
ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Τοπογράφος μηχανικός, εκ Μάκρης Μικράς Ασίας

“Το μονοπάΤι Της διάβάς μου” 

 



Εκδοτική σειρά «ἐξ Ἀνατολῶν»

ISBN: 978-618-83604-7-1

Εξώφυλλο:
Φόντο: η παλαιά Μάκρη το 1952, φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο Βασίλη Μουσαίου. 
Χάρτης από χαρακτικό του Ωγκύστ ντε Σουαζέλ Γκουφιέ.
Κέντρο: η οικογένεια Θεοδοσιάδη - οικογενειακό αρχείο Αλίκης Θεοδοσιάδη.
Υπογραφή του Στέλιου Θεοδοσιάδη. Αρχείο Αλίκης Θεοδοσιάδη.

Οπισθόφυλλο:
Λιβίσι 1952, Αρχείο Βασίλη Μουσαίου από το αρχείο της Καλλιόπης Μουσαίου - Μπουγιούκου. 
Σφραγίδα του Στέλιου Θεοδοσιάδη. Αρχείο Αλίκης Θεοδοσιάδη.

© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΛΤΑ, 2021
Γλύφα Βαρθολομιού Ηλείας, Τ.Κ. 270 50
Τηλ: 26 230 96 194, 6946 125 648
www.ekdoseisbalta.gr, ekdoseis@ekdoseisbalta.gr

Επιμέλεια σειράς «ἐξ Ἀνατολῶν» - διόρθωση κειμένου: Θοδωρής Κοντάρας

Σχεδιασμός έκδοσης - εξώφυλλο: Ιωάννα Σαπουντζάκη
Eκτύπωση - βιβλιοδεσία: “Κ. Πλέτσας - Ζ. Κάρδαρη Ο.Ε.”
Γραφικές Τέχνες - Εκτυπώσεις Offset, Χαρ. Τρικούπη 107,
114 73 Αθήνα, τηλ. & φαξ: 210 3820 148



ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Τοπογράφος μηχανικός, εκ Μάκρης Μικράς Ασίας

“Το μονοπάΤι Της διάβάς μου”

άπό το αρχείο της άλίκης Θεοδοσιάδη και το αρχείο της Ε.ι.Ε. «Λυκία»
 

Εισαγωγή - σχόλια - ιστορική επιμέλεια:

Ευαγγελία Αχλάδη







περιεχόμενα

Πρόλογος ......................................................................................................9

Εισαγωγή ................................................................................................... 11
- Μάκρη και Λιβίσι Λυκίας: δυο δίδυμες μικρασιατικές κοινότητες.
- Σύντομο ιστορικό χρονικό ...................................................................... 11
- 1908-1922: Η πορεία προς την Έξοδο ................................................... 15
- Η μνήμη της Μικράς Ασίας ..................................................................... 17
- Η μνήμη της Λυκίας ................................................................................ 18

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: Στυλιανός Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης
(Μάκρη, 26 Νοεμβρίου 1883 - Αθήνα 1943) ........................................... 20

Λίγα λόγια για τις γραπτές μαρτυρίες
του Στέλιου Θεοδοσιάδη ............................................................................. 18

Αυτοβιογραφία: Έργα και Ημέραι του Στέλιου Θεοδοσιάδη ........................... 31

Ημερολόγιο Εξορίας 1921 ......................................................................... 118
- Ημερολόγιο εγκλεισμού στις φυλακές Μούγλων [1922 - 1924]. .......... 127
- Κατόπιν της αποφάσεως του δικαστηρίου,
  διά τον εναντίον ημών περί αγχόνης θάνατον ....................................... 132
- Ενθύμιον φυλακών Μούγλων
- Άφιξις του πενθερού μου εις φυλακάς Μούγλωνκαι θάνατος αυτού ...... 148

Επιλογές από τα σημειωματάρια ................................................................ 152

Παράρτημα
Κείμενα εγγράφων και φωτογραφίες ....................................................... 159
Φωτογραφίες ........................................................................................... 193
Γενεαλογικό δέντρο ................................................................................. 210
Ευχαριστίες ............................................................................................. 212

Βιβλιογραφία ............................................................................................ 214

Ευρετήριο ................................................................................................ 218

Ο Χάρτης του Στέλιου Θεοδοσιάδη ............................................................ 227



ςτέλιος Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης
Τοπογράφος μηχανικός εκ μάκρης μικράς άσίας

1883-1943

Το μονοπάΤι Της διάβάς μου

και λίγα από τη γενέτειρα μάκρη και Λιβίσι

και από τη ζωή μου στην πόλη και άθήνα

ή

Έργα και Ημέραι Στέλιου Θεοδοσιάδη

εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1943)





9

Πρόλόγός 

Ο ΣτέλιΟΣ και η αλικη ΘέΟδΟΣιαδη

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης υπήρξε πρότυπο γιου, αδερφού, συζύγου, πατέρα, επιστή-
μονα, πατριώτη Έλληνα και ανθρώπου. Ο ιδιαίτερα ευαίσθητος και φιλοπρόοδος 
χαρακτήρας του, η αστείρευτη φιλομάθεια και η άριστη επιστημονική του κατάρτι-
ση συνέβαλαν στο να αφήσει στην οικογένεια του την ανάμνηση ενός γλυκού άξι-
ου ανθρώπου, αλλά και στους απογόνους Μακρηνών και Λιβισιανών την ασύγκριτη 
πνευματική του παρακαταθήκη. Τελείωσε το σχολείο της Μάκρης, σπούδασε στην 
Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα μηχανικός, γύρισε να βοηθήσει με τις γνώσεις 
του την πατρίδα του Μάκρη, έγινε χαρτογράφος και πληροφοριοδότης των συμμά-
χων κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, φυλακίστηκε και εξορίστηκε για τη Μεγάλη Ιδέα, 
καταδικάστηκε σε θάνατο και απαλλάχθηκε. Οι πρωτιές και οι μοναδικότητές του τον 
καθιστούν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Μακρηνολιβισιανού, Μικρασιάτη και αν-
θρώπου: Είναι ο πρώτος Μακρηνός τοπογράφος μηχανικός πριν από το 1922 και ο 
μόνος που σχεδίασε τον τοπογραφικό χάρτη των σπιτιών στη Μάκρη πριν από το ‘22 
με ακρίβεια εκατοστού!

Η Αλίκη Θεοδοσιάδη ακολούθησε την επιστημονική παράδοση της οικογένειας ως 
αρχιτέκτονας, αλλά και την πνευματική παράδοση ως κληρονόμος - θεματοφύλακας 
του ήθους και του πολύτιμου αρχείου του Στέλιου Θεοδοσιάδη. Η αδελφή της Αλίκης, 
Γεωργία Θεοδοσιάδη - Κατσιγιάννη, είναι εκπαιδευτικός και o σύζυγός της Κώστας 
Κατσιγιάννης είναι πολιτικός μηχανικός και χρημάτισε γενικός διευθυντής του ΕΟΤ. 
Η οικογένεια με αγκάλιασε σαν παιδί της από την ώρα που, αναζητώντας εναγωνίως 
τη χαμένη μνήμη των προγόνων μου, πέρασα για πρώτη φορά το κατώφλι του σπι-
τιού τους. Η Γίτσα με προστάτευσε με τις μητρικές της συμβουλές και με βοήθησε με 
τις στρατηγικές ιδέες της. Ο Κώστας με πήρε από το χέρι και με πήγε πρώτη φορά 
στη γη των προγόνων μας. Από τότε έστεκε φύλακας άγγελος και αρωγός σε κάθε 
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ταξίδι, εκδήλωση ή ομιλία της Ε.Ι.Ε. «Λυκία». Η Αλίκη μού χάρισε ατέλειωτες ώρες 
συζητήσεων και αφηγήσεων, δείχνοντάς μου σε κάθε συνάντησή μας και ένα ακόμα 
πολύτιμο οικογενειακό κειμήλιο. Μέχρι το 2019, υπήρχαν διαθέσιμα στην οικογένεια 
φωτογραφίες, λαογραφικά και εκκλησιαστικά κειμήλια και τα Σημειωματάρια Εξορίας 
του Στέλιου Θεοδοσιάδη. Περί το τέλος του 2019 η Αλίκη με ενημέρωσε ότι ανακά-
λυψε 170 σελίδες χειρόγραφες του θείου της,όπου περιέγραφε όλη τη ζωή της οικο-
γένειας και της κοινότητας Μάκρης - Λιβισιού από το 1880 ως το 1922. Όσο διάβαζα 
το χειρόγραφο, τόσο καταλάβαινα την πραγματικά μεγάλη του αξία και την απόλυτη 
ανάγκη έκδοσής του. Η Αλίκη,πάντα γενναιόδωρη, κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον 
μου και είμαι σίγουρος ότι διασκέδαζε αφάνταστα με τον ξέφρενο ενθουσιασμό και 
την ανυπομονησία μου να μάθω. 

Αλίκη, οι νεότερες γενιές Μακρηνών και Λιβισιανών σε ευχαριστούμε από καρ-
διάς για την προσφορά σου στη διάσωση της μνήμης της πατρίδας μας και σου αφιε-
ρώνουμε με αγάπη και εκτίμηση: 

«Λιβίσιον Παρίσιον και Μάκρη Μακρηνών, υπέρ των Αθηνών!»

Με πολλή αγάπη, εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Τάσος Κακλαμάνης 

Ε.Ι.Ε.«Λυκία»
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Ειςαγωγή

Μακρη και λιβιΣι λυκιαΣ: δυΟ διδυΜέΣ ΜικραΣιατικέΣ κΟινΟτητέΣ.
ΣυντΟΜΟ ιΣτΟρικΟ χρΟνικΟ.

Η Μάκρη και το Λιβίσι, γνωστές σήμερα ως Φετχιέ (Fethiye)και Καγιάκιοϊ (Kayaköy) 
αντίστοιχα, βρίσκονται στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας. Το λιμάνι της Μάκρης 
απέχει μόλις 45 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο, 151 χλμ. από το Μαρμαρίσι και 295 χλμ. 
από την Αττάλεια. Το Λιβίσι, 8 χλμ. νότια του κόλπου της Μάκρης, είναι χτισμένο αμφι-
θεατρικά στους πρόποδες μιας κορυφογραμμής του όρους Κράγου. Ο αμφιθεατρικά 
πυκνοκτισμένος οικισμός, εγκαταλελειμμένος και κατερειπωμένος μετά την Έξοδο 
των Ελλήνων, προστατεύεται πλέον και είναι επισκέψιμος ως ιστορικό μνημείο. Με 
τα πέτρινα σπίτια του να στέκουν ακόμη όρθια, αλλά άστεγα και άδεια, γνωστός στα 
τουρκικά και ως «χωριό-φάντασμα», έχει εμπνεύσει πολλούς δημιουργούς και προ-
σφάτως αποτελεί σύμβολο της «ανταλλαγής των πληθυσμών».

Η Μάκρη και το Λιβίσι ταυτίζονται ή συσχετίζονται με δυο σημαντικούς οικισμούς 
της αρχαίας Λυκίας, την Τελμησσό και την Καρμυλησσό αντίστοιχα. Η Λυκία, χώρα 
ορεινή και τραχεία, η οποία κατοικείται τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π. Χ. ίσως και 
πολύ παλαιότερα, είναι μία από τις περιοχές της Μικράς Ασίας με ιδιότυπο πολιτισμό.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του αποτελεί η ιδιαίτερη ταφική αρχιτεκτονική με τους 
λαξευτούς στα βράχια ναόσχημους τάφους, όπως ο τάφος του Αμύντα, που δεσπόζει 
πάνω από την πόλη της Μάκρης. Άλλα απομεινάρια της πλούσιας ιστορίας της είναι 
οι περίφημα διατηρημένες ολόγλυφες σαρκοφάγοι, καθώς και τα επιβλητικά ερείπια 
πολλών αρχαίων σημαντικών πόλεων, όπως τα Μύρα, τα Λίμυρα, τα Αρύκανδα, η 
Όλυμπος, τα Πάταρα, τα Οινόανδα, τα Καδύανδα, η Τλως, τα Πίναρα, η Ξάνθος, τα Κο-
ρύδαλλα, η Καύνος, η Αντίφελλος, η Βουβών και άλλες. Η Μάκρη έχει κτισθεί πάνω 
στα ερείπια της αρχαίας Τελμησσού, ξακουστής για τους μάντεις της, και το Λιβίσι 
πάνω στην αρχαία Καρμυλησσό. Κατά τον Στράβωνα, ο κόλπος της Μάκρης λεγόταν 
Γλαυκός κόλπος, από τον ομώνυμο βασιλιά Γλαύκο της Τελμησσού.
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Σε κάποιες περιόδους της ιστορίας τους, οι δυο οικισμοί ερημώθηκαν για να ανα-
γεννηθούν πάλι. Το 451 μ. Χ. ο επίσκοπος «Τελμησσού και Μάκρης» συμμετείχε στην 
Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος. Τον 8ο αι. η Τελμησσός μετονομάζεται για 
σύντομο χρονικό διάστημα σε Αναστασιούπολη, προς τιμήν του αυτοκράτορα Αναστα-
σίου Β΄, ενώ τον 10ο αι. μετονομάσθηκε σε Μάκρη, από το όνομα του μακρόστενου 
νησιού στην είσοδο του λιμανιού της.1 Το τοπωνύμιο Μάκρη (τουρκ. Μέγρι) διαδίδεται 
μετά την κατάκτησή της από τους Σελτζούκους το 1187. Τον 13ο και 14ο αι., επο-
χή που στην περιοχή λαμβάνουν χώρα διαμάχες μεταξύ των λατινικών δυνάμεων 
του Αιγαίου και των εμιράτων της Δυτικής Μικράς Ασίας, η περιοχή μετατρέπεται 
σε ορμητήριο πειρατών. Το 1307 οι Ιππότες της Ρόδου κατέλαβαν την Μάκρη και το 
1316 υπάρχει αναφορά στην επισκοπή Μάκρης και Λιβισιού, γεγονός που δείχνει την 
στενή σχέση των δυο κοινοτήτων. Η περιοχή ενσωματώθηκε στην οθωμανική επι-
κράτεια το 1426 ως σαντζάκι (υποδιοίκηση) του Μεντεσέ, με έδρα τα Μούγλα. Μετά 
την οθωμανική κατάκτηση της Ρόδου και της Λυκίας το 1522 από τον Σουλεϊμάν τον 
Μεγαλοπρεπή έως τις αρχές του 19ου αι., η Μάκρη ερημώθηκε ως οικισμός, αλλά το 
λιμάνι της δεν έπαψε να λειτουργεί.

Ο περιηγητής Τσαρλς Φίλοους (Charles Fellows), όταν επισκέφτηκε την Μάκρη το 
1838 και το 1840, έμεινε έκπληκτος από την ερήμωση της περιοχής, όπου καταγρά-
φει κυρίως νομαδικό πληθυσμό. Ωστόσο, το επόμενο μισό του 19ου αιώνα, η Μάκρη 
αναγεννήθηκε με την ανάπτυξη του εμπορίου.2 Η πρώτη οθωμανική απογραφή (αν-
δρικού) πληθυσμού για το Λιβίσι το 18353 καταγράφει 328 «νοικοκυριά», ενώ σ’ αυτήν 
του 1848 τα «νοικοκυριά» αυξάνονται σε 429.4 Η απογραφή της Μητρόπολης Πισιδίας 
του 1852 στο Λιβίσι καταγράφει 450 νοικοκυριά.5 

Η Μάκρη στη σύγχρονη ιστορία της σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη μετά το 1840 ως 
οικισμός – εμπορείο, χάρη στο λιμάνι της, από όπου διακινούνταν μια σειρά προϊό-
ντων: σιτηρά, ρύζι, καλαμπόκι, σησάμι, κερί, βελανίδια, ξηρά σύκα, σταφίδες, φου-
ντούκια, αλλά και σημαντικό εμπόριο ξυλείας, μεγάλο μέρος του οποίου στελνόταν 
στην Αίγυπτο και την Ελλάδα. Το 1851, χρονιά ενός μεγάλου σεισμού, στη Μάκρη 
υπήρχαν κυρίως αποθήκες – «μαγαζεία» και λίγα νοικοκυριά.6 Με την ανάπτυξη του 
λιμανιού της, πολλοί Λιβισιανοί μετοίκησαν κι εγκαταστάθηκαν οριστικά στη Μάκρη, 
ενώ και στους δυο οικισμούς εγκαταστάθηκε νέος ελληνικός πληθυσμός από τα Δω-
δεκάνησα και την Κύπρο. Η ανάπτυξη προσέλκυσε και πολλούς ξένους, οι οποίοι 
μαζί με τα σημαντικά προϊόντα της ανακάλυψαν και τη δυνατότητα μεταφοράς τους 
χάρη στο ασφαλές λιμάνι της. Τη ραγδαία ανάπτυξη μαρτυρά και ο διορισμός ξένων 

1 Clive Foss, The Lycian Coast in the Byzantine Age, Dumbarton Oaks Papers, τ. 48 (1994) σ.1-52.

2 Clive Foss, Cities, Fortresses and Villages of Byzantine Asia Minor, Norfolk: Variorum 1996, σ. 32

3 BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Οθωμανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας), NFS 3151 Mekri Kazası Elvis Köyü 
Nüfus Defteri (hicri 23.B.1251, κατάστιχο απογραφής πληθυσμού του Λιβισιού).

4 BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Οθωμανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας), NFS 3184 Kaza-yı Mekri der-liva-ı 
Menteşe Mahalle-i Elvis (κατάστιχο απογραφής πληθυσμού του Λιβισιού).

5 Περιοδικό Αγών, 9 Μαΐου 1902.

6 Εφημερίς της Σμύρνης, 9 Μαρτίου 1851, έτος Γ΄, αρ. 100
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προξένων στη Μάκρη. Το 1848 διορίστηκε Βρετανός πρόξενος, ακολουθεί Γάλλος 
πρόξενος το 1858 και το 1864 άρχισε να λειτουργεί ελληνικό προξενείο. Σύμφωνα με 
το σμυρναϊκό περιοδικό Όμηρος, το 1875 υπήρχαν 550 νοικοκυριά στο Λιβίσι και 300 
αποθήκες και μαγαζιά στη Μάκρη, από τις οποίες οι 200 ανήκαν σε Έλληνες.7 Το 1878 
η ανακάλυψη και η εκμετάλλευση των ορυχείων χρωμίου σηματοδότησε την έναρξη 
μιας νέας οικονομικής άνθισης.8 Στις 10 Ιουλίου 1886 μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε 
ολοσχερώς την Μάκρη και αποτέλεσε την αφορμή να ξαναχτισθεί ρυμοτομημένη μια 
νέα ευρωπαϊκή πόλη.9 

Με βάση την οθωμανική διοικητική διαίρεση, η Μάκρη και το Λιβίσι υπάγονταν στο 
σαντζάκι του Μεντεσέ (Menteşe Sancağı) του νομού (βιλαετίου) Αϊδινίου ή Σμύρνης. 
Από το 1870 η Μάκρη ήταν καζάς (επαρχία), ενώ το 1874 ιδρύθηκε η Δημαρχία της 
Μάκρης, όπου υπηρέτησαν αρκετά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας (Κρεμμυδάς, Α. 
Βασιλειάδης, Χ” Ν. Λουιζίδης κ. ά.). Στη Μάκρη έδρευαν τα στρατολογικά γραφεία, τα 
δικαστήρια, το τελωνείο και γενικά όλες οι υπηρεσίες. Η κοντινότερη ανώτερη διοί-
κηση, ο μουτεσαρίφης (mutesarif), ήταν στα Μούγλα, ενώ ο βαλής (νομάρχης) έδρευε 
στη Σμύρνη. Το Λιβίσι υπαγόταν στη Μάκρη και είχε μουχτάρη (προεστό, muhtar) 
πάντα Χριστιανό, ενώ από το 1914 έγινε ξεχωριστό μουδουρλούκι (müdürlük, διοι-
κητική υποδιαίρεση του καϊμακαμλικιού της Μάκρης). Το σαντζάκι του Μεντεσέ, το 
οποίο μετά το 1908 έγινε ανεξάρτητο, αποτελούνταν από έξι καζάδες10 με κέντρο τον 
καζά των Μούγλων και συνολικό αριθμό χωριών 352, από τα οποία 81 στον καζά της 
Μάκρης. Σύμφωνα με την οθωμανική ετήσια επετηρίδα «Σαλναμέ» του 1908, ο συνο-
λικός πληθυσμός των Ελληνορθοδόξων του καζά Μάκρης ήταν 6.064. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το ελληνικό κράτος, το 1910 το Λιβίσι έχει 4.450 
κατοίκους, από τους οποίους οι 450 Μουσουλμάνοι, και η Μάκρη 4.785 κατοίκους, 
από τους οποίους 2.000 Έλληνες, 1.500 Οθωμανοί και 1.285 Εβραίοι.11 

Πολλοί Έλληνες εγκαταστάθηκαν και σε τουρκικά χωριά ή τοποθεσίες κοντινές 
στη Μάκρη και το Λιβίσι, με πιο σημαντικά τα χωριά Πελτζιάζι, Κεστέπι, Κιουτζέκι, 
Πελέγκι, Γιουκσέκουμο, Ταλιάνι, Καλαμάκι, Αντίφελλο και Μύρα. Χριστιανικές κοινό-
τητες υπάρχουν και σε κάποια από τα κοντινά νησάκια με σημαντικότερο τον Ταρσα-
νά.12 Τα χωριά της ενδοχώρας είχαν οργανική σχέση με την οικονομία της Μάκρης, 
καθώς τα προϊόντα τους κατέληγαν στο λιμάνι της Μάκρης, κέντρο διαμετακομιστικού 
εμπορίου, όπου έπιαναν καράβια από την Σμύρνη, την Προποντίδα, το Αιγαίο, την 
Μαύρη Θάλασσα και την Αίγυπτο.13

7 Περιοδικό Όμηρος, Σμύρνη 1875, έτος Γ΄, φύλλο Ε, σ. 21, υπογραφή Χ.

8 Παντ. Μ. Κοντογιάννης, Η Ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης, 1919, σ. 74-80.

9 Περιοδικό Αγών, 9 Μαΐου 1902.

10 Οι έξι καζάδες ήταν: Μούγλα, Μάκρη, Μύλασα, Μαρμαρίσι, Αλικαρνασσός ή Πετρούμι και Γιουκσέκουμο ή 
Κιοΐτζεγίζ.

11 Ιστορικό Διπλωματικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, φακ. 1910, Στατιστικά εθνολογικά, γεωγραφικά, πο-
λιτικά, εμπορικά και βιομηχανικά στοιχεία του Βιλαετίου Αδάνων, Ατταλείας, Μάκρης και Βουρδουρίου.

12 Στο νησί του Ταρσανά, 18 χλμ. βορειοδυτικά από τη Μάκρη και το Λιβίσι, ζούσαν 80 με 100 χριστιανικές 
οικογένειες, με καταγωγή οι περισσότερες από το Λιβίσι, αλλά και νησιώτες από τη Σύμη, τη Ρόδο και τη Σαλαμίνα.

13 Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, φάκελος Μάκρη - Λιβίσι, μαρτυρία Δέσποινας Παπαβασιλείου 
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Σύμφωνα με την εκκλησιαστική διοίκηση, η Μάκρη και το Λιβίσι ανήκαν στην 
Μητρόπολη Πισιδίας. Μετά την αναφορά στη συμμετοχή επίσκοπου «Τελμησσού και 
Μάκρης» στην Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451), υπάρχει αναφορά το 1316 
στην Επισκοπή Μάκρης και Λιβισιού, που μαρτυρά την παλαιά σχέση των δυο κοινο-
τήτων.14 Το Λιβίσι, όπως και το Καστελόριζο, προσαρτήθηκε στη Μητρόπολη Πισιδίας 
το 1731, ενώ παλαιότερα υπαγόταν απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ο τίτλος 
του Μητροπολίτη Πισιδίας ήταν «Υπέρτιμος Έξαρχος πάσης Λυκίας, Σίδης, Μυρέων, 
Ατταλείας και Μικράς Αντιοχείας» και η έδρα της Μητρόπολης ήταν το χειμώνα στη 
Σπάρτη και το καλοκαίρι στην Αττάλεια.Και τα δύο κέντρα σε πολύ μεγάλη απόσταση 
από τη Μάκρη. Στη Μητρόπολη Πισιδίας υπηρέτησαν σημαντικοί μητροπολίτες, όπως 
ο φαναριώτικης καταγωγής Γεράσιμος.15 

Σημαντικές εκκλησίες στο Λιβίσι είναι ο ιερός ναός των Ταξιαρχών, εκκλησία που 
χρονολογείται από την εποχή της Άλωσης, και ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(Κάτω Παναγιά), ενώ στη Μάκρη υπήρχε ο κεντρικός ναός του Αγίου Νικολάου. Κο-
ντά στο Λιβίσι, σε τόπο απρόσιτο, λειτουργούσε και το μοναστήρι των Ευκόλων (Αγι-
Αύκουλα).

Δυο προσωπικότητες, που ξεχώρισαν στην οικονομική και κοινοτική ζωή και 
ανακηρύχθηκαν μεγάλοι ευεργέτες από την κοινότητα, είναι ο Βασίλειος Χατζη-Απο-
στόλου Βασιλειάδης (Λιβίσι 1860-1915) και ο Χατζη-Νικόλαος Λουιζίδης (Λιβίσι 1884 
- Αθήνα 1923).16 Η Μάκρη και το Λιβίσι συμμετείχαν στην πνευματική αναγέννηση της 
Μικράς Ασίας κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. Η ανάδειξη του Συλλόγου Μικρασιατών 
Ανατολή σε ρόλο ενός άτυπου υπουργείου Παιδείας για τις μικρασιατικές κοινότητες 
επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του Λιβισιού και της Μάκρης.17 Πολλοί δάσκαλοι 
της Μάκρης και του Λιβισιού σπούδασαν με υποτροφίες στα σχολεία του συλλόγου 
Ανατολή, ενώ πολλοί Μακρηνολιβισιανοί διετέλεσαν ενεργά ή επίτιμα μέλη του Συλ-
λόγου Ανατολή.18 Το όνομα, με το οποίο συνδέθηκε περισσότερο η πνευματική άνθιση 
του Λιβισιού και της Μάκρης, είναι του Μιχαήλ Κωνσταντίνου (1829-1896), τον οποίο 
οι μαθητές του τίμησαν με το προσωνύμιο Μουσαίος, ο θεραπευτής των Μουσών. Ο 
Μουσαίος, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του «καθυστερημένου Διαφωτισμού» που 
εκδηλώνεται κατά τα τέλη του 19ου αιώνα,19 έσπειρε τους πρώτους σπόρους για να 
ακολουθήσει μια γενιά Λιβισιανών και Μακρηνών που σπούδασαν στο εξωτερικό, 
στη Σμύρνη, αλλά και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
(17/3/1965) στην Ελένη Γαζή.

