν ἔχουμε τίπο-
τε μόνιμο. Ἐλπίζουμε στήν μέλ-
λουσα πατρίδα. Ἐκεῖ βασιλεύει ἡ 
εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
ἡ δική Του βασιλεία ἀδιατάρακτη. 
Ἐδῶ, ἔτσι κι ἀλλιῶς, εἴμαστε ὅλοι 
πρόσφυγες, διωγμένοι ἀπό τόν 
Παράδεισο πού μᾶς χάρισε ὁ Πλά-
στης μας.  
Ἄργησα δυστυχῶς, ἄν καί εἶχα 

μάθει τήν εὐσέβεια ἀπό τή μάνα 
μου, ἄργησα νά ξεκαθαρίσω τόν 
πρῶτο στόχο τῆς ζωῆς μου καί 
τώρα προσπαθῶ νά μήν χάνω χρό-
νο. Δέν μοῦ ἔμεινε κιόλας χρόνος. 
Θέλω νά ἀξιωθῶ νά ἀκούσω κι ἐγώ 
τό, «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ 
Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν 
ἠτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό 
καταβολῆς κόσμου».  
Ἀπό τή Μικρασία ἐμεῖς πήραμε 

πολλά πράγματα. Ἀπό τήν Αἴγυ-
πτο, φέραμε λιγότερα. Ἀπό τήν Κε-
ρύνεια φύγαμε μέ κάτι λίγα πράγ-
ματα. Θά ἐπιστρέψουμε, εἴπαμε, 
αὔριο μεθαύριο. Καί ἐκεῖνα τά λίγα 
τά ἀφήσαμε σ’ ἕνα περβόλι πού 
εἴχαμε σταθμεύσει καί φύγαμε 
κυνηγημένοι. Μόνο τή ζωή μας νά 
σώσουμε θέλαμε.  
Καί τώρα πού βλέπω καί 

ὀσφραίνομαι τήν ἄλλη πατρίδα, φο-
βοῦμαι, προβληματίζομαι. Τί ἔχω 
νά πάρω μαζί μου; Καθένας, λέει 
ὁ Κύριος, θά κριθεῖ κατά τά ἔργα 
του. Τί ἔργο ἔχω ἐγώ νά πάρω; Οἱ 
Ἅγιοι ἔκαναν τόσα ἔργα, τόση φι-
λανθρωπία, δίδαξαν τό Εὐαγγέλιο, 

μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό. Ἐγώ 
θά πάω φτωχή, πάμφτωχη πρό-
σφυγας μπροστά στόν θρόνο τοῦ 
Κύριου. Κάποιον καιρό μ’ ἔπιασε 
μία ὀλιγοπιστία, μία ἀπελπισία. 
Ἔχασα τή ζωή μου ἔλεγα, δέν σώ-
ζομαι ἐγώ. Ποιά θά εἶναι ἡ ἀπο-
λογία μου στόν Κύριο; Τώρα πού 
γέρασα κι ἔχω ἐγώ ἀνάγκη ἀπό 
βοήθεια, τί μπορῶ νά κάνω; 

 Μέ παρηγόρησε καί μέ στήρι-
ξε, δόξα τῷ Θεῶ, ὁ πνευματικός. 
«Νά πᾶς σάν τόν φτωχό Λάζαρο», 
μοῦ εἶπε. «Νά κρατήσεις τήν ὑπο-
μονή σου ὡς τό τέλος. Νά διώξεις 
κάθε γογγυσμό καί πίκρα ἀπό τήν 
καρδιά σου γιά ὅσους ἔγιναν αἰτία 
νά πονέσεις καί νά ταλαιπωρηθεῖς. 
Καί κᾶνε τήν ἐλεημοσύνη τῆς προ-
σευχῆς. Ἔχεις χρόνο, ἔχεις δυνά-
μεις νά προσεύχεσαι γιά ὅλους. 
Ἄρχιζε ἀπό τούς ἐχθρούς καί πή-
γαινε στούς φίλους. Κι αὐτό θά σού 
τό λογαριάσει ὁ δίκαιος Κριτής γιά 
ἔργο». Τώρα προσπαθῶ, προ-
σπαθῶ νά προλάβω. Εἶχα καί κά-
ποια χρήματα, δόξα τῷ Θεῷ, ἀνα-
κουφίστηκα πού μπόρεσα νά δώσω 
κάτι σέ πιό φτωχούς ἀπό μένα.  
Ἔτσι πού λές! Πέρασα ἀπό 

πατρίδες, τίς ἀγάπησα, δέθηκα, 
ἔτσι πρέπει, ἡ πατρίδα εἶναι δο-
σμένη ἀπό τόν Θεό. Ὅμως ἡ καρ-
διά δέν πρέπει νά κολλᾶ στή γῆ καί 
τά γήινα πράγματα. Μόνο στήν 
αἰώνια πατρίδα. Σ΄ αὐτήν μέ τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ θά φτάσουμε καί 
δέν μπορεῖ κανείς, ποτέ νά μᾶς τήν 
πάρει! 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Οἱ σχέσεις τῆς Κύπρου μὲ τὴ 
Μικρασία ἧταν ἀπὸ τὴν 
Ἀρχαιότητα στενές, καθὼς 

ἀποτελοῦσε τὴν ὄντως ἐνδοχώ-
ρα τῆς Κύπρου. Ἡ γεωγραφικὴ 
ἐγγύτης, οἱ ἐμπορικὲς δραστη-
ριότητες Κυπρίων, κυρίως στὴ 
νοτιοδυτικὴ Μικρασία, τὰ με-
γάλα προσκυνήματα τῆς Ἁγίας 
Θέκλης καὶ Ἁγίου Νικολάου 
Μύρων, ἀλλὰ καὶ τὰ Μετόχια τῆς 
Μονῆς τοῦ Κύκκου στὴ Σμύρνη, 
Προῦσσα, Πόντο καὶ Κωνσταν-
τινούπολη ἀποτελοῦσαν μόνον 
μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐφαλτήρια τῶν 
στενῶν αὐτῶν δεσμῶν.  
Ἡ ἔλευση καὶ ἐγκατάσταση 

Μικρασιατῶν στὴν Κύπρο φαί-
νεται πὼς ἔλαβε χώρα πολλὲς 
φορὲς στὸ ἱστορικὸ παρελθὸν 
ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ χρόνια ὡς καὶ 
τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή. 

Τοπωνυμικὲς ἐνδείξεις στὴν Κύ-
προ εἴτε περιοχῶν (π.χ. Πέργα-
μος, Τάλα) ἤ μοναστικῶν καθι-
δρυμάτων (Μονὴ Στύλου, Μονὴ 
Καθαρῶν καὶ Συμβόλων τοῦ 
μικρασιατικοῦ Ὀλύμπου) ἤ με-
ταφορὰ τῆς τιμῆς ἤ καὶ λειψά-
νων ἁγίων τῆς Μικρασίας (ἅγιος 
Μάμας, Ἀντίπας, Ἰωνᾶς Περγά-
μου) ἤ γλωσσολογικὲς (ὅμοιο 
ἰδίωμα καὶ τονικότητα διαλέ-
κτου) παραπέμπουν σὲ τέτοιες 
μετακινήσεις. Μετὰ τὴν ὀθωμα-
νικὴ κατάληψη τῆς Κύπρου τὸ 
1571 ἐντέλλονται κάτοικοι τῶν 
πλησιόχωρων μικρασιατικῶν 
ἐδαφῶν νὰ μετοικήσουν στήν 
Κύπρο. Μολονότι μᾶς σώζεται τὸ 
ὀθωμανικὸ διάταγμα, τὸ ὁποῖο 
καθόριζε ἀριθμὸ μετακίνησης 
κατοίκων ἀνὰ ἐπάγγελμα, δὲν 
γνωρίζουμε πόσοι ἔφθασαν τε-

Δρος Χαράλαμπου Γ. Χοτζάκογλου, 
Βυζαντινολόγου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ.  
τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν
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λικὰ καὶ ποῦ ἐγκαταστάθηκαν. 
Βέβαιο εἷναι πάντως, ὅτι στοὺς 
πληθυσμοὺς ποὺ ὑποχρεωτικὰ 
μετεγκαταστάθηκαν, περιλαμ-
βάνονταν καὶ Ἕλληνες Μικρα-
σιάτες ὀθωμανοὶ ὑπήκοοι.  
Ἡ διάδοση τοῦ εἰκονογραφι-

κοῦ τύπου τῆς Παναγίας τοῦ 
Κύκκου, ὅπως διαπιστώνεται 
ἀπὸ τὰ διασωθέντα κειμήλια ποὺ 
ἔφθασαν κυρίως στὴν Ἑλλάδα, 
οἱ ἀναφορὲς σὲ κυπριακὰ χει-
ρόγραφα τῶν ζητειῶν Κυκκωτῶν 
μοναχῶν στὴν μικρασιατικὴ 
ἐνδοχώρα, οἱ ἐκδόσεις καρα-
μανλίδικων βιβλίων τῆς Μονῆς 
γιὰ τὸ μικρασιατικὸ ποίμνιο, ἡ 
ἐκλογὴ τοῦ Κυκκώτη Σεραφεὶμ 
Πισσίδειου στὴ θέση τοῦ μητρο-
πολίτου Ἀγκύρας, οἱ ἐκ Κύ-
πρου ἀρχιερεῖς Πανάρετος Προ-
ύσσης (1817-1821) καὶ μετέπει-
τα Νικομηδείας (1821-1837) καὶ 
ὁ  Ἀθανάσιος Νικομηδείας (1791-
1821) διαγράφουν τὸ πλαίσιο 
τῶν ζωντανῶν σχέσεων Μικρα-
σίας καὶ Κύπρου. Ἀντιστρόφως, 
ὅταν οἱ Μικρασιάτες προσκυ-
νητὲς ξεκινοῦν τὴν ἱερά τους 
ἀποδημία γιὰ τὸν Πανάγιο Τάφο 
σταθμεύουν στὴν Κύπρο, προ-
σκυνοῦν τὴν Παναγία τοῦ Κύκ-
κου, ὥστε νὰ καταστοῦν πλήρεις 
προσκυνηταὶ (χατζῆδες) καὶ δια-
νυκτερεύουν συχνὰ στὸ μονα-
στήρι ἀναγράφοντας ἐνθυμή-

σεις τους στοὺς τοίχους τῶν 
κελλίων. 
Σταδιακά, ἡ Σμύρνη κατέστη 

κέντρο ἐμπορικό, πνευματικὸ 
καὶ ἐκπαιδευτικὸ γιὰ πολλοὺς 
Κυπρίους ἕως καὶ τὴν Κατα-
στροφή, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται 
ἀπὸ τοὺς Κυπρίους ἐκ Σμύρνης 
καὶ περιχώρων, οἱ ὁποῖοι ἐπέ-
στρεψαν στὸν γενέθλιο τόπο 
τους μετὰ τὴν καταστροφή τῆς 
ἰωνικῆς πρωτεύουσας, βάσει 
ἀρχειακῶν πηγῶν τοῦ Λοιμοκα-
θαρτηρίου τῆς Δεκέλειας. Συγ-
χρόνως ὅμως ἡ Μικρασία ἀπο-
τέλεσε καὶ τόπο ἐξορίας, ὅπως 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, 
Δαμασκηνοῦ (ἀρχιερατεία με-
ταξὺ 1824-1827), ἀλλὰ καὶ τόπο 
μαρτυρίου τοῦ ἐκ Γύψου ἀρχι-
μανδρίτου καὶ ἐκπαιδευτικοῦ 
Ματθία Παυλίδη (1878-1919), 
ὁ ὁποῖος ἀνασκολοπίσθηκε ἀπὸ 
Τούρκους τσέτες στὶς σφαγὲς 
τοῦ Νιαζλῆ. Στὴ Μικρασία ἀφη-
σαν τὴν τελευταία τους πνοὴ Κύ-
πριοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες, 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μικρα-
σιατικής ἐκστρατείας, συμμε-
τέχοντας στοὺς ἀγῶνες τοῦ 
ἔθνους. 
Τὴν ἄφιξη τῶν Μικρασιατῶν 

προσφύγων στὴν Κύπρο δὲν 
εἷδαν μὲ καλὸ μάτι οἱ βρετανικὲς 
ἀρχές, ποὺ κυβερνοῦσαν στὸ 
νησὶ τὴν περίοδο ἐκείνη, καθὼς 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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φοβήθηκαν ὅτι οἱ Μικρασιάτες 
θὰ τόνωναν τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο 
τοῦ νησιοῦ -τὸ ὁποῖο ἐξελισσό-
ταν στὸν μεγαλύτερο ἀντίπαλο 
τῆς βρετανικῆς ἀποικιοκρατίας- 
ἔναντι τοῦ μουσουλμανικοῦ καὶ 
ἀρμενικοῦ, ποὺ θὰ μποροῦσαν 
νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν 
ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς «διαί-
ρει καὶ βασίλευε». Γιὰ τὸν λόγο 
δέχθηκαν τὴν ἀποβίβαση μόνον 
Βρετανῶν, Κυπρίων καὶ Ἀρμε-
νίων στὴν Κύπρο, ὅταν τὰ κα-
ράβια μὲ τοὺς πρόσφυγες κα-
τέφθασαν κυρίως στὴ Λεμεσὸ 
καὶ στὴ Λάρνακα, ἀλλἀ ἀρνοῦν-
ταν πεισματικὰ τὴν ἀνθρωπι-
στικὴ βοήθεια στοὺς Ἕλληνες 
τῆς Μικρασίας. Συγκινητικὴ κα-
ταγράφεται ἡ ἀντίδραση τῶν 
ντόπιων, οἱ ὁποῖοι μὲ βάρκες με-
τέφεραν τρόφιμα καὶ νερὸ στοὺς 
λιμοκτονοῦντες Μικρασιάτες στὰ 
ναυλουχημένα καράβια, ἔξω ἀπὸ 
τὰ κυπριακὰ λιμάνια. 
Ἡ δυναμικὴ ἀντίδραση τοῦ 

Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλ-
λου τοῦ Γ΄, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε 
τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας 
γιὰ τὴ στάση τοῦ Ἁρμοστῆ τῆς 
Κύπρου στὴ βρετανικὴ Βουλὴ 
καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Καν-
ταβρυγίας φαίνεται νὰ ἔκαμψε 
τὶς βρετανικὲς προφάσεις γιὰ 
ἀδυναμία ἀπορρόφησης, ἐγκα-
τάστασης καὶ ἐργοδοσίας τῶν 
προσφύγων στὸ νησί. Ἡ Ἐκκλη-

σία τῆς Κύπρου ἐγγυήθηκε γιὰ 
τοὺς πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ 
διέμειναν στὸ Λοιμοκαθαρτή-
ριο τῆς Δεκέλειας καταβάλλον-
τας ὑψηλὸ ἀντίτιμο, διοχετεύ-
θηκαν σὲ ὑποστατικὰ κυρίως 
τῶν ναῶν καὶ μονῶν σὲ ολόκλη-
ρο τὸ νησί, στηρίχθηκαν οἰκονο-
μικά καὶ ἔτυχαν περίθαλψης. 
Ἐπιτροπὲς Προσφύγων πραγ-
ματοποίησαν ἑράνους μεταξὺ 
τῶν πιστῶν καὶ μεγάλες ἐκκλη-
σιαστικὲς ἐνορίες καὶ μοναστή-
ρια τῆς Κύπρου ἀνέλαβαν τὴν 
τακτικὴ εἰσφορὰ γιὰ τὸν ἀνα-
κουφισμὸ τῶν προσφύγων. Ὁ 
ἡγούμενος Κύκκου Κλεόπας καὶ 
ὁ μητροπολίτης Κιτίου Νικόδη-
μος Μυλωνᾶς ἀποτέλεσαν δρα-
στήρια μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Πε-
ριθάλψεως Προσφύγων τῆς Κύ-
πρου, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν ἀπο-
φασιστικὰ στὴν ἀνακούφιση τῶν 

Κατάλογος «Παρεπιδημούντων ἐν τῇ Νήσῳ 
Κύπρῳ Ὑπηκόων Ἑλλήνων», 1928 - Δωρεά 
Προξενικοῦ Γραφείου τῆς Πρεσβείας τῆς 
Ἑλλάδας στή Λευκωσία στή Συλλογή  
Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύπρου,  

Βυζαντινό Μουσεῖο καί Πινακοθήκη (Μ.051) 
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Μικρασιατῶν ἤ τοὺς συνέδρα-
μαν, ὥστε νὰ μεταβοῦν στὴν 
Ἑλλάδα καὶ νὰ λάβουν κάποια 
ἀποζημίωση, σύμφωνα μὲ τὴ 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης.  
Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα παρά-

δοξα τῆς ἰσχύουσας ἕως σήμερα 
αὐτῆς συνθήκης ἀποτελεῖ τὸ 
ἄρθρο 21, τὸ ὁποῖο ὅμως οἱ 
Βρετανοὶ ἀργότερα ἀνέτρεψαν 
στὴν πράξη μονομερῶς καὶ προ-
νοοῦσε τὰ ἑξῆς ἐντυπωσιακά: 
«Οἱ Τοῦρκοι ὑπήκοοι oἱ ἐγκα-
τεστημένοι ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ 
κατὰ τὴν 5ην Νοεμβρίου 1914 θὰ 
ἀποκτήσωσιν, ἐφ οἷς ὅροις προ-
βλέπει ὁ ἐγχώριος νόμος, τὴν 
βρεττανικὴν ἰθαγένειαν, ἀπο-
βάλλοντες ἐκ τούτου τὴν τουρ-
κικήν. Θὰ δύνανται ἐν τούτοις, 
ἐπὶ δύο ἔτη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως 

τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συν-
θήκης, νὰ ἀσκήσωσι δικαίωμα 
ἐπιλογῆς ὑπὲρ τῆς τουρκικῆς 
ἰθαγενείας. Ἐν τοιαύτῃ περι-
πτώσει, δέον νὰ ἐγκαταλείψω-
σι τὴν Κύπρον ἐντὸς δώδεκα 
μηνῶν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀσκήσω-
σι τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς. 
Ὡσαύτως ἀποβάλλουσι τὴν 
τουρκικὴν ἰθαγένειαν οἱ Τοῦρκοι 
ὑπήκοοι οἱ  ἐγκατεστημένοι ἐν 
τῇ νήσῳ Κύπρῳ κατὰ τὴν ἔναρ-
ξιν τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης 
Συνθήκης». Με λίγα λόγια καὶ 
ἐπειδὴ τὰ βρετανικὰ συμφέρον-
τα ἤθελαν νὰ ἀποτρέψουν ἐνδε-
χόμενες, μελλοντικὲς ἐπεμβά-
σεις τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο, 
ἐπικαλούμενης τὴν προστασία 
τουρκικῆς μειονότητας, τοὺς ὑπα-
γόρευαν, πὼς εἴτε θὰ ἀποδεχθοῦν 
νὰ γίνουν «βρεττανοὶ ἰθαγε-
νεῖς», εἴτε, ὅσοι δὲν δέχονταν, θὰ 
μετακινοῦντο ὑποχρεωτικὰ στὴν 
Τουρκία. Μετὰ ὅμως τὰ Ὀκτω-
βριανὰ στὴν Κύπρο, ποὺ οἱ Βρε-
τανοὶ χρειάσθηκε νὰ ἐφαρμόσουν 
τὴν πολιτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βα-
σίλευε», δὲν δίστασαν, ὄχι μόνον 
νὰ ἐφεύρουν τὸν ὅρο «Τουρκο-
κύπριοι», ἀντὶ τοῦ ἐν χρήσει 
«μουσουλμάνοι», ἀλλὰ καὶ νὰ 
συνδέουν κάθε μουσουλμάνο κά-
τοικο τῆς Κύπρου (π.χ. Αἰγύπτιο, 
Ἄραβα κτλ.) μὲ τὴν Τουρκία, 
ὥστε νὰ αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τους, 
σὲ σχέση μὲ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο. 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Κατάλογος «Παρεπιδημούντων ἐν τῇ 
Νήσῳ Κύπρῳ Ὑπηκόων Ἑλλήνων», 1931 - 
Δωρεά Προξενικοῦ Γραφείου τῆς Πρε-
σβείας τῆς Ἑλλάδας στή Λευκωσία στή 
Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύ-

πρου, Βυζαντινό Μουσεῖο καί 
 Πινακοθήκη (Μ.052)



130 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ἡμερολόγιο Μικρασιατῶν Κύπρου (ἐπιμ. Μ. Σαββίδου-Θεοδούλου), Λευ-

κωσία, Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου, 2013 ἕως Λευκωσία 2022. 
90 Χρόνια Μνήμη Μικρασίας, Κειμήλια, ἔγγραφα καὶ ἔργα τέχνης τῶν προ-

σφύγων ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία στὴν Κύπρο (ἐπιμ. Ἰω. Ἠλιάδη, Χ. Χοτζάκογλου) 
Λευκωσία, Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου, 2012. 

Κειμήλια Μικρασίας μὲ σύγχρονη ματιά (ἐπιμ. Ἰω. Ἠλιάδη), Λευκωσία, Σύν-
δεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου, 2016. 

Πρακτικὰ Α΄ Συνεδρίου Μικρασιατῶν Κύπρου, Κύπρος-Μικρασία, Κοι-
τίδες Πολιτισμοῦ (ἐπιμ. Χ. Χοτζάκογλου), Λευκωσία, Σύνδεσμος Μικρασιατῶν 
Κύπρου, 2015. 

Πρακτικὰ Γ΄ Συνεδρίου Μικρασιατῶν Κύπρου, Κυπριακὰ Ἀρχεῖα, ἀρχει-
ακὲς μαρτυρίες γιὰ τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμὸ τῆς Κύπρου (ἐπιμ. Χ. Χο-
τζάκογλου), Λευκωσία, Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου, 2017. 

Πρακτικὰ 9ου ἐπιστ. Συμποσίου Προφορικῆς ἱστορίας 2013. Οἱ Μικρασιάτες 
τῆς Λεμεσοῦ (ἐπιμ. Σ. Παπαδήμα-Σοφοκλέους), Λεμεσός, Δῆμος Λεμεσοῦ, 2019. 
Χρ. Ἀλεξάνδρου, Ἡ Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία στὸν κυπριακὸ Τύπο, Ἀθή-

να, Ἰωλκός, 2013. 
Μ. Κιτρομηλίδου, Τὸ Μικρασιατικὸ Ζήτημα στὴν ἐφημερίδα «Πάφος» τῆς 

Κύπρου, Λευκωσία 1994. 
Κ. Κοκκινόφτα, «Τὰ μετόχια τῆς Μονῆς Κύκκου στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ στὸν 

Πόντο» Ἐνατενίσεις 12 (2010) 98-103. 
Κ. Κοκκινόφτα, «Ἀρχιμ. Ματθίας Παυλίδης (1878-1924)», Ἐκκλησιαστικὸς 

Κήρυξ 4 (1992) 113-6.  
Ἀνδ. Σοφοκλέους, Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ στὶς Κυπριακὲς ἐφημε-

ρίδες, Λευκωσία 2002. 
Δ. Ταλιαδώρου, Ἡ συμβολὴ τῆς Κύπρου στὴ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία 1919-

1922, Λευκωσία 2001.

Τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς 
πρόνοιας τὰ βιώνουμε καὶ στὴ 
σύγχρονή μας ἱστορία. 
Οἱ φιλοπρόοδοι καὶ εὐσεβεῖς 

Μικρασιάτες μπόλιασαν μὲ τὴ 
σειρά τους τὴν Κύπρο σὲ πολ-
λοὺς τομεῖς καὶ ἔφεραν στὸ 
νησὶ τέχνες καὶ προϊόντα, ὅπως, 
μεταξὺ ἄλλων, τὸ λουκούμι τῆς 
Γεροσκήπου, τὸ ἀρκατένο τοῦ 
Ὁμόδους, τὸ φερβολιτὲ τοῦ Κα-
ραβᾶ, τὰ ὁποῖα ρίζωσαν στὴ νέα 

τους θετὴ πατρίδα καὶ διασώ-
θηκαν ὡς δημιουργήματα. Ἡ 
ἵδρυση καὶ ἔντονη δράση τοῦ 
Συνδέσμου Μικρασιατῶν Κύ-
πρου τὸ 2010 κατέγραψε, διέ-
σωσε, ἀνέδειξε καὶ προέβαλε 
τοὺς Μικρασιάτες τῆς Κύπρου, 
οἱ ὁποῖοι ἐμπλούτισαν, ὅπως 
καὶ στὴν Ἑλλάδα, τοὺς ντόπιους 
καὶ ἀποτέλεσαν ἕνα ἀμάλγαμα 
μὲ τὸν Κυπριώτη Ἑλληνισμό.
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Θέμα τοῦ παρόντος ἄρθρου 
ἀποτελεῖ ἡ προσέγγιση τοῦ 
προσφυγικοῦ ζητήματος ἀπό 

τήν ἀντιβενιζελικῶν–φιλοβασιλικῶν 
φρονημάτων ἐφημερίδα Τό Φῶς τῆς 
Θεσσαλονίκης, κατά τήν ὀκταετία 
1922-1930. Προφανῶς, ἡ προσέγ-
γιση ἑνός ἐντύπου δέν ἀντανακλᾶ 
αὐτούσια τήν ἱστορική πραγματι-
κότητα1. Ἡ σημασία τῆς ἑστίασης 
σέ αὐτήν ἑδράζεται ἀφενός στόν 
κομβικό ρόλο τοῦ Τύπου, ὡς μέσου 
ἐνημέρωσης καί διαμόρφωσης ἀπό-
ψεων ἀφετέρου στήν ἀντανάκλα-
ση τῶν θέσεων τοῦ κόσμου πού 
ἐκπροσωποῦσε καί τή μεταφορά 
τοῦ παλμοῦ τῆς περιόδου. 
Ὅπως θά ἀναδειχθεῖ μέσα ἀπό 

ἀντιπροσωπευτικά παραδείγμα-
τα, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ξεριζωμέ-
νων Μικρασιατῶν, Ποντίων καί 

Θρακιωτῶν ἀπό τό Φῶς ὑπαγο-
ρεύτηκε ἀπό δύο στόχους: τή συν-
δρομή στήν ἐθνικά ἐπωφελῆ ἀπο-
κατάστασή τους καί τήν πολιτική 
κηδεμόνευσή τους. 
Τό φθινόπωρο τοῦ 1922, ἡ ἐφη-

μερίδα ἀγκάλιασε μέ συμπόνια 
τούς νεήλυδες καί ἐπέδειξε ἐνερ-
γό ἐνδιαφέρον γιά τίς τύχες τους. 
Οἱ ἐκκλήσεις γιά ἀρωγή ὑπέρ τούς 
ἦταν καθημερινές. Ἡ προσφυγική 
ἀποκατάσταση προβλήθηκε ὡς 
κοινό καθῆκον καί ἔργο μείζονος 
ἐθνικῆς σημασίας. «Διά νά γίνη 
ὅμως αὐτό δέν ἀρκεῖ μόνον ἡ 
ἐνέργεια τοῦ Κράτους, τό ὁποῖον 
αἰχμάλωτον τῆς ἐν τῇ πρωτευούσῃ 
ἐκμεταλλεύσεως πελαγοδρομεῖ 
διαρκῶς καί ἐπιδεινώνει τά πράγ-
ματα. Ἄς δώσωμεν ὅλοι τά χέρια, 
ἄς ἐνώσωμεν τάς προσπαθείας 

1. Τό προσφυγικό ζήτημα φωτίζεται πολύπλευρα στόν τόμο Ἰωάννης 
Κολιόπουλος καί Ἰάκωβος Μιχαηλίδης (ἐπιμ.), Οἱ Πρόσφυγες στή Μακεδονία. 
Ἀπό τήν τραγωδία στήν ἐποποιΐα, Ἀθήνα: ΕΜΣ - Μίλητος, 2009, ὅπου καί 
σχετική περαιτέρω βιβλιογραφία.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Σωτηρούλας Κ. Βασιλείου 
Δρ Νεοελληνικῆς Ἱστορίας ΑΠΘ
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μας διά τήν ταχίστην μεταμόρφω-
σιν τῶν προσφύγων πού φιλοξε-
νοῦμεν ἀπό θλιβερά ἐρείπια συμ-
φορᾶς εἰς παραγωγικούς παρά-
γοντας τοῦ τόπου μας», τονίστηκε, 
μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τή δυνητική 
λειτουργία τῶν προσφύγων ὡς 
μοχλοῦ κοινωνικοοικονομικῆς ἀνα-
ζωογόνησης. Παράλληλα, θά συν-
τελεῖτο καί ἡ «πύκνωσις τοῦ ἑλλη-
νικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μακεδονίας 
καί Θράκης, ἄς ἐπωφθαλμιούσιν ἤ 
ἐπιβουλεύονται ἀδυσώπητα πολέ-
μιοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους». 
Μεῖζον desideratum ἡ ἐθνική πρό-

οδος, περνοῦσε μέσα καί ἀπό τήν 
ὀργανική ἐνσωμάτωση τῶν προ-
σφύγων στήν ἑλληνική κοινωνία, τή 
συνεργασία τους μέ τούς γηγενεῖς 
καί τήν ἐσωτερική γαλήνη2. 
Ἀπό ποῦ πήγαζε τό ἐνδιαφέρον 

τοῦ Φωτός γιά τούς πρόσφυγες; 
Κατά τό ἴδιο, τά κίνητρά του ἦταν 
ἀνιδιοτελῆ. Ἀντίθετα, οἱ «αὐτοτιτ-
λοφορημένοι προστᾶται τοῦ προ-
σφυγικοῦ κόσμου» [οἱ Φιλελεύθε-
ροι κυρίως], πρέσβευαν τήν ἐσω-
τερική ἀνωμαλία καί ἀντιμετώπι-
ζαν τούς πρόσφυγες ὡς ἐκλογική 
πελατεία3. 

2 Τό Φῶς, 1-10-1922. 1-7-1922. 10-7-1923. 13-7-1923.
3 Τό Φῶς, 21-9-1923.

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος κατά τήν ἐπίσημη δεξίωση γιά τήν ὑπογραφή  
τοῦ Ἑλληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας, Ἄγκυρα, 1930.  

Πηγή: Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθ. Κ. Βενιζέλος»
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Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1924, τό 
Φῶς ἑστίασε στό ζήτημα τῆς προ-
σφυγικῆς ἀστεγίας, τονίζοντας 
ἀφενός τό μαρτύριο τῶν ἀνεστίων 
ἀφετέρου τίς εὐθύνες τοῦ κράτους, 
τῶν Φιλελευθέρων καί τῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἀποκαταστάσεως Προ-
σφύγων: «Ἡ ἐγκληματική ἀδια-
φορία, ἡ ἐξωφρενική ἐπιπολαι-
ότης τῆς διαχειρίσεως τοῦ ζητή-
ματος, ἡ χυδαία ἐκλογική ἐκμε-
τάλλευσις ἀπετέλεσαν ληξιπρόθε-
σμα γραμμάτια τῶν ὁποίων δυ-
στυχῶς ἡ λῆξις φθάνει μέ τόν τρο-
μερόν χειμώνα πού ἐνέσκηψεν, 
ἀπειλώντας τούς ἀτυχεῖς πρόσφυ-
γας νά πληρώσουν ὅλα αὐτά μέ τήν 
ζωήν τῶν». «Ἡ λέξις ἀποκατά-
στασις διά τόν ἀτυχῆ πρόσφυγα 
σημαίνει πλέον πλάνην, σημαίνει 
ἀπάτην, εἶνε ἐντύπωσις τήν ὁποί-
αν ἀπεκρυστάλλωσεν ὁ πρόσφυξ 
κατόπιν τριετοῦς δεινοῦ ἐμπαιγμοῦ, 
διότι αὐτός ἀγνοεῖ τά δαπανούμενα 
ἑκατομμύρια, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκεται 
ἐρριμένος σήμερον χαμαί ὡς πτῶμα 
ζωντανόν», τονίστηκε, τό 1925, σέ 
ἐνυπόγραφη ἀνοικτή ἐπιστολή4. 
Στά τέλη τοῦ 1928, τό Φῶς ἀπο-

τέλεσε πομπό τῆς ἀπόγνωσης τῶν 
προσφύγων τῆς Ἀνατολικῆς Μα-
κεδονίας, ὅπου «χιλιάδες ἀστέγων 
ὑπάρχουν ἀκόμη καί μαραίνονται 
μέσα εἰς περιβάλλον ἀθλιότητος καί 
ρυπαρότητος. Ἡ φυματίωσις θερί-

ζει τόν ρακένδυτον αὐτόν συρφε-
τόν, καί δημιουργεῖ νέαν Ἑλληνι-
κήν γενεάν χλωμήν, κατεστραμμέ-
νην, ἀνίκανον διά κάθε ἐργασίαν 
καί κάθε ἀντίστασιν». Παράλληλα, 
ὅμως, στούς κάμπους τῆς Μακε-
δονίας καί τῆς Θράκης συντελεῖτο 
μία «ἐθνική ἀναδημιουργία» ἡ 
ὁποία, ὡς ἀπότοκος τῆς προσφυ-
γικῆς φιλοπονίας, ἐπιβεβαίωνε τή 
δυναμική τοῦ «προσφυγικοῦ θαύ-
ματος»5. 
Στήν αὐγή τοῦ 1929, τό Φῶς ἐπι-

σκέφθηκε γιά πολλοστή φορά τόν 
συνοικισμό Τούμπας. Ἐκεῖ ἀντί-
κρισε τήν πλήρη ἐξαθλίωση «ἑνός 
κόσμου ἄλλοτε εὐτυχισμένου», κα-
ταδικασμένου πιά νά σήπεται καί 
νά κοκαλιάζει ἀπό τήν ὑγρασία καί 
τό κρύο, σέ παράγκες καί θαλά-
μους. «Πρός Θεοῦ! Πῶς ζοῦν αὐτοί 
οἱ δυστυχεῖς, ὀκτώ ὁλόκληρα χρό-
νια μέσα εἰς αὐτήν τήν κόλασιν;», 
ἀναρωτήθηκε ὁ δημοσιογράφος 
στόν συνοικισμό Χαριλάου. 
Στούς προσφυγικούς καταυλι-

σμούς Δράμας, ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ 
Φωτός κατέγραψε σκηνές «ἀπερι-
γράπτου ἀθλιότητος» καί μία 
«κραυγήν ἀπελπισίας, πού σοῦ πα-
γώνει τό αἷμα καί σέ κάνει νά ἀνα-
τριχιάζεις: ‘Σώσατέ μας ἤ ἄν δέν 
μπορεῖτε σκοτῶστε μας’». «Γαϊ-
δούρια, γουρούνια, βόδια, ἄνθρω-
ποι φίρδην μίγδην συγκατοικοῦν, 

