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Πρόλογος  
 

 
Αγαπητοί πατριώτες, 
 
Οι εισαγωγικές εξετάσεις και στη συνέχεια οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική Σχολή 
συνοδεύονται πάντα από καλές επιδόσεις σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Στο 
πλαίσιο της εξάσκησης στο ελεύθερο σχέδιο οι αρχιτέκτονες μαθαίνουν να 
σκιτσάρουν έμψυχα και άψυχα, να βάζουν ιδέες στο χαρτί, να ζωγραφίζουν... 
 
Σ' αυτό το πλαίσιο, ασχολιόμουν με το σκίτσο (έγχρωμο και ασπρόμαυρο) από πολλά 
χρόνια αλλά ποτέ επισταμένα με τις προσωπογραφίες. Μετά από κάποιες απόπειρες 
του παρελθόντος που είδε ο Τάσος (Κακλαμάνης), γεννήθηκε η ιδέα να σχεδιαστούν 
τα πορτραίτα σημαντικών Μακρηνο-Λιβισιανών πατριωτών παλαιότερων και 
νεώτερων, τουλάχιστον αυτών για τους οποίους υπήρχαν στοιχεία και φωτογραφίες, 
και αποφάσισα να κάνω μια προσπάθεια. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η παρουσίαση. 
 
Η παρουσίαση των συμπατριωτών μας γίνεται σε τρεις ενότητες. 
 
1Η ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 [15 ή 16] 

2Η ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕΤΑ ΤΟ 1922 [10] 

3Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ  ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε. "ΛΥΚΙΑ" [8] 

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλες μεγάλες μορφές πατριωτών 

των οποίων δεν είχαμε καθαρή φωτογραφία ώστε να κάνουμε πορτραίτο, αλλά 

επιφυλασσόμαστε για μια μελλοντική έκθεση. Για το λόγο αυτό ζητάμε την αρωγή 

σας: ψάξτε στα αρχεία σας, στα σεντούκια σας ή όπου αλλού σκεφτείτε κι αν βρείτε 

φωτογραφίες πατριωτών που μνημονεύονται στα ιστορικά στοιχεία της Μάκρης και 

του Λιβισιού επικοινωνήστε με τη ΛΥΚΙΑ και στείλτε τις. 

 

Με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Ειρήνη Εκίζανα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η 

 
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 
 
ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  

1829 - 1896 Ο πατέρας του ονομαζόταν Γιάννης Καραγιάννης και ήταν 
ράφτης. Ο δάσκαλός του ονόματι Ελληνικός συμβούλεψε τον πατέρα 
του να τον στείλει στη Ρόδο να σπουδάσει. Ο πατέρας του πούλησε το 
άλογό του και τον έστειλε για σπουδές. Έμεινε στη Ρόδο ένα χρόνο, 
επέστρεψε στο Λιβίσι όπου δίδαξε ένα χρόνο και μετά ανέλαβε 
υπηρεσία κοντά στον μητροπολίτη Πισιδίας ως γραμματέας και ψάλτης 
στην Αττάλεια, όπου ήταν η έδρα του μητροπολίτη. Μετά κάποια 
χρόνια, αφού μάζεψε χρήματα, ήρθε στην Αθήνα και παρουσιάστηκε 
στον πρωθυπουργό Κουμουνδούρο, τον υπουργό Μαυροκορδάτο και 
τον καθηγητή Μητσόπουλο και ζήτησε ηθική και υλική βοήθεια. Ο 

Μητσόπουλος έγινε κηδεμόνας του και τον έγραψε στο Γυμνάσιο. Οι καθηγητές του τού 
έδωσαν το όνομα "Μουσαίος" για την ευφυΐα του και την επιμέλειά του. Επέστρεψε στο Λιβίσι 
το 1848 όπου δίδαξε αρχικά εκεί και έπειτα στη Μάκρη μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 67 ετών. 
Παντρεύτηκε την θυγατέρα του Ακ-Βασίλη, Βαρβάρα, και έκανε 2 γιούς και 4 θυγατέρες. 
Κατέγραψε παροιμίες, παραμύθια, τραγούδια, έθιμα και μαρτυρίες και έγραψε άρθρα και 
μελέτες σε αθηναϊκά περιοδικά. Υπήρξε "το φως του Λιβισιού και της Μάκρης" καθώς σ' αυτόν 
οφείλεται η άνθιση της εκπαίδευσης εκεί. Υπήρξε μεγάλος νους και μεγάλος πατριώτης που 
με το ήθος και το παράδειγμά του ώθησε μπροστά τις δύο κοινότητες. 
 