14 Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi sacra et profana collect ediderunt Franciscus Miklosich et Iosephus 
Muller, volumen primo, Vindobonae Carolis Gerold MDCCCLX, σ. 65

15 Γεράσιμος Τανταλίδης (Σύλλη 1854 - Ιεροσόλυμα 1928). Αδελφός του λογοτέχνη Ηλία Τανταλίδη.

16 Κ. Γ. Λαμέρας, Η Μάκρη και το Λυβήσι, Λαογραφική μελέτη, τόμ. Α΄, Αθήναι, 1964, σ. 120, 141.

17 Για το Σύλλογο Μικρασιατών «Ανατολή», βλ. Ευαγγελία Αχλάδη, «Ο Σύλλογος Μικρασιατών ‘’Η Ανατολή’’ και 
το πρόγραμμα ‘’εθνικής διαπαιδαγώγησης’’ των Ελληνορθόδοξων της Μικράς Ασίας», Σμύρνη: Η Ανάπτυξη Μιας Μη-
τρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου (17ος αι.-1922), επιμ. Καραχρήστος Ι. - Ποτηρόπουλος Π., Ιούνιος 2016, σ. 441-451.

18 Ο Κωνσταντίνος Λαμέρας διετέλεσε γραμματέας του Συλλόγου Η Ανατολή για πολλά χρόνια.

19 Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Η έξοδος της κεντρικής και νότιας Μικρασίας: αιτήματα της έρευνας και μεθοδολογι-
κές προδιαγραφές», Η Έξοδος, τ. Β΄, Αθήνα 1982, σ. κγ΄-μ΄.
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1908-1922: η πορεία προς την Έξοδο

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία για τις σχέσεις των Ελληνορθοδόξων 
με το οθωμανικό κράτος, την κυρίαρχη μουσουλμανική και τις άλλες κοινότητες κατά 
τις δύο δεκαετίες που προηγήθηκαν της Εξόδου από τη Μικρά Ασία και της ανταλλα-
γής των πληθυσμών.Οι μαρτυρίες των Μακρηνολιβισιανών επιβεβαιώνουν εκείνες 
των προσφύγων από άλλες περιοχές, αναφέρονται δηλαδή σε μια σχετικά αρμονική 
συμβίωση μέχρι το 1908, στις ελπίδες που γέννησε η Νεοτουρκική Επανάσταση και 
την σταδιακή επιδείνωση των σχέσεων ιδιαιτέρως μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 
οι οποίες πήραν τη μορφή οργανωμένων διωγμών στα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τα χρόνια εκείνα, οι Οθωμανοί Χριστιανοί επιστρατεύτηκαν και υπηρέτη-
σαν με ειδικό καθεστώς στράτευσης, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου οι οθωμανι-
κές κυβερνήσεις εφάρμοσαν έκτακτα στρατιωτικά μέτρα, όπως επιτάξεις και εκτοπι-
σμό του ανδρικού και κάποτε του συνολικού πληθυσμού στο εσωτερικό της Μ. Ασίας. 
Τόσο με την γενική επιστράτευση σε ειδικά τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού), όσο 
και με τον εκτοπισμό, πολλοί Χριστιανοί οδηγήθηκαν μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες 
σε άγνωστες περιοχές του εσωτερικού της Μικράς Ασίας και μαζί με τις κακουχί-
ες και τις επιδημίες του πολέμου αντιμετώπισαν κάθε είδους διώξεις. Το μέτρο του 
εκτοπισμού εφαρμόστηκε στην περιοχή της Μάκρης με διάφορες αφορμές στα χρόνια 
του Μεγάλου Πολέμου (1916, 1917, 1918), αλλά και μετά την Ανακωχή (1919 και 1921). 
Οι προφορικές και γραπτές μαρτυρίες των Μακρηνολιβισιανών αποτελούν πολύτιμη 
πηγή για τις συνθήκες των εκτοπισμών και γενικότερα των διωγμών. Το τέλος του 
πολέμου, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο στρατόπεδο των ηττημένων, γέννησε 
νέες προσδοκίες στους μικρασιατικούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Πολλές κοινότη-
τες και σύλλογοι με ψηφίσματα τους προς τις νικήτριες δυνάμεις εξέφρασαν τη βού-
λησή τους να ενωθούν με την Ελλάδα και με εκδόσεις κατήγγειλαν τους διωγμούς 
των νεοτουρκικών κυβερνήσεων.20 Μετά το τέλος του πολέμου, παρότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ήταν στο στρατόπεδο των ηττημένων, οι ανταγωνισμοί μεταξύ των Δυ-
τικών συμμάχων συνεχίστηκαν και στην περιοχή από την Μάκρη έως την Αττάλεια 
εγκαταστάθηκαν ως ιταλικές δυνάμεις. Το ελληνικό κράτος, σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπίσει την οργανωμένη ιταλική προπαγάνδα, έστειλε αποστολές του Ελληνι-
κού Ερυθρού Σταυρού, τις οποίες ανακάλεσε ύστερα από το φόνο του αρχηγού της 
Αποστολής ΕΕΣ Μάκρης, ανθυπιάτρου Ν. Μάνωλα, στις 25 Ιουλίου 1919.21 Στα χρόνια 
που ακολούθησαν, οι εκτοπισμοί συνεχίστηκαν και οι κάτοικοι ζούσαν σε καθεστώς 
τρομοκρατίας, αλλά και σε πολύ δύσκολες συνθήκες με ελλείψεις βασικών αγαθών 
και επιδημία εξανθηματικού τύφου. 

Τον Σεπτέμβριο του 1922, κατά την Έξοδο, η πλειοψηφία του πληθυσμού στη Μά-
κρη και το Λιβίσι ήταν γυναικόπαιδα. Τους Μακρηνολιβισιανούς πρόσφυγες μετέφε-

20 Persecutions and the Extermination of the Communities of Macri and Livissi (1914-1918). Extract from the 
Black Book of Asia Minor, Paris 1919.

21 Δράσις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αθήναι 1927, σ. 29.
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ραν τα πλοία Αλεξάνδρα, Ευγενία, Ιωάννης, Ανδρέας κ. ά. και οι πρώτοι μεταβατικοί 
σταθμοί ήταν η Ρόδος, όπου μεγάλος αριθμός εγκαταστάθηκε και ζει έως σήμερα, 
το Καστελόριζο, η Τζια και η Τήνος.22 Στον Πειραιά, όπου πολλοί πρόσφυγες έμειναν 
προσωρινά πριν σκορπιστούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εγκαταστάθηκαν ορι-
στικά περίπου 150 οικογένειες, ενώ περίπου 200 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στην 
Αθήνα, στο Βύρωνα, στην Καισαριανή, στον Υμηττό (50 οικογένειες), στο Αιγάλεω (100 
οικογένειες) και αλλού. Πέρα από την αστική εγκατάσταση, ως οικισμός αγροτικής 
εγκατάστασης επελέγη και λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα η παραλιακή περιο-
χή μεταξύ Ραφήνας και Μαραθώνα, γνωστή τότε ως Ξυλοκέριζα, η σημερινή Νέα 
Μάκρη, όπου εγκαταστάθηκαν αρχικά 93 οικογένειες, αριθμός που αργότερα αυξή-
θηκε σε 150. Πρωταγωνιστικό ρόλο για την εγκατάσταση στη Νέα Μάκρη έπαιξε ο 
αρχιερατικός επίτροπος Πισιδίας Διονύσιος Καλαφάτης με τον Παλλύκιο Σύλλογο 
«Τελμησσός». Άλλος οικισμός στην Αττική που διέσωσε το όνομα του Λιβισιού είναι 
το Νέο Λιβίσι Ωρωπού, όπου εγκαταστάθηκαν 25 οικογένειες. Οι Μακρηνολιβισιανοί 
σκορπίστηκαν σε όλη την Ελλάδα με σημαντικότερες εγκαταστάσεις τις παρακάτω: 

Στη Φωκίδα (Ιτέα, Άμφισσα, Γαλαξίδι, Χρισσό) 150 οικογένειες με μικτή, αστικοα-
γροτική εγκατάσταση.

Στην Εύβοια 150 οικογένειες με αγροτική εγκατάσταση.
Στη Ρόδο και στην Κρήτη από 100 οικογένειες (οι 50 στην Ιεράπετρα).
Στη Σάμο και στη Βοιωτία (Θήβα, Λιβαδειά, Πλατανάκι) από 50 οικογένειες.
Στην Κοζάνη, την Καρδίτσα και τη Λάρισα 30 οικογένειες και στη Θεσσαλονίκη 

25. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, εκτιμάται ότι περίπου 2.500 οικογέ-
νειες εγκαταστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε περίπου 1.000 ανέρχονται οι οι-
κογένειες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Αυστραλία και τη Γαλλία 
(Μασσαλία).23 

Οι συνθήκες της πρώτης εγκατάστασης των Μακρηνολιβισιανών προσφύγων εί-
ναι παρόμοιες με αυτές άλλων περιοχών. Οι πρόσφυγες έμειναν αρχικά σε πρόχει-
ρα καταλύματα, είχαν να αντιμετωπίσουν τεράστιες πρακτικές δυσκολίες, μία από τις 
οποίες ήταν το πρόβλημα της ελονοσίας, καθώς οι εκτάσεις που επελέγησαν στην 
Ξυλοκέριζα, ήταν συχνά κοντά σε βάλτους, αλλά και πολλές φορές ήρθαν αντιμέτω-
ποι με την καχυποψία και την ανοιχτή εχθρότητα των πληθυσμών στις περιοχές που 
εγκαταστάθηκαν. Η εξέλιξη των προσφυγικών οικισμών επιβεβαιώνει την γενική δι-
απίστωση ότι, παρά την τραγικότητα της ανταλλαγής των πληθυσμών, η ένταξη των 
προσφύγων στο ελληνικό κράτος συνέβαλε στην εθνολογική ομοιογένεια, στην ενδυ-
νάμωση της οικονομίας του, στην ανάπτυξη της αστικοποίησης και τέλος, εμπλούτισε 
την πολιτιστική ζωή της χώρας. Παρά την τραγικότητα της ανταλλαγής και το τέλος της 
μακραίωνης παρουσίας του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία, οι αστείρευτες παραδόσεις 

22 Εφημερίδα Ροδιακή, 10 Οκτωβρίου 1923.

23 Η αγροτική αποκατάσταση σήμαινε παραχώρηση γης από την Αγροτική Τράπεζα, ενώ η αστική αποκατά-
σταση σήμαινε αποζημίωση από την Εθνική Τράπεζα. Σε κάποιες περιοχές, όπως στην περιοχή της Φωκίδας (Ιτέα, 
Γαλαξίδι, Άμφισσα) και στην Τζια, η αποκατάσταση ήταν μικτή (αστικοαγροτική). Τα σχετικά αρχεία βρίσκονται σήμερα 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Για την αποκατάσταση, βλ. Τόποι και 
Πρόσωπα, Εκδόσεις Λυκία, Αθήνα 2018 και την ιστοσελίδα της «Λυκίας» http://lycia.gr
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της μπόλιασαν και πλούτισαν τον σύγχρονο νεοελληνικό πολιτισμό σε βαθμό που να 
μην μπορούμε να φανταστούμε καν πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τους Μικρασιάτες. 

η μνήμη της Μικράς ασίας

Η πρώτη γενιά Μικρασιατών είχε συνείδηση της τεράστιας κληρονομιάς που χάθηκε 
με την Έξοδο, όπως αποδεικνύει η ίδρυση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
(Κ.Μ.Σ.) το 1930, μόλις λίγα χρόνια μετά το διωγμό και την ανταλλαγή, καθώς και η 
ίδρυση πληθώρας μικρασιατικών ενώσεων και συλλόγων.24 Οι ιδρυτές του Κέντρου, 
ο Οκτάβιος Μερλιέ (1897-1976) και η Θρακιώτισσα σύζυγός του Μέλπω Λογοθέτη-
Μερλιέ (1890-1979), συνειδητοποίησαν την ανάγκη καταγραφής του κόσμου που χά-
θηκε το 1922 μετά από μακραίωνη παρουσία στη Μικρά Ασία. Το Αρχείο Προφορι-
κής Παράδοσης25 και το Αρχείο Χειρογράφων του ΚΜΣ26 -αφηγήσεις Μικρασιατών, 
γραμμένες σε λόγια ή διαλεκτική γλώσσα ή ακόμα και σε μια άλλη γλώσσα, όπως στα 
καραμανλίδικα- μας βοηθά να ανασυγκροτήσουμε σήμερα τον χάρτη της ελληνορθό-
δοξης Μικράς Ασίας. Χωρίς αυτότο πρωτογενές υλικό, η γνώση μας για πολλές από 
τις μικρασιατικές κοινότητες θα ήταν φτωχότερη έως και ανύπαρκτη.27 Τόσο με το 
Αρχείο,28 όσο και με την έκδοση του Δελτίου του29 και σημαντικών ιστορικών μελε-
τών, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνέβαλε ουσιαστικά στην συγκρότηση του 
πεδίου που ορίζεται σήμερα ως «μικρασιατικές σπουδές». 

Παράλληλα με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, πολλά μικρασιατικά σωμα-
τεία διέσωσαν πολύτιμα κειμήλια και μαρτυρίες και ανέπτυξαν σπουδαίο ερευνητικό 
έργο, όπως η Ένωση Σμυρναίων, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μι-

24 Για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών βλ. “Το χρονικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών: 2. Το Κ.Μ.Σ. 
Ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου.” Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977): 329-332, Ο τελευταίος Ελληνισμός της 
Μικράς Ασίας. Έκθεση του έργου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (1930-1973). Κατάλογος. Αθήνα 1974.

25 Το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης περιλαμβάνει μαρτυρίες για 1.375 μικρασιατικούς οικισμούς από όλη τη 
Μικρά Ασία και έχει ταξινομηθεί γεωγραφικά. Η Μικρά Ασία έχει διαιρεθεί σε 20 επαρχίες ακολουθώντας τη ρωμαϊκή 
διαίρεση της Μικράς Ασίας και χρησιμοποιώντας την αρχαία ελληνική ονοματολογία.

26 Ιωάννα Πετροπούλου, «Χειρόγραφα πριν το 1922 στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών». Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 2 (1980): 243-248.

27 Το έργο του Κέντρου ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του, εποχή που η προφορική/τοπική ιστορία δεν 
είχε καν συγκροτηθεί ως ιστορική προσέγγιση. Για προφορική ιστορία, βλ. Αγγελική Σώκου, «Συγκριτική μελέτη 
μεταξύ προφορικών και λογοτεχνικών μαρτυριών για τη μικρασιατική καταστροφή», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών 14 (2004): 279-310, Thompson, Paul, Φωνές από το παρελθόν. Προφορική ιστορία, Αθήνα, Πλέθρον, 2002, 
Μπουτζουβή Α. και Θανοπούλου Μ., «Η προφορική ιστορία στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες μιας δύσκολης πορείας», Επι-
θεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 107 (2002): 3-21,

28 Η Έξοδος, τ. Α΄, Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας (1980), τ. Β΄, Μαρτυρίες 
από τις επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας (2004), τ. Γ΄, Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου 
(2013), τ. Δ΄, Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο (2015), τ. Ε΄, Μαρτυρίες από τον Δυτικό Παράλιο Πόντο και 
την Παφλαγονία (2016), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα.

29 Το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών πρωτοεμφανίστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέ-
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977 και σήμερα αριθμεί 21 τόμους, οι οποίοι διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην 
ιστοσελίδα του περιοδικού: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms
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κρασιατικού Πολιτισμού) Νέας Ιωνίας, το Κέντρο Προσφυγικής Μνήμης στην Καλα-
μαριά κ.ά. Συνεχίζοντας την παράδοση αυτή, η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» 
ιδρύθηκε το 2006 στη Νέα Μάκρη, ύστερα από τετράχρονη δράση της «Ομάδας Τοπι-
κής Ιστορίας Νέας Μάκρης», με στόχο τόσο τη συλλογή νέων μαρτυριών και αρχεια-
κού υλικού για τις μικρασιατικές πατρίδες Μάκρη και Λιβίσι, όσο και την καλλιέργεια 
βιωματικής «εκμάθησης» της ιστορίας της στους νέους ως ένα ταξίδι αυτογνωσίας. 
Το 2017 η «Λυκία» επανασυστάθηκε για να συμπεριλάβει Μακρηνολιβισιανούς από 
όλη την Ελλάδα: Νέα Μάκρη, Αιγάλεω, Πλατανάκι, Εύβοια, Ρόδος, Ιεράπετρα, Ιτέα. Η 
«Λυκία», με το ετήσιο παγκόσμιο αντάμωμα Μακρηνολιβισιανών, με οδοιπορικά στη 
Μικρά Ασία, με την ιστοσελίδα της και τις εκδόσεις της,30 αποσκοπεί να συμβάλει στην 
ανάδειξη της ιστορίας των κοινοτήτων της Λυκίας και την ένταξή της στη γενικότερη 
ιστορία της Μικράς Ασίας, στο πλαίσιο των μικρασιατικών σπουδών. 

η μνήμη της λυκίας
 
Στο Αρχείο Προφορικής Ιστορίας του ΚΜΣ φυλάσσεται ένα υλικό 1.131 σελίδων για 
την επαρχία της Λυκίας, από τις οποίες οι 650 σελίδες αναφέρονται μόνο στη Μάκρη 
και το Λιβίσι. Στο Αρχείο Χειρογράφων του ΚΜΣ έχουν κατατεθεί τέσσερα χειρόγραφα 
για την Λυκία: του Νίκου Εμμ. Καραγεωργίου,31 του Σταματίου Μ. Χαστά,32 της Χρυσής 
Χονδρογιάννη33 και του Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδη.34 Ιδιαίτερη θέση έχει το πολυσέλιδο 
χειρόγραφο του πρωτεργάτη της εκπαιδευτικής αναγέννησης στη Μάκρη και το Λιβί-
σι Μιχαήλ Μουσαίου, το οποίο διέσωσε η εγγονή του και συνεργάτιδα του ΚΜΣ. Από 
αυτό το χειρόγραφο έχουν δημοσιευθεί η μελέτη για τη μακρηνολιβισιανή διάλεκτο 
«Βατταρισμοί»,35 το θεατρικό έργο σε μακρηνολιβισιανή διάλεκτο «Ο Γάμος του Μαλώ-
νη Αντιφάτου»,36 αλλά και λαογραφικές μελέτες, τις οποίες εξέδωσε εμπλουτισμένες η 

30 Σάββας Πασχαλίδης, Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία, Αθήνα, Έκδoση της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «Λυ-
κία», 2018.

31 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Χειρογράφων, Κ.Μ.Σ., ΛΥΚ 2, Α/Α 483, Νικόλαος Καραγεωργί-
ου, Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας, Αθήνα 1975. Αποσπάσματά του έχουν δημοσιευτεί στην μνημειώδη έκδοση του 
Κ.Μ.Σ. Η  Έξοδος, τ. Α΄, Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών, 1980

32 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Χειρογράφων, Κ.Μ.Σ., ΛΥΚ 2, Α/Α 459, Σταμάτιος Μ. Χαστάς, «Η 
βιογραφία μου από 7 ετών του 1901 έως το έτος 1974». Επιμέλεια Θάλειας Βοΐλα, Αθήνα 1975. Έχουν δημοσιευτεί 
αποσπάσματα.

33 Κ.Μ.Σ., Αρχείο Χειρογράφων, Κ.Μ.Σ., ΛΥΚ 2, Α/Α 266, Χρυσή Χονδρογιάννη, «Από το Λιβίσι της Μ. Ασίας». 
Επιμέλεια Κικής Σαραντινίδου.

34 Κ.Μ.Σ., Αρχείο Χειρογράφων, Κ.Μ.Σ., ΛΥΚ 2, Α/Α 489, Ιωσήφ Χ. Χαριτωνίδη, Το ιδίωμα του Λιβισιού της 
Λυκίας, 1985.

35 Μιχαήλ Ι. Μουσαίος, Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου μετ’ εγχωρίων παροιμιών εν τέλει, 
Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Παρνασσού, 1884.

36 Μιχαήλ Ι. Μουσαίος, «Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου», εισαγωγή Βάλτερ Πούχνερ, Δελτίο Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών, 5 (1984-1985): 275-359.
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εγγονή του και συνεργάτιδα του ΚΜΣ Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου,37 όπως «Τα 
παραμύθια του Λιβισιού»38 και οι «Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης».39 

Οι πρωτογενείς μαρτυρίες και αφηγήσεις ζωής μάς βοηθάνε να κατανοήσουμε τα 
ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Έξοδο και το τέλος της ελληνορθόδοξης πα-
ρουσίας στη Μικρά Ασία. Μια μαρτυρία προφορικής - τοπικής ιστορίας συνομιλεί με 
τα «επίσημα» τεκμήρια ιστορίας, συχνά εξίσου υποκειμενικά με τις μαρτυρίες, και με-
τατρέπεται σε μια μαρτυρία για όλη την Μικρασία, για την ελληνική και την παγκόσμια 
ιστορία. Παράλληλα, οι πρωτότυπες μελέτες Μικρασιατών λογίων είναι πολύτιμες για 
την ανασυγκρότηση του τεράστιου πλούτου του ιδιαίτερου μικρασιατικού πολιτισμού 
που διακόπηκε απότομα το 1922. 

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία», σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μπαλτά 
και τον μελετητή του Μικρασιατικού Ελληνισμού Θοδωρή Κοντάρα, σχεδιάζει μια σει-
ρά εκδόσεων με μαρτυρίες και μελέτες για τη Λυκία. Η σειρά αυτή εγκαινιάζεται με 
την έκδοση της χειρόγραφης αυτοβιογραφίας «Έργα και ημέραι Στέλιου Θεοδοσιάδη 
εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1915)», μια αφήγηση ζωής που έγραψε ο μηχανικός 
Στέλιος Θεοδοσιάδης το 1942 στην Αθήνα, συμπληρωμένη με το ημερολόγιό του από 
τα χρόνια της εξορίας του (1921-1924) και έναν χάρτη της Μάκρης που σχεδίασε ο 
ίδιος. Η αυτοβιογραφία του περιέχει πληθώρα πληροφοριών για την ειρηνική ζωή 
των Ελληνορθοδόξων στη Μάκρη και το Λιβίσι την εποχή της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και των μεγάλων προσδοκιών (1870-1908), αλλά και αναφορές στη ζωή του στην 
Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, όπου διέμεινε προσωρινά για σπουδές. Τα ημερο-
λόγιά του από την εξορία αποτελούν σημαντική μαρτυρία για τις εξορίες και διώξεις 
των Μακρηνολιβισιανών μετά τον πόλεμο. Παράλληλα συνιστούν μαρτυρία για την 
κοινή μοίρα όλων των Ελληνορθόδοξων Μικρασιατών, αλλά και άλλων λαών της Μι-
κράς Ασίας.

37 Η Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου (1904-1982) γεννήθηκε στην Μάκρη της Μ. Ασίας σε μια οικογένεια 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την πνευματική ανάπτυξη του τόπου της. Συνεργάστηκε με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπου-
δών και δημοσίευσε μία σειρά από λαογραφικές μελέτες: Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης, Ιδίωμα του Λιβισιού 
και της Μάκρης, Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης, Η Θανή και ο Θρήνος στο Λιβίσι και τη Μάκρη της Λυκίας, 
Εγκυμοσύνη – Γέννηση – Βρέφος. Δημοσίευσε επίσης το χρονικό και φωτογραφικό υλικό οδοιπορικού στη Μάκρη Μ. 
Ασίας, με συνεργάτες του Κέντρου και πατριώτες Μακρηνολιβισιανούς. Το αρχείο της βρίσκεται σήμερα στο Κ.Μ.Σ., 
αλλά και στο οικογενειακό αρχείο του Βασίλη Μουσαίου.

38 Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου, Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης, Εκδόσεις Κέντρου Μικρασια-
τικών Σπουδών, Αθήνα 1976.

39 Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου, Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης, Εκδόσεις Κέντρου Μικρασια-
τικών Σπουδών, Αθήνα 1961.
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λιγα λόγια για τόν ςυγγραφΕα

ΣτυλιανΟΣ έΜΜανΟυηλ ΘέΟδΟΣιαδηΣ,
τοπογράφος μηχανικός εκ Μάκρης Μικράς Ασίας

(Μάκρη, 26 Νοεμβρίου 1883 - Αθήνα 1943)

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης γεννήθηκε στη Μάκρη Μικράς Ασίας στις 26 Νοεμβρίου 1883 
και πέθανε στην Αθήνα το 1943. Όπως τόσοι άλλοι Μικρασιάτες, έζησε τις διώξεις, τις 
εξορίες αλλά και τις προσδοκίες που γέννησε το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
για μια ελεύθερη και ευδαίμονα ζωή στη Μικρά Ασία, όνειρα που ανέτρεψε ο ξερι-
ζωμός και η τελευταία εξορία, μια οριστική εξορία από τις πατρογονικές εστίες και τις 
μνήμες από την παιδική ηλικία. «Αυτή τη φορά η εξορία ήταν στην πατρίδα μας» είπε 
χαρακτηριστικά μια Λιβισιανή πρόσφυγας, συνοψίζοντας το πλέον τραγικό γεγονός 
της σύγχρονης ιστορίας μας, το τέλος του μακραίωνου μικρασιατικού Ελληνισμού, 
αλλά και την ενσωμάτωση των Μικρασιατών στην ελληνική κοινωνία, που σήμερα 
δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν χωρίς τους Μικρασιάτες. Οι δυσκολίες 
εγκατάστασης στην ιδεατή «πατρίδα», η εχθρότητα, αυτή τη φορά όχι των Τούρκων 
αλλά των συμπατριωτών Ελλήνων, το ιστορικό βίωμα και το τραύμα της απώλειας 
της πατρογονικής εστίας είναι θέματα που έχει αναδείξει η ιστορική έρευνα και η 
λογοτεχνία. Μέσα από μαρτυρίες, όπως αυτή του Θεοδοσιάδη, γινόμαστε μέτοχοι του 
ιστορικού βιώματος των Μικρασιατών και κατανοούμε τη σημασία των τραγικών γε-
γονότων που οδήγησαν στο τέλος της ελληνικής Μικράς Ασίας, στην προσωπική μας 
και εθνική μας ζωή.