4 Τό Φῶς, 3-2-1924. 22-3-1925.
5 Τό Φῶς, 5-10-1927. 1-11-1928.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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συντρώγουν, συναναπνέουν. Παν-
τοῦ βρῶμα, δυσωδία καί ἀναθυ-
μιάσεις. Πραγματικό αἶσχος διά τό 
κράτος, τήν κοινωνία καί τόν πο-
λιτισμό», ἔγραψε, περιγράφοντας 
ἕνα ἑτοιμόρροπο χάνι6.  
Βάσει τῶν αὐτοψιῶν του, τό 

Φῶς κατήγγειλε γιά ἄλλη μία 
φορά «τήν ἀδιαφορίαν καί τήν ἀνι-
κανότητα τῆς κυβερνήσεως, τά 
σκάνδαλα καί τίς καταχρήσεις, τό 
ἀνήκουστον γεγονός ὅτι μυριάδες 
προσφύγων ζοῦν ὑπό σκηνᾶς καί 
εἰς ἄθλια παραπήγματα, ἐνῶ ἔπρε-
πε νά εἴχανε ὅλοι ἀποκατασταθῆ, 
ἀφοῦ τόσα δισεκατομμύρια ἐσπα-

ταλήθησαν». 
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1929, ἐνόψει 

τῶν γερουσιαστικῶν ἐκλογῶν, οἱ 
πρόσφυγες, ἀπειλώντας μέ ἀποχή, 
ἀπαίτησαν τήν ἄμεση καταβολή 
ἀποζημιώσεων, ἔναντι τῶν ἀπολε-
σθεισῶν περιουσιῶν τους. Ἀπό 
τήν πλευρά του τό Φῶς προέβαλε 
ὡς ἐγγυητή τῶν προσφυγικῶν συμ-
φερόντων τό Λαϊκό Κόμμα καί χαι-
ρέτισε τήν ἐντεινόμενη δυσφορία: 
«Ἤρχισε νά γίνεται τό ξεκρέμασμα 
τῶν εἰκόνων τοῦ θαυματουργοῦ 
Κυβερνήτου. Ἠμεῖς δέν ἤμεθα διό-
λου δυσηρεστημένοι μέ τήν αἰσθη-
ματικήν αὐτήν ἐπανάστασιν». Ἡ 

6 Τό Φῶς, 1-1-1929. 3-1-1929. 4-1-1929. 5-1-1929. 6-1-1929. 8-1-1929. 13-1-1929. 6-2-
1929. 2.12.1929.

Οἱ Ἐλευθέριος Βενιζέλος μέ ὀρφανά προσφυγόπουλα ἀπό τή Μικρά Ἀσία, 1924 
Πηγή: Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καί Μελετῶν «Ἐλευθέριος Κ. Βενιζέλος».
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ἐκλογική νίκη τῶν βενιζελικῶν δυ-
νάμεων σχολιάστηκε πικρόχολα: 
«Οἱ πρόσφυγες συνεκινήθησαν καί 
ἐψήφισαν τόν πρωθυπουργόν μέ τήν 
μυστηριώδη εὐγνωμοσύνην τοῦ δε-
ρομένου, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ τήν χεί-
ρα τοῦ δέροντος»7. 
Καταλύτες γιά τόν ἐπαναπροσ-

διορισμό τῶν προσφυγικῶν πολι-
τικῶν φρονημάτων ἀποτέλεσαν, τό 
1930, ἡ Συμφωνία τῆς Ἄγκυρας καί 
τό Ἑλληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας, 
Οὐδετερότητας, Διαλλαγῆς καί Δι-
αιτησίας. Ἐν ὀλίγοις, βάσει αὐτῶν, 
Ἑλλάδα καί Τουρκία ἀποδέχθηκαν 
τόν συμψηφισμό τῶν ἀνταλλάξιμων 
περιουσιῶν καί δεσμεύτηκαν γιά τήν 
ἀμοιβαία ἀποφυγή ἀπειλητικῶν ἤ 
ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν.  
Στόν ἀπόηχο τῶν διπλωματικῶν 

ἐξελίξεων, τό Φῶς δημοσίευσε 
πλῆθος ἄρθρα καί ἐπιστολές, μέ κύ-
ρια σημεῖα ἀναφορᾶς τό ἐθνικό ὄνει-
δος, τήν οἰκονομική ζημία καί τό ξε-
πούλημα τῶν προσφύγων. Ὁ «γέ-
ρων» Βενιζέλος χαρακτηρίστηκε 
«μοιραῖος ἄνθρωπος», «μετανοη-
μένος μεγαλοϊδεάτης» καί «νέος 
Ἀνταλκίδας», ὁ ὁποῖος «σμι-
κρουργῶν» «ἐπί τῶν ἀτάφων καί 
ἀμοιρολογήτων πτωμάτων τῶν ἐθνο-
μαρτύρων τῆς φυλῆς», λάβωσε τό 
ἐθνικό κύρος, ἀπεμπόλησε ἐθνικά δι-
καιώματα καί δήμευσε ξένη περι-

ουσία. «Ἀντί τῆς προεκλογικῶς δο-
θείσης παρ’ αὐτοῦ ὑποσχέσεως ὅτι 
θά μᾶς κάμη ἀγνώριστον τήν Ἑλλά-
δα, ὁ κ. Βενιζέλος μεγαλουργῶν 
κατά τρόπον Ἠροστράτιον ἐπροτί-
μησε νά παραδώση ταύτην δεμένη 
χειροπόδαρα εἰς τούς Τούρκους», 
ἐπισημάνθηκε ἀπό προσφυγική γρα-
φίδα. «Ἐνώπιον τοῦ προσφυγικοῦ 
κόσμου ὁ κ. Βενιζέλος ἔπαυσε νά 
εἶναι τό ὁλόλαμπρον εἴδωλον, τό 
ὁποῖον ἔφεγγεν ἐπάνω εἰς τό ἀνά-
βαθρόν του», ἀποφάνθηκε τό Φῶς8. 
Ὅπως προκύπτει καί ἀπό τήν 

παραπάνω ἀναδρομή, στά 1922-
1930 ἡ ἐπί τοῦ προσφυγικοῦ ζητή-
ματος ἀρθρογραφία τοῦ Φωτός 
συνδύαζε τή συμπάθεια γιά τό 
δράμα τῶν προσφύγων, τήν κατα-
νόηση τῆς πολλαπλῆς σημασίας τῆς 
ἀποκατάστασής τους καί τήν ἐπι-
θυμία γιά πολιτικό ἀναπροσανατο-
λισμό τους. Στό λυκόφως τῆς δε-
καετίας τοῦ 1930, καθώς, παρόλες 
τίς δυσκολίες ἡ ἀποκατάσταση 
προχωροῦσε, μεῖζον ζήτημα γιά τό 
σφόδρα ἀντιβενιζελικό Φῶς ἀποτε-
λοῦσε ἡ ἀπαγκίστρωση τοῦ προ-
σφυγικοῦ κόσμου ἀπό τόν Ἐλευ-
θέριο Βενιζέλο. Διά τῶν διπλωμα-
τικῶν γεγονότων τοῦ 1930, ἡ διάρ-
ρηξη τοῦ δεσμοῦ προηγήθηκε τῆς 
ὁλοκλήρωσης τῆς ἀποκατάστασης.

7 Τό Φῶς, 15-4-1929. 23-4-1929.
8 Τό Φῶς, 2-7-1930. 7-7-1930. 15-7-1930. 16-7-1930. 4-8-1930. 7-08-1930. 26-10-1930. 7-
12-1930.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



136 ΠAPEMBAΣH  Ἐκκλησιαστική

Ἡ Ἑλληνική παιδεία στή Μ. 
Ἀσία ἀποτελοῦσε πάντα 
πρωτεύουσα ἐπιδίωξη  τῶν 

Ἑλληνορθόδοξων κατοίκων της, 
Κων/πολης, Τραπεζούντας, Σπάρ-
της Μ. Ἀσίας, Καππαδοκίας καί 
ἄλλων πόλεων. Ἀνέκαθεν προ-
σπαθοῦσαν κρυφά ἤ φανερά νά 
μεταλαμπαδεύσουν στά παιδιά τά 
Ἑλληνικά γράμματα. Ἀποτελεῖ 
ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι ἡ 
ἐκπαίδευση τῶν Μικρασιατῶν 
ξεκίνησε ἀπό τούς νάρθηκες τῶν 
ἐκκλησιῶν καί τῶν μοναστηριῶν, 
γαλουχήθηκε στά χέρια ἁπλοϊκῶν 
ἀλλά ἀκαταπόνητων ἱερωμένων κι 
αὐτοδίδακτων λαϊκῶν, ἀνδρώθη-
κε στούς περιβόλους τῶν ἐνο-
ριακῶν ναῶν, ὅπου στεγαζόνταν 
τά σχολεῖα, κι ἔγινε θεσμός, πού 
ἀναζωπύρωσε τό φρόνημα καί τό-
νωσε τήν ἐθνική συνείδηση τῶν 
σκλάβων μέ τή δραστηριότητα 
τῶν κατά τόπους μητροπολιτῶν, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, 

τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν καί τῆς 
ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. 
Βάση τῆς ἐκπαίδευσης ἦταν τό 

κοινοτικό σχολεῖο, πού ἀποτε-
λοῦσε ἐξέλιξη τῶν πρώτων σχο-
λείων, τῶν γνωστῶν παιδαγωγεί-
ων ἤ γραμματοδιδασκαλείων, 
ὅπου δίδασκαν αὐτοσχέδιοι συ-
νήθως δάσκαλοι, οἱ γραμματιστές. 
Τά γραμματοδιδασκαλεία διατη-
ρήθηκαν σ’ ἀπομονωμένες πε-
ριοχές μέχρι τό 1922! Παράλλη-
λα μέ τό κοινοτικό ὑπάρχει καί τό 
ἰδιωτικό πού γνώρισε ἰδιαίτερη 
ἄνθηση στή Σμύρνη. Τά κοινοτι-
κά σχολεῖα διακρίνονται στά 
ἁπλά κοινοτικά σχολεῖα καί τίς 
Κεντρικές σχολές. Ἡ Κεντρική 
ὅμως σχολή εἶναι συνήθως σχολεῖο 
τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευ-
σης. 
Τό κοινοτικό σχολεῖο τῆς πρω-

τοβάθμιας ἐκπαίδευσης παρου-
σιάζει τίς μορφές: Ἀρρεναγω-
γεῖο, Παρθεναγωγεῖο, Νηπιαγω-

Χρυσόστομου Μελῆ 
Θεολόγου - Φιλολόγου
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γεῖο. Προϋπῆρξαν βέβαια τά 
ἀρρεναγωγεῖα, πού ἦταν ἐξέλιξη 
τῶν γραμματοδιδασκαλείων, κι 
ἀκολούθησαν τά παρθεναγωγεῖα 
ἀργά ἀλλά σταθερά, γιά νά γε-
νικευτοῦν σ’ ὅλες τίς κοινότητες 
τῆς Μ. Ἀσίας. Σχεδόν παράλλη-
λα μέ τήν καθιέρωση τοῦ παρθε-
ναγωγείου δημιουργεῖται καί ὁ θε-
σμός τοῦ νηπιαγωγείου. Ἀρχικά 
στά κοινά δημοτικά σχολεῖα εἰσά-
γεται ἡ ἀλληλοδιδακτική μέθοδος 
ἀπό τόν Φιλιππουπολίτη Γεώργιο 
Κλεόβουτο τό 1819, πού γενι-
κεύεται βαθμηδόν σ’ ὅλη τή Μ. 
Ἀσία γιά περισσότερο ἀπό 50 
χρόνια. Παράλληλα μέ τήν ἀλλη-
λοδιδακτική μέθοδο χρησιμοποι-
ήθηκε κι ἡ συνδιδακτική μέθοδος, 
πού ἀποσκοποῦσε στή δημιουρ-
γία μικτῶν σχολείων, ἀλλά ἀπ’ ὅτι 
γνωρίζουμε ἡ μέθοδος αὐτή χρη-
σιμοποιήθηκε κυρίως στά σχολεῖα 
τῆς Σμύρνης. Κάθε ἑλληνική κοι-
νότητα ἀνάλογα μέ τά οἰκονομι-
κά της καί τόν ἀριθμό τῶν μα-
θητῶν της εἶχε κοντά στό δημο-
τικό της σχολεῖο (ἀλληλοδιδακτι-
κό ἤ ὄχι) ὁλόκληρο ἑλληνικό σχο-

λεῖο (τριετές) ἤ μία ἤ δύο τάξεις 
του προσαρτημένες στό δημοτικό.  
Μέ τήν κατάργηση τῶν ἀλλη-

λοδιδακτικῶν σχολείων ἔχουμε τήν 
ἀντικατάστασή τους ἀπό τίς ἀστι-
κές σχολές, πού συνήθως ἦταν 
ἑπτατάξιες. Τά ἑπτατάξια αὐτά 
δημοτικά σχολεῖα ἀντιστοιχοῦσαν 
μέ τά ἑξατάξια τῆς ἐλεύθερης 
Ἑλλάδας κι ἔλαβαν τήν ἀρχή 
τους ἀπό τό παράδειγμα τῆς 
Κωνσταντινούπολης, ὅπου γιά 
πρώτη φορά ἐφαρμόστηκαν, σύμ-
φωνα μέ τά εὐρωπαϊκά πρότυπα. 
Οἱ ἀστικές σχολές τῆς Μ. Ἀσίας 
δέν εἶναι αὐτό, πού ὀνομάζουμε 
ἐμεῖς δημοτικό σχολεῖο, ἀλλά 
ἕνας αὐτοτελής παιδευτικός κύ-
κλος μαθημάτων, πού ἀποσκοπεῖ 
στήν παροχή ὠφέλιμων γνώσεων, 
τήν κατάρτιση γραμματισμένων 
ἀνθρώπων τῶν κοινοτήτων γιά τή 
διοίκησή τους (δημογερόντων, 
ἐφόρων, ἐπιτρόπων, γραμματέων 
Μητροπόλεων) καί τή δημιουργία 
ἱκανῶν προσώπων γιά τό μι-
κρεμπόριο, γιά τήν καλύτερη 
καλλιέργεια τῶν κτημάτων καί τήν 
ἀποδοτικότερη ἐξάσκηση τῶν 
λοιπῶν πρακτικῶν ἐπαγγελμάτων. 
Οἱ ἀστικές σχολές ἦταν κυρίως 

ἀρρεναγωγεῖα καί μόνο, ὅταν 
δέν ὑπῆρχε στήν κοινότητα παρ-
θεναγωγεῖο φοιτοῦσαν καί κορί-
τσια σ’ αὐτές. Κανόνας στή Μι-
κρασιατική ἐκπαίδευση ἦταν ὁ 
χωρισμός τῆς ἐκπαίδευσης τῶν 
ἀγοριῶν ἀπό τά κορίτσια. Ἔτσι 
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παράλληλα μέ τά δημοτικά σχο-
λεῖα ἤ ἀλληλοδιδακτικά ἤ ἀστικές 
σχολές ἤ ἀρρεναγωγεία ὑπῆρχαν 
καί τά παρθεναγωγεία, πού σάν 
θεσμός ἐμφανίζεται μετά τήν 
ἵδρυση τῶν ἀρρεναγωγείων. Σκο-
πός τῶν παρθεναγωγείων ἦταν ἡ 
ἐκμάθηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
ἀπό τά κορίτσια γιά τήν πληρέ-
στερη ἔνταξή τους στήν ἐθνική 
κοινότητα τοῦ μικρασιατικοῦ 
ἑλληνισμοῦ, ἡ ἀνάγκη τῆς γνωρι-
μίας ἑνός γλωσσικοῦ ὀργάνου 
γιά τήν ἀλληλογραφία μέ τούς μα-
κριά ἀπό τήν πατρίδα ξενιτεμέ-
νους συνήθως συζύγους τους, ἡ 
δυνατότητα νά παρακολουθή-
σουν καί νά βοηθοῦν τή μόρφω-
ση καί τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν 
τούς ἀργότερα, ἡ μετάδοση γνώ-
σεων ὑγιεινῆς, καθαριότητας, μα-
γειρικῆς, ραπτικῆς, κοπτικῆς, κεν-
τημάτων κλπ. Ἤδη πρίν ἀπό τό 
1856 ὁ θεσμός τῶν παρθεναγω-
γείων ἦταν γνωστός σ’ ὅλη τή Μ. 
Ἀσία.Μαζί μέ τά ἀρρεναγωγεία 
καί τά παρθεναγωγεῖα γενικευ-
μένος ἦταν στό μικρασιατικό 
χῶρο ὁ θεσμός τῶν νηπιαγωγεί-

ων. Τά νηπιαγωγεῖα στή Μ. Ἀσία 
εἶχαν ἰδιαίτερο σκοπό. Τά νήπια 
συμπληρώνοντας τό τέταρτο ἔτος 
τους μέχρι τό ἕκτο ἤ ἀπό τό πέμ-
πτο, ὅπου αὐτά ἦταν πολλά καί 
ἡ νηπιαγωγός μία, φοιτοῦσαν 
στό νηπιαγωγεῖο, γιά νά ἀκούσουν 
καί νά μαθαίνουν τά ἑλληνικά, 
πού εἶχαν χάσει οἱ τουρκόφωνοι 
γονεῖς τους.  
Ἀναμφίβολα, ἡ παιδεία – τό 