ΧΑΤΖΗ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ  

 1856 - 1923 Μέγας ευεργέτης του Λιβισιού και της Μάκρης. Το 1878, τα 
αδέλφια Νικόλας και Ιωάννης Λουιζίδης ανακάλυψαν στη θέση "Κουτζέκι" 
της περιφέρειας Μάκρης μεταλλεύματα χρωμίου και έγιναν πλούσιοι από 

την εκμετάλλευσή τους. Ο Νικόλας με προτροπή του Μιχαήλ Μουσαίου 
μεγάλωσε το παλιό σχολείο του Λιβισιού στα Κουνουσάτα και έχτισε κι 

άλλο μεγάλο με 4 αίθουσες στη θέση Αγ. Γεώργιος, κοντά στην Καμάρα, 
στο Λιβίσι, το 1886. Το 1905 δώρησε το Παρθεναγωγείο της Μάκρης. 

Έχτισε τη "Λουιζίδειο Σχολή", αρρεναγωγείο της Μάκρης, με 6 αίθουσες, 
γυμναστήριο, κ.λπ. Με υποτροφίες του σπούδασαν νέοι και νέες της 
Μάκρης και του Λιβισιού οι οποίοι μετά το τέλος των σπουδών τους 

δίδαξαν στη Μάκρη και το Λιβίσι. Μερίμνησε για την υδροδότηση της 
Μάκρης και έχτισε επίσης σχολεία για την εβραϊκή και τουρκική κοινότητες της Μάκρης. 

Δώρησε μεγάλα ποσά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα Πατριαρχεία Κων/πόλεως και 
Ιεροσολύμων, σε συλλόγους και ιδρύματα. Από το οθωμανικό κράτος του απονεμήθηκε ο 

τίτλος του "Πασά" και από το Πατριαρχείο ο Μεγαλόσταυρος του Ευεργέτη. 
  

ΛΑΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
1869 - 1949 Γεννήθηκε στην Τήνο αλλά τα πρώτα γράμματα τα έμαθε 
στο Λιβίσι. Τέλειωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και το 1906 έγινε 
υφηγητής στο Παν/μιο Αθηνών όπου δίδαξε 7 χρόνια. Παντρεύτηκε την 
Ευθαλία Λουιζίδου, θυγατέρα του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη και έκανε 5 
παιδιά. Έγραψε και δημοσίευσε περίπου 50 άρθρα ενώ ανέλαβε τη 
διεύθυνση του Σανατόριου Νταού Πεντέλης. Μετά τον πόλεμο '40-'41 
εγκαταστάθηκε στη Ν. Μάκρη όπου προσέφερε ως ιατρός ενώ 
παράλληλα συνέλεξε υλικό για το βιβλίο "Η Μάκρη και το Λιβίσι" που το 
1945 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Υπήρξε σύμβουλος του 
Ελ. Βενιζέλου για θέματα της Μ. Ασίας, ενώ δημοσίευσε άρθρα και 

έκανε διαλέξεις για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μ. Ασίας. Ήταν υπέρμαχος της 
Ελληνο-Τουρκικής φιλίας. 



6 
 

ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                                                                                        
1820 - 1872 Ο πρώτος γνωστός ευεργέτης του Λιβισιού και της 

Μάκρης. Έφερε νερό από μεγάλη απόσταση στο Λιβίσι χτίζοντας τα 
πρώτα υδραγωγεία και την περίφημη "Βρύση του Τουραπή". Επίσης 

κατέβασε το νερό από το Σικμάνι [Μέση Σάρουτζα] στη Μάκρη και 
έχτισε κρήνη, κοντά στο ναό του Αγ. Νικολάου, του πολιούχου της 

Μάκρης. Με δωρεές του κατασκευάστηκαν τα κωδωνοστάσια του Αγ. 
Νικολάου (Μάκρη) και του Ταξιάρχη (Λιβίσι) ενώ και οι καμπάνες 

τους αγοράστηκαν από αυτόν. Μετά το θάνατό του άφησε το 
μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην Κοινότητα του Λιβισιού.   

 
 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

1860 - 1916 Από τη διακεκριμένη οικογένεια των Ακ-Βασίληδων. 
Γεννήθηκε στο Λιβίσι, τέλειωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα, επέστρεψε 
στο Λιβίσι και ασχολήθηκε με το εμπόριο επεκτείνοντας τις 
δραστηριότητές του στη Σμύρνη. Πλούσιος από το εμπόριο διακρίθηκε 
για τη φιλανθρωπική του δράση. Στο Λιβίσι έχτισε ένα 
παρθεναγωγείο, διέθεσε 500 εικοσόφραγκα για τους δασκάλους, 65 
εικοσόφραγκα για νεκροταφείο, ενώ έδωσε υποτροφίες σε κοπέλες 
για να γίνουν δασκάλες. Στη Μάκρη ίδρυσε παρθεναγωγείο και 
δώρισε 200 εικοσόφραγκα για τις δασκάλες του. 