Πατρίδα του Μικρασιάτη Στέλιου Θεοδοσιάδη είναι η Μάκρη, αλλά και το Λιβίσι, 
δυο κοινότητες που από την αρχαιότητα είχαν παράλληλη και κάποτε κοινή ιστορία. 
Δυο ελληνορθόδοξες κοινότητες στο νοτιοδυτικό άκρο της Μικράς Ασίας, απέναντι 
από τα Δωδεκάνησα, με τα οποία είχαν ισχυρούς δεσμούς, ιδιαιτέρως τη Ρόδο, το Κα-
στελλόριζο, τη Σύμη. Ανάμεσα στις επαρχίες Αϊδινίου και Ατταλείας, η περιοχή από 
την αρχαιότητα είχε ιδιαίτερη σχέση και με την Κύπρο. Η καταγωγή και η σύνθεση του 
πληθυσμού των δυο κοινοτήτων, που γνώρισαν απότομη αύξηση το δεύτερο μισό του 
19ου αι., μαρτυρά τους ισχυρούς δεσμούς με την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα, αλλά και 
με την ενδοχώρα και την ηπειρωτική Ελλάδα, και μας θυμίζει τη σημασία των μετα-
ναστευτικών ρευμάτων στις δυο όχθες του Αιγαίου από την αρχαιότητα έως το 1922.

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης μεγαλώνει σε μια περιοχή διάσπαρτη με μνημεία του ιδι-
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ότυπου λυκιακού πολιτισμού, με εκκλησίες κτισμένες από την εποχή της Άλωσης. 
Γεννημένος το 1883 ζει τα χρόνια της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης του λιμανιού 
της Μάκρης, που τη συνδέει με τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια, τον Πειραιά. Οι αντι-
θέσεις είναι έντονες. Σύγχρονες ατμοπλοϊκές εταιρείες παραλαμβάνουν τα προϊόντα 
που φτάνουν από την ενδοχώρα με καμήλες. Το οθωμανικό κράτος αδυνατεί αλλά 
και αδιαφορεί να υποστηρίξει αυτή την ραγδαία οικονομική ανάπτυξη με έργα υπο-
δομής, όπως η κατασκευή δρόμων. Την παρακολουθεί από κοντά, αλλά η οικονομική 
του πολιτική εξαντλείται στην διαφύλαξη της αυτάρκειας της Πόλης και τον έλεγχο 
των φόρων. Εβραίοι της Ρόδου, λιγοστοί Ευρωπαίοι και Χριστιανοί κυρίως με ξένη 
υπηκοότητα πρωταγωνιστούν στην οικονομική ζωή, χάρη και στις διομολογήσεις που 
τους παρέχουν ασφάλεια, χωρίς ωστόσο την εγγύηση της σταθερότητας της οικονο-
μικής ζωής, που υφίσταται τις επιπτώσεις των πολέμων και της ταραχώδους εσω-
τερικής πολιτικής ζωής. Οι Ελληνορθόδοξοι των δυο κοινοτήτων, όπως και άλλων 
κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζουν στο οθωμανικό διοικητικό πλαίσιο, 
όμως αναπτύσσουν μια παράλληλη, αυτόνομη ζωή με τους κοινοτικούς θεσμούς 
τους, τα σχολεία τους, την χαρακτηριστική ενδογαμία που επιβάλλουν η θρησκεία 
και η κοινωνία. Από το άκρο του Αιγαίου κάνουν το άνοιγμα τους στον κόσμο, σπου-
δάζουν γιατροί και δικηγόροι, ολοένα και συχνότερα στο Παρίσι και στην Αθήνα από 
ό,τι στην Κωνσταντινούπολη, μαθαίνουν γλώσσες, οραματίζονται οικονομική ανάπτυ-
ξη και εθνική αναγέννηση, άλλοτε στο πλαίσιο ενός μεταρρυθμισμένου οθωμανικού 
κράτους και άλλοτε με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα. 

Πατέρας του Στέλιου Θεοδοσιάδη, ο Χατζη-Εμμανουήλ Παπα-Θεοδοσίου (Θεοδο-
σιάδης, 1832-1908), γιος του αρχιερατικού επιτρόπου Θεοδοσίου Σακιζλή (δηλαδή 
Χιώτη), ο οποίος μετανάστευσε από τη Χίο στο Λιβίσι, πιθανόν μετά τη σφαγή της Χίου. 
Μητέρα του η Χατζη-Ειρήνη Βασιλειάδη, κόρη γνωστού προκρίτου της περιοχής, του 
περίφημου Ακ Βασίλη, με καταγωγή από την Κύπρο, αδελφή του δημογέροντα και 
δημάρχου Απόστολου Βασιλειάδη και θεία του ευεργέτη Βασίλη Βασιλειάδη. Και οι 
δυο ήταν εξέχουσες οικογένειες της περιοχής, πολλά μέλη των οποίων πρωταγωνί-
στησαν στην ιστορία της.40 Ο πατέρας του Στέλιου, Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης, εργάστη-
κε στο εμπορικό γραφείο του προξενικού πράκτορα της Γαλλίας στη Μάκρη Αντώνη 
Καζίλλη, αλλά και ως διερμηνέας του γαλλικού προξενείου.41 Γνώστης της γαλλικής 

40 Για την οικογένεια Θεοδοσιάδη βλ. Πασχαλίδης, σελ. 61: «Ο παπά-Θεοδόσιος υπήρξε διδάσκαλος του κρυφού 
σχολειού με ζήλον και ενθουσιασμόν της εποχής του. Ο υιός του Χ. Μανώλης εκέκτητο μόρφωσιν και προσόντα που τον 
κατέστησαν γαμβρόν της αρχοντικής οικογενείας Βασιλειάδου και έμπειρον του Κερδώου Ερμού οπαδόν. Τούτου ο υιός 
Βασίλειος εδοκιμάσθη και εφυλακίσθη κατά τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον, ο δε Στέλιος έδωσεν ώθησιν εις την βιομηχανία 
του αλεύρου εις Μάκρην και η μοναχοκόρη του υπανδρεύθη τον ιατρόν Μιχ. Ηλιού. Τα τέκνα των ανωτέρω ηυδοκίμησαν 
και εσταδιοδρόμησαν εν τη ζωή αξίως.»

41 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Macri (Consulat), 1810-1918, 394PO/1/1-5. Γάλλος Πρόξε-
νος Α. Καζίλλη προς Μουδίρη Μάκρης, Μάκρη τη 23 Απριλίου 1865: «Κύριε Μουδίρη, Εις απάντησιν της υπό χθεσινήν 
και σημερινήν ημερομηνίαν εγγράφου σας, αφορώντα την πληρωμήν του ατομικού φόρου των δύο διερμηνέων του 
πρακτορείου τούτου, Απόστολον Βασιλειάδην και Εμμανουήλ Θεοδωσίου (sic), έχω την τιμήν ν’ αναφέρω προς υμάς, 
ότι σύμφωνα με τας περί των προξενείων διατάξεις της Υψηλής Πύλης υπό ημερομηνίαν 9 Σαπάν 1280 [19 Ιανουαρίου 
1864] έτους οθωμανικού, κατά το ενδέκατον άρθρον αυτών, οι ρηθέντες δύο διερμηνείς του δεν υπόκεινται εις την πλη-
ρωμήν άλλου φόρου ειμή μόνον εκείνου των κτημάτων αυτών, καθώς κατ’ έτος πλήρωσαν διά ταύτα. Κύριε μουδίρη, 
θέλετε ευαρεστηθή και λάβητε γνώσιν του ρηθέντος άρθρου των διατάξεων της κυβερνήσεως προς οδηγίαν υμών.»
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και λίγων ιταλικών, με στενές οικογενειακές σχέσεις με την οικογένεια Καζίλλη, που 
αντιπροσώπευσε τα γαλλικά και ξένα συμφέροντα στην περιοχή από την ίδρυση του 
γαλλικού προξενείου έως την κατάργησή του, ανέπτυξε εμπορικές δραστηριότητες 
εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες που πρόσφερε η ραγδαία ανάπτυξη του λιμανιού της 
Μάκρης και την προστασία που του παρείχε η γαλλική υπηκοότητα.42 Γράφει ο Στυ-
λιανός Θεοδοσιάδης για τους γονείς του: 

«Ο πατήρ μου ήτο αρκετά εγκυκλοπαιδικός, γεωγράφος δε καλός, αρκετά 
κακογράφος, αλλά με γραμμάς εκκλησιαστικάς και συμπαθείς. Φιλαναγνώστης 
και συνδρομητής εις εφημερίδας της Σμύρνης και της Σιών. Η μήτηρ μου δεν 
εγνώριζε ανάγνωσιν και γραφήν. Έμαθε όμως παρά του πατρός μου πολλάς προ-
σευχάς, το ‘’πιστεύω’’, το ‘’πάτερ ημών’’ και άλλας, τας οποίας έλεγε απταίστως 
προσευχομένη προ και μετά του ύπνου. Υπανδρεύθη μικρά εις ηλικίαν 15 ετών!» 

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1883 στη Μάκρη,43 αλλά πέ-
ρασε πολλά καλοκαίρια στη δεύτερη πατρίδα του, το Λιβίσι, όπου παραθέριζε η οικο-
γένεια Θεοδοσιάδη.44 Ο Στέλιος ήταν ο μικρότερος γιος από τέσσερα αδέλφια: Ευαγγε-
λία (1871- ;), Θεοδόσιος (1872-1921), Βασίλειος (1872). Η Ευαγγελία παντρεύτηκε τον 
γιατρό Μιχαήλ Ηλιού και εγκαταστάθηκαν στην Κων/πολη. Ο Βασιλάκης, απόφοιτος 
γαλλικής σχολής στη Ρόδο, εργάστηκε ως διερμηνέας στο γαλλικό προξενείο, όπως 
ο πατέρας του, αλλά και στην Γαλλική Εταιρεία Μονοπωλίου Καπνών (Ρεζί). Μετά 
την Καταστροφή τα τρία αδέλφια Στέλιος, Ευαγγελία, Βασίλειος εγκαταστάθηκαν στην 
Ελλάδα, ενώ ο Θεοδόσιος πέθανε από εξανθηματικό τύφο στην εξορία το 1921. 

Τα ξένοιαστα παιδικά του χρόνια χαραγμένα στη μνήμη του Στέλιου Θεοδοσιάδη 
και αποτυπωμένα στην αφήγησή του ζωντανεύουν τις ειρηνικές ημέρες, πριν από 
τους πολέμους και τους διωγμούς, γεμάτες με προσδοκίες για το μέλλον των δυο 
κοινοτήτων: 

«Το ανθοστόλισμα του τραπεζιού, τα άφθονα γλυκύσματα, τα γλυκύτατα κομ-
μένα στους δίσκους πεπόνια, τα παραγεμισμένα κατσικάκια, το πηγαινοέρχομα 
του πολλού υπηρετικού προσωπικού, το μήκος των κατά σειράν αραδιασμένων 
τραπεζιών, η σιλουέτα του Γέροντος Μιχαήλ Μουσαίου, το μονόζυγο που είχε ο 
Βασιλάκης διά να γυμνάζεται, τα πολλά επί των τραπεζιών φώτα, τα τραγούδια και 
εν γένει όλη η εικόνα της οικογενειακής αυτής εορτής, μένουν στην μνήμη μου, 
σαν φωτισμένες ηλεκτρικές λάμπες.» 

Δυο εμβληματικές προσωπικότητες της Μάκρης και του Λιβισιού, «η δάσκαλους» 
Μιχαήλ Μουσαίος και ο αρχιερατικός επίτροπος Πισιδίας π. Διονύσιος Καλαφάτης, ήταν 
οι δάσκαλοι που διαμόρφωσαν την προσωπικότητα και τον ιδεολογικό του κόσμο. Για 

42 Βλ. Παράρτημα Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Macri (Consulat), 1810-1918, 394PO/1/1-5.

43 Η κατοικία της οικογένειας Θεοδοσιάδη βρισκόταν στην κεντρική λεωφόρο Τουραπή, ενώ σε πάροδο που 
έφερε το όνομα Χατζη-Εμμανουήλ Θεοδοσιάδη (Σαλίχ Ζεκή), βρισκόταν διώροφη οικία και αποθήκη.

44 Η θερινή κατοικία της οικογένειας Θεοδοσιάδη ήταν ένα κτήμα 12 στρεμμάτων με τριώροφο σπίτι, στην 
τοποθεσία Τρία Καβάκια, δίπλα στον πύργο του Ακ Βασίλη (Χατζή-Αποστόλου Βασιλειάδη).
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τους Μακρηνολιβισιανούς, οι σπουδές στην Αθήνα σήμαιναν επαφή με τις «εθνικές» 
ιδέες, τις οποίες μετέφεραν με την επιστροφή τους στην πατρίδα τους. Στην Αθήνα ανα-
πτύσσουν δεσμούς με άλλους Μικρασιάτες, με τον Σύλλογο Μικρασιατών «Ανατολή», και 
συχνά με σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου της εποχής. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα ο δάσκαλος και ιερέας Διονύσιος Καλαφάτης, οι καινοτομίες του οποίου 
στα σχολεία της περιοχής τον οδήγησαν σε σύγκρουση με την οθωμανική διοίκηση. 

«Εις τον αυλόγυρον εκάμναμε γυμναστικήν, προκαλούντες τον θαυμασμόν 
των Τουρκοπαίδων μαθητών. Τραγουδούσαμε διάφορα εθνικά τραγούδια και 
τον Εθνικόν  Ύμνον.»

Αφότου ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, ανα-
γκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά τα σχέδια του για ανώτερες σπουδές και να 
αναλάβει τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ευθύνες. Με τη στήριξη του γαμπρού 
του γιατρού Μιχαήλ Ηλιού πραγματοποίησε το όνειρό του και σπούδασε μηχανικός 
τοπογράφος στο Πολυτεχνείο Αθηνών. Η κλίση του στην επιστήμη είχε φανεί από την 
παιδική ηλικία: 

«Εις το Λιβίσι έπαιζα πάντοτε μόνος. Τα παιχνίδια μου ήσαν μέγας αριθμός 
φιαλιδίων διαφόρων μεγεθών και τύπων, τα οποία εγέμιζα με νερό διαφόρων 
χρωμάτων και τα αράδιαζα σε σκαμνάκια επάνω αμφιθετρικώς, κατασκευάζων 
ούτω φαρμακείον. Συγχρόνως διάφορα εξαρτήματα ωρολογίων και τροχίσκοι 
ραπτομηχανής ευρίσκοντο εκτεθειμένα εις το αυτοσχέδιο αυτό προχειρολόγιο.»

Την επιστημονική του περιέργεια συμπλήρωνε η έντονη επιθυμία του για δημι-
ουργική δράση και οικονομική ανάπτυξη. Ο αλευρόμυλος του θείου του Χατζη-Απο-
στόλου Βασιλειάδη, δίπλα στο σχολείο του, αποτέλεσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια 
το πρώτο ερέθισμα για τα μετέπειτα σχέδια του, την ίδρυση αλευρόμυλου: 

«Ως κινητήριον δύναμιν είχε μια ατμομηχανή, εξάρτημα παλαιού οδοστρωτή-
ρος εν Αλεξανδρεία. Οι εγκαταστήσαντες τον αλευρόμυλον τεχνίται ήσαν Συρια-
νοί, ο δε μηχανικός τύπος ανθρώπου σοβαρού, ωνομάζετο Μαστρο-Γεώργης. 
Η εκ του πλησίον αύτη απασχόλησίς μας έπλεκε εν τη φαντασία μου όνειρα και 
νοσταλγούσα κι εγώ να ήμην κάποτε σε θέσι να ξεκινώ και διευθύνω μια τέτοια 
βιομηχανία. Η επιθυμία μου εκείνη είχε εκπληρωθή μετά δεκαπενταετή συνεχή 
αγωνία.»

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης πραγματοποίησε το όνειρό του και ίδρυσε σύγχρονο αλευ-
ρόμυλο στη Μάκρη, σε συνεργασία με τον αδελφό του Βασίλη, όμως οι έκτακτες 
συνθήκες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου –η κατάργηση των διομολογήσεων και της 
προστασίας που παρείχαν, η γενική επιστράτευση, ο οικονομικός πόλεμος και οι επι-
τάξεις που έπληξαν τις χριστιανικές επιχειρήσεις– αλλά και διάφορα γεγονότα μετά το 
τέλος του πολέμου ανέκοψαν την οικονομική του εξέλιξη:

«Με την έναρξιν του πολέμου εχαλαρώθη και η εργασία μας, αφ’ ενός διό-
τι έπαυσε κάθε εμπορική κίνησις και αφ’ ετέρου διότι, συνεπεία της αναμίξεως 
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και της Τουρκίας, εκηρύχθη γενική επιστράτευσις και κήρυξις εκ μέρους ταύτης 
του πολέμου υπέρ της Γερμανίας και κατά των Συμμάχων. Της επιστρατεύσεως 
εξαιρούντο επί εν έτος οι πληρώνοντες 44 λίρας, πράγμα όπερ συνετέλεσεν εις 
το να απαλλαγούν πολλοί, μεταξύ των οποίων φυσικά και ημείς οι τρεις αδελφοί, 
πληρώσαντες τρία αντισηκώματα.45 Εν επί πλέον κακόν δι’ ημάς ήτο η απώλεια 
της προστατεύσεως (sic) των συμφερόντων μας εκ μέρους της Γαλλίας, διότι η 
Τουρκία αμέσως με την κήρυξιν του πολέμου, απεκήρυξε και το βαρύ δι’ αυτήν 
φορτίον των διομολογήσεων,46 ήτοι υποχρεώσεων αυτής προς τα ευρωπαϊκά 
κράτη να σέβεται και να μη δικάζη αμέσως τους ξένους υπηκόους. Συγχρόνως 
επηκολούθησεν αθρόα έκδοσις χαρτονομίσματος47 και εξαφάνισις του χρυσού 
και αργύρου. Ο αλευρόμυλος ηργάζετο διά λογαριασμόν του στρατού, εξ ου είχο-
μεν απολαυάς κατά το μάλλον ή ήττον μετρίας.»

Ο γάμος του με την Καλλιρρόη Παυλίδη (1920), κόρη των Εμμανουήλ και Μαρίας 
Παυλίδη, σφράγισε μια οικονομική συμμαχία ανάμεσα στις δυο οικογένειες, τις οποίες 
ένωναν δεσμοί φιλίας και γειτνίασης στο Λιβίσι. Ο πεθερός του Χατζη-Μανώλης Παυ-
λίδης και ο αδελφός του Χαράλαμπος, με τον Χατζη-Νικόλαο Λουιζίδη ήταν οι σημαντι-
κότεροι ιδιοκτήτες μεταλλείων χρωμίου στην περιοχή. Το ξενοδοχείο «Φετγιέ Παλάς» 
στη Μάκρη, που δόθηκε ως προίκα στη νύφη Κατίνα, κόρη Εμμ. Παυλίδη, είναι ενδει-
κτικό της οικονομικής και κοινωνικής θέσης της οικογένειας Παυλίδη, πολλά μέλη της 
οποίας διακρίθηκαν στην οικονομική και εκπαιδευτική ζωή των δυο κοινοτήτων. 

Μετά το τέλος του πολέμου, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο στρατόπεδο των 
ηττημένων, οι Μακρολιβισιανοί, όπως όλοι οι Μικρασιάτες, δεν δίστασαν να εκφρά-
σουν ανοικτά τις προσδοκίες τους με εκκλήσεις στις νικήτριες μεγάλες δυνάμεις της 
Αντάντ και την ελληνική κυβέρνηση. Στις προκηρύξεις αυτές οι πρόκριτοι της Μάκρης 
και του Λιβισιού, μεταξύ τους και ο Βασίλειος Θεοδοσιάδης, ζητούν τιμωρία για τα 
εγκλήματα των νεοτουρκικών κυβερνήσεων των χρόνων του πολέμου και προστα-
σία, καθώς τα διωκτικά μέτρα συνεχίζονται και μετά την ανακωχή.48 Η εγκατάσταση 

45 Αντισήκωμα: ο στρατιωτικός φόρος μπεντέλι (τουρκ. bedel), τον οποίο πλήρωναν οι μη Μουσουλμάνοι υπή-
κοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να μην υπηρετήσουν τη θητεία τους στον τουρκικό στρατό.

46 Με την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο, η νεοτουρκική κυβέρνηση είχε την ελευθερία 
να υλοποιήσει ένα βασικό στόχο του προγράμματός της, την κατάργηση των διομολογήσεων, των συμφωνιών δηλα-
δή που επί αιώνες παραχωρούσαν δικαίωμα ετεροδικίας, προνομίων και προστασίας στους ξένους υπηκόους που 
ζούσαν στην Αυτοκρατορία.

47 Στις αρχές του 1915, κατά τη διάρκεια του πολέμου, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία χαρτονόμισμα, οι λεγόμενες μπανκανότες ή παγκανότες (ιταλ. banconota). Αρχικά η χάρτινη λίρα ήταν 
ίσης αξίας με τη χρυσή, πολύ γρήγορα όμως περιέπεσε σε τόσο μεγάλη υποτίμηση, ώστε μια χρυσή άξιζε 5 περίπου 
μπαγκανότες πριν από το 1922.

48 Υ.Δ.Ι.Α. ΥΠ.ΕΞ, 1919, Β/38 (2), Φακ. Αλυτρώτων, Δραστηριότητες Επιτροπών, Ψηφίσματα - Υπομνήματα. 
Μάκρη 25 Απριλίου 1919, αρ. πρωτ. 305/12659, Δημογεροντία Μάκρης προς ΥπΕξ: «Προς το Σεβαστόν Ημίν Υπουρ-
γείον των Εξωτερικών της Ελλάδος, Αθήνας. Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ. Μετά κατανύξεως θρησκευτικής και δακρύων 
υπερτάτης χαράς λαμβάνομεν την υψίστην τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν της υμετέρας εξοχότητος ότι αι πολυπαθούσαι 
Κοινότητες Μάκρης τε και Λιβησίου σφίγγουν ήδη εις τας μητρικάς αγκάλας και αιμασσούσας μέχρις ώρας καρδίας των 
την αποστολήν του Ερυθρού Σταυρού προάγγελον της εθνικής μας Αναστάσεως και παρήγορον ουρανίαν. [...] Αι Κοινό-
τητές μας αισθάνονται ήδη την ζείδωρον της θείας ελευθερίας αύραν προπνέουσαν, τονωθείσαι δε ψυχικώς και υλικώς 
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ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μάκρη και την ευρύτερη περιοχή, με σχέδια 
προσάρτησής της, και η ανάπτυξη της ιταλικής προπαγάνδας, επιδείνωσε τη θέση 
των Ελληνορθοδόξων. Σε επιστολή του στο ΥπΕξ, στις 11/24 Απριλίου 1919, ο Στέλιος 
Θεοδοσιάδης καταγράφει τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, 
τις ιταλικές ενέργειες εις βάρος των Ελλήνων Οθωμανών και την ανάγκη δράσης της 
ελληνικής κυβέρνησης.49 

Το 1921 τον Ιούλιο και τα τρία αδέλφια, Στέλιος, Βασίλειος και Θεοδόσιος, εξο-
ρίστηκαν με την κατηγορία της κατασκοπείας και της συνεργασίας με τους Αγγλο-
γάλλους συμμάχους. Στην μακρά πορεία της εξορίας τους, οι 36 Μακρηνολιβισιανοί 
ενώθηκαν με άλλους εξόριστους ομογενείς από τα Μύλασα, τη Σπάρτη, το Βουρδού-
ρι. Πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες και τις επιδημίες, όπως ο αδελφός του Στέλιου 
Θεοδόσιος, που απεβίωσε στο Χεκίμ Χαν από εξανθηματικό τύφο. Ο Στέλιος Θεοδο-
σιάδης ακόμα και στην εξορία συνέχισε να εργάζεται. Στο Ντενιζλί επισκεύασε ηλε-
κτρικές μηχανές για τον φωτισμό της πόλης, στο Δάρεντε εργάστηκε στην κατασκευή 
δρόμων και κτηρίων.50 Στις 29 Απριλίου 1922 εξόριστος στο Δάρεντε, φυλακίστηκε με 
την κατηγορία της κατασκοπείας και στις 29 Ιουνίου 1922 οδηγήθηκε στις φυλακές 
των Μούγλων. Η Μικρασιατική Καταστροφή τον βρήκε έγκλειστο στις φυλακές των 
Μούγλων να αγωνιά για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στις 25 Απριλίου 1923, το 
στρατοδικείο καταδίκασε τον Στέλιο και τον αδελφό του Βασίλη σε απαγχονισμό, με 
την κατηγορία της κατασκοπείας. Τελικά με το νόμο της γενικής αμνηστείας των πο-
λιτικών καταδίκων, τα δυο αδέλφια αποφυλακίστηκαν,αλλά η οδύσσεια του Στέλιου 
συνεχίστηκε με φυλάκισή του στη Σμύρνη:

«Την 5/18 Ιουλίου του 1921 εξορίσθην εκ Μάκρης εις την υποδιοίκησιν Δάρε-
ντε του νομού Σεβαστείας, αφιχθείς εκεί την 4/17 Σεπτεμβρίου. Την 16/29 Απρι-
λίου του 1922 εφυλακίσθην εις Δάρεντε συκοφαντηθείς ως κατάσκοπος. Την 28 
[Ιουλίου]/ 30 Αυγούστου αφίχθην εις φυλακάς Μούγλων μετά του Βασιλάκου. Την 
12/25 Ιουλίου του 1923 κατεδικάστην πρωτοδίκως υπό του εν Μούγλοις πλημμε-
λειοδικείου εις τον δι’ αγχόνης θάνατον. Την 30 [Απριλίου]/ 13 Μαΐου εστάλησαν 
τα έγγραφά μου εκ Μούγλων εις το ακυρωτικόν δικαστήριο Σεβαστείας. Την 25 
[Φεβρουαρίου]/9 Μαρτίου του 1924 απεφυλακίσθην εκ των φυλακών Μούγλων 
δυνάμει του περί ανταλλαγής νόμου. Την 13ην Απριλίου ανεχώρησα εκ Μούγλων 
και την 14ην Απριλίου έφθασα εις Σμύρνην, ένθα και αδίκως εφυλακίσθην και 
πάλι, αντί να απολυθώ όπως διελάμβανον τα έγγραφά μου. Την 20ην Μαΐου 1924 

ανδρούνται και αγάλλονται. Δοξάζουν τον Πανύψιστον της Ελλάδος Θεόν. Ευχαριστούν εν απεριγράπτω συγκινήσει την 
πατρικήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν. Γεραίρουν τον Πολικόν Αστέρα, τον Σωτήρα της ευγενικής φυλής των Ελλήνων, τον 
Ελευθέριον Βενιζέλον. Και εν τη απείρω και ατέρμονι ευγνωμοσύνη των διατελούσιν αι αλύτρωτοι ψυχαί μετά βαθυτάτου 
σεβασμού και χρηστών ελπίδων της εγγύς παλιγγενεσίας αυτών. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Οικονόμος Παπά Αναστάσι-
ος. Οι Δημογέροντες Ι. Κωνσταντινίδης, Α. Σταματιάδης, Δ. Γ. Δαμιανού, Ε. Ν. Γιαγκιλίτσης. Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου 
της Φιλοπτώχου Β. Ε. Θεοδοσιάδης.»