θεῖο δῶρο κατά τόν Πλάτωνα – 
πού ἀγκάλιαζε τήν πνευματική 
καί ψυχική ὑπόσταση τῶν ἑλλη-
νοπαίδων τῆς Ἰωνίας, δέν ἦταν 
ἁπλῶς ἐφόδιο σταδιοδρομίας. 
Ἦταν γιά τούς μικρασιάτες βίω-

Παρθεναγωγεῖο Ἁγ. Φωτεινῆς.
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μα καί θρησκεία καί πάθος. Καί 
ὅταν ἄφηναν τά μαθητικά ἑδώλια, 
μαζί μέ τήν ψυχική ἐφορεία πού 
ἔνοιωθαν, εἶχαν καί τήν πνευμα-
τική ἐκείνη συγκρότηση, πού τούς 
καθιστοῦσε πανέτοιμους στόν 
ἀγώνα τῆς ζωῆς. Μέ τήν καλ-
λιέργεια τοῦ πνεύματος, μέ τή χρι-
στιανοσύνη στήν ψυχή, μέ τήν 
Ἑλλάδα στήν καρδιά – τούς τρεῖς 
αὐτούς χαλύβδινους θώρακες – οἱ 
Σμυρναῖοι Ἑλληνόπαιδες ξεκι-
νοῦσαν γιά τήν πραγματοποίηση 
ἑνός φωτεινοῦ μέλλοντος καί τή 
δημιουργία μίας μεγάλης Ἑλλά-
δος. 
Τή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση 

τήν ἐντοπίζουμε στίς ἕδρες τῶν 
μητροπόλεων, στίς μεγάλες πό-
λεις, σέ φημισμένα μοναστήρια ἤ 
στό κέντρο μεγάλων ἀγροτικῶν 
συνοικισμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Πρόκειται γιά τις Κεντρικές σχο-
λές ἤ κοινοβιακά σχολεία ἀρρένων 
ἤ θηλέων μέ οἰκοτροφεῖα γιά τά 
παιδιά, πού ἔρχονταν ἀπό μακριά. 
Οἱ Κεντρικές αὐτές σχολές εἶχαν 
ὁλόκληρο ἑλληνικό σχολεῖο καί τά-
ξεις ἤ καί πλῆρες γυμνάσιο. Μετά 

τόν κύκλο τῶν μαθημάτων τῶν 
ἑλληνικῶν σχολείων ἤ τῶν ὁλο-
κληρωμένων ἀστικῶν σχολῶν 
ὑπῆρχε τό Γυμνάσιο, ὅπου δίδα-
σκαν πτυχιοῦχοι τοῦ πανεπιστη-
μίου Ἀθηνῶν ἤ εὐρωπαϊκῶν πα-
νεπιστημίων ἤ ἀπόφοιτοι ἱερα-
τικῶν σχολῶν. 
Προτοῦ νά ἱδρυθεῖ ἕνα γυμνά-

σιο δημιουργοῦνταν τάξεις γυ-
μνασιακές στά ἑλληνικά σχολεῖα 
ἤ στίς ἀστικές σχολές. Ὅταν 
συμπλήρωναν τίς τρεῖς πρῶτες γυ-
μνασιακές τάξεις, σχηματιζόταν τό 
ἡμιγυμνάσιο. Ἔπειτα ἀπό τό γυ-
μνάσιο ὑπῆρχαν στή Μ. Ἀσία 
Ἱερατικές Σχολές, πού ἱδρύθηκαν 
γιά νά μορφώνουν ἱερεῖς καί δα-
σκάλους γιά τίς ἑλληνικές κοινό-
τητες ὅλης τῆς Ἀνατολῆς. Κοντά 
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στά ἡμερήσια σχολεῖα δημιουρ-
γήθηκαν σέ πολλά μέρη τῆς Μ. 
Ἀσίας καί νυχτερινές σχολές τῆς 
πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης. Σχε-
τικά μέ τήν ἐπαγγελματική ἀπο-
κατάσταση τῶν νέων εἶχαν ἱδρυ-
θεῖ καί λειτουργοῦσαν στή Μ. 
Ἀσία πλῆθος ἀπό ἐπαγγελματικά 
σχολεῖα. Πέρα ἀπό τίς διάφορες 
μορφές καί βαθμίδες τοῦ κοινο-
τικοῦ σχολείου πού ἀναφέραμε, 
δέν ἔλειψε ἀπό τόν χῶρο τῆς μι-
κρασιατικῆς ἐκπαίδευσης κι ἡ 
ἰδιωτική πρωτοβουλία. Τελει-
ώνοντας τήν ἀναφορά αὐτή γιά τά 
εἴδη τῶν Μικρασιατικῶν σχολεί-
ων δέν πρέπει νά παραλείψουμε 
καί τά Ορφανοτροφεία, πού εἶχαν 
ἱδρυθεῖ σέ πόλεις, ἐπαρχιακά 
κέντρα καί μοναστήρια τῆς Μ. 

Ἀσίας. Μέσα στά ὀρφανοτρο-
φεῖα αὐτά λειτουργοῦσαν δημο-
τικά σχολεῖα γιά τήν παροχή 
στοιχειωδῶν γνώσεων στά ὀρφα-
νά. 
Τά κυριότερα ἑλληνικά ἐκπαι-

δευτικά ἱδρύματα τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας ἦταν: Εὐαγγελική Σχολή 
Σμύρνης (1733), Ὀμήρειο Παρθε-
ναγωγεῖο Σμύρνης (1881), Κεν-
τρικό Παρθεναγωγεῖο  Ἁγίας Φω-
τεινῆς Σμύρνης (1830), Ἑλληνικόν 
Παιδαγωγεῖον Σμύρνης (1851), Φι-
λολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 
(1809), μέ πνευματικό ἡγέτη τόν 
Ἀδαμάντιο Κοραή,  Ἑλληνικόν 
Ἐκπαιδευτήριον Ἰκονίου, Φρον-
τιστήριο τῆς Τραπεζούντας (1682), 
Φροντιστήριο τῆς Ἀργυρούπολης 
Πόντου (1723), Λύκειο Γουμερᾶς, 
Ἠμιγυμνάσιο Κερασούντας, Γυ-
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μνάσιο Ἀμισοῦ, Κολέγιο Ἀνατόλια 
Μερζιφούντας, Ἀκαδημία Κυδω-
νιῶν, Ἀϊβαλί (1800), Σχολές Μονῆς 
Ταξιαρχῶν στήν Καισάρεια, Ἀστι-
κή Σχολή Προκοπίου, Ἀστική 
Σχολή Ἀττάλειας, Ἰωνικό Ἑλλη-
νικό Πανεπιστήμιο Σμύρνης 
(1922), Ἰωακείμειο Παρθεναγω-
γεῖο Κων/πολης (1882). 
Τρεῖς εἶναι οἱ σοβαρότεροι 

παράγοντες πού λάμπρυναν καί 
κατέστησαν τά πιό πάνω σχολεία 
ἀληθινούς φάρους τῆς Μικρασίας. 
α) Τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καί ἡ 
συμπαράσταση τῆς Ἁγίας Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας. β) Ἡ προσω-
πικότητα τῶν Γυμνασιαρχῶν καί 
ἡ ἀφοσίωση τῶν λειτουργῶν της. 
γ)  Ἡ ὕπαρξη σπουδαίων ἀνθρώ-
πων Δωρητῶν καί Εὐεργετῶν τῆς 
Σχολῆς. Μελετώντας κανείς τήν 
ἱστορία τῶν πιό πάνω σχολείων 
εὔκολα παρατηρεῖ ὅτι ἐκεῖνο  
πού συνέβαλε κυρίως στίς ὑψηλές 
τους ἐπιδόσεις ἦταν τό προσωπικό 
τῶν σχολῶν. Κατά κανόνα, κα-
θηγητές ἐκλέγονταν οἱ διαπρε-
πέστεροι λόγιοι, παιδαγωγοί, ἐπι-
στήμονες καί ἐνθουσιώδεις λει-

τουργοί τῆς παιδείας. Χά-
ρις στό διδακτικό προ-
σωπικό ἀποφοιτοῦσαν 
νέοι μέ ὁλοκληρωμένη καί 
τέλεια μόρφωση. Ἀλλά 
καί ἀναρίθμητοι ἄλλοι 
ἀναδείχτηκαν ὡς λόγιοι, 
ἐπιστήμονες, κληρικοί, 
καλλιτέχνες καί ἐπιχει-
ρηματίες. 

Πέρα ἀπό τήν καχυποψία καί 
τήν ἐχθρότητα τῶν Τούρκων, στόν 
τομέα τῆς ἐκπαίδευσης οἱ Ἕλλη-
νες Μικρασιάτες εἶχαν νά ἀντι-
μετωπίσουν καί τήν ὀργανωμένη 
προσπάθεια ταγμάτων τῆς Κα-
θολικῆς καί Προτεσταντικῆς 
Ἐκκλησίας πού, μέ πρόσχημα τή 
στήριξη τῶν Εὐρωπαίων πού 
ἐγκαταστάθηκαν ἐκεῖ βάσει τῶν 
διομολογήσεων, συστηματικά ἐπι-
χειροῦσαν τόν προσηλυτισμό νέων 
ἀνθρώπων στά δικά τους δόγμα-
τα μέ τήν ἵδρυση ξένων σχολείων 
καί τήν προσφορά πλήθους πα-
ροχῶν, εἰδικά σέ ἐξαθλιωμένους 
χριστιανικούς πληθυσμούς.Τέλος 
τή μεγάλη ἐκπαιδευτική κίνηση 
στή Μ. Ἀσία συντηροῦσαν οἱ 
ἐκεῖ ἑλληνικές κοινότητες, ποικί-
λοι φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι 
τοῦ τόπου καί ἑλληνικῶν παροι-
κιῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ καί κάποι-
ες ὑποτροφίες τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους.  
Μέ τήν ἄνοδο ὅμως τῶν σοβι-

νιστῶν Νεοτούρκων καί στή διάρ-
κεια τοῦ Α΄ παγκοσμίου πολέμου, 
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ἡ λειτουργία τῶν σχολείων γίνε-
ται προβληματική. Τά ἑλληνικά 
σχολεῖα κλείνουν τό ἕνα μετά τό 
ἄλλο, πολλοί φιλεκπαιδευτικοί 
σύλλογοι διαλύονται, δάσκαλοι 
διώκονται. Ἡ Εὐαγγελική Σχολή 
Σμύρνης κατακαίεται μέ ὅλους 
τούς θησαυρούς της (ἐξοπλισμός, 
βιβλιοθήκη, συλλογές, κειμήλια 
κ.ἄ.), ἐνῶ τό ἱδρυμένο ἀπό τόν 
Ἐλευθέριο Βενιζέλο Πανεπιστήμιο 
στή Σμύρνη, πού εἶχε προγραμ-
ματιστεῖ νά λειτουργήσει ἀπό 
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922 ὑπό τήν 
ἡγεσία τοῦ διεθνοῦς φήμης κα-
θηγητῆ Κων/νου Καραθεοδωρῆ, 
καταστράφηκε. Ὅσον ἀφορᾶ τά 
ἑλληνικά ἐκπαιδευτήρια τῆς Κων-
σταντινούπολης, ἔχουμε ἀκόμα 
μία παράταση ζωῆς καί λειτουρ-
γίας γιά ἀκόμη κάποιες δεκαετίες. 
Συγκεκριμένα, μετά τήν Μικρα-
σιατική Καταστροφή καί τά θλι-
βερά γεγονότα τῶν «Σεπτεμ-
βριανῶν» τοῦ 1955 καί τίς βίαιες 
καί ἀθρόες ἀπελάσεις τῶν Ρω-
μηῶν τῆς Πόλεως τοῦ 1964, ἄρχι-
σε ἡ μέ γεωμετρική πρόοδο μεί-

ωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς πολίτικης 
Ρωμηοσύνης. 
Τό ἔτος 1923 ἀπό τό 1.000.000 

τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως οἱ περίπου 280.000 
ἦταν Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί καί σέ 
ὅλες τίς ἑλληνικές ἐνορίες τῆς Πό-
λης λειτουργοῦσαν περί τά 163 
σχολεῖα μέ 14.862 μαθητές, ἐντού-
τοις σύν τῷ χρόνῳ μειώθηκαν καί 
τά λειτουργοῦντα ἑλληνορθόδοξα 
σχολεῖα καί ἡ μαθητιώσα νεολαία, 
πού τό ἔτος 1927 λειτουργοῦσαν 
57 σχολεῖα μέ 9.000 μαθητές, τό 
1933 48 σχολεῖα μέ 7.635 μαθη-
τές, τό 1948 50 σχολεῖα μέ 4.256 
μαθητές, τό 1972 28 σχολεῖα μέ 
1.147 μαθητές, τό 1980 26 σχολεῖα 
μέ 816 μαθητές, τό 1993 τρία μόνο 
σχολεῖα μέ περίπου 300 μαθητές 
καί σήμερα οἱ ἑλληνορθόδοξοι μα-
θητές μαζί μέ τούς κατά τά τε-
λευταία ἔτη φοιτῶντες ἀραβό-
φωνους μαθητές ἀνέρχονται πε-
ρίπου στούς 100. Οἱ πάλαι ποτέ 
νεανικές φωνές, οἱ ὁποῖες πλη-
μύριζαν τά ἑλληνικά ἐκπαιδευ-
τήρια τῆς Πόλης, σήμερα ἀποτε-
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λοῦν ἀσύλληπτο ἀριθμητικό ὄνει-
ρο. 
Παρόλ’ αὐτά, δέν κλείνουμε 

μελαγχολικά, ἀλλά μέ ἕνα ἐλπι-
δοφόρο μήνυμα, τό ὁποῖο ἀπευ-
θύνεται στόν καθένα πού πονάει 
γιά τό μέλλον τῆς Ρωμιοσύνης, 
ὅπως αὐτό τό ἐκφώνησε καί τό 
ἄφησε γραπτῶς πρίν χρόνια ὁ ἀεί-
μνηστος  Γέρων Μητροπολίτης 
Πέργης κ. Εὐάγγελος σέ κείμενό 
του μέ τίτλο Ἰχνογράφημα παι-
δείας, «Ἐκ Φαναρίου Β΄» (Ἀθή-
να 1997): «Στήν Πόλη ἀκόμη δέν 
σκότωσαν τόν Ὅμηρο... Δηλαδή, 
ποιός ἀξεπέραστος χρόνος στόν 
κόσμο μας πάει ν’ ἀλλάξει τήν 
ὄψη τοῦ ὡραίου καί τοῦ ἀληθινοῦ; 
Ποιός πάει νά ἀσκημήνει τό 
πνεῦμα. Νά ξετινάξει τήν παιδεία. 
Νά μείνουμε μόνοι. Χωρίς τή 
γύρη τῆς πρακτικῆς σοφίας. Καί 
χωρίς τό τραγούδι τοῦ χθές, μέσα 
ἀπό τόν χορό τῶν γραμμάτων; 
Ἀλήθεια, ποιός κρατεῖ ἀκόμη γιά 
μᾶς ζωντανό τόν Ὅμηρο στήν 
Πόλη; Ἔστω καί λαβωμένο, ἔστω 
καί γερασμένο! Ποιό πνεῦμα, 

ποιά μούσα, ποιό μυστήριο; Ποι-
οί ἄγγελοι μέ νεύματα συγκρα-
τοῦν τήν ψυχή μας ζωντανή, κι 
αὐτή τόν Ὅμηρο; Θρονιασμένο, 
στ’ ἀνάκτορό του. Σ’ ἕνα Ζω-
γράφειο, σ’ ἕνα Ζάππειο, σέ μιά 
Μεγάλη Σχολή. Κι’ ἀλλοῦ, κι’ 
ἀλλοῦ, ὅπου μοσχομυρίζει ἡ Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, πού νά ἀκοῦμε 
ἀκόμα κώδωνες πού χτυποῦν. Σή-
μαντρα πού καλοῦν. Φωνές παι-
διῶν ν’ ἀκοῦμε πού μᾶς ξυ-
πνοῦν. Σελίδες πού γυρνοῦν. 
Ἀριθμούς καί ὀνόματα πού γερ-
νοῦν καί πεθαίνουν καί ἀκόμη 
ζοῦν;… Ὅμως πίσω ἀπό αὐτά τά 
μετρημένα γράμματα καί τούς 
συγκεκριμένους ἀριθμούς -τά 
σχηματάκια τῆς ζωῆς- στέκονται 
μάτια πού μᾶς κοιτάζουν, ψυχές 
πού ἀγάλλονται. Παρελθόν πού 
φεγγοβολᾶ… Σταλαγματιές σο-
φίας, στή δίψα τῆς ἀνθρωπότητος. 
Ὄμβρο ὑδάτων πολλῶν, πάνω 
ἀπό τούς αἰθέρες τῆς Πόλης μας. 
Μέσα στό χαριτωμένο ἤ μή πλέγ-
μα πού αἰῶνες τήν περιβάλλει, ἡ 
παιδεία εἶναι ἀπό τούς πρώτους 
γλυκασμούς τῶν ἀνθρώπων της… 
Ἐνδημώντας τήν χώρα τῶν Πα-
τέρων μας, εἴμαστε οἱ περιλει-
πόμενοι τῆς Ρωμηοσύνης… Ὅλοι 
μέ τά ἄχραντα καί τά ὑπέρτατα 
στά χέρια μας, μένοντας στή 
Χώρα τῶν Ζώντων, εἴμαστε οἱ 
δαιτυμόνες (καλεσμένοι) τῆς χά-
ριτος…». 
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100 χρόνια ἀπό τή Μικρασια-
τική καταστροφή καί ὁ πόνος δέ 
λέει νά καταλαγιάσει. Ὅπως 
πολύ σοφά εἶπε ἡ Διδῶ Σωτηρί-
ου:  «Ἡ πτώση τῆς Κωνσταντι-
νούπολης γιά τό ἔθνος μας, δέν 
εἶχε τόση σημασία, ὅπως ἡ ἔξοδος 
τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπό τή Μικρασία. 
Ἕνα φοβερό πράμα… Στήν ἅλω-
ση τῆς Πόλης τό ἑλληνικό στοιχεῖο 
παρέμεινε στά πατρογονικά ἐδά-
φη. Τό ’22 ξεκληρίστηκε ὁ ἑλλη-
νικός πολιτισμός καί τό ἑλληνικό 
πνεῦμα ἀπ’ ὁλόκληρη τήν Ἀνα-
τολία». Ἡ συνταγή τοῦ διωγμοῦ, 
τῆς ἐξόντωσης καί τῆς διαγραφῆς 
κάθε ἴχνους ἑλληνικότητας δοκι-
μασμένη στή Μικρασία ἐφαρμό-
ζεται μέ ἐπιτυχία καί στό τουρ-
κοκρατούμενο τμῆμα τῆς πατρί-
δας μας (εἰκ. 1). 
Στή Μικρά Ἀσία λόγῳ τῆς 