 
 

ΗΛΙΟΥ ΛΟΥΙΖΟΣ 
 
1861 – 1920  Από τους πρώτους μαθητές του Μιχ. Μουσαίου. Υπήρξε 
διδάκτωρ φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε στα σχολεία 
της Μάκρης για λίγα χρόνια και στη συνέχεια τον κάλεσαν ως 
καθηγητή στο Ροβέρτειο Λύκειο Κων/πολης. Το 1885 μετέφρασε και 
εξέδωσε την "Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας" του Β. Κουζ και το 
1889, το έργο "Φιλοσοφική κατά Χριστόν Ηθική". Ήταν επίλεκτο τέκνο 
του Λιβισιού και επιστήμων με μεγάλες αρετές. Πέθανε στη Αθήνα σε 
ηλικία 59 ετών. 

 
 

 
 
ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

1853 - 1914 Ο "Μεγάλος Γιατρός" του Λιβισιού και της Μάκρης. Ήταν 
μαθητής του Μιχ. Μουσαίου και ο πρώτος Λιβισιανός που έγινε 
επιστήμονας, γιατρός. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και έπειτα στη Γαλλία. Μετά την επιστροφή του στο Λιβίσι ανέλαβς 
μαζί με τον Μ. Μουσαίο την οργάνωση της Κοινότητας και των 
Σχολείων. Ενίσχυσε το θεσμό της Εφορίας των εκκλησιών και των 
Σχολείων και δημιούργησε πόρους με τους οποίους οι Κοινότητες 
Μάκρης και Λιβισιού μπόρεσαν να προσλάβουν κι άλλους 
δασκάλους. Έδωσε υποτροφίες και γενικά υποστήριξε την άνοδο του 
μορφωτικού επιπέδου των χριστιανών. Το 1873, ίδρυσε στη Μάκρη 
το Αναγνωστήριο "Τελμησσός" και το εμπλούτισε με βιβλιοθήκη και 

συγγράμματα, περιοδικά και εφημερίδες, ελληνικά και γαλλικά. Στο Αναγνωστήριο γίνονταν 
και διαλέξεις, ήταν το εντευκτήριο όσων επισκέπτονταν τη Μάκρη.  
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ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η ΖΑΚΧΑΙΟΣ)  
 

1867 - (;) Γεννήθηκε στο Λιβίσι. Μαθητής του Μιχ. Μουσαίου και 
βοηθός του. Ο Μουσαίος έπεισε τον προύχοντα Άγγελο Καλαφάτη να 
τον στείλει στο Διδασκαλείο της Αθήνας. Έγινε δάσκαλος και με την 
επιστροφή του στην πατρίδα ανέλαβε την διοργάνωση των Σχολείων. 
Μετά από παράκληση των Λιβισιανών έγινε ιερέας και έλαβε το όνομα 
παπά-Γρηγόριος. Ήταν καλός ρήτορας και ερμήνευε το Ευαγγέλιο τις 
Κυριακές. Προέτρεπε τους πλούσιους να στέλνουν υπότροφους 
σπουδαστές στην Αθήνα. Το 1888, ανέλαβε την οργάνωση των 
Σχολείων και το εκπαιδευτικό σύστημα τροποποιήθηκε σύμφωνα με 
αυτό της Ελλάδας (αναλυτικό, εξατάξιο). "Η δράση του ήταν εφάμιλλη 

με του Μουσαίου" γράφει ο Κων. Λαμέρας.  
 

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 

1884 - (;) Ο πατέρας του Κώστας Μακρής και ο ίδιος ήταν έμποροι, 
"πολλά κερδίζοντες από το εμπόριο αλλά και πολλά διαθέτοντες εις 

πτωχούς και ενδεείς", γράφει ο Σ. Πασχαλίδης. Ο πατέρας του 
αγόρασε τον αγρόν ανατολικά του Λιβισιού και με δαπάνες του 

δημιούργησε το Ανατολικό νεκροταφείο, ενώ επισκεύασε και τα κελιά 
στην αυλή του ναού του Ταξιάρχη για διαμονή των ξένων. Ο ίδιος 

"πολλάκις πλουτήσας και πάντοτε πτωχός" έσπευσε πρώτος να 
περιθάλψει τους πρόσφυγες πατριώτες που έφτασαν με το ατμόπλοιο 
στον Πειραιά μοιράζοντας άρτους με ελιές και ρέγγες και επιτρέποντας 

σε αρκετούς να κοιμούνται στον φούρνο του. 
 