49 Υ.Δ.Ι.Α.,ΥΠΕΞ, Φακ. Αλυτρώτων, Δραστηριότητες Επιτροπών, Ψηφίσματα - Υπομνήματα. Εν Σμύρνη τη 11/24 
Απριλίου 1919, Στέλιος Θοδοσιάδης προς Υπ Εξ. Βλ. Παράρτημα εγγράφων.

50 «Εκεί [στο Δάρεντε] ανέλαβον καθήκοντα μηχανικού χαράξας οδούς και δημόσια κτήρια, υπηρετών ως στρα-
τιώτης.»
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απεφυλακίσθην εκ των κεντρικών φυλακών Σμύρνης διά να αποσταλώ εις Ελλά-
δα. Την 21ην Μαΐου εφυλακίσθην το τρίτον εις τας ιδίας φυλακάς, όλως αδίκως 
και παρανόμως. Πότε θα τελειώσουν άραγε τα δεινά μου;»

Κατά την Έξοδο τον Σεπτέμβριο του 1922, η σύζυγός του Καλλιρρόη, με την κόρη 
τους Ειρήνη, κατέφυγε στη Ρόδο και στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου είχε εγκατα-
σταθεί νωρίτερα και ο αδελφός του συζύγου της Βασίλης Θεοδοσιάδης. Ο Στέλιος 
Θεοδοσιάδης μετά την αποφυλάκισή του αντάμωσε την οικογένειά του στην Αθήνα,51 
και εγκαταστάθηκαν στον πρώτο οικισμό αστικής εγκατάστασης, τον Βύρωνα, στην 
οδό Μάκρης, όπου εγκαταστάθηκαν περίπου 100 οικογένειες Μακρηνολιβισιανών.52 
Με την αποζημίωση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων στην Ελλάδα,53 έγι-
νε μέτοχος/συνέταιρος του λατομείου «Α.Ε. Εργάνη», ενός από τα πρώτα λατομεία 
που λειτούργησαν στην περιοχή του Βύρωνα, καλύπτοντας τις ανάγκες οικοδόμησης 
των πρώτων προσφυγικών οικισμών για αδρανή οικοδομικά υλικά (άμμο, χαλίκι). 
Ο αδελφός του Βασίλης Θεοδοσιάδης αγόρασε από την Αγροτική Τράπεζα οικοδομικό 
τετράγωνο 1.800 τ.μ., όπου έχτισε τον κινηματογράφο ΑΒΑΝΑ και καταστήματα.54 

Η κόρη του Ειρήνη (1922-Αθήνα, ;), σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών και στο τμήμα Χημείας της Φυσικομαθηματικής 
Σχολής Αθηνών. 

Ο γιος του Μάνος Σ. Θεοδοσιάδης (Αθήνα, 1925-;) εργάστηκε ως γενικός διευθυ-
ντής στην Ολυμπιακή Αεροπορική Εταιρία.55 

Το 1942 ο Στέλιος Θεοδοσιάδης άρχισε να γράφει τις αναμνήσεις του, σε μια προ-
σπάθεια να ανασυγκροτήσει τη ζωή του στην πατρίδα και να αφήσει μια παρακαταθή-
κη στα παιδιά του. Αφιερώνει το έργο του στα παιδιά του Μάνο και Ειρήνη. Την ίδια 
εποχή σχεδίασε αναλυτικό χάρτη της Μάκρης και κατέγραψε τους δρόμους και τις 
ελληνικές ιδιοκτησίες. Ο αιφνίδιος θάνατός του το 194356 διέκοψε την συγγραφή της 
αυτοβιογραφίας του, η οποία καλύπτει την περίοδο 1883-1915, από τη γέννησή του 
έως τον πρώτο χρόνο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Την εκτενή αφήγησή του, γραμ-
μένη από μνήμης στην Αθήνα, συμπληρώνουν τα σημειωματάριά του από την εξορία 

51 Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε έφτασε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το σημειωματάριό του, τον Ιούνιο 1924 ήταν 
ακόμη φυλακισμένος στη Σμύρνη: «Εν Σμύρνη, Κεντρικαί φυλακαί, 26/8 Ιουνίου 1924.»

52 Σύμφωνα με βεβαίωση του 1927, ο Στέλιος Θεοδοσιάδης δεν «τυγχάνει αγροτικώς εγκατεστημένος».

53 Οι δηλώσεις περιουσίας και οι αποζημιώσεις των μελών της οικογένειας Θεοδοσιάδη και Παυλίδη (το γένος 
της συζύγου του) στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) μαρτυρούν το μέγεθος της οικογενειακής περιουσίας τους 
στη Μικρά Ασία, η οποία περιελάμβανε οικίες στη Μάκρη και το Λιβίσι, αλευρόμυλο, κτήματα, ζώα και εμπορεύματα.

54 Αρχείο «Λυκία», μαρτυρία της Αλίκης Θεοδοσιάδη: «Όταν φύγανε ο πατέρας μου το 1922, ήρθανε στον Βύ-
ρωνα και μένανε σ’ αυτό το διώροφο, το οποίο το νοικιάσανε. Ο παππούς μου αγόρασε από την Αγροτική Τράπεζα 
ένα οικόπεδο μεγάλο 1.800 μ2 απάνω σε πέντε δρόμους, ένα οικοδομικό τετράγωνο, και εκεί έκανε στη μέση ένα 
κινηματογράφο ΑΒΑΝΑ και γύρω-γύρω μαγαζιά.»

55 Δημοσίευμα με υπογραφή του ξαδέλφου του Μιχαήλ Β. Θεοδοσιάδη: «Εις τον αγαπητόν μας εξάδελφον Μά-
νον Στυλιανού Θεοδοσιάδην απευθύνω θερμότατα συγχαρητήρια επί τη προαγωγή του εις διευθυντήν Πρακτορείου Αθη-
νών της Ολυμπιακής Αεροπορικής Εταιρίας.»
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και τις φυλακές των Μούγλων, γραμμένα από το 1921 έως το 1924 σε μορφή ημερο-
λογίου, τα οποία αποτελούν μια μοναδική μαρτυρία για την εξορία, την υποχρεωτική 
εργασία και στράτευση, τις κακουχίες και επιδημίες του πολέμου.

Στην εξορία, αλλά και έγκλειστος στις φυλακές Μούγλων καταγράφει όχι μόνο την 
καθημερινότητά του, αλλά και τα όνειρά του. Η καταγραφή των ονείρων του είναι τόσο 
αναλυτική και λεπτομερής, ώστε συχνά ο αναγνώστης δυσκολεύεται να ξεχωρίσει 
την πραγματικότητα. Η αναγκαστική απραξία και η παράλυση του εγκλεισμού εξισορ-
ροπείται από αυτή την καταγραφή του κόσμου των ονείρων του. Το πρωτοποριακό για 
την εποχή του στοιχείο καταγραφής των ονείρων μάς κάνει να αναρωτηθούμε αν η 
πρακτική του αυτή συνδέεται με κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον -ίσως κάποια επί-
δραση από ιδέες της εποχής, γνώση της μελέτης του Φρόυντ για τα όνειρα- ή εκφρά-
ζει απλώς μια εσωτερική ψυχική του ανάγκη. Πέρα από το ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον 
που ενδεχομένως παρουσιάζουν τα όνειρα ενός ευλαβούς νεαρού επιστήμονα της 
εποχής του, ο οποίος βιώνει τις τραγικές συνθήκες του πολέμου και της εξορίας, τα 
όνειρα αυτά παρουσιάζουν συχνά και «ιστορική» αξία, καθώς εμπεριέχουν πλήθος 
αναφορών σε τόπους και πρόσωπα της Μάκρης και του Λιβισιού. 

Τα σημειωματάριά του, εκτός από το ημερολόγιο, περιέχουν ποικιλία σημειώσε-
ων και κειμένων, επιστημονικά θέματα, προσωπική αλληλογραφία και λογιστικά κα-
τάστιχα. Στις σελίδες τους συνυπάρχουν προβλήματα μηχανικής, επιστημονική και 
τεχνική ορολογία στην ελληνική, τουρκική και γαλλική γλώσσα, ποιήματα, τραγούδια, 
γνωμικά, προσευχές, δοκίμια για ιδέες και πρόσωπα, σχεδιαγράμματα, ένα μωσαϊκό 
που μαρτυρά τα ποικίλα ενδιαφέροντά του και την πολύπλευρη προσωπικότητά του. 
Η αλληλογραφία του, τα ημερολόγια εξορίας και το σύνολο των γραπτών του μαρ-
τυριών αναδεικνύουν μια πληθωρική προσωπικότητα: ανήσυχος επιστήμονας και 
ευλαβής χριστιανός, ρομαντικός πατριώτης, που εκφράζει τις πατριωτικές του ιδέες 
άλλοτε με ποιητική έξαρση και άλλοτε με ρεαλιστικές αναλύσεις, άνθρωπος με έντονη 
εσωτερική ζωή και ανάγκη για δράση και δημιουργία, με άτεγκτες ηθικές αρχές και 
με κατανόηση για τα πάθη και τις αδυναμίες των άλλων, με τρυφερή σχέση με την 
οικογένειά του, τη γυναίκα του, τους φίλους, τους συνανθρώπους του, αλλά και με 
τα ζώα και τη φύση. Το πάθος του για τις θετικές επιστήμες συνδυάζεται με την αγά-
πη του για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, το ενδιαφέρον του για την επιστήμη με την 
θρησκευτική ευλάβεια, η επιθυμία για γνώση με την ανάγκη της δημιουργίας. Ακόμη 
και στις δύσκολες συνθήκες της εξορίας, εργάζεται και δημιουργεί και παραπονιέται 
όχι για τις κακουχίες, μα για την έλλειψη δράσης και δημιουργίας. Και στις πιο δύ-
σκολες στιγμές, μετά την καταδίκη του σε απαγχονισμό, δεν χάνει την εμπιστοσύνη 
του στον άνθρωπο, όπως στον Τούρκο δικηγόρο του, και την πίστη του στην απόδοση 
δικαιοσύνης. Η αισιοδοξία του είναι η «λογική» πίστη του επιστήμονα στην απόδοση 
δικαιοσύνης –τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί αφού είναι αθώος;– αλλά και η πίστη 
του βαθύτατα θρησκευόμενου ανθρώπου, που δεν τον τρομάζει ο θάνατος. 
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λιγα λόγια για τις γραΠτΕς μαρτυριΕς
τόυ ςτΕλιόυ θΕόδόςιαδή

Η ανά χείρας έκδοση περιλαμβάνει: 
1) Το χειρόγραφο του Στέλιου Θεοδοσιάδη «Έργα και ημέραι Στέλιου Θεοδοσιάδη 

εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1943)».
2) Τρία ημερολόγια των ετών 1921-1924, στα οποία καταγράφει το χρονικό της 

εξορίας και της φυλάκισής του στα Μούγλα, καθώς και φυλάκισης και θανάτου του 
πεθερού του στις φυλακές Μούγλων.

3) Σημειωματάρια με ποικίλες σημειώσεις. 
4) Ημιτελή τοπογραφικό χάρτη της Μάκρης και συνοδευτικό, επεξηγηματικό του 

χάρτη, βιβλίο, όπου αναφέρονται ονομαστικά 643 ελληνικές ιδιοκτησίες, τις οποίες 
κατέγραψε από μνήμης το 1942.

5) Παράρτημα με αρχειακό και φωτογραφικό υλικό.

1. «Έργα και Ημέραι Στέλιου Θεοδοσιάδη εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1943)»
Το 1942 ο Στέλιος Θεοδοσιάδης άρχισε να γράφει στην Αθήνα την αυτοβιογραφία του 
με τίτλο «Έργα και Ημέραι Στέλιου Θεοδοσιάδη εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1943)», 
την συγγραφή της οποίας διέκοψε ο αιφνίδιος θάνατός του. Η αφήγησή του καλύπτει 
τα έτη 1888-1915. Την αυτοβιογραφία του συμπληρώνουν τα τρία ημερολόγια, το ημε-
ρολόγιο εξορίας (1921), εκείνο της φυλάκισής του (1923-1924).

2. ημερολόγια των ετών 1921-1924
Το δύο ημερολόγια, το ημερολόγιο εξορίας και το ημερολόγιο της φυλάκισης στα 
Μούγλα, αποτελούν πολύτιμες πηγές για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, ειδικό-
τερα για την τρίτη εξορία των Μακρηνολιβισιανών, κατά την οποία πολλοί έχασαν τη 
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ζωή τους, αλλά και για τα προσωπικά και συλλογικά τραύματα των ανθρώπων που 
βίωσαν εκείνα τα φοβερά συμβάντα.

3. Σημειωματάρια
Τα σημειωματάριά του περιέχουν προσωπικές αναμνήσεις από την οικογενειακή του 
ιστορία, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο της βιογραφίας του ή στις υποσημει-
ώσεις, αλλά και ποικίλες σημειώσεις, όπου προσωπικά στοιχεία (λογιστικά, αλληλο-
γραφία) συνυπάρχουν με επιστημονικά προβλήματα, ποιήματα και σχεδιαγράμματα.57 
Παραθέτουμε εδώ ενδεικτικά κάποιους τίτλους: Επιστημονικά Προβλήματα (ηλεκτρο-
δυναμική μηχανή, ονομασίαι μετάλλων ελληνιστί, τουρκιστί και γαλλιστί), Φιλοσοφικά 
Θέματα (οι οπαδοί του Δαλβίνου (sic), άθεος ή υλιστής άνθρωπος), Γλωσσικά (κανών 
γραμματικής), Οικονομικά, Γνωμικά, Ποιήματα, Τραγούδια (Ασματολόγιον) Προσευχές, 
έως και πλέον ευτράπελα, όπως Παιγνιόχαρτα. Στην παρούσα έκδοση (παράρτημα) 
συμπεριλάβαμε επιλεκτικά μόνο κάποιες από τις σημειώσεις και τα σκίτσα που φωτί-
ζουν τον πνευματικό και ψυχικό κόσμο του συγγραφέα.

4) τοπογραφικός χάρτης της Μάκρης 
Το 1942 ο Στέλιος Θεοδοσιάδης σχεδίασε από μνήμης έναν τοπογραφικό χάρτη της 
Μάκρης, όπου σε κλίμακα 1:1000 σημειώνονται οι γειτονιές, οι δρόμοι και τα δημό-
σια κτήρια (εκκλησία, νεκροταφείο, τζαμί, συναγωγή, σχολείο) της Μάκρης. Ο χάρτης 
συνοδεύεται από βιβλίο-οδηγό, όπου καταγράφει με αλφαβητική σειρά τις κεντρικές 
οδούς και τις παρόδους της Μάκρης, τη θέση των κτηρίων (σπιτιών, καταστημάτων, 
κτημάτων, δημοσίων κτηρίων) πριν από το 1922, καθώς και τα ονόματα των ιδιωτι-
κών ελληνικών ιδιοκτησιών (συνολικά 643 ιδιοκτησίες). Ο χάρτης, αν και ημιτελής, 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο για την ελληνορθόδοξη κοινότητα της 
Μάκρης. Ο χάρτης δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην έκδοση της Καλλιόπης Μου-
σαίου-Μπουγιούκου Παραμύθια Μάκρης και Λιβισιού, με ένα συνοδευτικό κείμενο,58 
καθώς και στην πρόσφατη έκδοση της Ε.Ι.Ε. «Λυκία», «Μάκρη και Λιβίσι: Ο Τόπος και 
οι Άνθρωποι».59 

57 Ο επεξηγηματικός τίτλος του 2ου Σημειωματάριου είναι ενδεικτικός της ποικιλίας των θεμάτων που κα-
ταγράφει: «1921, Σημειωματάριον 2ον εμπεριέχον διαφόρους γνώσεις, σημειώσεις, ιδέας, γνώμας, κανόνας, τύπους, 
συμβουλάς, οδηγίας, προβλήματα, θεωρήματα, αινίγματα, λύσεις, πειράματα και εν γένει ό,τι καλόν, ωφέλιμον και χρήσι-
μον εκ των διαφόρων επιστημών, ήτοι μαθηματικών, ιστορικών, φυσικών, μηχανικών, εγκυκλοπαιδικών, κοινωνικών, 
χημικών, αστρονομίας, γεωγραφίας, γεωμετρίας, ιατρικής, εμπορίου και καλής συμπεριφοράς. Έγραφον εν Χεκίμ Χαν, 
περιέχει ποικίλες σημειώσεις και σκίτσα.»

58 Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου: «Ο χάρτης είναι έργο του μηχανικού Στέλιου Θεοδοσιάδη (1884-1944) από 
τη Μάκρη. Άνθρωπος με επιστημονική μόρφωση ο αείμνηστος Στέλιος Θεοδοσιάδης, σαν αληθινός πατριώτης εδοκίμασε 
όλες τις πικρίες και τα βάσανα των πατριωτών του στους δύσκολους καιρούς. Μηχανικός είχε σπουδάσει στην Κωνστα-
ντινούπολη και στην Αθήνα. Στον πρώτο ευρωπαϊκό πόλεμο εστρατεύθη από τους Τούρκους, εξορίστη και φυλακίστηκε. 
Με τη συνθήκη της Λωζάνης του 1923 ελευθερώθηκε και μετά την έξοδο εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου και πέθανε 
το 1944. Ο χάρτης ευρέθη στα κατάλοιπά του μαζί με άλλους Χάρτες της Πισιδίας και της Λυκίας που μερικούς είχε πα-
ραδώσει και στην Αρμοστεία Σμύρνης. Δεν είναι τελειοποιημένος, γιατί ο θάνατος πρόλαβε το σχεδιαστή του. Και με τις 
ελλείψεις του όμως έχει την αξία του σαν πατριωτικό κειμήλιο, έργο και έκφραση της ψυχής ενός εκλεκτού τέκνου της 
Μάκρης.»

59 Μάκρη και Λιβίσι. Ο Τόπος και οι Άνθρωποι, Αθήνα, Εκδόσεις Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «Λυκία», 2019.
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5) Παράρτημα εγγράφων και φωτογραφιών
Παρουσιάζεται αρχειακό και φωτογραφικό υλικό από τα παρακάτω αρχεία:
•	BOA,	Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Οθωμανικά Αρχεία της Πρωθυπουργίας)
•	Centre	des	Archives	Diplomatiques	de	Nantes,	Macri	(Consulat),	1810-1918,	
 (Γαλλικά Διπλωματικά Προξενικά Αρχεία της Νάντης, Μάκρη [προξενείο]),
 1810-1918
•	L’	Archivio	Storico	Diplomatico	Ιταλικά	Προξενικά	Αρχεία
•	Ιστορικό	και	Διπλωματικό	Αρχείο	του	Υπουργείου	Εξωτερικών	της	Ελλάδας	
 (ΥΔΙΑ)
•	Γενικά	Αρχεία	του	Κράτους	(ΓΑΚ)
•	Ιστορικό	Αρχείο	Εθνικής	Τράπεζας	ΙΑ/ΕΤΕ
•	Αρχείο	Συλλόγου	Μικρασιατών	«Ανατολή» - Εστία Νέας Σμύρνης (ΕΝΣ)
•	Αρχείο	Ένωσης	Σμυρναίων(ΕΣ)
•	Αρχείο	Εταιρείας	Ιστορικών	Ερευνών	«Λυκία»
•	Οικογενειακό	αρχείο	Αλίκης	και	Γεωργίας	Θεοδοσιάδη



Εργα και ήμΕραι ςτΕλιόυ θΕόδόςιαδή

Εκ μακρής μικρας αςιας

(1883-1943)
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Το Μονοπάτι της Διάβας μου
και λίγα από την γενέτειρα Μάκρη και Λιβίσι 

κι από τη ζωή μου στην Πόλη και Αθήνα

Αφιερούται εις τα τέκνα μου Ειρήνην και Μάνον

Αντί προλόγου

Ουδέν ίχνος δυστυχώς ούτε τεκμήριον ή σημείον εσώθη παρ’ εμοί, ως ενθύμιον 
των γονέων μου, πλην των εικόνων αυτών, τας οποίας έχων ανηρτημένας εν 
τω δωματίω μου, δροσίζω εκάστοτε την καρδίαν μου και ανανεώνω και συμ-
πληρώνω βαθύτερα την αποτύπωσιν της εκ των ψυχών αυτών αγαθότητος, ήτις 
εξωτερικευομένη διά χαρακτηριστικών του προσώπου των, εμψυχούται εις τον 
ιδικόν μας εσώτερον άυλον κόσμον. Το γεγονός αυτό της μη διασώσεως ουδενός 
ενθυμίου δεν πρέπει να χαρακτηρισθή ως αμέλεια ή αδιαφορία εκ μέρους μου 
προς την ιεράν μνήμην των γονέων μου, αλλά μοιραία σύμπτωσις, σχετική απο-
λύτως με τα γεγονότα του Παγκοσμίου Πολέμου του 1914-18, ούτινος τα ηθικά 
αποτελέσματα, εκ των εξοριών, στρατολογιών, φυλακίσεων και μυρίων άλλων 
βασάνων, όχι μόνον ήμβλυνον τον νουν μου, αλλ’ ως ερχόμενα αλληλοδιαδό-
χως και αποτόμως, μοι αφήρεσαν κάθε σκέψιν και ενέργειαν περί τούτου. Στη-
ριζόμενος όθεν επί των ως άνω εκτεθέντων διατυπώσεών μου, προέβην εις την 
διά του παρόντος ανόρθωσιν του ατόπου, εξιστορών δι’ όσων εν τη μνήμη μου 
εναπέμειναν και σχέσιν έχοντα με τους γονείς μου. Επειδή όμως με την ιδικήν 
των ζωήν συνυφαίνετο και η ιδική μου, εν τε τω οίκω και τη κοινωνία, διά τούτο 
εθεώρησα σκόπιμον να επεκταθώ περισσότερον και συνδυάσω μίαν σύντομον 
εξιστόρησιν περί αυτών, εμού, των οικείων μου, συγχρόνως δε αναφέρω καί 
τινα εκ των ηθών και εθίμων της πατρίδος μου Μάκρης και Λιβισίου, τα οποία, 
αφήνων ως παρακαταθήκην εις τα παιδιά μου, εύχομαι να χρησιμεύσωσι προς 
ταύτα ως υπόδειγμα μιμήσεως τοιούτων καλών εγγράφων αναμνήσεων.

Εν Αθήναις, τη 1η Νοεμβρίου 1942
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26 Νοεμβρίου 1883

Η ως άνω ημερομηνία είναι παλαιά, υπολογιζομένη με την [ισχύν] του Ιουλι-
ανού ημερολογίου, συμπίπτει δε με την 8ην Δεκεμβρίου του ως άνω έτους,60 
ημέραν γεννήσεώς μου. Ο τοκετός μου, όπως μ’ έλεγε η καλή μου μανούλα, ήτο 
πολύ δύσκολος και την κούρασε αρκετά. Έθεσε όμως τέρμα εις τας γεννήσεις, 
διότι ήμην ο Βενιαμίν, ύστερα από δώδεκα εν όλω γέννες, εξ ων μόνον τέσσαρα 
παιδιά επέζησαν61 και απεκατεστάθησαν, ήτοι: η Ευαγγελία Μ. Ηλιού, γεννηθεί-
σα τω 1871, με τέσσερα τέκνα, ο Βασιλάκης, γεννηθείς τω 1872, με πέντε τέκνα, 
ο Θεοδόσιος, γεννηθείς τω 1874, με πέντε τέκνα, ο Στέλιος (υποφαινόμενος), 
γεννηθείς τω 1883, με δύο τέκνα. Ανάδοχός μου ήτο η εξ Αθηνών διδασκάλισσα 
Αθηνά Μαλικούτη, διδάσκουσα ιδιαιτέρως την Ευαγγελίαν μας. Δυστυχώς δεν 
την εγνώρισα.

Ο πατήρ μου Χατζη-Μανώλης Παπαθεοδοσίου (Θεοδοσιάδης)62 ήτο υιός του 
πατρός Θεοδοσίου Σακιζλή (Χίου),63 μεταναστεύσαντος εις Λιβίσιον εκ Χίου, 
πιθανόν κατά τας σφαγάς αυτής,64 ένθα ήτο αρχιερατικός επίτροπος μέχρι του 
θανάτου του. Είχε ετέρους τέσσαρας αδελφούς, ήτοι εν όλω ήσαν πέντε κατά 
σειράν: 

1. Την Μαρίαν, με δύο τέκνα (Θεοδόσιον, Μαρίαν). 
2. Τον Εμμανουήλ, με τέσσερα τέκνα 
3. Την Παναγιώταν, με τρία τέκνα (Ειρήνην, Παπαδιάν, Στέλιον). 
4. Την Δέσποιναν, άνευ τέκνων, και τελευταίον 
5. τον Βασίλειον, δολοφονηθέντα και ληστευθέντα εις Κύπρον, με σοβαράν 

περιουσίαν του πατρός μου, προϊόν εμπορευμάτων εκ Μάκρης, άτινα επούλησεν 
εις Αλεξάνδρειαν. Την αυτήν τύχην υπέστη και ο σύζυγος της Παναγιώτας Στυ-
λιανός, αποσταλείς και αυτός με ιστιοφόρον και δολοφονηθείς και ληστευθείς εν 
πλω με εμπορεύματα του πατρός. Της Παναγιώτας ευρίσκονται ήδη οι έγγονοι 
ενταύθα,65 παιδιά του υιού της Στέλιου, οι Θεοδόσιος, Ευαγγελία και Γεώργιος.

Η μήτηρ μου Χατζη-Ειρήνη, το γένος Ακ (λευκός) Βασίλη (Βασιλειάδης).66 

60 «Υπολογιζομένη με την ισχύν του Γρηγοριανού νέου ημερολογίου». Το Γρηγοριανό ημερολόγιο ίσχυσε στην 
Ελλάδα από το 1923, αντικαθιστώντας το «παλιό» ημερολόγιο του Ιουλίου Καίσαρα.

61 Η παιδική θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν πολύ μεγάλη και χαρακτηριστική, μαζί βέβαια με την πολυτε-
κνία.

62 Ο Εμμανουήλ Θ. Θεοδοσιάδης έζησε όλη του τη ζωή στη Μάκρη (1832-1908).