ἰσχυρῆς καί καταπιεστικῆς πα-
ρουσίας τῶν Ὀθωμανῶν δέν ἐντο-
πίζεται κατά τή μεταβυζαντινή πε-
ρίοδο κάποιο ἰδιαίτερα ἀξιόλογο 
καλλιτεχνικό κέντρο. Οἱ ἑλληνικές 
κοινότητες σέ πόλεις ὅπως ἡ 

Κωνσταντινούπολη, ἡ Σμύρνη καί 
ἡ Τραπεζούντα, οἱ ὁποῖες συμ-
βιώνουν μέ μεγάλες πλειοψηφίες 
Ὀθωμανῶν, ἀδυνατοῦν νά ἀνα-
πτυχθοῦν σέ μεγάλα καλλιτεχνι-
κά κέντρα καί ἀναγκάζονται συ-
χνά νά καλοῦν ζωγράφους ἀπό 
ἄλλες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ὅπως πιστοποιεῖται ἀπό ἀλληλο-
γραφία τοῦ μητροπολίτη Σμύρνης 
Παρθενίου μέ τόν Πατριάρχη 

Δρ Ἰωάννη Ἠλιάδη 
Διευθυντή Βυζαντινοῦ Μουσείου  

καί Πινακοθήκης Ἱδρ. Ἀρχιεπ. Μακαρίου Γ΄

Εἰκ. 1. Πρόσφυγας ἀπό τό Χαλβάντερε τῆς 
Καππαδοκίας στήν Καισαριανή κρατώντας 

εἰκόνα πού ἔφερε ἀπό τήν πατρίδα της (Πηγή: 
Ο. Γκράτζιου, Α. Λαζαρίδου, Ἀπό τή Χριστια-
νική Συλλογή στό Βυζαντινό Μουσεῖο (1884-

1930) Κατάλογος ἔκθεσης 29.3.2002-
7.1.2003), Ἀθήνα 2006, 342, εἰκ. 592.3).
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Ἱεροσολύμων Χρύσανθο Νοταρᾶ, 
πού διέμενε τότε στήν Ἀνδριανού-
πολη (1712), στήν ὁποία ὁ πρῶτος 
ζητᾶ ἀπό τόν δεύτερο νά τοῦ ὑπο-
δείξει κάποιον ζωγράφο γιά τή μη-
τροπολιτική του ἐκκλησία εἴτε νά 
ἀγοράζουν εἰκόνες ἀπό ἄλλες πε-
ριοχές κατά τά προσκυνήματά 
τους, ὅπως λ.χ. εἰκόνες ἀπό τήν Κύ-
προ καί τά Ἱεροσόλυμα στίς νοτι-
οανατολικές περιοχές, ἀπό τή Ρω-
σία στίς βόρειες καί ἀπό τήν Κρή-
τη καί τό Ἅγιον Ὄρος στίς δυτικές. 
Ἡ καλλιτεχνική παραγωγή τῆς 

Μικρᾶς Ἀσίας ἐπηρεάζεται ἀπό τίς 
γενικότερες τάσεις πού ἐπικρατοῦν 
στίς ὑπόλοιπες ὑπόδουλες περιο-
χές τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 
Διαφορετική τεχνοτροπία παρατη-
ρεῖται στή ζωγραφική τῶν πε-
ριοχῶν τῆς ἐνδοχώρας καί τῆς 
Ἀνατολῆς μέ ἐκεῖνες τῶν δυτικῶν 
παράλιων περιοχῶν, οἱ ὁποῖες 
εἶχαν συχνές ἐπαφές μέ δυτικοευ-

ρωπαίους λόγῳ τοῦ ἐμπορίου στά 
λιμάνια τῶν ἀκτῶν τοῦ Αἰγαίου. 
Στίς ἀνατολικές περιοχές ἡ τέχνη 
παρουσιάζει ἐντονότερη διακο-
σμητική διάθεση, πιό λαμπερά 
χρώματα καί μεγαλύτερη ἁπλο-
ποίηση, ἐνῶ ἡ παραγωγή τῆς δυ-
τικῆς  Μικρασίας εἶναι πιό κοντά 
στίς τάσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν πε-
ριοχῶν τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας καί τῶν βενετοκρατούμενων 
περιοχῶν (Κύπρου [ἕως 1571] καί 
Κρήτης [ἕως 1669]). 
Ἀπό τίς παλαιότερες μικρασια-

τικές εἰκόνες πού συνδέονται μέ τήν 
Κύπρο εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου Λαμπαδιστῆ στό Πα-
τριαρχικό Σκευοφυλάκιο στήν Κων-
σταντινούπολη, ἡ ὁποία ἀποδίδε-
ται στόν ζωγράφο Γεώργιο καί χρο-
νολογεῖται στά μέσα τοῦ 16ου 
αἰώνα (εἰκ. 2). Ἔργο κυπριακοῦ 
ἐργαστηρίου εἶναι ἐπίσης ἕνα τρί-
πτυχο, τῆς ἴδιας περιόδου, ἀπό τή 
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Εἰκ. 2. 
Ἅγιος Ἰωάννης 
Λαμπαδιστής, 
μέσα 16ου 
αἰώνα, Πα-
τριαρχικό 

Σκευοφυλάκιο. 
Ἀποδίδεται 
στόν Κύπριο 

ζωγράφο Γεώρ-
γιο, (Ἀρχεῖο 
Χριστοδουλου 
Χατζηχριστο-
δούλου)

Εἰκ. 3. Τρίπτυχο Παναγίας Κυκκώτισσας μέ τούς ἁγίους 
 Γεώργιο, Δημήτριο, Βασίλειο καί Ἰωάννη Πρόδρομο, ἀπό  

τή Σελεύκεια, 16ος αἰώνας. Συλλογή Παυλίνας  
Τσαμκόσογλου Παλαόντα.
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Σελεύκεια καί σήμερα σέ ἰδιωτι-
κή Συλλογή στή Λευκωσία (εἰκ. 
3). Στήν κεντρική του παράστα-
ση ἀπεικονίζεται ἡ Παναγία τοῦ 
Κύκκου, σημαντικό προσκύνημα 
γιά τούς Μικρασιάτες τῶν παρα-
λίων ἔναντι ἀπό τήν Κύπρο, καί 
ἀποδίδεται μέ τή χαρακτηριστική 
κυπροαναγεννησιακή τεχνοτρο-
πία.  
Στόν 16ο-17ο αἰώνα χρονολο-

γεῖται καί ἡ εἰκόνα τῆς Μικρῆς Δέ-
ησης (Τρίμορφο) ἀπό τή Μερσίνα 
(εἰκ. 4), ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται 
ἀπό τή μικρογραφική διάθεση 
τοῦ καλλιτέχνη, τό ἐπιμελημένο 
σχέδιο, τίς ὀρθές ἀναλογίες καί τίς 
καλοδουλεμένες χρυσοκονδυλιές, 
οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν τά ἐνδύ-
ματα καί τόν ὄγκο τοῦ σώματος. 
Κατά τόν 18ο αἰώνα συνεχίζε-

ται ἡ εἰσαγωγή εἰκόνων ἀπό διά-
φορες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ὅπως τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καί 

τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα καί τήν 
Κύπρο. Χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα κυπριακῶν εἰκόνων στήν 
Μικρασία πού ἐπέστρεψαν στήν 
Κύπρο μέ τή μικρασιατική κατα-
στροφή εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν ἁγίων 
Κυπριανοῦ, Κενδέα καί Βηχιανοῦ, 
ἀπό τή Σμύρνη (εἰκ. 5) καί ἡ εἰκό-
να τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα ἀπό 
τήν Ἀλλάγια (εἰκ. 6), ἔργα τῆς 
Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ἠρακλειδίου 
πού ἔφεραν πρόσφυγες στήν Κύ-
προ. 
Στά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα ἡ χα-

λάρωση τῆς καταπίεσης τῆς 
Ὑψηλῆς Πύλης ἔναντι τῶν ὑπό-
δουλων χριστιανικῶν λαῶν τῆς 
αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἐπῆλθε 
μετά τή συνθήκη Κουτσιούκ-Καϊ-
ναρτζή εἶχε θετικό ἀντίκτυπο 
στούς Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. 
Ἀρχικά στίς παράλιες περιοχές μέ 
τίς πυκνότερες ἐμπορικές ἐπαφές 
μέ τή Δύση καί ἀργότερα στό 

Εἰκ. 4. Τρίμορφο, 17ος αἰώνας, ἀπό 
τό Ἀνεμούριον, Ἀνῆκε στήν Κατερίνα 
Χατζημιχαήλ-Γαβριήλ ἀπό τή Σελεύ-
κεια – Ἀνεμούριο. Συλλογή Νίτσας 

Στασοπούλου

Εἰκ. 5 Ἅγιοι Κυπριανός, Κενδέας καί 
Βηχιανός, 18ος αἰώνας, Σχολή Ἁγίου 
Ἠρακλειδίου (Κύπρος), εἰκόνα ἀπό τή 
Σμύρνη, Συλλογή Ἀχιλλέα Ἰωαννίδη.

Εἰκ. 6  Ἀπόστολος Ἀνδρέας, 18ος-
19ος αἰώνας, Σχολή Ἁγίου Ἠρακλειδί-
ου (Κύπρος), εἰκόνα ἀπό τήν Ἀλλά-
για, Συλλογή Μόνας Σαββίδου 

 Θεοδούλου.
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ἐσωτερικό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
ἀρχίζουν νά διεισδύουν στή τέχνη 
στοιχεῖα τοῦ μπαρόκ καί τοῦ ρο-
κοκό πού τήν ἐμπλουτίζουν καί 
τήν ἐκδυτικοποιοῦν δημιουργών-
τας τό λεγόμενο ἀνατολικό μπα-
ρόκ πού ἔχει ὡς βασικά του 
στοιχεῖα περίτεχνα πλαίσια μέ 
διάφορα ἄνθινα στοιχεῖα καί καμ-
πύλες. Ἕνας ἑορταστικός χαρα-
κτήρας, ὁ ὁποῖος στό ἐπίπεδο τῆς 
λαϊκῆς τέχνης χρησιμοποιεῖ ἀντι-
φατικούς ζωηρούς χρωματισμούς, 
χρήση ἀνθέων, ὅπως τουλίπες, 
γαρύφαλλα, γιρλάντες γεμίζουν 
κάθε ἄδειο σημεῖο τῆς σύνθεσης 
ἀπό φόβο τοῦ κενοῦ. Χαρακτη-
ριστική περίπτωση μίας λαϊκῆς 
ζωγραφικῆς μέ ἁπλοποιημένες 
μορφές, ἔντονους καί ἀντιθετικούς 
χρωματισμούς, βαρυφορτωμένες 
συνθέσεις ἀπό ἄνθινες διακοσμή-
σεις σέ τεχνοτροπία τουρκομπα-
ρόκ εἶναι ὁ ζωγράφος Θεοφάνης 
ἀπό τήν Καισάρεια, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ζωγράφος εἰκόνων καί εἰκο-
νοστασίων. Στό ναό τῆς Παναγίας 

Ἐλεοῦσας στό Κιβισίλι σώζεται τό 
εἰκονοστάσιο πού ὑπέγραψε τό 
1795 ὁ Μικρασιάτης ζωγράφος δί-
δοντας μία μοναδική εὐκαιρία νά 
μελετηθεῖ ἕνα ἑνιαῖο σύνολο μι-
κρασιατικῆς καλλιτεχνικῆς πα-
ραγωγῆς (εἰκ. 7). Ἡ τέχνη τοῦ Θε-
οφάνη δέν εἶχε ἰδιαίτερο ἀντί-
κτυπο στή ζωγραφική παραγωγή 
τῆς Κύπρου, ἄν καί εἶναι γνωστό 
ὅτι ὁ ζωγράφος διακόσμησε καί 
ἄλλα εἰκονοστάσια στήν Κύπρο, 
ὅπως στόν ναό τοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τῆς Ἄρπερας κοντά στήν 
Τερσεφάνου, στόν ὁποῖο ἐμπλου-
τίζει τόν φυτικό διάκοσμο μέ τήν 
ἀπεικόνιση τοῦ ἥλιου καί τοῦ φεγ-
γαριοῦ (εἰκ. 8). Αὐτό ὀφείλεται 
στό γεγονός ὅτι τήν ἴδια ἐποχή 
δροῦσε στό νησί ὁ μεγάλος Κρη-
τικός ζωγράφος Ἰωάννης Κορνά-
ρος πού εἶχε ἐκτοπίσει μέ τίς 
ἄρτιες συνθέσεις του τή ζωγρα-
φική παραγωγή τῆς Σχολῆς Ἁγί-
ου Ἠρακλειδίου.  
Ἀνάλογη τεχνοτροπία μέ ἐκεί-

νη τοῦ Κορνάρου ἐντοπίζεται καί 

Εἰκ. 7 Εἰκονοστάσιο ναοῦ Παναγίας, 
Κιβισίλι, 1795, Θεοφάνης ἀπό τήν 
Καισάρεια (Ἀρχεῖο Χαράλαμπου  

Χοτζάκογλου).

Εἰκ. 8 Εἰκονοστάσιο ναοῦ Ἁγίου Γεωρ-
γίου τῆς Ἄρπερας, Τερσεφάνου, τέλη 
18ου αἰώνα, Θεοφάνης ἀπό τήν Και-

σάρεια (ἈρχείοΧαραλαμπου  
Χοτζάκογλου).

Εἰκ. 9 Κάλυμμα λειψανοθήκης μέ τούς 
ἁγίους Χριστόδουλο, Εὐαγγελιστή 
Ἰωάννη καί Πρόχορο, 1815, Λαμπρι-
νός Σμυρναῖος, ἀπό τοναό Παναγίας 
Χρυσελεοῦσα, Ἔμπα, Βυζαντινό  

Μουσεῖο Πάφου.
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στήν καλλιτεχνική παραγωγή τῆς 
Μικρασίας, ὅπως λ.χ τοῦ ζωγρά-
φου Λαμπρινοῦ Σμυρναίου, ὁ 
ὁποῖος ὑπογράφει τό 1815 τό 
κάλυμμα λειψανοθήκης μέ τόν 
ἅγιο Χριστόδουλο, τόν ἅγιο Ἰωάν-
νη τόν Θεολόγο καί τόν Πρόχορο, 
ἀπό τό ναό τῆς Παναγίας Χρυ-
σελεούσας στήν Ἔμπα καί σήμε-
ρα στό Βυζαντινό Μουσεῖο τῆς 
Πάφου (εἰκ. 9). Ἀνάλογης τεχνο-
τροπίας εἶναι εἰκόνες Μικρα-
σιατῶν πού μετέφεραν πρόσφυγες 
στήν Κύπρο, ὅπως ἡ εἰκόνα τῆς 
Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό 
Ἀνεμούριον, 1871 (εἰκ. 10) καί ἡ 
εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου ἀπό τά Κιλίνδρια τῆς 
Κιλικίας (εἰκ. 11), οἱ ὁποῖες πα-
ρουσιάζουν τή χαρακτηριστική 
σχηματοποίηση τοῦ ἄνθινου δια-
κόσμου, τούς μπαρόκ θρόνους 
καί τίς μορφές μέ τά πρησμένα, 
ροδαλά μάγουλα πρόσωπα τῶν 

ἔργων τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς 
Κορνάρου. 
Ἰδιαίτερο ρόλο στίς καλλιτε-

χνικές σχέσεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
μέ τήν Κύπρο ἔπαιξε ἡ παρουσία 
κυκκώτικων μετοχίων στίς πόλεις 
Σμύρνη, Προῦσα καί Ἀττάλεια καί 
μοναχῶν στήν ἱεραρχία τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἦταν κα-
θοριστική γιά τή διάδοση τοῦ 
εἰκονογραφικοῦ τύπου τῆς Κυκ-
κώτισσας, εἴτε μέ ἐκδόσεις, εἴτε μέ 
χαρακτικά καί φορητές εἰκόνες. 
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ περί-
πτωση τῆς ἀργυρῆς ἐπένδυσης μέ 
μερική ἐπιχρύσωση γιά εἰκόνα 
Κυκκώτισσας πού χρονολογεῖται 
στό 1778 καί φυλάσσεται σήμερα 
στό Βυζαντινό καί Χριστιανικό 
Μουσεῖο στήν Ἀθήνα (εἰκ. 12), 
ἑνός χαρακτικοῦ μέ τήν Παναγία 
τοῦ Κύκκου ἀπό τήν Ἀλλάγια (εἰκ. 
13), καθώς ἐπίσης ἕνα τρίπτυχο 
ἀπό τή Σελεύκεια (εἰκ. 3) καί  μία 

Εἰκ. 10 Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, 
1871, ἀπό τό Ἀνεμούριον,  

Συλλογή Χριστίνας Γαβριηλίδου 
 Προδρόμου.