 
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

1843 - 1911 Καταγόταν από τη Ρόδο και με την εργατικότητα και την 
επίδοσή του στο εμπόριο πλούτισε. Διετέλεσε Δήμαρχος Μάκρης επί 
15 χρόνια, Δημογέροντας και Έφορος. Υπήρξε ευεργέτης της 
Κοινότητας Μάκρης την οποία, σύμφωνα με τον Κ. Λαμέρα, υπηρέτησε 
με πολλούς τρόπους. Οι γιοί του Κων/νος και Κυριάκος δώρησαν δύο 
σπίτια στη Μάκρη "ίνα τα εισοδήματα αυτών διατίθενται υπέρ των 
Σχολών, ως και 500 χρυσά εικοσόφραγκα προς τον αυτόν ωσαύτως 
σκοπόν" [1911], δωρεές για τις οποίες επαινέθηκαν από τον 
μητροπολίτη Πισιδίας Κωνσταντίνο και τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ.  

 
 

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ή ΚΟΥΣΤΟΥΛΗΣ) 
 

                                                                                            1865 - 1918 
Πλούσιος Λιβισιανός προερχόμενος από την Κύπρο ο οποίος κατόπιν 

υπόδειξης και προτροπής του Γεώργιου Τσακίρη (παπά-Γρηγόριος) 
διέθεσε πόρους για την επισκευή του ναού της Παναγίας της Περτικίας 

και για την ανέγερση, στο Α΄ νεκροταφείο της Κοινότητας, του ναού του 
Αγίου Παντελεήμονα. Σε τοποθεσία μεταξύ Πελτζεέζ και Οβητζηκιού 

ανήγειρε το εκκλησάκι Παναγιά των Ματσών, ενώ έκτισε με δικές του 
δαπάνες και το εκκλησάκι του Αγ. Στεφάνου, σε τοποθεσία με πλατάνια 

και νερό και ωραία θέα. 
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ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 
 

1881 - 1949 Γεννήθηκε στη Μάκρη. Δρ. Φιλόλογος, αδελφός του καθηγητή 
Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ακαδημαϊκού Χαρίτωνα 

Χαριτωνίδη. Δίδαξε δύο χρόνια 1905-1907, ενώ ήταν φοιτητής, στο 
Αρρεναγωγείο Λιβισίου, και μετά το τέλος των σπουδών του, το 1910, στα 

Σούρμενα, Αμισόν και Τραπεζούντα του Πόντου για 4 χρόνια. Μετά την 
προσφυγιά του 1914, εργάσθηκε ως καθηγητής σε διάφορα Γυμνάσια του 

κράτους και κατόπιν ως Γυμνασιάρχης Καρπενησίου, Ξάνθης, Κύμης, Κρήτης, 
Αθηνών. Ευτύχησε να σπουδάσει και τα τέκνα του επιστήμονες. Σημαντικό έργο 

του "Περί της Λιβισιανής Διαλέκτου", 1911, Τραπεζούντα.  
 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ [ΠΑΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ] 

 
1871 - 1939 Ήταν απόφοιτος του Διδασκαλείου Αθηνών. Στη Μάκρη 
ανέλαβε τη διεύθυνση των Σχολείων και υπό τη διεύθυνσή του η 
εκπαίδευση προήχθη. Ήταν σπουδαίος εκπαιδευτικός και πατριώτης. 
Μετά από 8 χρόνια διδασκαλίας χειροτονήθηκε ιερέας αλλά 
εξακολουθούσε να διδάσκει. Το 1900 αναγκάστηκε να καταφύγει 
στην Αθήνα κυνηγημένος από τους Τούρκους λόγω της δράσης του. 
Το 1919 πήγε στη Μάκρη και το Λιβίσι με αποστολή του Ερυθρού 
Σταυρού. Πριν το 1922 μαζί με άλλους πατριώτες ίδρυσε τον Παν-
Λύκιο Σύλλογο που βοήθησε τους προερχόμενους από τη Μ. Ασία 
φοιτητές και πρόσφυγες. Μετά το '22 βοήθησε στην εγκατάσταση των 
92 οικογενειών προσφύγων στην Ξυλοκέριζα Αττικής (Ν. Μάκρη).  