63 Σακιζλής (τουρκ. Sakızlı): Χιώτης. Το επίθετο αυτό προσέδιδαν μόνον οι τουρκόφωνοι (Τούρκοι και Ρωμιοί) 
στους Χιώτες και δεν το χρησιμοποιούσαν καθόλου οι ελληνόφωνοι. Η Χίος, αλλά και η μαστίχα στα τούρκικα ονομά-
ζονται Sakız (Σακίζ).

64 Αναφέρεται στη μεγάλη σφαγή και τον εξανδραποδισμό των κατοίκων της Χίου τον Απρίλιο του 1822. Κατά 
τους μετριότερους υπολογισμούς, σφάχτηκαν 30.000 Χιώτες, 45.000 πουλήθηκαν ως δούλοι στη Μ. Ασία ή στην Κων/
πολη και 25.000 παρέμειναν στο νησί (στα Μαστιχοχώρια κυρίως) ή διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους.

65 Υπονοεί στην Αθήνα.

66 Ο Βασίλης Βασιλειάδης (Ακ Βασίλης) ήταν μέλος μιας από τις παλαιότερες και σημαντικότερες οικογένειες 
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Ακ Βασίλης, όστις ήτο ως εκ του πλούτου, του παραστήματος και της κρίσεώς του 
ο άρχων του Λιβισίου, δολοφονηθείς εις Μούγλα διά το επαναστατικόν του χα-
ρακτήρος του. Ο Ακ Βασίλης, πάππος μου, είχε εν όλω οκτώ παιδιά και τριάντα 
έναν εγγόνους, ήτοι:

1. Την Χατζη-Χρυσαφίνην Τοραπή, μητρυιάν του Ανδρέου Ιωαννίδη.
2. Την Δέσποιναν Γεωργαλλίδη, με υιόν τον Βασίλειον.
3. Την Χατζη-Μαρίαν Χατζη-Σάββα Παυλίδη με επτά τέκνα, τους Παύλον,
 Κατίναν, Καλλιόπην, Αθηνάν, Ευανθίαν, Όλγαν και Βασιλάκην.
4. Τον Χατζη-Απόστολον, με εννέα τέκνα: Ειρήνην Βασ. Σαράφη, ιατρού
 (με υιόν τον Μιχ. Σαράφη ιατρόν), Βασίλειον, Χρυσάνθην, Πανδώραν
 (αυτοκτονήσασα), Επαμεινώνδαν, Νίκον, Θεοφάνην, Σμαράγδαν
 και Σάββαν.
5. Την Βαρβάραν Μιχ. Μουσαίου με εξ τέκνα: Δέσποιναν Ε. Δημητριάδη,
 Ελένην Αν. Λαζαρίδη, Βασίλειον (ιατρόν), Ειρήνην Σαράφη, Πλάτωνα
 και Θεοδώραν, μητέρα της Ειρήνης Σούκα.
6. Τον Χατζη-Νικόλαον με τέσσερα τέκνα: Ειρήνην, Βασίλειον, Μαρίαν
 (μητέρα του Αντ. Αντωνιάδη) και Χρυσάνθην Παπα-Αντωνίου.
7. Την μητέρα μου και
8. Τον Βλάσιον, άτεκνον.67 

του Λιβισιού, με καταγωγή από την Κύπρο.

67 Παραθέτουμε εδώ απόσπασμα από τα «Σημειωματάρια» Θεοδοσιάδη για την οικογένειά του, γραμμένο το 
1922 στις φυλακές Μάκρης: «Η γέννησίς μου. Εγεννήθην την 26ην Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Στυλιανού του 1883 
εν τη Μάκρη της επαρχίας Λυκίας (Μούγλων) της Μικράς Ασίας, [εν τη] προικώω οικία της μακαρίτιδος μητρός μου, εντός 
του χειμερινού δωματίου, πλησίον του ερμαρίου προς τα δεξιά της εισόδου. Η οικία αύτη ευρίσκεται πλησίον του Αγίου 
Νικολάου, εις την πέμπτην θέσιν τής απέναντι σειράς προς δυσμάς, εις την πρώτην ανηκούσης της οικίας του θείου Χ΄΄Νι-
κολάου Βασιλειάδου. Ορίζεται δε προς βορράν υπό οικοπέδου, λιμνάζοντος εν μέρει (τουρκιστί Κιόλας), προς νότον υπό 
δημοσίου δρόμου, προς ανατολάς από της οικίας του κ. Εμμ. Κρεμμυδά, ην εδώρησε εις την κοινότητα Μάκρης, και προς 
δυσμάς υπό της οικίας Χαραλαμπους Χ΄΄Αντωνίου, ενώ έναντι αυτής υπήρχεν δρόμος προς νότον διευθυνόμενος, απο-
λήγων εις την πατρικήν μας οικίαν, την κατεχομένην ήδη υπο του αδελφού μου Βασιλείου. Η γέννησίς μου ήτο δύσκολος, 
η μητέρα μου υπέφερεν επί 40 ώρας, όπως μοι αφηγείτο ο αδελφός μου Βασιλάκης. Εντός του σαλονιού, μεταξύ άλλων, 
παρευρίσκοντο οι μακαρίται Μιχαήλ Ιωαν. Μουσαίος, Παυλίνος και άλλοι. Η μήτηρ μου Χ΄΄Ειρήνη, μικροτέρα θυγάτηρ τού 
ακμάζοντος εις την εποχήν του Ακ Βασίλη, εγέννησε δώδεκα τέκνα, ων πλείστα απέβαλε, τελευταίος εγεννήθην εγώ.

Η καταγωγή μου. Γονείς γονέων μου. Οι γονείς του πατρός μου ήσαν ο παπα-Θεοδόσιος, ούτινος πατήρ ήτο ο εκ 
Χίου Μανώλης Σακιζλής και μήτηρ του η παπαδιά Δέσποινα. Ο πάππος μου παπα-Θεοδόσιος, καλλίφωνος ιερεύς με 
μεγάλους μύστακας, εχρημάτισεν επί σειράν ετών αρχιερατικός επίτροπος Ατταλείας και Μάκρης. Εγέννησαν δύο υιούς, 
τον πατέρα μου Χ΄΄Μανώλην, γεννηθέντα κατά το 1832 και αποθανόντα την 2αν Μαΐου του 1908 εκ τετάνου εν Μάκρη, εν 
τη ιδία οικία του, και τον θείον μου Βασίλην, μικρότερον του πατρός μου, φονευθέντα υπό περιβολάρη τινός εκ Κύπρου, 
ονόματι Ισσάν ή Ισμαήλ εκ Γιάφα της Συρίας, ένθα μετέβη εκεί διά να αγοράση υφάσματα μεταξωτά, ενώ προηγουμένως 
προσήγγισεν εις Αλεξάνδρειαν, διά να εκποιήση εμπορεύματα εκ Μάκρης, άτινα εφόρτωσε εκ Μάκρης συνεταιρικώς 
μετά του πατρός μου. Έτερα τέκνα του ήσαν τρεις θυγατέρες, εξ ων η μεγαλυτέρα πάντων και πασών η Μαρία, η σύζυγος 
του Γεωργίου Δουλή Χατζημανώλη, δεύτερος ο πατήρ μου, τρίτη η Παναγιώτα, με σύζυγον τον Στυλιανόν Παπαγιώργη 
Αποτζέλη, τετάρτη η Δέσποινα, με σύζυγον τον Στυλιανόν Κελ Μούτσον, και τελευταίος ο θείος μας Βασίλειος, με σύζυγο 
την Ζωήν, ήτις μείνασα χήρα ένεκεν του θανάτου του θείου μου, υπανδρεύθη [...]. Οι γονείς της μητρός μου ήσαν ο Ακ 
Βασίλης, ο ωραιότερος, πλουσιώτερος και λογικώτερος της εποχής του και η Χ΄΄Ειρήνη. Εγέννησαν οκτώ τέκνα, κατά 
σειράν: η θεία μου Χ΄΄Χρυσαφίνη με σύζυγον τον Τοραπή, η Μαρία με σύζυγον τον Γεωργαλλά, η θεία Χ΄΄Μαρία, με σύ-
ζυγον τον Χ΄΄Σάββαν Παυλίδη, ο θείος Χ΄΄Βασίλειος Βασιλειάδης, με συζύγους την Μαρίαν Παπαθεοφάνους, Μαριγίτσαν 
εκ Ρόδου και Χ΄΄Σοφίαν εκ Καστελλορίζου, η θεία Βαρβάρα, με σύζυγον τον Μιχαήλ Μουσαίον, ο θείος Χ΄΄Νικόλαος με 
σύζυγον την [...] Δαμιανού, η μήτηρ μου, ο Βαλάσιος, με σύζυγον την Σοφίαν εξ Αθηνών. Ανάδοχός μου ήτο Αθηναία τις 
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1883

Εγεννήθην εν Μάκρη της αρχαίας επαρχίας της Λυκίας της Μ. Ασίας, αριθμού-
σης (sic) περί τους τρεις χιλιάδας κατοίκους, εξ ων δύο χιλιάδες περίπου Χρι-
στιανοί, 800 Τούρκοι και τινες Εβραίοι (1914). Η Μάκρη είναι έδρα διοικητού 
(τουρκιστί καζά),68 υπαγομένη εις την επαρχίαν Μούγλων του Νομού Αϊδινίου. 
Έχει δε περί τα 90 χωρία τουρκοκατωκημένα, των οποίων οι χωρικοί μετέφερον 
τα προϊόντα των όλα διά καραβανίων εκ καμήλων εις τον ως επίνειον χρησι-
μεύοντα λιμένα της Μάκρης, εξ ου, διά των τακτικών θαλασσίων συγκοινωνιών, 
εξήγοντο ως επί το πλείστον εις Σμύρνην.69 

Κατά την αρχαίαν εποχήν ονομάζετο Τελμησσός, εκ των πολλών παρ’ αυτήν 
τελμάτων, άτινα και μέχρι σήμερον σώζονται εν μέρει και είναι έτι εστία ελο-
νοσίας.70 Δεν γνωρίζω πώς κατόπιν μετονομάσθη Μάκρη.71 Μέχρι του 1908 
οι Τούρκοι την ωνόμαζον Μέγρι, κατά την μεταπολίτευσιν όμως του τουρκικού 
καθεστώτος από αυτοκρατορίας εις Σύνταγμα,72 οι Νεότουρκοι εθνικισταί την 
μετονόμασαν εις Φετγιγέ (Fethiye), εκ του ονόματος Τούρκου αεροπόρου Φετίχ, 

διδασκάλισσα, Μαρία Μαλικούτη, ήτις εδίδασκε την Ευαγγελία. Οι γονείς μου εγέννησαν δώδεκα τέκνα, πολλά εξ αυτών 
απέβαλε προώρως η μήτηρ μου, άλλα δε από 1-10 ετών απέθνησκαν. Μεταξύ των αδελφών μου ήτο η Παπαδιά, άλλη 
η Αριάδνη, ο Αγησίλαος, ο Χαρίλαος, η Δέσποινα, όλοι αποθανόντες προώρως. Έζησαν δε η αδελφή μου Ευαγγελία, 
γεννηθείσα στα 1878, υπανδρευθείσα τω 1892 τον εκ Μάκρης Μιχαήλ Ηλιού, ιατρόν και διαμένουσα έκτοτε εν Κωνστα-
ντινουπόλει. Ο Θεοδόσιος, γεννηθείς τω 1872 και νυμφευθείς τω 1896 υπηρέτριάν μας Δέσποινα Χ΄΄Μανώλη Χ΄΄Χαστά 
και αποθανών. Ο Βασίλειος, γεννηθείς τω 1873 και νυμφευθείς τω 1898 Μαρίαν Χ΄΄Κωνσταντινίδη. Η μουτσουνάρα μου, 
γεννηθείς τω 1883 και νυμφευθείς το 1920 την λατρευτήν μου Καλλιρρόην Χ΄΄Εμμανουήλ Παυλίδου. Έγραφον εν φυλα-
καίς Μάκρης τη 25η και 26η Δεκεμβρίου 1922.»

68 Καζάς: διοικητική υποδιαίρεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έως το 1922, έδρα επαρχίας (τουρκ. kaza). 
Η Μάκρη έγινε καζάς το 1860 και υπαγόταν στο σαντζάκι (νομό) του Μεντεσέ (ιδρύθηκε το 1847) του βιλαετίου (περι-
φερείας) Αϊδινίου ή Σμύρνης. Το σαντζάκι του Μεντεσέ, το οποίο έγινε ανεξάρτητο σαντζάκι μετά το 1908, αποτελού-
νταν συνολικά από 6 καζάδες: Μούγλων, Μάκρης (με το ναχιγιέ Εσέν), Μυλάσων (Μίλας), Μαρμαριτσιού (Μαρμαρίς), 
Πετρουμιού (Αλικαρνασσός - Μποντρούμ) και Κοϊτζέ (Κιόιτζεγιζ). Σύμφωνα με οθωμανική απογραφή του 1906, ο 
συνολικός αριθμός των χωριών του σαντζακιού ήταν 352, εκ των οποίων 81 χωριά στον καζά Μάκρης και 69 χωριά 
στο γειτονικό Γιουκσέκουμο - Κιόιτζεγιζ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός ήταν 187.248, εκ των οποίων 16.871 Ρωμιοί, 
1.451 Εβραίοι, ελάχιστοι Αρμένιοι και ξένοι υπήκοοι. (Serdar Soyluer, ΧΧ. Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı’nın 
İdari ve Nüfus Yapısı, TTAD, V/13 (2006), σσ. 109-135.)

69 Ο νεότερος οικισμός της Μάκρης αναπτύχθηκε μετά το 1840 ως εμπορείο, χάρη στο λιμάνι της, και προσείλ-
κυσε ελληνικό πληθυσμό από τα Δωδεκάνησα και το Λιβίσι. Από ασήμαντο χωριό εξελίχθηκε σε μικρή, αλλά εύπορη 
εμπορική πόλη, από όπου διακινούνταν σιτηρά κι άλλα αγροτικά προϊόντα, ξυλεία και αργότερα μεταλλεύματα τόσο 
προς άλλα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και προς την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα.

70 Τα σημεία εκείνα με τα λιμνάζοντα νερά οι Μακρηνοί ονόμαζαν πασπατούρες. Υπήρχε και ακραία ομώνυμη 
ελληνική συνοικία της Μάκρης, Πασπατούρα.

71 Οι δίδυμες μικρασιατικές κοινότητες Μάκρης και Λιβισιού συσχετίζονται και κατ’ άλλους ταυτίζονται με τις 
αρχαίες πόλεις της Λυκίας Τελμησσό και Καρμυλησσό αντίστοιχα, παρόλο που έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις 
για την ακριβή τοποθεσία των αρχαίων οικισμών. Σε κάποιες περιόδους της ιστορίας τους οι δυο οικισμοί ερημώνονται 
ή παρακμάζουν, για να αναγεννηθούν πάλι. Από τις 75 πόλεις της αρχαίας Λυκίας, αυτές που είχαν την μακροβιότερη, 
συνεχή ιστορία από την αρχαιότητα έως την σύγχρονη εποχή ήταν το Λιβίσι και η Μεγίστη (Καστελλόριζο).

72 Εννοεί τη Νεοτουρκική Επανάσταση, την εκθρόνιση του Αβδούλ Χαμίτ και την επαναφορά του Συντάγματος 
του 1876.
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φονευθέντος εκεί πλησίον.73 Είναι εκτισμένη εις τους μεσημβρινούς πρόποδας 
του βουνού ύψους 400 μ. περίπου, και έχει μεγάλον και εκτεταμένον, περικυ-
κλούμενον με διάφορα όρη, καλλιεργήσιμον κάμπον σιτηρών, τα οποία, ως εκ 
του θερμού της κλίματος, είναι μαλακά, πιτυρούχα και άνευ δυνάμεως αποδόσε-
ως. Παράγει εσπεριδοειδή ωραία, σταφύλια σουλτανιά και ροζακιά, καλά καρ-
πούζια και αρκετά περιβολικά. Έχει περιπάτους νοσταλγικούς προσθαλασσίους 
και εξοχικούς, δρόμους σχεδόν ρυμοτομημένους, χάρις εις την μεγάλην πυρ-
καϊάν του 1886,74 και προκυμαίαν ευρύχωρον, πλαισιωμένην με την ήσυχην 
θάλασσαν του λιμένος της και με καλούτσικα διώροφα μεγάλα σπίτια, υπό των 
οποίων στεγάζονται καφενεία. Η προ της Ανταλλαγής χριστιανική της κοινω-
νία ήτο πολύ φιλόξενη και λίαν περιποιητική, ως εκ του συγχρωτισμού της με 
τον έξω κόσμον, μέσων των φοιτητών και των εμπόρων. Διετήρει μεγάλην εκ-
κλησίαν, τον Άγιον Νικόλαον,75 μετατραπείσαν ήδη εις κινηματογράφον υπό 
των Τούρκων μετά την Ανταλλαγήν, και ετέραν μικράν, την Αγίαν Φωτεινήν,76 
κατεδαφισθείσαν υπό του δημάρχου Οσμάν Νουρή77 εντός του Πρώτου Πολέ-

73 Ο Οθωμανός αεροπόρος Φετχί (Fethi) σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκ. 
Πολέμου. Ακόμα και μετά την επίσημη αλλαγή του ονόματος στις αρχές της δεκαετίας 1930, οι κάτοικοι συνέχισαν να 
χρησιμοποιούν το τοπωνύμιο Μέγρι για την πόλη και την περιοχή της.

74 Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στις 10 Ιουλίου 1886. Σύμφωνα με τα οθωμανικά αρχεία, 50 σπίτια κάηκαν και ο 
καϊμακάμης Σεμσεντίν εφέντης (Şemseddin Efendi) αναγκάστηκε σε παραίτηση, ως ένας από τους κύριους υπεύθυ-
νους, ενώ σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την πόλη, «αλλά τούτο εγένετο αφορμή, 
όπως επί των νέων ερειπίων ιδρυθή νέα όλως πόλις, λαμπρώς ερρυμοτομημένη, κυριολεκτικώς ευρωπαϊκόν άστυ.»

75 «Μια εκκλησία είχε η Μάκρη, τον Άγιο Νικόλαο. Πολύ ωραία εκκλησία, πέτρινη, περιποιημένη. Είχε πρώτα, 
κι εγώ την πρόλαβα, κι άλλη μια μικρότερη εκκλησία, την Αγία Παρασκευή, ήτανε όμως ακριβώς μπροστά στα Δικα-
στήρια τα τούρκικα, στη θάλασσα κοντά, δεν είχε κατάλληλη θέση για εκκλησία και ζητήσανε άδεια από το Πατριαρχείο 
της Πόλης και την γκρέμισαν. Τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά όλα τα μετέφεραν στον Άη-Νικόλα. Ο Άγιος Νικόλαος 
ήτανε μεγάλη εκκλησία, είχε «επινάον», είχε ωραίο θόλο από πάνω, γυναικωνίτη καλό, ξύλινο, υψηλό, να στέκονται οι 
γυναίκες, δεσποτικό θρόνο και εικόνες πολλές. Κάτω ήτανε στρωμένη όλη όμορφα όμορφα με «κοχλάκια» θαλασσινά. 
Ωραίο καμπαναριό είχε με δύο καμπάνες, κτυπούσανε κι ακούγονταν σα μουσική ωραία η φωνή τους. Τα εικονίσματα τα 
είχανε φέρει και από τη Σμύρνη και από τους Αγίους Τόπους είχε λίγα. Εμείς δεν είχαμε πολλούς χατζήδες, αλλά αυτοί 
που πήγανε, είχανε φέρει για την εκκλησία κάτι. Ο Χατζηνικόλας ήτανε, ο Χατζηαποστόλης ήτανε, τους άλλους δεν τους 
θυμούμαι. Όλες οι λειτουργίες, όλες οι συνήθειες της Ορθοδοξίας γίνονταν χωρίς παράλειψη. Εσπερινοί, όρθροι, παρα-
κλήσεις, όλα τα κρατούσανε. Τον Επιτάφιο τον στόλιζαν ωραία τα κορίτσια με ανθούς από λεμονιές κι άλλα λουλούδια της 
εποχής, κρίνα παρθενίας κι άλλα. Μεγάλη Παρασκευή ξημερώνονταν όλες οι γυναίκες στην εκκλησία και τα χαράματα 
έβγαινε ο Επιτάφιος, ξημερώνοντας Μεγάλο Σάββατο. Η Ανάσταση η Πρώτη γίνονταν στις 4 τα ξημερώματα του Πάσχα 
και η Δεύτερη ανήμερα της Λαμπρής το μεσημέρι. Του Αγίου Νικολάου, την ημέρα που γιόρταζε η εκκλησία, 6 Δεκεμ-
βρίου, δεν κάνανε πανηγύρι νά ’ρθουνε απ’ έξω άνθρωποι και να γίνουνε χοροί και γλέντια. Μεγάλη λειτουργία γίνονταν, 
πήγαινε όλος ο κόσμος και μετά το τέλος πήγαιναν οι επίσημοι στο σπίτι του Νικόλαου Λουιζίδη να τον χαιρετήσουνε. 
Γλέντι και διασκέδαση κάνανε όσοι είχαν ονομασία στο σπίτι τους. Ο Άγιος Νικόλαος ήτανε παλιά εκκλησία, ισοχρονίτικη 
με τη Μάκρη πρέπει να ήτανε. Δεν ξέρω τα χρόνια τους. Η εκκλησία είχε ωραίο αυλόγυρο περιφραγμένο. Είχε κήπο μέσα 
με πολλές λεμονιές και μπροστά στην εκκλησία είχε πελώριο παμπάλαιο πλατάνι. Είχε και βρύση μέσα στον αυλόγυρο 
της εκκλησίας με το καλύτερο νερό της Μάκρης. Είχε νεωκόρο η εκκλησία κι αυτός περιποιόνταν και τον κήπο και όλα, 
την εκκλησία. Η κατοικία του ήτανε έξω ακριβώς από τον περίβολο της εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκονταν στο κέ-
ντρο της Μάκρης. Τώρα μάθαμε από πατριώτες που πήγανε στην Τουρκία πως την εκκλησία μας την έκαναν οι Τούρκοι 
κινηματόγραφο.» Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Ελένη Γαζή, 15/3/1965, Μάκρη, Δέσποινα Παπαβασιλείου.

76 Λάθος εκ παραδρομής. Εννοεί το ναΐσκο της Αγ. Παρασκευής, που αναφέρουν όλοι οι υπόλοιποι πληροφο-
ρητές μας. Ναός της Αγ. Φωτεινής δεν υπήρχε στη Μάκρη.

77 Osman Nuri, δήμαρχος Μάκρης τα χρόνια του Α΄ Παγκ. Πολέμου.
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μου του Παγκοσμίου, ως ευρισκομένη πλησίον του Δικαστηρίου. Επίσης πλήρες 
σχολαρχείον μετά δημοτικού, των οποίων οι διδάσκαλοι, εντόπιοι, διεκρίνοντο 
πάντες διά την αρτίαν παιδαγωγικήν των μόρφωσιν. Οι κάτοικοι, έμποροι ξυλεί-
ας, καρβούνων, σιτηρών και βελανιδίων, καταστηματάρχαι, τεχνίται, αλιείς κ. ά., 
διετήρουν την εθνικήν των ενότητα και ήτο βαθιά ριζωμένη μέσα τους η Μεγάλη 
Ιδέα. Κέντρον εισαγωγής της Μάκρης ήτο η Σμύρνη, εξ ης επρομηθεύετο υφά-
σματα, ψιλικά, δημητριακά και άλλα φαγώσιμα και διάφορα είδη. Εξήγε δε εις 
αυτήν σιτηρά και βελανίδια και ακατέργαστα δέρματα, ενώ εις την Αλεξάνδρει-
αν ξυλείαν, ξυλοκάρβουνα και ξύλα,78 εξ ης εισήγε δέρματα ημικατεργασμένα 
βουβαλινά, διά την κατασκευήν ειδικών χωρικών υποδημάτων. Οι μετέπειτα 
κάτοικοι της Μάκρης μετηνάστευσαν σχεδόν εκ Λιβισίου, συνεπληρώθησαν δε 
εξ άλλων ελθόντων εκ Δωδεκανήσου και λοιπών νήσων και εξ Ελλάδος. Τούτων 
απόγονοι είμεθα και ημείς.79 

1885

Ενταύθα θα ενδιαφερθώ διά την δευτέραν μου πατρίδα, την θερινήν μας διαμο-
νήν, το Λιβίσι.80 Τούτο, υπαγόμενον εις Μάκρην διοικητικώς, ήτο υποδιοίκησις 
(τουρκ. μουδιρλίκ),81 αριθμούσα άνω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, όλων Χρι-
στιανών, πλην ελαχίστων Τούρκων χωρικών εις την είσοδον του κάμπου, απο-
τελούντων κεχωρισμένην συνοικίαν.82 Τουρκιστί λέγεται Καγιά (Βράχος), διότι 
είναι εκτισμένον επί ημικυκλοειδούς βουνού της νοτιοδυτικής αυτού πλευράς, 
δεσπόζοντος του προ αυτού μεγάλου και καταπρασίνου δενδροφύτου κάμπου, 
όστις, θεώμενος από το αλησμόνητο Πρινάρι, καφενειακόν σταθμόν της οδού 
Μάκρης εις το έναντι του Λιβισίου οροπέδιον, προκαλεί μίαν μεγάλην έκπληξιν 
και θαυμασμόν, με την εκ χιλίων και πλέον ασπρογάλανην σιλουέταν των ομοι-

78 Ως γνωστόν, από την αρχαιότητα η Αίγυπτος χαρακτηρίζεται «χώρα άδενδρος και άξυλος». Μεγάλες ποσό-
τητες ξυλείας (κυρίως για οικοδομές και έπιπλα) εισάγονταν από την Κύπρο, τον Λίβανο και προπαντός από τη Μ. 
Ασία. Από τα λιμάνια της Μάκρης, του Κιοϊτζέ, του Καλαμακιού και της Αττάλειας εξάγονταν συστηματικά κάθε λογής 
προϊόντα ξύλου στην Αλεξάνδρεια. Στο εμπόριο αυτό πρωτοστατούσαν οι Έλληνες.

79 Ο Σάββας Πασχαλίδης, στο μνημειώδες έργο του «Η Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία» αναφέρεται διεξοδικώς 
και στη σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής και καταγράφει σημαντικά μεταναστευτικά ρεύματα από την Πελοπόν-
νησο, την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα. Ιδιαιτέρως οι σχέσεις της περιοχής με την Κύπρο είναι πολύ παλιές.