Εἰκ. 11 Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτό-
κου, 19ος αἰώνας, ἀπό τά Κιλίνδρια 

Κιλικίας, Συλλογή Στέφανου 
 Στεφανίδη.

Εἰκ. 12 Ἀργυρή ἐπένδυση εἰκόνας Πα-
ναγίας Ἐλεοῦσας τοῦ Κύκκου, 1778, 
Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσεῖο, 
Ἀθήνα (Πηγή: Δ.Κωνστάντιος, Ὁ Κό-
σμος τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου,  
Ἀθήνα 2004, 295, εἰκ. 280).
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μικρή εἰκόνα ἀπό τή Μερσίνα (εἰκ. 
14). Τήν ἴδια περίοδο, μεταφέρ-
θηκαν στή Μονή Κύκκου εἰκόνες, 
βιβλία καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά 
ἀντικείμενα εἴτε μέσῳ τῶν Με-
τοχίων τῆς Μονῆς στή Μικρά Ἀ-
σία, εἴτε μέσῳ τῶν προσκυνητῶν 
ἀπό τήν Μικρά Ἀσία. Στό 1808 
χρονολογείται εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας Κυκκώτισσας μέ περίτεχνο 
ξυλόγλυπτο διάκοσμο, ἡ ὁποία 
ἐκτίθεται στό Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Κύκκου καί ἔχει κων-
σταντινουπολίτικη προέλευση (εἰκ. 
15). Στό ἴδιο Μουσεῖο ἐκτίθεται 
εἰκόνα τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, ἡ 
ὁποία χρονολογεῖται στό 1831 
καί προέρχεται πιθανότατα ἀπό 
τήν Κωνσταντινούπολη (εἰκ. 16).  
Ἡ φύλαξη στή Μονή καρα-

μανλίδικων ἐκδόσεων συνδέει τή 
Μονή μέ προσκυνήματα καί ἀφιε-
ρώματα Μικρασιατῶν στήν Πα-
ναγία τοῦ Κύκκου (εἰκ. 17). 

Δύο εἰκόνες πού ἐκτίθενται 
ἐπίσης στό Μουσεῖο τῆς Μονῆς 
Κύκκου καί ἀπεικονίζουν τά μυ-
στήρια τῆς Ἐξομολόγησης (εἰκ. 18) 
καί τοῦ Χρίσματος (εἰκ. 19) ἴσως 
νά ἀφιερώθηκαν ἀπό Μικρασιά-
τες στή Μονή, ἀφοῦ τέτοιες θε-
ματικές ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητές 
στή Μικρασία πιθανότατα λόγῳ 
τῆς δράσης προτεσταντῶν μισ-
σιοναρίων. 
Ἡ ζωγραφική στή Μικρά Ἀσία 

ἀπό τόν 18ο αἰώνα καί κατά τή 
διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα παρου-
σιάζει κοινά χαρακτηριστικά μέ τή 
ζωγραφική τῶν Βαλκανίων μέ τή 
χρήση φωτεινότερων καί πιό λαμ-
περῶν χρωματισμῶν, φυσιοκρα-
τικές ἀπεικονίσεις καί ἔντονη 
ἐπίδραση ἀπό τή Δύση πού ὀφεί-
λεται στή χρήση δυτικῶν χαρα-
κτικῶν. Κατά τόν 19ο αἰώνα, 
μετά τή δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους, εἰσάγεται ἀργά, ἀλλά 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Εἰκ. 13 Παναγία Κυκκώτισσα,  
χαρακτικό, 1816, 

Βυζαντινό Μουσεῖο ΙΑΜ

Εἰκ. Παναγία Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου, 
18ος – 19ος αἰώνας, Μερσίνα,  

Συλλογή Γεωργίου Χατζηγεωργίου

Εἰκ. 15 Θεοτόκος Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκ-
κου, 1808, ἀπό τήν Κωνσταντινούπο-
λη, Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου 

(Πηγή: Στ. Περδίκης, Ἱερά Μονή Κύκ-
κου. Εἰκών ἀνεσπέρου φωτός,  

Ἀθήνα 2010, 379).
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Εἰκ. 16 Ἁγία Αἰκατερίνη, 1831, Κωνσταντινού-
πολη (;), Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου  

(Πηγή: Στ. Περδίκης, «Τύχαι εἰκόνος Ἐλεούσης 
τοῦ Κύκκου. Κωνσταντινούπολη - Κελλάκι - 
Κύκκος», Ἐνατενίσεις 17, 138-143, ἰδίως 142, 

εἰκ. 5).

Εἰκ. 17 Ἱστορία Μονῆς Κύκκου  
(καραμανλίδικη ἔκδοση), Βενετία 
1816, ἀπό τήν Ἀλλάγια, Συλλογή  
Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου.

Εἰκ. 18 Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης, 18ος-19ος αἰώνας,  
Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου (Πηγή: Στ. Περδίκης, Ἱερά Μονή Κύκκου. 

Εἰκών ἀνεσπέρου φωτός, Ἀθήνα 2010, 378). 

Εἰκ. 19 Τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος, 18ος-19ος αἰώνας,  
Μουσεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου (Πηγή: Στ. Περδίκης, Ἱερά Μονή Κύκκου.  

Εἰκών ἀνεσπέρου φωτός, Ἀθήνα 2010, 378). 
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σταθερά ἡ νεο-ἀναγεννησιακή ζω-
γραφική τῶν Ναζαρηνῶν ζωγράφων 
οἱ ὁποῖοι στό πλαίσιο τοῦ Ρομαν-
τισμοῦ ἐπιδιώκουν τή μεγαλύτερη 
δυνατή φυσιοκρατική ἀπεικόνιση 
τῶν θείων μορφῶν καί τήν ἀπομά-
κρυνση ἀπό τά στερεότυπα τῆς βυ-
ζαντινῆς τέχνης. Στήν εἰσαγωγή 
μίας τέχνης, ἡ ὁποία θά προσέγγι-
ζε τή δυτική ζωγραφική στήν ἀπό-
δοση τῶν μορφῶν κατά τρόπο φυ-
σιοκρατικό πιθανότατα νά ἔχει 
συμβάλει ἡ εἰσαγωγή εἰκόνων καί 
χαρακτικῶν ἀπό τή Ρωσία, ὅπως ἡ 
εἰκόνα τῆς Ἄκρας Ταπείνωσης ἀπό 
τά Βουρλά (εἰκ. 20) καί ἡ εἰκόνα 
τοῦ ἁγίου Παντελεήμονα ἀπό τήν 
Ἀττάλεια πού διέσωσαν πρόσφυγες 
στήν Κύπρο (εἰκ. 21). 
Ὅσα φαινόμενα, τάσεις καί ἰδιο-

μορφίες ἐπισημάναμε ἐδῶ -ἀλλά 
καί ἄλλα, τά ὁποία ὁ χῶρος καί ὁ 
χρόνος δέν μᾶς ἐπέτρεψε νά ἀνα-
πτύξουμε περαιτέρω- καταδεικνύ-
ουν μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρό-

πο τή συνοχή τῆς Μικρᾶς Ἀσίας στή 
καλλιτεχνική δημιουργία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ χώρου. Γιά ἐμᾶς στήν Κύπρο 
εἶναι σημαντικό νά γνωρίσουμε τή 
Μικρά Ἀσία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή 
φυσική γεωγραφική μας συνέχεια 
καί νά καλύψουμε τό κενό πού δη-
μιούργησε ἡ καταστροφή, μία κα-
ταστροφή πού συνεχίστηκε μέ τήν 
κατοχή μεγάλου τμήματος καί τοῦ 
δικοῦ μας τόπου. Μία μικρῶν δια-
στάσεων εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς 
Προυσιώτισσας (εἰκ. 22), ἡ ὁποία 
χρονολογεῖται στόν 19ο αἰώνα, 
προσφυγοποιημένη δύο φορές, τήν 
πρώτη ἀπό τήν Προῦσα καί τή δεύ-
τερη ἀπό τόν Καραβά, οἰκογενειακό 
φυλακτό τοῦ πρώτου δάσκαλου τοῦ 
Καραβᾶ, τοῦ Ἀθανάσιου Τριαντα-
φυλλίδη, ἀναγράφει τήν προσευχή 
πού κάνουμε ὅλοι μας ἀκόμη καί 
σήμερα 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΟΝ ΑΓΝΗ  
ΤΑ ΒΑΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Εἰκ. 21 Ὁ ἅγιος Παντελεήμονας,  
ρωσική εἰκόνα μέ ἀσημένιο κάλυμμα, 

19ος – 20ός αἰώνας, Ἀττάλεια, Συλλο-
γή Μαρίας Ἀνδρεοπούλου Κολώτα

Εἰκ. 20 Ἄκρα Ταπείνωση, χάρτινη 
εἰκόνα, 19ος αἰώνας, Βουρλά,  

Συλλογή Θάλειας Πανοπούλου Paquot.

Εἰκ. 22 Παναγία Προυσιώτισσα, 19ος 
αἰώνας, ἀπό τήν Προῦσα καί τόν Καραβά, 
Συλλογή οἰκογένειας Κοιλαρά (Πηγή: Σ. 
Κοιλαρά, «Ἕνα οἰκογενειακό φυλακτό», 
Καραβᾶς. Ἔκδοση προσφυγικοῦ σωματεί-
ου ὁ Καραβᾶς, τ. Δ΄, (1992-1993), 54-57).
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Ὁ πρωτοψάλτης Σμύρνης Νι-
κόλαος Γεωργίου καταγόταν 
ἀπό τήν Καβάλα, γεννημένος 

κατά τό ἔτος  1787 ἤ 1790 καί 
ἀπεβίωσε τό 18871. Ὁ Νικόλαος 
ὑπῆρξε ἐπιφανής μουσικός καί δι-
δάσκαλος τῆς ψαλτικῆς τέχνης μέ 
πλῆθος μαθητῶν ἀλλά καί ἀξιό-
λογο συγγραφικό ἔργο.   
Σέ νεαρή ἡλικία ὁ Νικόλαος 

μαθητεύει κοντά στόν Μανουήλ 
Πρωτοψάλτη τῆς Μ.Χ.Ε., ἀπό 
τόν ὁποῖο διδάχθηκε τήν ψαλτική 
ἀπό τό παλαιό σημειογραφικό σύ-
στημα. Τήν ἴδια ἐποχή δομέστι-
κος στό Πατριαρχεῖο εἶναι ὁ 
Κωνσταντῖνος Βυζάντιος, μέ τόν 
ὁποῖο ὁ Νικόλαος συνδέεται λόγῳ 
τῆς κοινῆς τους μαθητείας στόν 
Μανουήλ. Στή συνέχεια φοιτᾶ στή 
Γ΄ Πατριαρχική Σχολή, ὅπου καί 

διδάσκεται τή νέα μέθοδο ἀπό 
τούς τρεῖς μεταρρυθμιστές, Χρύ-
σανθο ἐκ Μαδύτων, Γρηγόριο 
Πρωτοψάλτη καί Χουρμούζιο 
Χαρτοφύλακα2. 
Θά θέλαμε νά ἀναφέρουμε 

ὁρισμένες πηγές πού ἀφοροῦν τήν 
ψαλτική σταδιοδρομία τοῦ Νικο-
λάου κατά τή χρονική περίοδο 
ἀπό τή φοίτησή του στήν Πόλη μέ-
χρι καί τήν ἐγκατάστασή του στή 
Σμύρνη. Μία γραπτή ἀναφορά 
τοῦ ὀνόματός του ἐντοπίζεται 
στό βιβλίο Γεώργιου Π. Γεωρ-
γιάδη μέ τίτλο: «Ὁ ἐν Γαλατᾷ 
Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη 
τῶν Χίων» ὅπου καί ἀναγράφε-
ται ὁ Νικόλαος ὡς ἕνας ἐκ τῶν 
πρωτοψαλτῶν τοῦ ναοῦ3. 
Μία δεύτερη πληροφορία 

ἀπαντᾶται στά ἀπομνημονεύμα-

1 Βλ. Παπαδόπουλος, Ἐπισκόπησις σ.216.
2 Βλ. Παπαδόπουλος, Λεξικόν, σ. 168.
3 Βλ. Γεωργιάδης, Ὁ ἐν Γαλατά Ἱερός Ναός, σ. 365.

Παναγιώτη Παπακυριακοῦ 
Θεολόγου – Πρωτοψάλτη 
Ἱ.Ν. Παναγίας Τράχωνα 
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τα τοῦ Ἄγγελου Βουδούρη, στά 
ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ Νικόλαος 
Πρωτοψάλτης στόν ἐν Σμύρνῃ 
Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου 
κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς ψαλτικῆς 
του σταδιοδρομίας ἔψαλλε ὡς δε-
ξιός στόν ναό τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ στόν Γαλατά. 
Ἀπό τῆς θέσεως 
αὐτῆς κλήθηκε στή 
Σμύρνη καί ἀνέλα-
βε ψαλτικά καθή-
κοντα στόν ἐκεῖ Μη-
τροπολιτικό Ναό4.  
Καί μία τρίτη 

πληροφορία βιο-
γραφικοῦ χαρακτή-
ρα, προέρχεται ἀπό 
τή Κωνσταντινου-
πολίτικη ἐφημερίδα 
«Νεολόγος», ἡ 
ὁποία στό φύλλο 
τῆς Δευτέρας 23 
Νοεμβρίου 1887, μέ 
ἀφορμή τόν θάνατο 
τοῦ Νικολάου ἀναφέρεται στήν κη-
δεία τοῦ Νικολάου, ἡ ὁποία ἔγινε 
μέ εἰλικρινῆ καί βαθιά θλίψη τῶν 
μαθητῶν τοῦ παρουσίᾳ σχεδόν 
ὅλων τῶν ἱεροψαλτῶν Σμύρνης. 
«Γεννηθεῖς περί τό 1786 ἐν Αἴνῳ, 
παῖς ὤν εἰργάζετο παρά τινι 
κτίστῃ, μεταβάς δέ εἰς Κωνσταν-
τινούπολιν ἐσπούδασε τήν ἐκκλη-
σιαστικήν μουσικήν, εἰς ἥν διέ-

πρεψεν ἐπί 15ετιαν ὁλόκληρον εἰς 
διαφόρους τῆς πρωτευούσης 
ἐκκλησίας. Κατά τό 1828, ἀπο-
βιώσαντος τοῦ πρωτοψάλτου 
Σμύρνης, ἡ δημογεροντία προσε-
καλέσατο τόν μακαρίτην, ὅπως κα-
θέξῃ τήν χηρεύσασαν θέσιν καί 

ἔκτοτε ἔμεινεν ἐν 
τῷ Μητροπολιτικῷ 
ναῷ τῆς Ἁγίας Φω-
τεινῆς μέχρι τό 
1880, ὅτε ἐδόθη 
αὐτῷ μηνιαία σύν-
ταξις ἐκ γρ. 500»5. 
Τό δημοσίευμα 

αὐτό ἐπιβεβαιώνει 
τήν πληροφορία τῶν 
πενήντα τριῶν ἐτῶν 
πρωτοψαλτίας τοῦ 
Νικολάου στόν Μη-
τροπολιτικό ναό τῆς 
Σμύρνης (1828-
1880) καί σέ συν-
δυασμό μέ τίς δύο 
ἄλλες πληροφορίες 

φέρνει στό φῶς ἄγνωστες πτυχές 
πού θέλουν τόν Νικόλαο μετά τή 
μαθητεία του νά παραμένει στήν 
Κωνσταντινούπολη μέχρι τήν ἄφι-
ξή του στή Σμύρνη τό ἔτος 1828. 