 
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 
1875 - 1937  Η οικογένεια Παπαδουλή ήταν μία από τις σημαντικές 
οικογένειες της Μάκρης. Ο πρώτος αρχηγός της οικογένειας παπα-
Θεοφάνης ήταν δάσκαλος και παπάς του κρυφού σχολειού. Ο γιος του 
Χριστόδουλος χειροτονήθηκε μετά την επανάσταση του '21 με το όνομα 
παπά-Δουλής απ' όπου πήρε το όνομα όλη η οικογένεια. Εγγονός του 
ιερέα Χριστόδουλου παπα-Δουλή, ο Χριστόδουλος, σπούδασε ιατρική 
και έδρασε κοινωφελώς μαζί και με τα άλλα μέλη της οικογένειας, 
ιατρούς και δασκάλους. Ο γιος του Θεοφάνης απώλεσε τη ζωή του στην 
εξορία και αυτό τον έπληξε ψυχικώς. Αυτός και η οικογένειά του 
έφτασαν πρόσφυγες στον Πειραιά και συνέβαλε στην ευόδωση του 
σκοπού της Εφορίας Εστίας των Παιδικών Σωματείων της Προσχολικής 
Ηλικίας της ενορίας Αγ. Γεωργίου Νίκαιας.   
 
ΜΟΥΣΑΙΟΣ MIX. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 
1866 - 1928 Γιος του Μιχαήλ Μουσαίου. Γεννήθηκε στο Λιβίσι όπου 
έλαβε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Συνέχισε τις σπουδές του στη Ρόδο 
και μετά φοίτησε στην Αθήνα στην Ιατρική Σχολή. Παντρεύτηκε τη 
Λιβισιανή δασκάλα Βαρβάρα Παπαθανασίου. Παράλληλα με την 
πατριωτική του δράση κάνει έρευνα για την αντιμετώπιση της 
ελονοσίας που ήταν η μάστιγα της εποχής. Το 1899 ανακοινώνει στο 
Παρίσι τη μελέτη του για τη θεραπεία της νόσου και το 1908 υποβάλλει 
ολοκληρωμένη τη μελέτη του και προτείνει φάρμακο. Στη Διεθνή 
Επιστημονική Έκθεση στη Χάγη του απονέμονται 3 βραβεία.Το 1909-
1910 εγκαθίσταται με την οικογένειά του στη Σμύρνη γιατί στη Μάκρη 
κινδύνευε από τους Τούρκους για την πατριωτική του δράση. Το 1913 

δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα κατά την επιδημία χολέρας στη Σμύρνη. Το 1919 έλαβε μέρος 
στην αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στη Μάκρη όπου πήρε έγγραφο με ψήφισμα των 
Μακρηνο-Λιβισιανών για ένωση με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν κατόπιν 
προδοσίας, βρήκαν το έγγραφο επάνω του αλλά κατάφερε να διαφύγει. 
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 
1922 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ  

(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 
 

*ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΙΚΑΣΤΗΣ 
*ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ-ΙΕΡΕΑΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
*ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΓΑΓΥΦΑΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ 
*ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ – ΔΑΣΚΑΛΑ 
*ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΔΟΥΛΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΗΛΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΑΤΡΟΣ 
*ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΠΡΑΚΤΩΡ ΓΑΛΛ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ 
*ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ - ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ-ΠΡΟΞΕΝΟΣ 
*ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΙΝΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
*ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ Π.ΜΙΧΑΗΛ 
*ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ - ΙΕΡΕΑΣ 
*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ'ΓΙΑΝΝΗΣ -ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ 
*ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΙΚΑΣΤΗΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
*ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  (ΣΥΖΥΓΟΣ Χ’ΝΙΚΟΛΑ) -ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΔΕΡΦΟΣ Χ’ΝΙΚΟΛΑ) 
*ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΜΙΧ. ΠΛΑΤΩΝ - ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ – ΙΕΡΕΑΣ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΘΕΟΔ. ΔΟΥΛΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 
*ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ – ΙΕΡΕΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΠΑΥΛΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ 
*ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΜΠΟΡΟΣ/ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χ’ΣΑΒΒΑΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ/ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ 
*ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΠΑ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ - ΙΕΡΕΑΣ 
*ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ  
*ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ 
*ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΜΑΡΙΝΑ - ΛΗΣΤΟΦΑΓΟΙ 
*ΤΣΑΚΚΙΡΗΣ ΑΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*Χ’ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ/ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 
*ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ/ΔΙΚΑΣΤΗΣ 
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΧΙ ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ, ΠΛΗΝ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΙ 
*ΣΑΜΟΥΗΛ - ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ 
*ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ 
*ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ  
*ΝΤΑΛΑΚΛΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ) ΜΑΡΚΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η 

 