80 «Δεν θα σφάλη, αν προσονομάση τις την Μάκρην, τετάρτην ενορίαν Λεβησίου και τον Μακρηνόν Λεβησανόν 
και τανάπαλιν. Σχεδόν όλοι οι Μακρηνοί είχον έναν πόδα εις Λεβήσιον και το έτερον εις Μάκρην, διότι παραθέριζον εις 
Λεβήσιον και διεχείμαζον εις Μάκρην, οι δε πατέρες μας ήσαν Λεβησανοί και μετώκησαν εις Μάκρην διά τας εργασίας 
των.» Πασχαλίδης: 269.

81 Υποδιοίκηση, μουδουρλίκι (τουρκ. müdürlük), με διοικητή τον μουδούρη ή μουδίρη (müdür).

82 Το Λιβίσι είναι οικισμός πολύ παλαιότερος της Μάκρης. Για την πληθυσμιακή ανάπτυξη των δυο κοινοτήτων 
στην πρώιμη οθωμανική περίοδο, αντλούμε στοιχεία από φορολογικά κατάστιχα, από τις οθωμανικές απογραφές 
(από το 1831 και μετά) και από τις επετηρίδες «σαλναμέ» (από το 1886 και μετά). Στα οθωμανικά έγγραφα συναντάται 
το τοπωνύμιο Μάκρη (τουρκ. Meğri) τόσο για τον οικισμό της Μάκρης, όσο και για την ευρύτερη περιοχή που αποτελεί 
τον καζά Μάκρης. Το τοπωνύμιο Λιβίσι απαντάται στα οθωμανικά έγγραφα, ως Ελβίς (Elvis), αλλά επίσης και Καγί 
(Kayı) και Τάσκαγί (Taşkayı).



39

ομόρφων και καλοκτισμένων του σπιτιών,83 τα οποία, κατερχόμενα σαν αρνάκια 
ήσυχα από την γιρλαντένια κλιτύν του εκτισμένου βράχου, απλώνουν τα θέλγη-
τρά των στο μεγάλο, γελαστό, καταπράσινο σεντόνι του κάμπου, μεταβάλλοντα 
συγχρόνως τον ρυθμόν και το ανάστημα αυτών εις ιδιοτρόπους πύργους εξοχι-
κούς. Ο Βράχος του Λιβισιού, συνεχίζοντας την παιγνιδιάρικην δαντελωτήν προ-
χώρησίν του (sic) από αμφότερα τα μέρη της κωμοπόλεως, ενώνεται, διαγράφων 
σχεδόν και περικλείων όλον τον κάμπον ένα μεγάλον κύκλον, διαμέτρου ως 
έγγιστα 3-4 χιλιομέτρων, επί των κορυφών του οποίου είναι κτισμένα εκκλησά-
κια, λάμποντα εκ της παλλευκότητός των, σαν άστρα ημέρας. Ο Χριστός εις την 
υψηλοτέραν νοτίαν κορυφήν εποπτεύει την υγείαν του εν κλωβώ ευρισκομένου 
Λιβισίου. Ο Προφήτης Ηλίας, έναντι αυτού και πλησίον του Πριναριού, χαιρετά 
τους διερχομένους εκ της οδού Μάκρης – Λιβισίου. Η Αγία Παρασκευή, εις την 
νοτιοδυτικήν κορυφήν, είναι ο φρουρός της ετέρας προς τον ορμίσκον οδού και 
τέλος, ο Άγιος Στέφανος είναι θαμών εκδρομέων, με τις όμορφες σκιές των υψη-
λών του πλατάνων και το ωραίο του κρύο νερό.84 

Οι Λιβισιανοί, διαχειμάζοντες επί του βράχου, παραθερίζουν μετά των Μα-
κρηνών εις τον Κάμπον, εις μόνιμα σπίτια ή πρόχειρες εκ θάμνων σκηνές, απο-

83 Στα οθωμανικά αρχεία υπάρχουν τέσσερεις απογραφές ανδρικού πληθυσμού (1835, 1840, 1848, 1886) για 
το Λιβίσι και τη Μάκρη. Ο πληθυσμός του Λιβισιού ξεκινάει από 328 νοικοκυριά το 1835 και αυξάνεται σταδιακά, για 
να φτάσει τα 726 το 1886. Αναλυτικότερα το 1835 το Λιβίσι έχει 328 χανέ (νοικοκυριά) και 652 άντρες, το 1840 κατα-
γράφονται 350 νοικοκυριά και 837 άντρες, το 1848 429 νοικοκυριά και 734 άντρες και στην απογραφή του 1886 726 
νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το ελληνικό κράτος, το 1910 το Λιβίσι έχει 4.450 
κατοίκους, από τους οποίους οι 450 Μουσουλμάνοι, και η Μάκρη 4.785 κατοίκους, από τους οποίους 2.000 Έλληνες, 
1.500 Οθωμανοί και 1.285 Εβραίοι. Το 1915 τα οθωμανικά αρχεία καταγράφουν τον συνολικό πληθυσμό του Λιβισιού 
6.711.

84 «Τα εξωκκλήσια βρισκόντουσαν απάνω στα γύρω βουνά που περικλείανε το Λιβίσι και τον Κάμπο. Αρχίζοντας 
από το ανατολικό άκρο της οροσειράς που έκλεινε το Λιβίσι νότια και προχωρώντας δυτικά, συναντούμε κατά σειρά τα 
εξής ερημοκκλήσια. Λίγο παρακάτω από το μέσον του βουνού του Μιχιά ήταν ο Άης Στέφανος με δυο μεγάλα πλατάνια 
μπροστά του και με πηγαίο νερό. Γιόρταζε στις 2 Αυγούστου. Κάτω από τον Άγιο Στέφανο, και σε απόσταση 300 μέτρα 
πιο χαμηλά από αυτόν, περνούσε ένας δρόμος που ερχόταν από τα Ξερά Περιβόλια και πήγαινε προς το Βατζίκι. Ένα 
χιλιόμετρο πιο πέρα από τον Άγιο Στέφανο ανατολικά και πάνω σ’ αυτόν το δρόμο υπήρχε ένα ξωκκλήσι, η Παναγιά της 
Κύκκου. Εδώ ερχόντουσαν αυτοί που είχαν θέρμες και κόβανε ένα κομμάτι από το ρούχο τους και το κρεμούσαν στην 
εκκλησιά κοντά στο ιερό, και μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς για να γιατρευτούν. Εν συνεχεία, μετά τον Άγιο Στέφανο 
και πάνω στην κορφή του «Βουνού του Χριστού», ήταν το ξωκκλήσι του Χριστού. Το ξωκκλήσι αυτό φαινόταν απ’ όλες 
τις πλευρές του Λιβισιού, σαν να εδέσποζε επάνω από το Λιβίσι. Γιόρταζε στις 6 Αυγούστου, της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος. Η προς την θάλασσα πλευρά του βουνού αυτού ήταν απότομος γκρεμός και λεγόταν «του Χριστού τα γιαλλού». 
Συνεχίζοντας δυτικά, φτάνουμε σ’ ένα άλλο ύψωμα της οροσειράς αυτής, που στην κορφή του ήταν το ξωκκλήσι της 
Αγιάς Παρασκιβγής, εδώ γιόρταζαν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Στο δυτικό ύψωμα του Κάμπου και ακριβώς πάνω από 
το Κελεμιθάρι, βρίσκεται ερειπωμένο το ερημοκκλήσι τ’ Άη-Λευτέρη. Πέρα, στο δυτικό άκρο του βουνού και προς την 
πλευρά που βλέπει τη θάλασσα, είναι τ’ Αύκουλα το Μοναστήρι, σκαλισμένο μέσα σε βράχο, σ’ απότομη πλαγιά, σχε-
δόν κατακόρυφα πάνω από τη θάλασσα. Όταν ύστερα από πολύ κόπο, έφτανες σ’ ένα ορισμένο ύψος, ανέβαινες πολλά 
σκαλιά, και ύστερα πάλι κατέβαινες από την άλλη πια μεριά της θάλασσας, για νά μπεις στο χώρο του Μοναστηριού. 
Η θέση του είναι κατάντικρυ στη Ρόδο, είναι το τελευταίο ύψωμα της νοτιοδυτικής άκρης της Μικρασίας. Σε διαυγή 
νύκτα φαίνονται τα φώτα της πόλης της Ρόδου. Βόρεια του Κάμπου του Λιβισιού και στην κορφή του υψώματος που το 
χωρίζει από τη Μάκρη, ήταν το ερημοκκλήσι του Προφήτη Ηλία, τ’ Άη-Λια γινόταν μεγάλη γιορτή, στις 20 Ιουλίου. Στη 
θέση Τρουσμουάρι, δυτικά του Λιβισιού και προς την πλαγιά του βουνού, χαμηλά προς τη θάλασσα και βόρεια ως προς 
το μοναστήρι Αύκουλα, ήταν το ξωκκλήσι της Παναγιάς του Χάσπελι.» Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Λυκία, 
Καλλ. Μπουγιούκου, Αντ. Τζιζής, 1956. Ξωκκλήσια.
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λαμβάνοντες τα αγαθά των κτημάτων τους, τα οποία παράγουν άφθονα σύκα και 
σταφύλια διαφόρων τύπων και χρωμάτων και εκ των οποίων εξάγουν ωραία και 
εκλεκτά κρασιά και τσίπουρα, γλυκύτατα και αρωματικά πετιμέζια και ρετσέλια,85 
κοφτή (στερεοποιημένο πετιμέζι με καρύδια)86 και μαρμελάδες και άλλα διάφορα 
οπωρικά και ολίγα μεν, αλλ’ ονομαστά πεπόνια. Νερά πηγαία, καθαρά και κρύα 
εδρόσιζαν –φευ!– τους κατοίκους το καλοκαίρι, ενώ τον χειμώνα πηγαί και όμ-
βρια συνεπλήρωνον την ύδρευσιν. Τα εκ των κλιτύων όμβρια νερά, διοχετευό-
μενα διά των οδών του Κάμπου, εχώνευον εις το επικλινέστερον μέρος αυτού και 
δι’ ενός λαβυρινθώδους οχετού, εχάνοντο μυστηριωδώς εις την θάλασσαν. Το 
μέρος αυτός ελέγετο Λίμνες και ήτο λίαν γόνιμον, ο δε οχετός Χάροντας.

Οι κάτοικοι, ολίγοι έμποροι και πολλοί τεχνίται, το πλείστον υποδηματοποιοί 
αρβυλών, γανωταί, κτίσται και άλλοι, μετέβαινον εις τα χωριά και αντήλλασσαν 
την τεχνικήν ιδιότητα και ικανότητά των με διάφορα προϊόντα, μεταφέροντες δε 
ταύτα εις το τέλος της σεζόν, εξεχείμαζον εις τας εστίας των.87 Αι γυναίκες ησχο-
λούντο με την οικοκυροσύνην, με τον αργαλειό (γούβα), υφαίνουσαι πάνινα και 
μεταξωτά υφάσματα, των οποίων η μέταξα ήτο προϊόν ιδίων μεταξοσκωλήκων, 
κατεγίνοντο εις τα κτήματά των και εις την φυτείαν καπνών και εις άλλα. Ήσαν 
πολύ καθαραί, υγιείς, φιλόξενες και εις τα σπίτια των πολύ νοικοκυρές. Οι κάτοι-
κοι, μετανάσται εκ Κρήτης, Δωδεκανήσου, Μάνης και άλλων ελληνικών νήσων, 
εσχημάτισαν ένα κράμα γλωσσικής διαλέκτου88 βαρύ και ολίγον δυσνόητον εν 
τη αρχή, εξελιχθέν όμως συν τω χρόνω και συγκερασθέν, αφ’ ης η Μάκρη επε-
κοινώνησε με τον έξω κόσμον, ήλλαξε και απέκτησε και απαλότερον τόνον και 
καλυτέραν ηχώ. Περί της διαλέκτου Λιβισίου πραγματεύεται εκτενώς ο σοφός δι-
δάσκαλος όλων των επιστημόνων της Μάκρης και Λιβισίου, Μιχαήλ Μουσαίος, 
εν τω συγγράματι αυτού Βατταρισμοί.89 

85 Ρετσέλι: γλυκιά κολοκύθα βρασμένη σε πετιμέζι. Συνεκδ. όλα τα γλυκά κουταλιού αποκαλούνταν ρετσέλια 
(τουρκ. reçel).

86 Η κοφτή είναι παρόμοια με τα λεγόμενα μουστοσούτζουκα ή γλυκοσούτζουκα.

87 Συνήθως οι Λιβισιανοί τεχνίτες έφευγαν μετά το Πάσχα και επέστρεφαν μετά του Αγ. Δημητρίου. Μετέβαιναν 
σε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια με τουρκοχώρια, όπου πουλούσαν την τέχνη τους, δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιό-
μετρα μακριά από τον τόπο τους.

88 Για τη μακρηνολιβισιανή διάλεκτο, βλ. Ν. Π. Ανδριώτης, Το ιδίωμα του Λιβισιού της Λυκίας, Αθήνα 1961, και 
Μιχαήλ Ι. Μουσαίος, Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου, εισαγωγή Βάλτερ Πούχνερ, Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμος Ε΄, σ. 275-359, 
Αθήνα 1984-1985.

89 Όπως γράφει στον πρόλογο, ο Μουσαίος στη μελέτη του (Μιχ. Ι. Μουσαίος, Βατταρισμοί ήτοι λεξιλόγιον της 
Λειβησιανής διαλέκτου μετ’ εγχωρίων παροιμιών εν τέλει, εν Αθήναις. Εκ του τυπογραφείου Παρνασσού, 1884, σσ. 
ε-κστ΄) παρουσιάζει ένα «λεξιλόγιον επανορθωτικόν της χυδαίας ημών γλώσσης», μέσω του οποίου ελπίζει ότι θα 
«διορθωθή το εγχώριον ημών ιδίωμα, αντικαθιστάμενον διά της καθαρευούσης καθωμιλημένης ημών γλώσσης.» Σε 
επιστολή του «προς το Σεβαστόν προεδρείον του Συλλόγου Κοραή, εις Αθήνας», την οποία προτάσσει ως πρόλογο 
στο θεατρικό του έργο Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου, γράφει: «Κύριε Πρόεδρε, Από της τουρκικής κατακτήσεως οι 
εν Μικρά Ασία Έλληνες απώλεσαν πολλαχού και μάλιστα εν τη Μεσογαία την Ελληνικήν Γλώσσαν, και είτε διά της βίας 
είτε διά την χρονίαν μετά των Τούρκων επιμιξίαν είτε διά την αραίωσιν του πληθυσμού εξενίκησε τέλειον η Τουρκική 
γλώσσα και λησμονηθείσης της ελληνικής, διατελούσι τουρκόφωνοι. Εάν δέ που έμεινε γλωσσάριόν τι ελληνικόν, παρε-
μορφώθη επί τοσούτον η γλώσσα και επληρώθη τοσούτων τουρκικών λέξεων και ιδιωμάτων, ώστε είνε ακατάληπτος 
τοις αλλοδαποίς ομογενέσιν, οίον εν Χαλδία, εν Ικονίω, εν Σίλλη, εν Φερτεκίω, εν Πόντω και όπου αλλού ακούονται τοι-
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Δύο εκσυγχρονισμέναι μεγάλαι εκκλησίαι90 και πλήθος μικρών, καθώς και 
δύο πλήρη σχολαρχεία και δημοτικά ήσαν τα πνευματικά κέντρα των δύο ενορι-
ών, συγκεντρούντα κάθε ελληνικό ιδεώδες, αλλά και κάθε ρωμαίικη ιδιοτροπίαν 
και παρεξήγησιν. Ένα σκληρόν και οπωσδήποτε απάνθρωπον σύστημα επεκρά-
τησε κατά των κοριτσιών που υπηρετούσαν εις τα σπίτια των πλουσίων, να τας 
μεταχειρίζονται οι τελευταίοι ως υποζύγια, υποχρεώνοντες ταύτα να μεταφέρωσιν 
διά των ώμων των και με τις πλάτες των διάφορα πράγματα εκ Μάκρης εις Λιβίσι 
και τανάπαλιν. Φαντάζομαι ότι δεν θα ήτο δυνατόν να συνεχισθή αυτή η κατα-
στρατήγησις και η εκμετάλλευσις της καλοσύνης και ελευθερίας των ανθρώπων.

1886

Το Λιβίσιον απέχει της Μάκρης περί την ώραν [πεζή], συνδέεται δε μετ’ αυτής 
δι’ αμαξιτής ελικοειδούς οδού, χαραγμένης επί αυχένος βουνού, ούτινος η δεξιά 
πλευρά σχηματίζει τον φυσικόν λιμένα της Μάκρης, η δε αριστερά τον ορμίσκον 
Βαΐ του Λιβισιού, χρησιμεύοντα ως επίνειον ήκιστα χρήσιμον εις αυτό.

Πλησίον και νοτιοανατολικώς του Λιβισίου ευρίσκεται το Πελτζιγές91 (βουνα-
λάκι), με ωραίον αβαθή ορμίσκον και ευφορωτάτην πεδιάδα φιλοξενούσα πορ-
τοκαλεώνας πλουσίους και λαχανοκήπους καλούς, ώντινων οι ιδιοκτήται Χρι-
στιανοί εξεπατρίσθησαν ήδη. Έτι νοτιότερον ευρίσκεται η Φαράλια,92 η Παραλία, 
με Τούρκους κατοίκους, οίτινες, χρησιμεύσαντες ως εργάται εκκοπής ξύλων και 
μεταφοράς ξυλείας κατά τους χρόνους της εμπορίας του πατρός μου, οφείλουν 
πολλά λεπτά έτι προς ημάς. Εις την Φαράλιαν υπάρχουν πολλά μνημεία αρχαία. 
Τα δε άφθονα νερά της και το ειδικόν χώμα συντελούν εις την πλουσίαν παρα-
γωγήν μεγάλων κρεμμυδιών και λιπαρών και μεγίστων γλυκών κολοκυνθιών, 
ώντινων το βάρος ενός ζεύγους αποτελεί φορτίον ενός όνου!93 
αύτα μιξοβάρβαρα ελληνικά γλωσσάρια. Εν Λειβησίω δε, κωμοπόλει της Λυκίας παρά τη Μάκρη, παρέμεινεν η Ελληνική 
Γλώσσα εν μεγίστη παραφθορά και ανάμικτος μετά πολλών τουρκικών λέξεων, φράσεων και παροιμιών, σώζουσα όμως 
τους χαρακτήρας του μεσαιωνικού ελληνισμού. Διατελών δε διδάσκαλος εν τη κωμοπόλει ταύτη από τεσσαράκοντα και 
πλέον ετών, επέστησα την προσοχήν μου εις την εγχώριον διάλεκτον, ως πρώτιστον όργανον της διδασκαλίας, και έκτοτε 
καταγίνομαι και διά του προφορικού και διά γραφής εις την διόρθωσιν της διαλέκτου ταύτης.»

90 Πρόκειται για την εκκλησία του Ταξιάρχη, χτισμένη ψηλά στον Στούμπο, και για την εκκλησία της Κάτω 
Παναγιάς, που χτίστηκε στην «κάτω» συνοικία το 1854. Και οι δυο φέρουν τα χαρακτηριστικά της δωδεκανησιακής 
ναοδομίας, με τις δυτικές επιρροές. Σώζονται σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση, αλλά και πάλι δεσπόζουν στο Λιβίσι. 
Οθωμανικό έγγραφο με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1741, στο οποίο ο υπεύθυνος για τις θρησκευτικές υποθέσεις 
Μάκρης ζητάει άδεια για αναστύλωση της εκκλησίας του Ταξιάρχη, που είχε υποστεί καταστροφές από τον καιρό και 
τους επισκέπτες, αναφέρεται ότι η εκκλησία εκείνη χρονολογείται από την εποχή της Άλωσης.

91 Ο Πελτζιγές ή το Περτσεέζι, Πελτζεέζι και Μπελτζιάζι (τουρκ. Belceğiz) ήταν παραθαλάσσιο χωριό 5 χλμ. Ν.Α. 
του Λιβισιού και 9 χλμ. από τη Μάκρη. Κατοικούσαν εκεί λίγοι Χριστιανοί με πολλά περιβόλια με οπωροφόρα δένδρα, 
εσπεριδοειδή και λαχανόκηπους. Είχε μια εκκλησία, την Παναγία, αλλά δεν διέθετε σχολείο.

92 Μαρτυρία για τη Φαρέλια (Φαράλια), στο Κ.Μ.Σ., Λιβίσι, Αντ. και Παρ. Λουίζος: «Μια ώρα από τον Καθαρρά-
κτη είναι η Φαρέλια, βουνό που καταλήγει στη θάλασσα. 80 τούρκικα σπίτια. Καλλιεργούν κρεμμύδια, κολοκύθια, ξινά. 
Έχουν μελισσοτροφία. Πολλά τρεχάμενα νερά και ο τόπος εύφορος.»

93 Αυτό το τεράστιο μέγεθος των γλυκιών κολοκύθων, που δύο και μόνον έφταναν να αποτελέσουν το φόρτω-
μα ενός γαϊδάρου (!), φανερώνει την φυσική ευφορία του τόπου εκείνου χωρίς την προσθήκη χημικών.
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Το κλίμα του Λιβισιού είναι θαυμάσιον, ως περικλειόμενον δε το Λιβίσι μετά 
του Κάμπου, είναι αμυντικώτατον εις κάθε έξωθεν επιδημικήν νόσον. Πολλά 
μνημεία σώζονται και εν Μάκρη, σαρκοφάγοι και μαυσωλεία. Η μεγαλυτέρα 
όμως περιοχή αυτών ευρίσκεται εντός του παρά την Μάκρην κτήματος Χαραλά-
μπους Παυλίδου, αδελφού του πενθερού μου, των οποίων η συνέχεια έξω του 
κτήματος καταλήγει εις ύψωμα, εφ’ ου ευρίσκεται Ακρόπολις, την οποίαν μολύ-
νει ήδη η υπό των Τούρκων κτισθείσα αποθήκη πολεμοφοδίων, βομβαρδισθεί-
σα κατά τον πόλεμον του 1914 υπό γαλλικού πολεμικού και επανοικοδομηθείσα 
υπό των πρώτων κατόπιν, δι’ εράνων των Χριστιανών!

Πέριξ της Μάκρης υπάρχουν πολλά μεταλλεία, ιδίως χρώμεια,94 των οποίων 
πλουσιώτερον είναι το εις το χωριόν Καργί95 και επί του όρους Σουσάμ Πελί,96 
επ’ ονόματι του εν Σμύρνη αγγλικού οίκου Πάτερσον, επί του οποίου ο πενθερός 
μου είχε ένα σοβαρόν μερίδιον, δικαίωμα εφευρέσεως, ούτινος δικαιώματος 
επροίκισεν εις την σύζυγόν μου Καλλιρρόην τα 2/8, τα μηδέποτε αναγνωρισθέ-
ντα παρά των ιδιοκτητών.

Την Μάκρην διαρρέει μικρός χείμαρρος, εκβάλλων εις τον λιμένα και καθι-
στών τούτον αβαθή εκ της ιλύος. Ο λιμήν της Μάκρης έχει σχήμα ωμέγα, εις το 
στόμιον του οποίου ευρίσκεται ως προμαχών η νησίς Παλαιά Μάκρη97 με διά-
φορα κτίσματα αρχαία και υδραγωγείον, του οποίου οι αγωγοί κατευθύνονται εις 
την ξηράν, εξ ου εξάγεται ότι ήτο ηνωμένη μετ’ αυτής.98 Είναι δε ο λιμήν αφανής 

94 Από το 1875 και μετά Άγγλοι έμποροι εγκατεστημένοι στη Σμύρνη ενδιαφέρονται για αποθέματα χρωμίου. 
Ο Βρετανός Τζον Πάτερσον (John D. Paterson), πράκτορας της εταιρίας J. J. White & Co., αναδείχθηκε ως ο σημα-
ντικότερος εισαγωγέας χρωμίου στην Βρετανία. Ο Πάτερσον λειτουργούσε τα 19 από τα 24 συνολικά ορυχεία χρω-
μίου σε όλη την Τουρκία. Το 1879 απέκτησε άδεια (6 άδειες)  να εκμεταλλευτεί μια έκταση 2.424 στρεμμάτων κοντά 
στη Μάκρη. Το 1899 η νομοθεσία για τα ορυχεία άλλαξε υπέρ των Οθωμανών υπηκόων. Η ανακάλυψη μεγάλων 
κοιτασμάτων χρωμίου στη Νέα Καληδονία και στον Καναδά, το 1908, προκάλεσε πτώση στις παγκόσμιες τιμές και 
μείωση στις εξαγωγές τουρκικού χρωμίου. Πολλά ορυχεία στην Τουρκία επηρεάστηκαν από την πτώση των τιμών, 
σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της μεταφοράς στις ακτές, ωστόσο τα ορυχεία της Μάκρης άκμασαν, εξαιτίας της 
εγγύτητας με το λιμάνι της Μάκρης. Μετά τον πόλεμο, η Μάκρη έμεινε η μόνη πηγή εξαγωγής χρωμίου της Τουρκίας. 
Μακρηνολιβισιανοί που δραστηριοποιήθηκαν στην εξόρυξη και την εκμετάλλευση χρωμίου, αλλά και μαγγανίου, 
είναι ο ευεργέτης της Μάκρης Χατζη-Νικόλαος Λουιζίδης, ο Παυλίδης, ο Εμμ. Δημητριάδης κ. ά.

95 Το χωριό Καργί (τουρκ. Kargi) βρίσκεται 9 χλμ. Β.-Β.Δ. της Μάκρης και περί τα 3 χλμ. Β.Α. από τη θάλασσα. 
«Είναι σκάλα για μεταλλείο και για ξύλο. Όταν ερχόμαστε από τη Μάκρη, περνούμε δίπλα από το μύλο του Καργί και 
φτάνουμε στον κατήφορο του Καργί. Περνούμε τη γέφυρα και παίρνομε ανήφορο. Μετά μια ώρα φτάνομε στο Κιτσούκ-
Καργί.» (Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος).

96 Σουσάμ Πελί, στα τουρκ. Susam Beli.

97 «Η παλαιά Μάκρη βρισκόταν στο νησί που είναι στην είσοδο του λιμανιού. Τώρα βλέπει κανείς μόνο ερείπα. Ένα 
μέρος των ερειπίων βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Άμα προχωρήσεις με βάρκες πενήντα μέτρα και κοιτάξεις μέσα στη 
θάλασσα, φαίνονται ερείπια σπιτιών και εκκλησιών. Εσκή-Μέγρη την έλεγαν οι Τούρκοι την Παλιά Μάκρη. Όπως άκου-
σα, η Π. Μάκρη ήταν πολιτεία, έγινε σεισμός και χάλασε και βούλιαξε και ένα μέρος. Και από τη βάρκα μέσα φαίνονται 
τα χτίρια, που ήταν μέσα στη θάλασσα. Οι παλιοί έλεγαν πώς η Π. Μάκρη ήταν ενωμένη με την ξηρά και, με το σεισμό 
που χάλασε η πολιτεία, βούλιαξε και ένα μέρος κι έγινε η Π. Μάκρη, όπως και το Κιζίλ-Ατά.» (Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, 
Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος, Παλ. Μάκρη).