 
Οἰκογενειακή κατάσταση 
Γιά τήν οἰκογενειακή κατά-

σταση τοῦ Νικολάου γνωρίζουμε 
ἀπό τόν Μιχαήλ Περπινιᾶ καί 

4 Βλ. Βουδούρης, Μουσικολογικά ἀπομνημονεύματα, σ.248, παρ. 269.
5 Βλ. Νεολόγος, ἐφημερίς, φ.5533.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Νικόλαος Σμύρνης
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ἀπό τίς παρουσίες στήν μουσική 
κίνηση τῆς Σμύρνης. Βιογραφικά 
στοιχεῖα γιά τή σύζυγό του δέν 
βρέθηκαν. Ὁ Νικόλαος εἶχε τρεῖς 
γιούς, τόν Χριστόφορο, τόν Ἀντώ-
νιο καί τόν Γεώργιο. Εἶχε καί δύο 
θυγατέρες γιά τίς ὁποῖες δέν 
ὑπάρχουν στοιχεῖα. Ἀντίθετα, ἔχου-
με στοιχεῖα γιά τούς δύο γαμπρούς 
του6. Ὁ γιός του, Χριστόφορος Νι-
κολάου, σταδιοδρόμησε ὡς ἱερο-
ψάλτης στή Σύρο7 καί μουσικο-
δάσκαλος ἀναδεικνύοντας πολ-
λούς μαθητές, σπουδαιότερος ἀπό 
τούς ὁποίους ὑπῆρξε ὁ μετέπειτα 
πρωτοψάλτης Πατρῶν, Ἰωάννης 
Μουφλῆς. Ὁ δεύτερος γιός του 
Ἀντώνιος Νικολαΐδης, εἶναι ὁ βα-
σικός συνεργός καί οἰκονομικός 
συντελεστής στήν ἔκδοση τοῦ δεύ-
τερου τόμου τοῦ Δοξασταρίου  
τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τοῦ ἔτους 1879. 
Στήν ἔκδοση αὐτή ἔχουν συμπε-
ριληφθεῖ καί δύο μελοποιήσεις 
τοῦ Ἀντωνίου. Πρόκειται γιά τό 
δοξαστικό τῶν αἴνων τοῦ ἁγ. 
Ἀντωνίου καί ἕνα Ἄξιόν Ἐστι σέ 
ἦχο Δ΄ (λέγετος). Ὁ πρῶτος ἀπό 
τούς γαμπρούς του Γεώργιος 
Βλαντῆς, ἐμφανίζεται στήν προ-
μετωπίδα τῆς ἔκδοσης τοῦ τόμου 
Γ΄ τοῦ Νέου Ταμείου Μουσικῆς 
Ἀνθολογίας τοῦ Νικολάου, ὡς βα-
σικός συνδρομητής τῆς ἔκδοσης 
τοῦ 1967. Ἐνῶ ὁ δεύτερος γαμ-

πρός, Ἰωάννης Κορωναῖος, διετέ-
λεσε Λαμπαδάριος στόν Ἱερό Ναό 
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς ἐπί πρωτο-
ψαλτίας τοῦ Νικολάου Γεωργίου. 
Ἀπό αὐτά τά στοιχεῖα γίνεται 
ἀντιληπτό ὅτι ὅλη ἡ οἰκογένεια τοῦ 
Νικολάου εἶχε ἀγάπη πρός τήν 
ἐκκλησιαστική μας μουσική σί-
γουρα ἐπηρεαζόμενη ἀπό τήν καλ-
λιτεχνική φυσιογνωμία τοῦ Νικο-
λάου.  

 
Συνταξιοδότηση καί Θάνατος 
Ὁ Νικόλαος συνταξιοδοτήθηκε 

τό ἔτος 1880. Καί τήν Παρα-
σκευή 20 Νοεμβρίου 1887 ἐξεδή-
μησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν 
σέ ἡλικία περίπου ἑκατό ἐτῶν. 

 
Συνθετικό-μελοποιητικό ἔργο 
Ὁ Νικόλαος, ὅπως προαναφέρ-

θηκε, μαθήτευσε στήν Κωνσταν-
τινούπολη καί μάλιστα σέ διδα-
σκάλους οἱ ὁποῖοι ἦταν πρωτο-
ψάλτες στόν Πατριαρχικό Ναό. Θά 
μπορούσαμε ἀβίαστα νά συμπε-
ράνουμε ὅτι εἶχε ἐπηρεαστεῖ ἀπό 
τό λεγόμενο «πατριαρχικό ὕφος». 
Ἡ σπουδή τῆς μουσικῆς κοντά σέ 
περιώνυμους διδασκάλους τοῦ 
ἔδωσε τά ἀπαραίτητα ἐκεῖνα ἐφό-
δια, ὥστε στά πενήντα τρία χρό-
νια τῆς ψαλτικῆς του πορείας νά 
μπορέσει νά ἀναπτύξει ἐκτελε-
στικό, διδακτικό, συνθετικό καί 

6 Βλ. Ἀνδρίκος, Ἐκκλησιαστική μουσική, σ. 112.
7 Βλ. Παπαδόπουλος, Συμβολαί, σ. 494.
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ἐκδοτικό ἔργο. 
Στό συνθετικό του ἔργο μελο-

ποίησε σχεδόν ὁλόκληρη τή σειρά 
τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων, σέ 
σημεῖο πού θεωρεῖται ὡς ὁ πα-
ραγωγικότερος μουσικός, μέ τό 
εὐρύτερο καί παράλληλα πληρέ-
στερο πρωτογενές συνθετικό ἔργο 
στόν 19ο αἰώνα8.  
Μελοποίησε αὐτόνομα ἔργα μέ 

ἀποκλειστικά δικές του συνθέσεις, 
ὅπως Ἀναστασιματάριο, Δοξα-
στάριον τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, Δο-
ξαστάριον Τριωδίου καί Πεντηκο-
σταρίου καθώς καί τρεῖς ἀνθολο-
γίες πού ἀκολουθοῦν τά καθιε-
ρωμένα πρότυπα σέ σχέση μέ τό 
ρεπερτόριο καί τήν κατανομή τοῦ 
ὑλικοῦ, τίς ὁποῖες ἐμπλουτίζει 
καί μέ δικά του μαθήματα9.  
Ἰδιαίτερη ἀναφορά θά θέλαμε 

νά κάνουμε στό ὀκτάηχο μάθημα 
Ρόδον τό ἀμάραντον καί στόν κα-
λοφωνικό εἱρμό, πολύ γνωστό καί 
ἀγαπητό στούς ψαλτικούς κύ-
κλους, Τό ὄμμα τῆς καρδίας μου 
σέ ἦχο πλ. β΄. 
Ὁ Νικόλαος Πρωτοψάλτης 

Σμύρνης δημιούργησε ἰσχυρή προ-
σωπική μουσική παράδοση πού 
ἐπιβλήθηκε καί πέρα ἀπό τή 

Σμύρνη, στόν Ἑλλαδικό χῶρο, 
ζωντανή ὡς τίς ἡμέρες μας. Τό 
ὕφος του θά τό χαρακτηρίζαμε ὡς 
ἡδυπαθές καί περίτεχνο, διαφέρει 
ἀπό τό ὕφος τῶν πατριαρχικῶν 
ψαλτῶν, ἄν καί σέ αὐτούς στη-
ρίχθηκε στά πρῶτα του βήματα 
ὅπως ἀναφέρθηκε πιό πάνω. Στήν 
οὐσία πρόκειται γιά μία ἐνδιαφέ-
ρουσα μουσική πηγή ἰδιοπρόσωπη 
καί πρωτότυπη, ἀνοικτή σέ μεί-
ζονες ἀλληλοεπιδράσεις.  
Μέ τόν Νικόλαο ἡ Σμύρνη ἰσχυ-

ροποιεῖται ὡς κέντρο μουσικῆς 
παιδείας, κατάκτησε μουσική 
αἴγλη καί μετέδωσε τίς μουσικές 
της ἐπιρροές δίπλα στό Ἅγιον 
Ὅρος (ὑπάρχουν πολλές ἠχογρα-
φήσεις πατέρων πού ἀποδίδουν 
ἄριστα καί μέ περισσή κατάνυξη 
τά περίτεχνα μαθήματα τοῦ Νι-
κολάου), στήν Κωνσταντινούπολη 
ἀκόμα καί στήν Κύπρο10. Μέ τή 
Μικρασιατική καταστροφή τό 
1922, πολλοί μουσικολογιώτατοι 
πρωτοψάλτες ἔφυγαν σέ διάφορες 
περιοχές τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρά-
τειας, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Κύπρος, 
ὅπου δημιούργησαν σχολές καί 
ἄφησαν τή μουσική τούς σφραγί-
δα στό νησί μας.

8 Βλ. Ἀνδρίκος, ὅ.π,. σ. 88.
9 Βλ. ὅ.π.
10 Νέον Ταμεῖον Μουσικῆς Ἀνθολογίας Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, τόμ. Γ΄, 
σ. 415. Στόν κατάλογο συνδρομητῶν ἀναφέρονται Οἱ ἐν Βάσᾳ τῆς Κύπρου, Ἀχιλ-
λεύς Νικολαϊδης Μουσικοδιδάσκαλος Βασέων καί Νικόλαος Χριστοδουλίδης 
καθώς καί ἕνας μεγάλος κατάλογος Μαθητῶν τῆς σχολῆς Βασέων.

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
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Οἱ ἐπισκέψεις τῆς μαμᾶς στό παλαι-
οπωλεῖο εἶναι τό καλύτερό μου. Πη-
γαίνει σέ κάθε γιορτή (ὀνομαστική, γε-

νέθλια, γιορτή τῆς μητέρας, Χριστούγεννα, 
Πάσχα, ἐπετείους) καί ἀγοράζει – δῶρο 
στόν ἑαυτό της, λέει – πιατικά. Εἶχε καη-
μό νά συμπληρώσει σέτ ἀπό πιάτα μέ διά-
φορα λουλούδια γιά σχέδιο. Ε, ὅταν συμ-
πλήρωσε δωδεκάδα, ἄρχισε καινούρια συλ-
λογή μέ ποτήρια – κι αὐτά μέ λουλούδια. 
Πῆγε νά γκρινιάξει ὁ μπαμπάς, ἀλλά τοῦ 
εἶπε: «Εἶναι ὅπως γιά σένα τό ποδόσφαι-
ρο, εἶναι τό χόμπι μου». Τῆς βρῆκε δίκαιο 
καί τό δέχτηκε. Μᾶς ἀρέσει ὅλους πού ὅταν 
γιορτάζουμε κάτι βγάζει αὐτό τό σερβίτσιο. 
Τό περιμένουμε κιόλας. «Τελικά τό δικό σου 
χόμπι τό ἀπολαμβάνουμε ὅλοι», τῆς εἶπε μία 
μέρα ὁ μπαμπάς. «Θά ἀρχίσω νά σᾶς παίρ-
νω μαζί μου στό ποδόσφαιρο, γιά νά ἀπο-
λαμβάνετε καί τό δικό μου» καί σκάσαμε 
καί οἱ τρεῖς στά γέλια, γιατί οὔτε στή μαμά 
οὔτε σέ μένα ἀρέσει τό ποδόσφαιρο. 
Ὅποτε πηγαίνουμε στά παλαιοπωλεῖα, 

λοιπόν, ἡ μαμά συζητάει μέ τούς πωλητές 
γιά τά πιάτα καί τά ποτήρια μέ τά λου-
λούδια κι ἐγώ χαζεύω τά παλιά ἀντικεί-
μενα. Πλάκα ἔχουν τά πράγματα πού χρη-
σιμοποιοῦσαν οἱ παπποῦδες μας. Καμιά 
φορᾶ, ἅμα βρῶ κάτι νά μοῦ ἀρέσει, μοῦ τό 
παίρνει. Ἔχω κάνα-δύο βιβλία κόμικς 
καί ἕνα ξύλινο κουτί πού βάζω μέσα κο-
χύλια πού μαζεύω ἀπό τή θάλασσα. 
Τίς προάλλες πήγαμε σ’ ἕνα καινούριο 

παλαιοπωλεῖο γιά νά ψάξουμε τό τρίτο πο-
τήρι τῆς συλλογῆς. Πρώτη φορά ἐκεῖ, 

πῆρα νά κοιτάω μέ προσοχή ἕνα ἕνα τά 
ἀντικείμενα. Τό μάτι μου ἔπεσε σέ ἕνα δο-
χεῖο πού ἦταν τοποθετημένο σέ ἕνα τρα-
πεζάκι πίσω ἀπό τήν ταμειακή μηχανή. 
Ἦταν τσίγκινο, λίγο γδαρμένο καί χτυπη-
μένο κάπου, ἀλλά ἦταν ὄμορφο. Εἶχε 
ἐπάνω ζωγραφισμένα πουλιά καί λουλού-
δια. Τά χρώματα ἦταν ξεθωριασμένα, 
ἀλλά ἔβγαζε μία ἀρχοντιά αὐτό τό κου-
βαδάκι. Ξαφνικά ἄκουσα τήν ἀνήσυχη φωνή 
τῆς μαμᾶς. 

- Ἐδῶ εἶσαι; Δέ φαινόσουν πίσω ἀπό 
τόν πάγκο καί ἀνησύχησα. 

- Ἦρθα ἐδῶ γιατί πρόσεξα αὐτό τό κου-
βαδάκι. Μπορῶ νά τό ἀγοράσω κι ἐγώ 
αὐτό, μαμά; Πόσο κάνει, κυρία; Ρώτησα τήν 
ἰδιοκτήτρια τοῦ μαγαζιοῦ χωρίς νά περι-
μένω ἀπάντηση ἀπό τή μητέρα μου. 

- Αὐτό δέν τό πουλᾶμε, παιδάκι μου. 
Εἶναι κειμήλιο. 

- Τί σημαίνει κειμήλιο; 
- Σημαίνει κάτι πού ἔχει μεγάλη ἀξία 

γιά μένα. Κάτι πολύτιμο καί ἱερό. Αὐτό τό 
κουβαδάκι πού λές ἤτανε κάποτε γλάστρα. 
Ἤτανε τῆς γιαγιᾶς μου καί ἦρθε ἀπό πολύ 
μακριά. 
Τό πῆρε στά χέρια της, τό κρατοῦσε 

τόσο εὐλαβικά, τό κοιτοῦσε μέ ἀγάπη καί 
ἄρχισε νά μιλάει σάν νά μήν ἤμασταν ἐμεῖς 
ἐκεῖ. 

- Μοῦ ἔλεγε τήν ἱστορία ἡ μάνα μου, 
κάθε βράδυ πού μέ πήγαινε γιά ὕπνο. 
Ἦταν τότε πού φεύγαν ἀπό τή Σμύρνη. 
Μέσα στόν χαμό ἡ μόνη τους ἔγνοια ἦταν 
νά πάρουν τά παιδιά τους καί νά φύγουν 

Ἑλένης Ἀναστασίου 
Ἐκπαιδευτικοῦ
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μακριά. Μήτε ροῦχα σκέφτηκαν, μήτε 
πιατικά, μήτε χρυσαφικά, μήτε τίποτα. Τά 
παιδιά στήν ἀγκαλιά καί ἀπού φύγει φύ-
γει. Ἡ μάνα μου ἦταν τότε 10 
χρόνων, σάν κι ἐσένα, τζιέρι μου. 
Καί τά θυμόταν ὅλα. Καί τά 
ζοῦσε πάλι ἀπ’ τήν ἀρχή κάθε 
φορᾶ πού τά διηγιόταν. Βάλα-
νε οἱ Τοῦρκοι φωτιά στό σπίτι 
τοῦ γείτονα. Δέ μάθανε ποτέ ἄν 
πρόλαβε αὐτός κι ἡ οἰκογένειά 
του νά φύγουνε. Ὁ παππούς 
μου εἶδε τή φωτιά, ἁρπάξανε μέ 
τή γιαγιά τά παιδιά καί ἀρχί-
σανε νά τρέχουν. Ἡ γιαγιά κον-
τοστάθηκε μία δύο φορές, 
μά ὁ παππούς τῆς φώνα-
ζε: «Μήν κοιτᾶς πίσω. 
Δέν εἶναι ἀνάγκη νά πά-
ρουμε ἄλλη πίκρα μαζί 
μας». Λίγο πρίν βγοῦνε 
ἀπ’ τό κάγκελο, ἐκείνη 
ἅρπαξε ἕνα γλαστράκι μέ βασιλικό. «Θέλω 
νά ‘χω κάτι ζωντανό ἀπ’ τό σπίτι μου», 
εἶπε καί συνέχισε τό τρεχαλητό. Ἀπ’ τή μία 
κρατοῦσε τό χέρι τῆς μάνας μου κι ἀπ’ τήν 
ἄλλη τό γλαστράκι. Ἔτσι ἔβγαλε ὅλη τή 
διαδρομή. Κι ὅταν ἐμπήκανε στό καράβι 
τό ἴδιο. Τῆς ἔπεσε κάπου καί χτύπησε σέ 
μία πέτρα, γι’ αὐτό εἶναι ἔτσι ἐδῶ. Καί δέν 
τό ’φτιαξε ποτέ. Τό ἤθελε νά εἶναι ὅπως 
ἦρθε ἀπό τόν τόπο του. Τό πῆρε στήν Κέρ-
κυρα ὅπου καταλήξανε γιά ν’ ἀρχίσουν μία 
νέα ζωή καί τ’ ἀγαποῦσε σάν τά παιδιά 
της. Τό πότιζε κι αὐτό κάθε πού τάιζε τά 
μικρά καί τοῦ τραγουδοῦσε τραγούδια τῆς 
Μικρασίας γιά νά κρατάει, ὅπως ἔλεγε, 
ζωντανή τήν ἐλπίδα. Καί ἄντεξε αὐτό. Με-
γάλωνε ὁ βασιλικός μέσα στό μικρό γλα-
στράκι, τόν κλάδευε καί πάλι ἀπ’ τήν ἀρχή. 
Ἔζησε ὅσο ἔζησε καί ἡ γιαγιά. Ὅταν ἀπό-
θανε, κανείς δέν κατάφερε νά κρατήσει 
ἄλλο ζωντανό τόν βασιλικό της. Μαράθη-
κε λίγους μῆνες ἀργότερα. Ἡ μάνα μου φύ-