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1922 
 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 
1887 - 1963. Γεννήθηκε στο Λιβίσι. Μετά τις βασικές σπουδές του στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε δάσκαλος στο 
Διδασκαλείο Αθηνών. Επέστρεψε στη Μάκρη και από το 1904-1909 
δίδαξε στην Αστική Σχολή Μάκρης, 1910-1911 στην Αστική Σχολή 
Λιβισιού και 1913-1914 πάλι στην Αστική Σχολή Μάκρης. Το 1914 
νυμφεύτηκε την Πηνελόπη Πουρνάρη, απόφοιτο του Κεντρικού 
Παρθεναγωγείου Σμύρνης. Το 1914, μετά την είσοδο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στον Α΄ Π.Π. διέφυγε στη Σάμο για να αποφύγει τη 
στράτευση στα τάγματα εργασίας. Στη Σάμο τον Ιαν. 1919 μαθαίνει για 
το θάνατο του πατέρα του, Πασχάλη Πασχαλίδη, δημογέροντα, στις 

φυλακές του Στρατοδικείου του Ντενισλί μαζί με άλλους πρόκριτους της Μάκρης. Ξεκίνησε τη 
συγγραφή του έργου "Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία" στη Σάμο και την ολοκλήρωσε το 1938 
στη Χίο, αλλά συνεχίζει να το εμπλουτίζει μέχρι το 1958. Αποσπάσματα του έργου του 
δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες που εξέδιδαν οι Μακρολιβισιανοί στην Αθήνα: "Η Μάκρη", "Το 

Λιβίσι", "Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης".  
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  

 
1882 - 19.. Γεννήθηκε στο Λιβίσι και σπούδασε Μηχανικός Τεχνικών 

Σχολών στην Αθήνα. Συνελήφθη από τους Νεότουρκους μαζί με όλους 
τους Εφοροδημογέροντες και Προεστούς της Μάκρης και του Λιβισιού 

(28), με την κατηγορία της προδοσίας ως συμμετέχων σε ενημέρωση των 
δυνάμεων της Αντάντ περί της τουρκικής στρατιωτικής δύναμης στην 

περιοχή της Μάκρης. Φυλακίσθηκε στις στρατιωτικές φυλακές του 
Ντενισλή και υπέστη βασανισμούς. Από τους 28 συλληφθέντες σώθηκαν 

7, μεταξύ των οποίων και αυτός. Σπουδαίο έργο του το τοπογραφικό 
διάγραμμα της Μάκρης με λεπτομερή στοιχεία για τοπωνύμια, 

ιδιοκτησίες, εκκλησίες, σπίτια, χαρακτηριστικά σημεία της Μάκρης προ 

1922. 
 
ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

  

 1910 - 1973  Γεννήθηκε στη Μάκρη  Μικράς Ασίας. Προπάππος 

του ήταν ο οπλαρχηγος Χαράλαμπος Παπαπολίτης που ευλόγησε τα 
άρματα και σήκωσε την Ρούμελη στα όπλα, εξέχον μέλος της Φιλικής 
Εταιρίας  και μετέπειτα Γεροσιαστής Βουλευτής Στρατιωτικός 
Διοικητής Καλαβρύτων και μέλος όλων των Εθνικών Συνελεύσεων. 

Σπούδασε στο Παν. Αθηνών νομικές-οικονομικές-πολιτικές 
επιστήμες. Εργάστηκε ως δικηγόρος κι από το 1935 πολιτεύτηκε. 
Στην Κατοχή έλαβε μέρος στην αντίσταση. Συνεργαζόμενος με το 
κόμμα ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα εξελέγη το 1951 βουλευτής του 
Πειραιά και Νήσων. Διετέλεσε υπουργός Εμπορίου, κοινοβ. 
εκπρόσωπος, γεν. γραμματέας, και πρόεδρος της ΕΠΕΚ το 1956 ως 

διάδοχος του Νικ.Πλαστήρα. Ήταν ο 1ος  Μικρασιατης αρχηγός κόματος  και ο νεότερος σε 

ηλικία αρχηγός κόμματος. Στις κυβερνήσεις του Γ. Παπανδρέου ανέλαβε ξανά υπουργός 
Εμπορίου. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1973 στο "Αρεταίειο" την Αθήνα απο εγκεφαλικό . 
Αδελφός του Σάββα ήταν ο Νικόλαος Παπαπολίτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και βουλευτής.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/1951
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ   

  
1915 – 1993    Γεννήθηκε στη Μάκρη  Μικράς Ασίας. Προπάππος του 

ήταν ο οπλαρχηγος Χαράλαμπος Παπαπολίτης που ευλόγησε τα 
άρματα και σήκωσε την Ρούμελη στα όπλα, εξέχον μέλος της Φιλικής 

Εταιρίας  και μετέπειτα Γεροσιαστής Βουλευτής Στρατιωτικός 

Διοικητής Καλαβρύτων και μέλος όλων των Εθνικών Συνελεύσεων.  
Τελείωσε νομικές σπουδές και μεταπτυχιακά στα πανεπιστήμια 