98 «Δεν ήτανε μικρή πολιτεία η Μάκρη. Λέγανε, όπως άκουγα από τους άντρες, πως είχε πάνω από 5.000 κα-
τοίκους σύνολο. Μέχρι να γίνει ο Τουρκοκρητικός πόλεμος, οι Τούρκοι ήτανε λιγότεροι στη Μάκρη, έτσι λέγανε, ύστερα 
φέρανε πολλλούς Τουρκοκρητικούς κι αυξήσανε. Οι Τούρκοι, πριν τον πόλεμο της Κρήτης, πολύ λιγότεροι από τους 
Ρωμιούς ήτανε. Ελληνικές οικογένειες είχε μέχρι 600 και καμιά εκατοστή οικογένειες ήτανε οι Εβραίοι. Με τους Τουρκο-
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εις τους πλέοντας προς αυτόν, μέχρι του στομίου του, περί τα 100 μ. Το βάθος 
του λιμένος φθάνει τα 25 μέτρα ίσως.99 

Την χρονιά αυτή μετέβη η Ευαγγελία μας εις Σμύρνην, φοιτήσασα επί εν έτος 
εις το Ομήρειον Παρθεναγωγείον.100 

1887

Είχον εισέλθει ήδη εις το τέταρτον έτος και αι αισθήσεις μου κάπως ήρχισαν να 
νοιώθουν την φύσιν. Δεν μ’ έφυγε ποτέ από την μνήμην το εξής γεγονός: εις το 
μεγάλο δωμάτιον του σπιτιού μας, προς τον δρόμο, παρουσιάσθη ένα χονδρό 
φίδι, χρώματος μωσαϊκού, με μαύρας και γκρίζας κηλίδας, το οποίον απήλθεν 
επί της οροφής και εκρύβη μεταξύ των δοκών αυτής. Οι εν τη οικία θορυβηθέ-
ντες, έκαυσαν αμέσως παλαιά δέρματα υποδημάτων εντός του δωματίου, του 
οποίου έκλεισαν τα παράθυρα και την θύραν και εκ του σχηματισθέντος καπνού 
και ανθρακικού οξέος ηναγκάσθη τούτο να εξέλθη της κρύπτης, γενόμενον στό-
χος του όπλου του Πέτρου υποδηματοποιού, όστις ήδη το ανέμενε. Η γυναίκα 
του ως άνω Πέτρου μοι εθήλασε, επειδή η μητέρα μου δεν είχε γάλα.

Το σπίτι, εις ο εγεννήθην, ήτο το προικώον τοιούτον της μητρός μου, παλαι-
ού τύπου. Απέναντι αυτού υπάρχει δρομίσκος, ολίγον ανωφερής, βάθους 30 
περίπου μέτρων, ούτινος η δεξιά πλευρά με διάφορα επ’ αυτής κτίσματα ήτο του 
πατρός μου. Εν συνεχεία δε ταύτης είχε και αρκετά μεγάλο οικόπεδον, σχηματί-
ζον τούτο μετά της ρηθείσης πλευράς ένα τρίγωνον, σαν γάμμα κεφαλαίον αντί-
στροφον. Το οικόπεδον τούτο ήτο προωρισμένον διά την νέαν μας κατοικίαν.

Αρκετό τμήμα της Μάκρης ήτο καλυμμένον από την θάλασσαν και ολίγον 

κρητικούς θα φτάσανε κι οι Τούρκοι τις 600 οικογένειες. Τώρα στη Μάκρη όλο Τούρκοι είναι και έχει και Εβραίους. Αυτοί 
δε φύγανε μαζί μας στο 1922. Ούτε εξορίες πήγανε. Το σημάδι για την εξορία ήτανε η πίστη στο Χριστό. Οι Έλληνες της 
Μάκρης δεν ήτανε ντόπιοι, Λιβισιανοί ήτανε η πλειοψηφία και είχε και λίγες οικογένειες από Ρόδο και πολύ λίγες και από 
Κω. Πότε ήρθανε πρώτη φορά και κτίσανε τα σπίτια τους και κατοικήσανε στη Μάκρη δεν το ξέρω. Υπήρχανε όμως γέροι 
και γριές που πάνω από 80 χρονώ στα χρόνια μας που ήτανε γεννημένοι στη Μάκρη. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Γι’ αρχαία 
λέγανε πολλά. Είχε παλιούς αρχαίους ναούς έξω από τη Μάκρη, τι λέγανε τα γράμματα επάνω δεν ξέρω, ήτανε όμως 
πολύ αρχαία. Είχε και το νησάκι,  μεσ’ το λιμάνι της Μάκρης, την Παλιά Μάκρη που λέγανε, κι εκεί είχε ερείπια πολλά. Για 
να λέγανε πώς ήτανε η αρχαία πολιτεία γι’ αυτό και οι Τούρκοι το ονοματίζανε Εσκί Μέγκρ, Παλιά Μάκρη δηλαδή. Νησάκι 
ήτανε επί των ημερών μας, στα παλιά χρόνια όμως ήτανε ενωμένο με την ξηρά κι από σεισμό χώρισε κατόπι.» (Κ.Μ.Σ. 
Ελένη Γαζή, 15/3/1965, Μάκρη, Δέσποινα Παπαβασιλείου).

99 «Ο κόλπος της Μάκρης είναι πολύ μεγάλος και πολύ ασφαλισμένος. Και χίλια καράβια να μπουν θα τα χωρέσει. 
Αλλά είναι λασπώδης. [...] Β.Α. ο κόλπος είναι λασπώδης, Β.Δ. είναι πετρώδης. Στα Β.Α. το μέρος λέγεται Αλυκές. Λέγεται 
έτσι, γιατί πρωτύτερα έκαναν εκεί αλάτι. Τ’ αλάτι όμως δεν γίνουνταν τόσο καλό. Γιατί ήταν λασπώδες το μέρος, γι’ αυτό 
τις κατάργησαν. Έμεινε όμως η ονομασία. Το λιμάνι της Μάκρης έχει πολλά ψάρια. Ψαρεύουν και μέρα και νύχτα μέσα σ’ 
αυτό. Ψαρεύουν με τράτες, με παραγάδια και με χτυπητά δίχτυα.» (Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή 
Κυπραίος, κόλπος Μάκρης).

100 Το Ομήρειον Παρθεναγωγείον (1881-1922) ήταν ένα από τα δύο ονομαστά παρθεναγωγεία της Σμύρνης, ισό-
τιμο με το Αρσάκειο. Ιδρύθηκε από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Σμύρνης, με πρωτοβουλία των Παύλου Αθηνογένη 
και Διονυσίου Μαρκόπουλου και μοναδική διευθύντρια την Ελένη Λουίζου. Οι απόφοιτες έπαιρναν πτυχίο δασκάλας 
και γίνονταν δεκτές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς εξετάσεις. Το θαυμάσιο νεοκλασικό κτήριο του Σμυρνιού αρχι-
τέκτονα Ξενοφώντος Λάτρη κάηκε ολοσχερώς το ‘22.
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κατ’ ολίγον οι κάτοικοι το εγέμισαν, προχωρήσαντες μέχρι βάθους 3 περίπου 
μέτρων, ένθα η προκυμαία. Εκ της γειτνιάσεως της θαλάσσης με τα πολλά ανα-
βλύζοντα νερά, έλαβον ταύτα γεύσιν υφάλμυρον, χρησιμοποιούμενα μόνον εις 
υπηρεσιακάς ανάγκας. Τα νερά ταύτα συσσωρεύονται εντός μεγάλης αβαθούς 
δεξαμενής και εκείθεν διά ρύακος χύνονται εις την θάλασσαν. Πόσιμα νερά 
υπάρχουν δύο πηγαί, εξ ων της πρώτης τα μετέφερε δι’ εξόδων του ο Τοραπής, 
πρώτος σύζυγος της θείας μου Χατζη-Χρυσαφίνης, διά οχετών εκ κεραμοκονι-
άματος εντός καλοκτισμένης δεξαμενής, πλησίον του Αγίου Νικολάου. Το νερό 
αυτό είναι σπάνιον «επιτραπέζιον ύδωρ» εύγεστον και εύπεπτον μέχρις αφαντά-
στου σημείου. Της δευτέρας πηγής τα μετέφερε ο Χατζη-Νικόλαος Λουιζίδης διά 
σωλήνων εις τρεις μικροτέρας δεξαμενάς, εις διάφορα μέρη.

1888

Διατρέχων το πέμπτον έτος, ενθυμούμαι πολύ καλά την εις Λιβίσιον μετακόμισίν 
μας εις το εκεί κτήμα μας. Μ’ εσήκωνε κάποια γυναίκα του σπιτιού μας, Δέσποι-
να Ζεϊπέκ Μανώλη. Φαίνεται όμως ότι καθ’ οδόν ήμην ανήσυχος και έκλαιον. 
Εκείνη, εν τη προσπαθεία της να με κάμνη να μη κλαίω, με έλεγε μια φράση 
πολύ φοβερισμένην (sic): «Σώπα και θα σε φάγη η κατσίκα!». Ούτως, εμποιούσα 
μοι περισσότερον φόβον, μ’ έκαμνε να κλαίω περισσότερον. Το κτήμα μας του 
Λιβισίου ήτο 12 στρεμμάτων, κατάφυτον από συκιές, των οποίων αι οπώραι εις 
γεύσιν, χρώμα και μέγεθος μένουν εν τη μνήμη μου ανεξίτηλα. Είχε και πολλές 
μηλιές, κυδωνιές, ροδιές και μια μεγάλη βερυκοκιά, σπανίας γεύσεως οπωρών, 
επί της αυλής μας. Επίσης είχομεν αρκετό αμπέλι και μεγάλη και πυκνή κληματα-
ριά. Το σπίτι μας ήτο τριώροφο, έκαστος [όροφος] εκ τούτων είχε δύο δωμάτια. 
Το επάνω πάτωμα είχε και ένα χωλ μεγάλο επί πλέον και προεξέχον ένα φαρδύ 
μπαλκόνι, επί του οποίου κάθε θνητός ησθάνετο τις πανσέληνες καλοκαιρινές 
νύκτες σωστή μαγεία. Πλησίον του τοίχου της Β.Α. πλευράς, διέρχεται ο δρόμος 
του Λιβισίου - Μάκρης, διασχίζων το ωραίον εξοχικόν κέντρον Τρία Καβάκια 
(πλατάνια),101 υπό την σκιάν των οποίων εγίνοντο αι καλύτεραι διασκεδάσεις. 
Μια μεσοτοιχία μάς εχώριζεν από το κτήμα του θείου Χατζη-Αποστόλου, του 
οποίου το σπίτι [ήτο] αρχοντικό πυργόσπιτο. Ήταν η κατοικία του παππού μου 
Ακ Βασίλη. Βορειοδυτικώς, το κτήματα του θείου Βλασίου, εις απόστασιν 30 μ. 
περίπου, δυτικώς δε τούτου εις την ιδίαν απόστασιν του θείου Χατζη-Νικολάου. 

1889

Αυτήν την χρονιά είχον εισέλθει εις το έκτον έτος. Δεν λησμονώ την μετακόμισίν 
μας εις το νέον μεγάλο μας σπίτι της Μάκρης, το οποίον εν τω μεταξύ έκτισεν 

101  Τρία Καβάκια σημαίνει τρεις λεύκες (αίγειροι). Εκεί βρίσκονταν δυο-τρία καφενεία και ήταν τόπος διασκέ-
δασης.
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ο πατέρας μου εις το προμνησθέν οικόπεδον, εις το βάθος τής έναντι του πα-
λαιού μας σπιτιού παρόδου. Ζωηρότατα ενθυμούμαι την σιλουέτα του βαφέως, 
με την χρωματισμένη φορεσιά, το υψηλό και ξερακιανό ανάστημα και τα ξανθά 
μαλλιά. Ήτο Ρόδιος και ονομάζετο Θαρρανός.102 Το σπίτι μας, ως εκ του επικλι-
νούς του οικοπέδου, ήτο πολύ υψηλόν αλλά μόνον με ένα πάτωμα, ως εκτισμέ-
νον επί αποτόμου βράχου. Επί του μοναδικού αυτού, πλην μεγάλου πατώματος, 
υπήρχον τα εξής δωμάτια. Το σαλόνι και το δωμάτιον ύπνου των Βασιλάκη και 
Θεοδοσίου, διαστάσεων 6χ5 μ., δεξιά τω ανερχομένω, ενώ αριστερά ήσαν το 
δωμάτιον ύπνου των γονέων (5χ4), το δωμάτιον της Ευαγγελίας μας, μετά της 
οποίας εκοιμώμην (3χ4) και την τραπεζαρίαν (5χ4). Εις το μέσον ένας πλούσιος 
διάδρομος 12χ3 μ. εχώριζε το σπίτι εις δύο, συγκοινωνών με την αυλήν, ένθα 
το αποχωρητήριον, και με την έξοδον υπηρεσίας. Η κουζίνα ήτο εκτισμένη έξω 
του σχεδίου του σπιτιού, συγκοινωνούσα μετά της τραπεζαρίας, της εξόδου υπη-
ρεσίας και του κήπου, διά τριών θυρών, όστις κήπος ευρίσκετο άνωθεν του σπι-
τιού επικλινώς, πλαισιώνων τούτο αμφιθεατρικώς με προτοιχώματα (μπεζούλια). 
Αρκετοί, αλλ’ ευτυχώς ακίνδυνοι σκορπιοί κατά το φθινόπωρο παρουσιάζοντο 
εκ της γειτνιάσεως με το βουνό. Από το δώμα της κουζίνας είχομεν ενώπιον μας 
όλον τον λιμένα και την πόλιν.

Ο πατήρ μου ήτο εν τη μικρά του ηλικία μαθητευόμενος εις ραφείον εντοπίων 
ενδυμάτων και είχε μάθει αρκετά την τέχνην. Τον ενθυμούμαι δε, όταν ήμην 
μικρό παιδί, ράπτοντα για γούστο επιδεξίως και οπλισμένο το δάκτυλό του με 
μια ωοειδή μαύρη δακτυλήθρα. Τότε σχολεία δεν υπήρχον. Τα παιδιά από τους 
ιερείς εμάνθανον το ψαλτήρι, όπως έπραξε τούτο και ο πατήρ μου με διδάσκαλον 
τον πατέρα του. Επειδή δε ήτο και καλλίφωνος, έμαθε κι έψαλλε θαυμάσια, διότι 
εδιδάχθη παρά του πατρός του την μουσικήν. Μέχρι γήρατος έψαλλε πάντοτε ως 
δεξιός ψάλτης, οσάκις δεν έλειπεν εκ Μάκρης, μελωδικότατος, κατανυκτικώτα-
τος και συμπαθέστατος. Υψηλού αναστήματος, εύσωμος, κόκκινος, με βάδισμα 
επιβλητικόν και μέτριον, ανδρικόν και ρυθμικώτατον. Εις πολύ μικράν δε ηλι-
κίαν αντικατέστησε την βράκα με ευρωπαϊκήν ενδυμασίαν και ως ράπτης που 
ήτο τότε, είχε αρκετό γούστο εις την επιλογήν του υφάσματος και της μόδας. Εις 
εφηβικήν ηλικίαν μπήκε στην υπηρεσία του εμπορικού γραφείου του γέρου Κα-
ζίλλη,103 ένθα ευδοκίμως προήχθη. Μετά τον θάνατον δε εκείνου, ανέλαβε ατο-
μικήν του εργασίαν, εχρησίμευσε δε και ως διερμηνεύς104 του εν Μάκρη Γαλλι-

102 Θαρρανός: πιθανότατα λεγόταν Θαρρινός ή Θαρρενός, από το μοναστήρι του Αρχαγγέλου στο Θάρρι της Ρό-
δου, στο οποίο οι Ροδίτες έταζαν πολλά παιδιά και τους έδιναν το όνομα αυτό.

103 Αντώνιος Καζίλλης. Ο Αντώνιος Καζίλλης γεννήθηκε το 1814 στη Ραγούζα της Δαλματίας (σήμ. Ντουμπρόβ-
νικ), που τότε ανήκε στην Αυστρία. Ιταλικής ιθαγενείας, διετέλεσε υποπρόξενος της Γαλλίας στη Μάκρη από το 1852 
έως το 1870, που ανέλαβε ο γιος του Ιππόλυτος Καζίλλης. Παράλληλα με τα γαλλικά συμφέροντα, ήταν επιφορτισμέ-
νος και επί πλέον επιτετραμμένος για τα αυστριακά και κατά καιρούς για τα βρετανικά και τα ελληνικά συμφέροντα, 
πριν από την ίδρυση του Ελληνικού Υποπροξενείου, το 1864, αλλά και αργότερα, κυρίως σε περιόδους κρίσης ανάμε-
σα στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για την ιστορία της οικογένειας Καζίλλη, βλ. αρχειακό υλικό στην 
Αυστρία (Εθνική Βιβλιοθήκη Αυστρίας, Βιέννη), καθώς και στην προξενική αλληλογραφία της Μάκρης στα γαλλικά 
και ιταλικά αρχεία.

104 Η οικογένεια Θεοδοσιάδη είχε παλαιές και στενές σχέσεις με την οικογένεια Καζίλλη. Ο πατέρας του Στέλιου 
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κού Διπλωματικού Πρακτορείου,105 ούτινος πράκτωρ προξενικός ήτο ο υιός του 
Καζίλλη, Ιππόλυτος Καζίλλης.106 Κατώρθωσε να μάθη εν μέρει και την ιταλικήν 
γλώσσαν, μητρικήν της οικογενείας Καζίλλη.107 Εμπορεύετο κάρβουνο, ξυλείαν, 
σιτηρά, βελανίδια, καυσόξυλα κτλ.108 

Το καλοκαίρι του έτους αυτού πήγαμε μετά των γονέων μου εις τα Αλίκυ-
ντα,109 μικρός αβαθής μυχός εις την νοτίαν πλευράν του Λιβισίου και πλησίον 
του Πελτζεγέζ. Πλουσία κοκκομπυρική (sic) άμμος ήτο απλωμένη σαν μωσαϊκό 
ταπέτο και σε μεγάλη έκταση επλαισίωνε την παραλία εκείνη του ορμίσκου. Τα 

Θεοδοσιάδη, Εμμανουήλ (Παπά)Θεοδοσίου ή Θεοδοσιάδης εργάστηκε στο εμπορικό γραφείο του Γάλλου προξενικού 
πράκτορα Αντώνη Καζίλλη, αλλά και ως διερμηνέας στο γαλλικό προξενείο, ενώ ο αδελφός του Βασίλειος Θεοδο-
σιάδης (ο Βασιλάκης) διαδέχτηκε τον πατέρα του ως διερμηνέας στο Γαλλικό Προξενείο Μάκρης, με πρόξενο τον 
Ιππόλυτο Καζίλλη, στον οποίο αναφέρεται συχνά στη βιογραφική του αφήγηση ο Στέλιος Θεοδοσιάδης. Βλ. στα «Ση-
μειωματάρια», «Ο κύριος Ιππόλυτος Καζίλλης απέθανε εις Μάκρην την 4/17 Ιουλίου 1918, ημέραν Τετάρτην και ώρα 9 ½ 
μ.μ. εις το σπίτι του Λουίζου Ιωάννου Λουιζίδου εις τας αγκάλας μου. Στέλιος.»

105  Πρώτο υποπροξενείο ξένης δύναμης στη Μάκρη υπήρξε το βρετανικό, με τον διορισμό του Τσαρλς Μπι-
λιότι (Charles Billioti) το 1848 και ακολούθησε το γαλλικό, το 1852. Ωστόσο το Βρετανικό Προξενείο Μάκρης σύντομα 
έκλεισε και οι Βρετανοί υπήκοοι εξυπηρετούνταν από το Βρετανικό Προξενείο Ρόδου, αλλά και το Γαλλικό Προξενικό 
Πρακτορείο Μάκρης, καθώς το τελευταίο είχε μια σταθερή παρουσία στην περιοχή έως το 1918. Οθωμανοί υπήκοοι 
ελληνικής και αρμενικής καταγωγής, όπως και Εβραίοι της Μάκρης, ως επί το πλείστον έμποροι, επεδίωκαν να λά-
βουν ξένη υπηκοότητα, ώστε να απολαύουν της προστασίας των ξένων προξενείων που εξασφάλιζε το σύστημα των 
διομολογήσεων. Οι οθωμανικές αρχές, σε περιόδους κρίσης, αμφισβητούσαν τις διομολογήσεις μέχρι την επίσημη 
κατάργησή τους, με την είσοδο της Αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκ. Πόλεμο. Αλλά και οι μεγάλες δυνάμεις -στη Μάκρη 
η Γαλλία-, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, υιοθετούσαν διαφορετική κάθε φορά πολιτική ως προς το θέμα της προ-
στασίας των Ελλήνων υπηκόων. Το αρχείο του Γαλλικού Προξενικού Πρακτορείου Μάκρης αποτελεί σημαντική πηγή 
για την οικονομική και τη γενικότερη ιστορία της περιοχής και βρίσκεται στα Γαλλικά Προξενικά Αρχεία στη Νάντη.

106 Ιππόλυτος Καζίλλης († Μάκρη, 1918). Ο Ιππόλυτος Καζίλλης υπηρέτησε ως πρόξενος της Γαλλίας στη Μάκρη 
από το 1870 έως το θάνατό του, το 1918, και έλαβε διακρίσεις για την μακρά θητεία του (48 έτη). Αυστριακός υπή-
κοος, με μητρική γλώσσα την ιταλική, διαδέχτηκε στο Γαλλικό Προξενείο τον πατέρα του Αντώνιο Καζίλλη, πρώτο 
πρόξενο της Γαλλίας στη Μάκρη (1852-1870). Παράλληλα υπηρέτησε ως διευθυντής του Μονοπωλίου Καπνών (Ρεζί) 
της Τουρκίας (Règie des Tabacs Ottomans). Συνδέθηκε με την ιστορία της ελληνικής κοινότητας της περιοχής. Στο 
πρόσωπο του Ιπ. Καζίλλη, οι Μακρηνολιβισιανοί βρήκαν όχι μόνο έναν προστάτη των συμφερόντων τους απέναντι 
στις οθωμανικές αυθαιρεσίες, αλλά κι έναν εκπρόσωπο του γαλλικού και γενικότερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Βλ. 
Νέα Σμύρνη, 29 Οκτωβρίου 1884: «Η οικογένεια Καζίλη επί τριακονταετίαν διαμένουσα ενταύθα και εκ των πρώτων οι-
κιστών ούσα πολλάκις ανεδείχθη εν τοιαύταις και έτι σοβαρωτέραις περιστάσεσι και διά τούτο το όνομα αυτών εκφέρεται 
υφ’ απάντων εν γένει των κατοίκων μετ’ ευγνωμοσύνης. Ο κ. Ιππόλυτος Καζίλης ένεκα της ικανότητος αυτού ανεδείχθη 
άξιος του αειμνήστου πατρός του και ανέλαβε το Πρακτορείον της Γαλ. Δημοκρατίας και των αγγλικών ατμοπλοίων Bels 
Asia Minor και άπερ επί δεκαπενταετίαν ήδη υπηρετεί μετά ζήλου και δραστηριότητος, ην και η αξ. Διεύθυνσις του Regie 
εκτιμώσα ανέθετο αυτώ το Πρακτορείον.»

107 Πολλά από τα έγγραφα του αρχείου του προξενείου της Γαλλίας στη Μάκρη είναι γραμμένα όχι μόνο στα 
γαλλικά αλλά και στα ιταλικά, στα ελληνικά και στα τουρκικά.

108 Χαρακτηριστικά προϊόντα κι εμπορεύματα της περιοχής, με σημαντικές εξαγωγές σε άλλες περιοχές της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και στην Ελλάδα. Στην αλληλογραφία του προξενείου της Γαλλίας στη Μάκρη απα-
ντάται συχνά το όνομα του πατέρα του συγγραφέα Εμμανουήλ Παπα-Θεοδοσιάδη και του αδελφού του, Βασιλείου 
Θεοδοσιάδη, με την ιδιότητά τους ως διερμηνείς στο Γαλλικό Προξενικό Πρακτορείο Μάκρης, αλλά και σε εμπορικές 
συναλλαγές. (Βλ. Παράρτημα).

109 Τα Αλίκυντα είναι όρμος του Λιβισιού. Βλ. Πασχαλίδης: «Εις την άλλην όψιν, όπου το Λεβήσι του βουνού, 
υπήρχον ορμίσκοι Αλίκυνδα, Βαγί, εις ους, αν και απείχον της πόλεως περί ώραν, εκολύμβων από της ημέρας της 
Αναλήψεως μέχρι της Υψώσεως του Σταυρού. Εις τους ορμίσκους αυτούς μετέβαινον οι κοπέλλες Λεβησίου και ελεύ-
καινον τα πανιά που ύφαιναν. Ανατολικώς του Λεβησίου ευρίσκονται το Σύμπολον, μεταξύ δε αυτού και του Οβατζίκ, το 
Πελτζεέζι, συνοικισμός περί τας είκοσι οικογενείας κηπουρών.»
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ελαφρά γελαστά κυματάκια με τους λευκούς των αφρούς, παίζουν ακόμα στη 
μνήμη μου το παιγνίδι της νοσταλγίας. Πήγαμε για λουτρά θαλάσσια και για 
το πόσιμο καθαρτικό νερό. Δενόμασταν με ένα μακρύ σχοινί ασφαλισμένο σε 
μεγάλα ξύλα στη στεριά και άφοβα παίζαμε με τη θάλασσα. Το πρωί πίναμε τα 
νερά, τα οποία ήσαν λίαν καθαρκτικά (sic) του αίματος και του στομάχου. Μαζί 
μας ήτο και η οικογένεια του Χατζη-Μανώλη Παυλίδη, της οποίας κατόπιν έγινα 
γαμβρός. Ενθυμούμαι οπωσδήποτε την σιλουέτα της πενθεράς μου επάνω στην 
αμμουδιά. 