τεψε ἄλλο, μαράθηκε κι αὐτός. Φύτεψε 
μετά χρυσάνθεμα καί γαρίφαλα καί για-
σεμιά. Τίποτα δέ στέριωσε. Ἀποφάσισε, 

λοιπόν, νά τό κρατήσει ἄδειο γιά 
νά θυμᾶται τόν τόπο της καί τή 
δικιά της μάνα. Κι ὅταν παν-
τρεύτηκε τόν πατέρα μου καί 
ἦρθε ἐδῶ στόν τόπο σας, τό 
’φερε μαζί της, σάν νά ’φερνε 
τήν καταγωγή της καί τό χάδι 
τῆς μάνας της μαζί. Ὕστερα τό 
‘δῶσε σέ μένα καί μοῦ εἶπε 
«Αὐτό εἶναι τό γλαστράκι πού 
ἡ ἱστορία του σοῦ κρατοῦσε 
συντροφιά στόν ὕπνο κάθε βρά-

δυ τόσα χρόνια. Νά τό 
προσέχεις γιά νά σέ προ-
σέχει ἡ γιαγιά σου ἀπό 
ἐκεῖ πάνω πού εἶναι. Κι 
ἅμα πᾶς καμιά φορᾶ στή 
Σμύρνη πίσω, νά τό πά-
ρεις μαζί σου καί νά φυ-

τέψεις βασιλικό ἐκεῖ. Τότε, νά δεῖς, θά ζή-
σει». Τό κράτησα, λοιπόν, κι ἐγώ κι ἀκό-
μα καρτερῶ... Συμπαθᾶτε μέ, ἔπιασα νά 
μιλάω μόνη μου καί σᾶς κούρασα. 
Μοῦ ἄρεσε ἡ ἱστορία της. Πιό πολύ 

ὅμως πρέπει νά ἄρεσε στή μαμά μου, για-
τί μόλις τελείωσε, πῆγε κοντά στήν κυρία 
καί τήν ἀγκάλιασε. Ἔπειτα πληρώσαμε τό 
ποτήρι τῆς μαμᾶς καί φύγαμε. Ἐγώ τελι-
κά δέν πῆρα τίποτα. Δέν πρόλαβα νά δῶ 
κάτι ἄλλο, εἶχα κολλήσει στό κουβαδάκι καί 
μετά ἄκουγα τήν ἱστορία τῆς κυρίας. Τήν 
ἔλεγε τόσο ὡραία. Κρίμα πού μαράθηκε 
ὁ βασιλικός ὅμως. Ὅταν θά ἔρθουμε γιά 
τό ἑπόμενο ποτήρι τῆς μαμᾶς, θά τῆς πῶ 
νά φέρουμε ἕνα κλωνάρι νά δώσουμε στήν 
κυρία νά φυτέψει. Ἔχουμε πολύ στήν αὐλή 
μας. Κι ἄν μαραθεῖ κι αὐτό, ὅταν μεγα-
λώσω θά πάω σ’ αὐτή τή Σμύρνη πού εἶπε 
νά τῆς φέρω. Μπορεῖ μόνο αὐτός νά κά-
νει γιά τσίγκινες γλάστρες... 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Οὔτι ἀπό τά Ἄδανα, τέλη 19ου - ἀρχές 
20οῦ αἰώνα. Ἀνῆκε στόν Σωτήρη Παπαϊ-
ωάννου ἀπό τά Ἄδανα. Συλλογή τῆς δι-
σεγγονῆς του, Κατερίνας Χριστοφίδου 
στή Συλλογή Συνδέσμου Μικρασιατῶν 
Κύπρου, Βυζαντινό Μουσεῖο καί  

Πινακοθήκη (Μ. 262)
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Τό Λύκειο Ἁγίου 
Γεωργίου Λακα-
τάμειας φέτος, 

στό πλαίσιο τιμῆς καί 
μνήμης γιά τά 100 
χρόνια καταστροφῆς 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, 
κορύφωσε τίς σχετι-
κές δράσεις πού προ-
ηγήθηκαν -μαθητική 
καλλιτεχνική ἐκδή-
λωση καθώς καί ὀργάνωση Μαθητικοῦ Συ-
νεδρίου- μέ τή διοργάνωση ἔκθεσης σπά-
νιου ὑλικοῦ (Μικρᾶς Ἀσίας ἐνθύμια). Ἡ 
ἔκθεση φιλοξενήθηκε σέ εἰδικό σχολικό 
χῶρο ἀπό τίς 31 Μαρτίου ἕως τίς 15 Ἀπρι-
λίου τοῦ 2022. Στήν ἐν λόγῳ ἔκθεση εἶχαν 
τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθοῦν ὅλοι οἱ μαθητές 
τοῦ σχολείου μας, καθώς καί ἄλλων σχο-
λείων Μέσης καί Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης 
καί νά γνωρίσουν μέσα ἀπό τά ὑλικά 
αὐθεντικά τεκμήρια τόν ὑπέροχο κόσμο τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας (ἄνθρωποι, ἐκπαίδευση, ἔθι-
μα, θρησκεία, τέχνες, μουσική, καθημερι-
νότητα κ.ἄ.) καθώς καί τήν πορεία του 
πρός τήν Ἔξοδο. Μαζική ἐπίσης ὑπῆρξε 
ἡ προσέλευση καί τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ, 
τό Σάββατο 9 Ἀπριλίου. 
Στό ἄκουσμα τῆς πρόσκλησης τοῦ κα-

θηγητῆ μας κ Χρυσόστομου Μελῆ (ὑπεύ-
θυνου γιά τή συλλογή καί ἐπιμέλεια τῆς 
ἔκθεσης) γιά νά ἐμπλακοῦμε ἔμπρακτα στό 
στήσιμο καί στή δημιουργία μίας τέτοιας 
ἔκθεσης κυριολεκτικά μας ξαφνιαστήκα-
με. Πῶς γίνεται ἐμεῖς οἱ ἁπλοί μαθητές ἑνός 
λυκείου νά συμμετάσχουμε σέ μία τέτοια 
δράση! Ἡ πρόσκληση τελικά αὐτή ἀποτέ-

λεσε γιά μᾶς πραγ-
ματική πρόκληση. 
Ὁμολογουμένως ,  
παρά τίς ἀρχικές μας 
ἀναστολές ἡ συμμε-
τοχή μας στό στήσι-
μο μίας τέτοιας ἔκθε-
σης, ἔχοντας μάλι-
στα ἄμεση ἐπαφή 
καί δυνατότητα ψη-
λάφησης μέ παλιά 
αὐθεντικά τεκμήρια 

τοῦ κόσμου τῆς πολυαγαπημένης Μικρά 
Ἀσίας, μᾶς συνεπῆρε καί μᾶς ἐνθουσίασε 
πέρα γιά πέρα.  
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε ὅτι τά τεκμήρια 

ἐξασφαλίστηκαν, κατόπιν ἐνδελεχοῦς ἔρευ-
νας μηνῶν, ἀπό ἀπογόνους Μικρασιατῶν 
καί συλλέκτες ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τόσο τῆς 
Κύπρου, ὅσο -καί κυρίως- τῆς Ἑλλάδας. 
Πρόκειται γιά σπάνια δημόσια καί ἰδιω-
τικά ἔγγραφα, κυρίως ἀπό τήν Κωνσταν-
τινούπολη καί τή Σμύρνη, ἀλλά καί ἀπό δη-
μοτικές ἀρχές τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους τήν 
περίοδο τῆς ὑποδοχῆς τῶν προσφύγων. Χα-
ρακτηριστικά -ἀλλά ὄχι καί τά μοναδικά- 
ἐκθέματα εἶναι τά παρακάτω: διάταγμα 
τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ Σμύρνης Ἀριστεί-
δη Στεργιάδη μέ ἡμερομηνία 1η Αὐγούστου 
1921, ἔγγραφο τοῦ ἐμπορικοῦ ἐπιμελητη-
ρίου τοῦ Ἐσκί-Σεχίρ, ἄλλα ἔγγραφα ἀπό 
τή Δημογεροντία Μαγνησίας (Μικρά 
Ἀσίας), πιστοποιητικά βάπτισης, γάμου καί 
κηδείας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 
τή Σμύρνη καί τήν Κερασούντα, ἄδειες πα-
ραμονῆς (διαμονητήρια) ἀπό τίς ἀρχές τῆς 
Σμύρνης καί τῆς Κωνσταντινούπολης, 
ἐγκύκλιοι, τίτλοι ἰδιοκτησίας καί ἄλλα 
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ἔγγραφα τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου στήν 
ἀραβική γραφή, ἀγορεύσεις τοῦ Ἐλ. Βενι-
ζέλου καί ἄλλων πολιτικῶν στήν Ἑλληνική 
Βουλή τό 1917, ἐκδόσεις βιβλίων στά κα-
ραμανλίδικα (τουρκική γλώσσα γραμμένη 
μέ ἑλληνικούς χαρακτῆρες) πού ἔφεραν μαζί 
τους πρόσφυγες, ἡμερήσιες διατάξεις τῆς 
Ἑλληνικῆς Βουλῆς τοῦ 1917 καί 1918, 
ἐκδόσεις πού ἄρχονται ἀπό τά τέλη τοῦ 
19ου αἰώνα, ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς μέ 
ἄρθρα γιά τήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ στή Μικρά Ἀσία, κάρτ-ποστάλ ἀπό τήν 
Κωνσταντινούπολη μέ ἰδιόχειρες ἀφιερώ-
σεις στά ἑλληνικά καί γαλλικά, φωτογρα-
φίες οἰκογενειῶν ἀπό τή Σμύρνη, τήν Κων-
σταντινούπολη καί τήν Τραπεζούντα, στρα-
τιωτῶν πού συμμετεῖχαν στήν μικρασιατι-
κή ἐκστρατεία μέ προσωπικές ἀφιερώσεις 
καί μηνύματα στίς οἰκογένειές τους, μία 
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ 1912 ἀπό 
τόν Τσεσμέ, περιοδικά καί βιβλία πού εἶχαν 
ἐκδοθεῖ ἀπό τή Μητρόπολη Σμύρνης, πα-
λαιές ἐκδόσεις βιβλίων ἀφιερωμένες στόν 
Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, ἐμπο-
ρικά κατάστιχα ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, 
ἔγγραφα ἀπό τίς ἐπιτροπές ἑλληνοτουρ-
κικῶν ἀνταλλαγῶν (1923-1925), προσφυ-
γικές ταυτότητες Μικρασιατῶν, βεβαι-
ώσεις ἀπό τόν Δῆμο Ἀθηναίων καί τό 
Ὑπουργεῖο Γεωργίας τῆς Ἑλλάδος, δύο ἐπι-
στήθια γυναικεία κοσμήματα ἀπό τήν 
Καππαδοκία (τέλη 19ου αἰώνα), καθώς καί 

ἄλλα πολλά αὐθεντικά μικρασιάτικα τεκ-
μήρια. Ἕνα μέρος τῆς ἔκθεσης μέ ἰδιαίτε-
ρο ἐνδιαφέρον γιά τούς μαθητές εἶναι τό 
πλούσιο ἐκπαιδευτικό ὑλικό (τετράδια, 
χειρόγραφες σημειώσεις, περιοδικά, βι-
βλία κ.ἄ.) πού ἀποδεδειγμένα χρησιμο-
ποιήθηκε σέ ἑλληνικά σχολεῖα τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας ἤ ἔχει ἐκδοθεῖ στά μεγάλα μικρα-
σιατικά τυπογραφία τῆς ἐποχῆς, κυρίως τῆς 
Σμύρνης καί τῆς Κωνσταντινούπολης. 

     Ἀναμφίβολα, ἡ δυνατότητα νά ἀγγί-
ζεις καί νά περιεργάζεσαι τήν ἴδια σου τήν 
ἱστορία ἀποτέλεσε γιά μᾶς μοναδική καί 
ἀνεπανάληπτη ἐμπειρία. Εἶναι γεγονός 
ὅτι ἡ επαφή μας μέ τά πιό πάνω τεκμήρια 
ἔδωσε τή δυνατότητα σέ ἐμᾶς καί τούς συμ-
μαθητές μας νά ἔλθουμε σέ πιό ἄμεση ἐπα-
φή μέ τή μακρινή στόν χρόνο Μικρασία ἐνῶ, 
ταυτόχρονα, γνωρίσαμε τήν ἱστορία, τά ἤθη 
καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων της καθώς ἐπί-
σης καί τόν πλοῦτο τοῦ πολιτισμοῦ της. 
Ταυτόχρονα κατανοήσαμε τόν ἑνιαῖο χα-
ρακτήρα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς καί 
ἑλληνικῆς παρουσίας στήν γῆ τῆς Ἰωνίας. 
Πράγματι, τήν ἀγαπήσαμε αὐτή τή δράση.  
Τέλος, ὀφείλουμε θερμές εὐχαριστίες σέ 

ὅλους τούς συντελεστές τοῦ σχολείου μας, 
οἱ ὁποῖοι μέ ἐνθουσιασμό συνέβαλαν στήν 
πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς μοναδικῆς καί 
πρωτότυπης δράσης. Εἴμαστε εὐγνώμονες 
καί γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς ἔδειξαν, 
καθώς ἐπίσης καί τήν εὐκαιρία πού μᾶς δό-
θηκε νά συμμετάσχουμε μέ κάθε τρόπο σ’ 
αὐτήν. Ἀποφοιτοῦμε σέ λίγες μέρες ἔχον-
τας μία μοναδική καί ὄμορφη ἀνάμνηση ἀπό 
τό σχολείο μας, ἡ ὁποία σίγουρα θά πα-
ραμένει ἀνεξίτηλη στή ζωή μας. 

Γεωργίου Στέφανη, Ἰωαννίδου Εἰρήνη, 
Κακουλλῆ Ἐλεάνα, Κότσαπας Ἄγγελος, 
Πετρίδη Ἀνδριάνα, Τσαλλέκου Ρένα, τε-
λειόφοιτοι μαθητές Γ΄12 τοῦ Λυκείου Ἁγί-
ου Γεωργίου Λακατάμειας 

Μνήμη Μικρασίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:



200 χρόνια ἀπό τό μαρτύριό του

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:  Ἀρχιεπ. Κύπρου Κυπριανός

Ἡ Μ. Ἀσία, χώρα ἐν ᾗ ἀπό 
ἀιώνων μεγάλα τῆς Φυλῆς 

καί τῆς Ἐκκλησίας στοιχεῖα κε-
κοίμηνται καί ὅπου ἀσίγητος ἡ 
ἱστορία διαλαλεῖ τήν ἀκμαίαν τοῦ 
Ἑλληνοχριστιανισμοῦ ἐξάνθησιν, 
ἤδη ἀπό ἡμερῶν κεῖται ἔρημος τῶν 
ἀρχαίων πολιστῶν της... Φεύγει ὁ 
Μικρασιατικός Ἑλληνισμός τήν 
πάτριον γῆν·  ἀλλά φεύγει ἀφ’ οὗ 
ἔστησεν ἐκεῖ νέους τύμβους μυ-
ριάδων μαρτύρων τῆς πίστεως 
καί τῆς πατρίδος διά νά μείνουν οἱ 
ἄθραυστοι κρίκοι, οἵτινες θά κρα-
τήσουν τήν ἄλλοτέ ποτε ὡραίαν 
Ἰωνίαν ἀδιασπάστως ἡνωμένην 
μετά τῆς λοιπῆς φυλῆς. Ἐκεῖ κάτω, 
ὑπό τά πυρίκαυστα τῆς Σμύρνης 
ἐρείπια μυριάδες ὀπαδῶν τοῦ 
ἐσταυρωμένου ὕψωσαν ὡς θυσίαν 
εὐπρόσδεκτον πρός τόν αἰώνιον 
θρόνον τοῦ Σαβαώθ τήν κνῖσαν τῶν 
καιομένων σωμάτων των καί τόν 
ἀχνόν τοῦ ρέοντος μαρτυρικοῦ 
των αἵματος. Μεταξύ τούτων ὁ 
Σμύρνης Χρυσόστομος -ἀντάξιος 
μιμητής τοῦ ἰδεώδους ποιμένος- 
ἐμψυχούμενος ἀπό τάς θρυλικάς 
παραδόσεις τοῦ Μικρασιατικοῦ 
μαρτυρολογίου, ἤγειρε παρά τήν 
σιγηλήν ἱερότητα τοῦ σταδίου τοῦ 
ἱεροῦ Πολυκάρπου τήν σεμνότητα 
και ἁγιότητα ἑνός νέου μαρτυρικοῦ 
σταδίου, ἀπό τό ὁποῖον, ἐάν ἔλει-
ψαν αἱ τίγρεις καί αἱ ὕαιναι, ἀνε-
πληρώθησαν ἀξίως ἀπό τά δίποδα 
θηρία τοῦ νέου Νέρωνος.  
Ἡ Ἐλληνική Ἰωνία ἐξέλιπε. 

Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου  
Κυρίλλου Γ΄ 