Hubolt University Berlin, Sorbonne Paris II, Cambridge & Columbia 
Law School και εργάστηκε ως δικηγόρος. Το 1945 μετακόμισε στη 

Νέα Υόρκη ως συνέταιρος μεγάλου νομικού γραφείου και υπεύθυνος 
της στρατηγικής της εταιρείας στο ναυτιλιακό τομέα. Στην Ελλάδα 

διετέλεσε Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βουλευτής. Ήταν αδελφός του 
Σάββα Παπαπολίτη και πατέρας του δικηγόρου Γιάννη Παπαπολίτη, Μέγα Ευεργέτη της 

Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών ‘ΛΥΚΙΑ’και όλων των απογόνων Μακρηνών-Λιβισιανών. 
 
 
ΤΖΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 
1904 - 1983                                                                                                    
Γεννήθηκε στο Λιβίσι και πέθανε στην Αθήνα. Δικηγόρος, βουλευτής της 
Ενώσεως Κέντρου (Γ. Παπανδρέου) το 1964, και θερμός πατριώτης. 
Συνέβαλε στην εγκατάσταση των Μακρηνο-Λιβισιανών στην Ξυλοκέριζα 
Αττικής και στην ίδρυση της Ν. Μάκρης, Στήριξε τους Μακρηνο-
Λιβισιανούς Συλλόγους της Αθήνας και συνέβαλε στην κατάρτιση των 
παροιμιών της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου, δίνοντάς της 200 
από τις 1510 που είναι καταγραμμένες στο βιβλίο. 
 
 
 

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

 
 1912 - 1986 Γιος του Βασ. Μουσαίου και εγγονός του Μιχαήλ Μουσαίου. 

Γεννήθηκε στη Σμύρνη και η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 
1920. Τελείωσε την Εμπορική Σχολή του Κολλεγίου Αθηνών με διάκριση, 

το 1930 και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, στην Ανωτάτη 
Εμπορική Σχολή. Το 1932 επέστρεψε στην Αθήνα και αχολήθηκε με τις 

εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών μέχρι το 1962, οπότε και αποχώρησε 
από την ενεργό υπηρεσία. Αφοσιώθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, στο 

θέατρο και στα γράμματα. Πήρε μέρος στον πόλεμο του '40-'41, όπου 
τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του χέρι, και στην Εθνική Αντίσταση. 
Η ομάδα του οργάνωσε τις περίφημες καθόδους των αναπήρων πολέμου 
στην Αθήνα. Διετέλεσε Γ.Γ. της Ελλ. Σοσιαλιστικής Ένωσης και, μετά την απελευθέρωση, Γ.Γ. 
της Εταιρείας Πνευματικών Εργατών. Υπήρξε στηλοβάτης του Θεάτρου Τέχνης του Κ. Κουν, 

εισηγητής δραματολογίου του Ελεύθερου Θεάτρου και από το 1952 ως το θάνατό του 
αντιπρόεδρος των Λαϊκών Χορών της Δώρας Στράτου. Το 1963 διετέλεσε Γ.Γ. του Δ.Σ. του 

Κολλεγίου Αθηνών και από το 1965 μέλος του Δ.Σ., σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και 
οργανωτής του ταμείου υποτροφιών του Κολλεγίου. Ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής, 

έγραψε χρονογραφήματα, θεατρικά, κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
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ΜΟΥΣΑΙΟΥ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

 
 1904 - 1982 Κόρη του Βασ. Μουσαίου και εγγονή 
του Μιχ. Μουσαίου Γεννήθηκε στη Μάκρη της Μ. 
Ασίας και ήταν αριστούχος του Κεντρικού 
Παρθεναγωγείου Σμύρνης. Εργάστηκε ως 
λογίστρια στην Ελλ. Κινηματογραφική Ένωση και 
ως αρχιλογίστρια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
Μεταξύ 1949-1952 ασχολήθηκε με τη συλλογή 
λαογραφικού υλικού από τους προσφυγικούς 
συνοικισμούς των Μακρηνο-Λιβισιανών, 
συνεχίζοντας το έργο του παππού της. Εξέδωσε 
τις "Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης", το 

1961, και τα "Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης", το 1976, ενώ δημοσίευσε  
στα "Μικρασιατικά Χρονικά" τη μελέτη "Η θανή και ο θρήνος στο Λιβίσι και τη Μάκρη" το 1965 

και το "Εγκυμοσύνη-γέννηση-βρέφος", το 1970.  
 

 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

1888 - 1973 Δασκάλα, υπότροφος του Χατζή-Νικόλα Λουιζίδη στο 

Διδασκαλείο Αθηνών, αριστούχος. Δίδαξε στο Λουιζίδειο 
Παρθεναγωγείο στο Λιβίσι και μετά την εξορία του συζύγου της 

Δημήτριου, συνέχισε να διδάσκει μετατρέποντας το σπίτι της σε "κρυφό 
σχολειό" με κίνδυνο της ζωής της και των παιδιών της. Το ζεύγος 

Παπαντωνίου, μετά την μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκε στη 
Τζιά όπου ο Δημήτριος ανέλαβε την διεύθυνση του δημοτικού σχολείου 
Ιουλίδας, της πρωτεύουσας του νησιού, ενώ η Δέσποινα Παπαντωνίου 

μετά κάποια χρόνια ήρθε με την οικογένειά της στη Ν. Φιλαδέλφεια 
όπου είχε διοριστεί και δίδαξε μέχρι τη συνταξιοδότησή της. 

 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ (Η ΖΑΚΧΑΙΟΣ)  
 

Γεννήθηκε στη Μάκρη Μικράς Ασίας. Διετέλεσε ταμίας του Παλλύκειου 

Μικρασιατικού Συλλόγου ‘Τελμησσός’ με πρόεδρο τον Παπα-Διονύση 

Καλαφάτη και γραμματέα τον Αλέξανδρο Σπανό, βοηθώντας έτσι την 

περίθαλψη και εγκατάσταση των Μακρηνολιβισιανών στη Νέα Μάκρη 

(τότε Ξυλοκέριζα) και αλλού. Δημοσίευσε σειρά σημαντικών ιστορικών 

και λαογραφικών άρθρων στις Μακρηνολιβισιανές εφημερίδες. Αδερφός 

του ήταν ο Κυριάκος Παπαγρηγόρης Τσακίρης. 

 
 
 

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ  

 
Ο Μιχάλης Δελησάββας γεννήθηκε στη Ν. Μάκρη 
Αττικής, τελείωσε το Γυμνάσιο Μαραθώνα και στη 

συνέχεια την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Είναι Δρ. Παιδιατρικής. Έχει εκδώσει 

ποιητικές συλλογές, διηγήματα, παραμύθια, θεατρικά 
έργα, Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισιού Λυκίας Μ. 
Ασίας, το Λεξικό Μάκρης & Λιβισιού Μ. Ασίας, κ.ά. 

Συνεχίζει το έργο του μέχρι και σήμερα. Από το 1987 
είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και 

της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών. Είναι ο 
μόνος από τους απογόνους των Μακρηνών-

Λιβισιανών που ομιλεί και γράφει στο γλωσσικό ιδίωμα της Μάκρης και του Λιβισιού.  
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
1922 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ 

(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 
 
*ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ) 
*ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΟΥΡΑΠΗΣ) – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ‘ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ’ ΑΙΓΑΛΕΩ 
*ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
*ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
*ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 1ος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, (ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑΡΣΑΝΑ) 
*ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑ 
*ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ-ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΕΡΟΥΛΑ  
*ΔΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ – ΥΨΙΦΩΝΟΣ ΛΥΡΙΚΗΣ 
*ΖΑΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΔΑΣΚΑΛΑ/ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ 
*ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ-ΔΝΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
*ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ 
*ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ 
*ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
*ΚΕΠΕΣΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
*ΚΙΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΠΑ) - ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ 
*ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΜΠΟΡΟΙ/ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ 
*ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ – ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 
*ΛΑΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ 
*ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
*ΝΤΟΛΗΣ ΝΙΚΒΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ) – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
*ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΠΑΝΑΓΗ ΑΦΟΙ - ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΙ 
*ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ  
*ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
*ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 
*ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΡΕΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
*ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΑΤΡΟΣ 
*ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
*ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΗΠΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 
*ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ‘ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ’ 
*ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 
*ΣΚΥΦΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ 
*ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΛΥΚΕΙΟΥ Μ/Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ’ 
*ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
*ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ 
*ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ 
*ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
*Χ'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ι.Ε.  ‘ΛΥΚΙΑ’ 
 
            ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ     ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

                                     
 
 
                             ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΒΕΤ   ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

                                                    
 
 
ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

               
 
 
 

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) 

 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
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Τάσος Κακλαμάνης (Χημικός Μηχανικός - Ερευνητής) 
Εύα Αχλάδη (Αρχιβιβλιοθηκονόμος Σισμανόγλειου Βιβλιοθήκης Κων/πολης) 

Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» 
Σαμψούντος 6, Αιγάλεω 12242, Τηλ +30 6977 841099 

Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com 
Facebook: Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκία - Society of Historical Research Lycia 

Site: www.lycia.gr 
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