 Μετά δεκαπενθήμερον διαμονήν μας, επεστρέψαμεν εις Λιβίσιον, αφοσιω-
θείς και πάλιν με τα μικροπαιχνιδάκια μου. Κάποια μέρα πρωί πρωί, συνόδευσα 
τον Βασιλάκη στο κυνήγι, γιατί ήτο καλός ερασιτέχνης, τον ακολουθούσα με με-
γάλη περιέργεια για να κρατώ με ευχαρίστηση το κυνήγι, που πάντοτε σκότωνε 
κιτρινοπούλια και τρυγόνια παχύτατα. Σε μια στιγμή που ήμην εγώ αλλού απη-
σχολημένος, εκείνος δε αφοσιωμένος με το πέταγμα ενός τρυγονιού, ήκουσα μια 
εκπυρσοκρότηση και μια αυτόματη πτώση μου κατά γης, συγχρόνως δε ένοιωσα 
τον Βασιλάκην τρέχοντα προς με, πετώντα το όπλον του κι αρπάζοντά με. Ο δυσ-
τυχής, εν τη μανία να σκοτώση το τρυγόνι, το οποίον από κλαδί σε κλαδί τον τρα-
βούσε, αφηρέθη τόσον πολύ, ώστε τον έφυγε εξ αμελείας ή αφηρημάδας εκ του 
δακτύλου η σκανδάλη του όπλου, την οποίαν είχε σηκωμένην για να σημαδεύση 
το τρυγόνι και πήρε φωτιά το όπλο! Κατ’ εκείνην την στιγμή εγώ, μειράκιον, 
ευρισκόμην απέναντι και εις αρκετήν απόστασιν από την φοράν της κάννης του 
όπλου, εκ της εκπυρσοκροτήσεως του οποίου εδέχθην μεταξύ των ποδών μου 
τα διατρυπήσαντα το φουστάνι110 μου μικρά σφαιρίδια, τα προορισμένα διά το 
τρυγόνι! Ευτυχώς ουδέν ίχνος εις το σώμα μου, πλην του μεγάλου φόβου, όστις 
μ’ εκυρίευσε και τον οποίον με διάφορα μέσα διεσκέδασεν ο Βασιλάκης.

1890

Το έβδομον έτος της ηλικίας μου με αφήνει απτά ίχνη μνήμης. Την αδελφήν μου 
Ευαγγελίαν εγνώρισα ως δευτέρα μητέρα μου. Εκοιμώμην μαζί της πάντα. Εσυ-
νήθιζα τακτικά, άγνωστον πώς, να τοποθετώ ένα μαχαίρι κάτω από το προσκέ-
φαλό μου, διά να μην ονειρεύωμαι!111 Που πάντοτε την εποχή εκείνην τα όνειρα 
σαν εφιάλται ετάρασσαν τον ήσυχο ύπνο μου. Αυτό συντελούσε πολύ, φυσικά 

110 Τα παιδάκια, αγόρια και κορίτσια, φορούσαν τότε μακριά ενδύματα εν είδει ρόμπας, τα λεγόμενα σουπάνια, 
που τα ύφαιναν και τα έραβαν οι μητέρες τους.

111 Ενδιαφέρουσα η μαρτυρία για την ιδιαίτερη σχέση του συγγραφέα με τα όνειρα από την παιδική του ηλι-
κία. Στα Σημειωματάριά του καταγράφει αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια τα όνειρά του. Η μελέτη του Φρόυντ «Η 
Ερμηνεία των Ονείρων (Die Traumdeutung)» εκδόθηκε στα γερμανικά στις 4 Νοεμβρίου 1899, με βασική θέση ότι τα 
όνειρα και οι εφιάλτες αποτελούν πάντοτε την εκπλήρωση μιας ασυνείδητης επιθυμίας, η έκφραση της οποίας όμως 
λογοκρίνεται πριν γίνει συνειδητή και παραμορφώνεται με διάφορους μηχανισμούς, όπως η μετάθεση και η χρήση 
συμβόλων. Το βιβλίο αγνοήθηκε για περίπου μία δεκαετία, πριν αρχίσει να αναγνωρίζεται η αξία του, περίοδο κατά 
την οποία εμφανίστηκαν λίγες και ως επί το πλείστον περιφρονητικές κριτικές. Είναι πιθανόν ο συγγραφέας να είχε 
διαβάσει το βιβλίο ή να είχε ακούσει για την θεωρία;
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εξ επιδράσεως. Με περιποιείτο πάρα πολύ, μ’ εκτένιζε με χωρίστρα στo μέσον, 
την οποίαν είχον διατηρήσει μέχρις ότου τα μαλλιά μου ήσαν πυκνά, μ’ ένδυε 
πάντοτε καθαρό φουστάνι, γιατί τότε και τα αγόρια φορούσαν ένα είδος φούστας 
με ζώνη στο μέσον. Δεν λησμονώ δε ποτέ όταν μ’ εφόρεσε ένα καινούργιο φου-
στανάκι χρώματος σκούρο μελί, σφικτοδεμένο στη μέση με ζώνη και πήγα ίσως 
για πρώτη φορά στο σχολείο (νηπιαγωγείο). Ως αίθουσα είχομεν τον νάρθηκα 
του Αγίου Νικολάου. Δασκάλισσά μας ήτο κάποια ξένη, Ανδρομάχη ονόματι, της 
οποίας η καλυτέρα ενασχόλησις ήτο να μας παίρνη τους ξηρούς καρπούς, τους 
οποίους είχομεν μαζί μας και να τους καταβροχθίζει ενώπιον μας λαιμάργως. 
Μίαν ημέραν υπέστην κι εγώ την αγρίαν αυτήν και καννιβαλικήν εκ μέρους της 
επίθεσιν και με πήρε μερικά σύκα και καρύδια επί της έδρας και ήρχισε σιγά 
σιγά να τα τρώγη κυνικώτατα επί παρουσία μας. Την ιδίαν ημέραν εδραπέτευσεν 
από την τάξιν μας αποτόμως κι ένας συμμαθητής μου, ονόματι Γιαννίκος. 

Την χρονιά αυτήν ηρραβωνίσθη και η Ευαγγελία μας με τον Μιχάλη, ανεψιόν 
του πατρός Διονυσίου. Κατά πάσαν δε πιθανότητα, το επιόν έτος ησθένησεν 
ούτος με τυφοειδή πυρετόν και ενοσηλεύθη εν τη αιθούση μας, περιποιούμενος 
υπό της Ευαγγελίας μας, της οποίας και μόνη η παρουσία τον εθεράπευσε. Το 
θέρος του ιδίου έτους, επί τη ευκαιρία των αρραβώνων, εκάμαμε ένα τραπέζι 
λουκουλλείου είδους και σπανίας περιποιήσεως εις την ευρύχωρον αμπλώχτρα 
μας (περιμανδρωμένος εκ θάμνων ξηρών χώρος, εις ον εξηραίνοντο τα σύκα).

Το ανθοστόλισμα του τραπεζιού, τα άφθονα γλυκύσματα, τα γλυκύτατα κομ-
μένα στους δίσκους πεπόνια, τα παραγεμισμένα κατσικάκια, το πηγαινοέρχομα 
(sic) του πολλού υπηρετικού προσωπικού, το μήκος των κατά σειράν αραδια-
σμένων τραπεζιών, η σιλουέτα του γέροντος Μιχαήλ Μουσαίου, το μονόζυγο 
που είχε ο Βασιλάκης διά να γυμνάζεται, τα πολλά επί των τραπεζών φώτα, τα 
τραγούδια και εν γένει όλη η εικόνα της οικογενειακής αυτής εορτής, μένουν 
στην μνήμη μου σαν φωτισμένες ηλεκτρικές λάμπες.

Αυτή την χρονιάν, κατά Σεπτέμβριον, ενεγράφη και ο Βασιλάκης εις την εν 
Ρόδω σχολήν των Frères112 και επέδειξε μεγάλην ικανότητα, κατορθώσας εντός 
ενός και ημίσεος έτους να εκμάθη σχεδόν την γαλλικήν γλώσσαν και να ασκηθή 
πολύ εις την ιχνογραφίαν κτλ. 

Εις το Λιβίσι έπαιζα πάντοτε μόνος. Τα παιχνίδια μου ήσαν μέγας αριθμός 
φιαλιδίων διαφόρων μεγεθών και τύπων, τα οποία εγέμιζα με νερό διαφόρων 
χρωμάτων και τα αράδιαζα σε σκαμνάκια επάνω αμφιθεατρικώς, κατασκευάζων 
ούτω φαρμακείον. Συγχρόνως διάφορα εξαρτήματα ωρολογίων και τροχίσκοι 
ραπτομηχανής ευρίσκοντο εκτιθέμενα εις το αυτοσχέδιον αυτό προχειρολόγιο. 
Μοι άρεσκαν πολύ και οι χαρταετοί και μάλιστα μια φορά, θέλων να αντικατα-
στήσω τον χάρτην διά υφάσματος, αφήρεσα –φυσικά κρυφίως– από το πράσινό 
μας σεντούκι του Αγίου Τάφου, ένα τεμάχιο πανί εντόπιο, κόψας τούτο από τα 
τόπια που είχε πάντοτε ως εφεδρεία η μητέρα μου. Το πείραμα της αντικαταστά-

112  Είναι η Γαλλική Σχολή του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή (Ecole de Saint Jean Baptiste). Σήμερα βρίσκεται στην 
οδό Αλεξάνδρου Διάκου στη Ρόδο.
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σεως επέτυχε και έτσι είχον πάντοτε τον χαρταετόν άθικτον. 
Εις τον Άγιον Τάφον μετέβησαν οι γονείς μου κατά το 1869. Ήτο τότε η μα-

νούλα μου έγκυος την Ευαγγελίαν μας. Ως γνώρισμα δε της εκεί μεταβάσεώς 
των, είχον αποκτήσει τον τίτλον του Χατζή. 

Το Πάσχα του έτους εκείνου, μετέβημεν έφιπποι στο Λιβίσι εκ Μάκρης και 
εκείθεν εις Εύκολα,113 μοναστήρι με έναν καλόγερο, του οποίου η αριστερά χειρ 
ηρίθμει έξι δάκτυλα! Εκεί εγίνετο κατ’ έτος πανήγυρις. Εκ Μάκρης εφύγαμε υπό 
συνοδείαν τυμπάνων και σειρήνων (ζούρνες).114 Εκάστη οικογένεια εις τον τό-
πον της κατασκηνώσεώς της, έκαμνε μία πρόχειρη σκηνή από κουβέρτες χρω-
ματιστές και σεντόνια πολύχρωμα. Φαγητά άφθονα και εκλεκτά, αυγά βαμμένα 
πασχαλινά, γιαούρτια σακκουλίσια παχύτατα, ποτά και κρασιά γνησιότατα, γλυ-
κίσματα με αρωματώδη μέλια και τόσα άλλα τερψίγλωσσα εδέσματα και ποικίλα 
φαγητά εστόλιζαν τα χαμοτράπεζα. Όργανα, κυρίως βιολιά, λαούτα, σαντούρια, 
σειρήνες και τύμπανα, ιαχαί παιδιών, κροταλισμοί χειρών, τραγούδια νέων, χο-
ροί διασκεδαζόντων εθνικοί, σούστες και καλαματιανοί,115 φαγοπότια συνεχή, 
φιλοφρονήσεις και περιποιήσεις και σωρεία άλλων κρότων και φωνών εδόνουν 
την ατμόσφαιραν εκείνην, την προ ολίγου έτι ήσυχον και αμέριμνον. Το ζενίθ 
όμως του ενδιαφέροντος το απέσπα το αγώνισμα των ίππων.116 Εις αυτό ελάμβα-
νον μέρος ιππείς καλώς εξησκημένοι με καλούς ίππους και τολμηρούς αναβάτας. 
Ούτοι με πασσάλους μήκους περίπου 80-90 εκατοστών, έκαστος ανά ένα εις την 
δεξιάν χείρα και με άλλους εφεδρικούς επί του ίππου, έτρεχον διαγράφοντες ένα 
κύκλον, με καταπληκτικήν ταχύτητα, διαμέτρου περίπου 35 μέτρων, με στόχον 
να κτυπήσουν τον αντίπαλον! Επικίνδυνον λίαν και εν τούτοις ειθισμένον (sic) 
αγώνισμα, προκαλούν την μανίαν των αγωνιζομένων και την περιέργειαν των 
θεατών. Η περί τον μέγαν αυτόν κύκλον καταπληκτική ταχύτης και η εκ ταύτης 

113  Μαρτυρίες για τα Εύκολα, Αύκουλα, Αγιαύκουλα, Γιαύκουλα, Εύκουλα: «Τα Αύκουλα είναι μοναστήρι σκαλι-
σμένο μέσα σε βράχο, στην κορφή του βουνού κι από την πλευρά του που βλέπει τη θάλασσα. Είναι απόκρημνη η πλευρά 
αυτή του βουνού, πευκόφυτη ως κάτω στη θάλασσα, αδιάβατη, διατηρεί μέχρι σήμερα, την άγρια και παρθένα ομορφιά 
της. Βρίσκεται δυτικά του Λιβισιού και 1 ½ ώρα δρόμο μέσα σε πυκνό δάσος. [...] Το μοναστήρι είναι ακριβώς απέναντι 
από τη Ρόδο.» (Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Λιβίσι, Ι. Ηλιάδης).

«Το Μοναστήρι βρίσκεται στο άκρο δυτικό της μικρής οροσειράς, που αναφέραμε πως περικλείει τον Κάμπο του Λι-
βισιού και αγναντεύει την πόλη της Ρόδου, και που την νύχτα διακρίνονται τα φώτα της. Το Μοναστήρι αυτό το έκτισε 
ένας καλόγερος, όπως έλεγαν που κατέφυγε εκεί από την ελεύθερη Ελλάδα και που παρέμεινε στην παράδοση με το 
όνομα πάτερ Γαβριήλ. Ήταν, όπως έλεγαν, πάντοτε οπλισμένος και, όπως το μοναστήρι ήταν απροσπέλαστο, το καταφύγιό 
του ήταν ασφαλές. Αυτός δίδαξε στους Λιβισιανούς την τέχνη να κάνουν ξυλοκάρβουνα. Περιποιήθηκε το Μοναστήρι, 
έφτιαξε πέτρινα σκαλιά και διαρρύθμισε και το εσωτερικό του Μοναστηριού.» (Κ.Μ.Σ. Λυκία, Καλλ. Μπουγιούκου, Αντ. 
Τζιζής, 1956).

114 Οι «ζούρνες» (ζουρνάδες) σε συνδυασμό με τα «τύμπανα» (νταούλια) είναι η κατ’ εξοχήν μουσική ζυγιά των 
Τούρκων και των Τουρκόγυφτων.

115 Ενδιαφέρουσα μαρτυρία για τη μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής, όπου χορεύονται σούστες και 
συρτοί «καλαματιανοί» χοροί, οι οποίοι επιχωριάζουν, ως γνωστόν, σε όλα τα Δωδεκάνησα και τη Νοτιοδυτική Μι-
κρασία. Ο κύριος και βασικός χορός των Ελλήνων όλης εκείνης της περιφέρειας είναι φυσικά η σούστα. Επίσης όλα 
τα αναφερόμενα μουσικά όργανα, πλην των «σειρήνων», απαντώνται και στην περιοχή της Δωδεκανήσου.

116 Το «αγώνισμα των ίππων» με διάφορες μορφές (ιπποδρομίες ή τζιρίτι, κονταρομαχίες, ακοντισμοί κλπ.) συν-
ηθιζόταν πολύ στα μικρασιάτικα πανηγύρια μετά το Πάσχα και το καλοκαίρι.
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αυτόματος παραγομένη φυγόκεντρος δύναμις, με ιππέα τον εξάδελφον Βασιλά-
κην Χατζη-Σ. Παυλίδην, δεν θα φύγουν ποτέ από την φαντασίαν μου.

Το καλοκαίρι του ιδίου έτους, αν δεν απατώμαι, έλαβε χώραν και ο άδικος 
πνιγμός 4-5 παρθένων Λιβισιανών, εις τον ορμίσκον του Λιβισιού Βαΐ,117 ένθα 
μετέβησαν διά να λευκάνουν πανιά. Μία εξ αυτών, παρασυρθείσα εκ των ελκυ-
στικών κυμάτων, έφθασε μέχρι βάθους πλέον του μέτρου, ένθα, εκ φόβου μάλ-
λον και ουχί εκ κινδύνου, χάσασα την ψυχραιμίαν της και την ισορροπίαν του 
σώματός της, αφέθη έρμαιον της άπονης θάλασσας, ζητούσα εν τη εσχάτη εκείνη 
απελπιστική θέσει, βοήθειαν. Επί τη θέα της κινδυνευούσης κόρης έσπευσε αμέ-
σως μία [άλλη και] εν τη ατέχνω προσπαθεία της προς διάσωσιν της πνιγομένης, 
επνίγετο και αυτή. Τρίτη παρθένος πανοπλισμένη με το αίσθημα του ανθρωπι-
σμού εκκινεί από την παραλίαν, διευθυνομένη εις το πρόχειρο νεκροταφείο, 
διά να προσφέρη τον εαυτό της ως θυσίαν εις βωμόν αυτόν του καθήκοντος. 
Το συναίσθημα της βοηθείας και αλληλεγγύης δεν αφήνει ήσυχον την τετάρτην 
νέαν!... Ρίπτεται και αυτή, διά να χρησιμεύση εντός λίγου ως… επιτύμβιος πλαξ! 
Η πέμπτη, σιωπηλή και ολομόναχη, ερευνά εκ της σιγής της ερημίας συμβουλήν. 
Φιλοσοφούσα στην κρίσιμη στιγμή και εκλέγουσα το καλύτερον μεταξύ δύο κα-
θηκόντων, επροτίμησε, και ορθώς, το δεύτερον, ήτοι να σπεύση να ειδοποιήση 
στο χωριό το απαίσιο συμβάν, διά να επακολουθήση ούτω η περισυλλογή και 
η διακόμισις (sic) των δυστυχών εκείνων παρθένων, των οποίων τα πτώματα 
ήρχισαν ήδη να εκβράζωνται υπό των κυμάτων πάνω στην απαλή αμμουδιά!

1891

Το έτος αυτό εστεγάσθημεν εις άλλο σχολείον. Τούτο συνέβαινε πάντοτε, μέχρις 
ότου το 1898 επροίκισεν ο Χατζή-Νικόλαος Λουιζίδης την κοινότητα με ένα συγ-
χρονισμένον πνευματικόν πλήρες διδακτήριον.118 Εστεγάσθημεν παραπλεύρως 

117  Το Βαΐ (τουρκ. Soğuksu ή Beştaş Limanı, αγγλ. Cold Water Bay) είναι όρμος νότια του Λιβισιού, γνωστός 
και ως η Σκάλα του Λιβισιού. Πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο σήμερα.

«Νότια του Λιβισιού, ¼ ως μισή ώρα δρόμος με τα πόδια,ξεκινώντας από το Κάστρο και πίσω από την Αγία Παρασκευή 
είναι το Βαΐ. Ήρεμος όρμος, φυσικό λιμάνι, η Σκάλα του Λιβισιού. Εδώ άραζαν τα καΐκια που έφερναν για τους Λιβισια-
νούς διάφορα εμπορεύματα από τα Δωδεκάνησα. Οι Λιβισιανοί κατέβαιναν τα μονοπάτια μέσα από τις πυκνότατες χαρά-
δρες για να φτάσουν κάτω στο λιμανάκι και να κάνουν τις αγορές τους. Εδώ αγόραζαν τα πήλινα τους: βυτίνες, σουραχιά, 
τσουκάλια, βουτυρικά, πιθάρια. Μα και τα υφαντά τους εδώ τα λεύκαιναν. Άναβαν το κερί τους στο μοναστηράκι του Αγίου 
Σάββα πούταν πολύ μικρό. Οι Λιβισιανοί εδώ κολυμπούσαν. Όταν άρχιζαν να μαθαίνουν κολύμπι, βουτούσαν από το βρά-
χο που το έλεγαν το Μικρό Μπαστουνάκι, μετά από το Μεγάλο Μπαστουνάκι, πούταν βράχος πιο ψηλός, μετά βουτούσαν 
από την Καρπούζα, πούταν ακόμα πιο ψηλά, μα οι μεγάλοι βουτηχτάδες βουτούσαν από την Καμήλα, πούταν πολύ ψηλή 
και κολυμπώντας έφταναν στις Πέντε Πέτρες, στα βαθιά νερά, κι έτσι αυτοί ήταν οι τέλειοι βουτηχτάδες του χωριού. Στο 
Βαΐ υπήρχε ένα μόνο σπιτάκι, ήταν χριστιανικό, αυτός που το είχε, Λιβισιανός, είχε έρτει να μπολιάσει αγριοελιές και σιγά 
σιγά εγκαταστάθηκε εκεί. Ο ελαιώνας υπάρχει.» (Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Βαΐν, μαρτυρία Αντ. και Παρ. 
Λουίζος, Χ. Μαυρίκος, Ι. Ηλιάδης, Β. Τσακιργιάννης).

118 Ο Χατζή-Νικόλαος Λουιζίδης (Λιβίσι, 1884 - Αθήνα, 1923) υπήρξε μέγας ευεργέτης του Λιβισιού και της Μά-
κρης. Πλούτισε από το εμπόριο χρωμίου, το οποίο άνθισε στην περιοχή ήδη από το 1880. Επισκεύασε παλαιά σχολεία, 
δώρησε κτίσματα για την στέγαση σχολείων στο Λιβίσι (αρρεναγωγείο) και στη Μάκρη (παρθεναγωγείο, νηπιαγωγείο, 
1885). Ίδρυσε την Λουιζίδειο Αστική Σχολή στη Μάκρη και πρόσφερε σε πολλούς νέους και νέες των δύο κοινοτήτων 
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Β.Α. του Αγίου Νικολάου, εις μίαν αρκετά μεγάλην αίθουσαν, ήτις εχρησίμευε 
και ως θέατρον, εν τω οποίω επαίζοντο διάφορα εθνικά έργα, από τον προχεί-
ρως σχηματισθέντα ερασιτεχνικόν θίασον,119 τη ενεργεία των φοιτητών και πρω-
τοβουλία του εκ τούτων ιατρού, εξαδέλφου Β. Μ. Μουσαίου.120 Τον θεατρικόν 
τούτον θίασον απετέλουν νέοι της Μάκρης, μεταξύ των οποίων ήσαν ο Πλάτων 
Μουσαίος,121 Νίκος και Θεοφάνης Βασιλειάδαι, ο Βασιλάκης μας, ο Χ. Χαριτωνί-
δης,122 ο Γ. Λουιζίδης,123 ο Στ. Πετρίδης, ο Αρ. Παυλίδης και άλλοι. Ενθυμούμαι 
ένα παιχθέν έργον «Αρματολοί και κλέφται» με τις φανταστικές στολές των φουστα-
νελοφόρων. Ενδεδυμένοι όλοι με την γραφικήν αυτήν στολήν, παρετάχθησαν, 
προ της ενάρξεως του έργου, εν ημικυκλίω επί της σκηνής, προκαλέσαντες τον 
θαυμασμόν και την έκπληξιν των θεατών.124 Έναντι της ιδικής μας αιθούσης εις 
άλλας δύο μικροτέρας εστεγάζοντο το παρθεναγωγείον και η μεγαλυτέρα τάξις 
των αρρένων. Μεταξύ των κοριτσιών ήσαν η Δωροθέα Μουσαίου, μήτηρ της 
Ειρήνης Σούκου, η Ευθαλία Λουιζίδου, σύζυγος του Κ. Λαμέρα,125 ιατρού, η Κα-
την δυνατότητα να σπουδάσουν σε σχολεία της Σμύρνης και της Αθήνας. Ο Λουιζίδης υπήρξε ευεργέτης όχι μόνο της 
ελληνικής κοινότητας, αλλά και της τουρκικής, με την ανέγερση τουρκικού σχολείου το 1903, και της εβραϊκής, με την 
δωρεά χρημάτων για την ανέγερση συναγωγής.

119 Η αναφορά για ερασιτεχνικό θέατρο στη Μάκρη φανερώνει το υψηλό πνευματικό επίπεδο των σχολείων, 
καθώς και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις των σπουδαστών.

120 Ο Βασίλειος Μιχ. Μουσαίος (Λιβίσι, 1866 - Αθήνα, 1928) σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και άρχισε να εργάζεται τη Μάκρη ως γιατρός, το 1890. Παντρεύτηκε τη δασκάλα Βαρβάρα Παπαθανασίου. 
Ύστερα από πολύχρονη έρευνα, παρουσιάζει πρωτότυπο φάρμακο κατά της ελονοσίας και το ονομάζει «μουσεΐνη». 
Μετά την διεθνή του αναγνώριση, εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη. Το σωτήριο έργο του, κατά την διάρκεια δύο μεγά-
λων επιδημιών χολέρας και εξανθηματικού τύφου, τον έκανε διάσημο. Το 1920 εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην 
Αθήνα, όπου συνέχισε τον ανθελονοσιακό του αγώνα. Τον Ιούλιο του 1920 η κυβέρνηση Βενιζέλου τού ανέθεσε τη 
θεραπεία 165 βαρέως ελονοσούντων στο Μοσχάτο. Πήρε μέρος σε πλήθος ιατρικών αποστολών στην Ελλάδα. Με την 
καταστροφή του 1922, ο Μουσαίος δραστηριοποιήθηκε για να βοηθήσει στην αποκατάσταση των συμπατριωτών του.

121 Πλάτων Μουσαίος. Γιος του δάσκαλου Μιχαήλ Μουσαίου. Ένας από τους 30 Μακρηνολιβισιανούς που εξο-
ρίστηκαν το 1916 με την κατηγορία της κατασκοπείας. Πέθανε στην εξορία, στο Ντενιζλί.

122  Ο Χαρίτων Χαριτωνίδης (Μάκρη, 1878 - Αθήνα, 1954) ήταν μαθητής του Μιχαήλ Μουσαίου και δίδαξε ως 
καθηγητής Φιλολογίας στο νεοϊδρυθέν Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βλ. Χ. Χαριτωνίδου, Ποικίλα Φιλο-
λογικά, εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1904.

Δάσκαλοι και δασκάλες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική ζωή του Λιβισιού και της Μάκρης, σπούδα-
σαν στα σχολεία της «Ανατολής» ή με υποτροφίες του συλλόγου, συχνά με την στήριξη ντόπιων ευεργετών (Λουιζί-
δης). Μεταξύ αυτών ο Ι. Χ. Χαριτωνίδης, η Κλεονίκη Αποστολίδου, ο Ιωάννης Π. Λουιζίδης, ο Γ. Πολίτης κ. ά. Η ανά-
δειξη της «Ανατολής» σε ρόλο ενός άτυπου «υπουργείου Παιδείας» για τις μικρασιατικές κοινότητες επιβεβαιώνεται 
και στην περίπτωση του Λιβισιού και της Μάκρης.

123 Για την οικογένεια Λουιζίδη, βλ. Πασχαλίδης: 271.

124 Στο πρόσωπο οποιουδήποτε φουστανελά, οι υπόδουλοι Μικρασιάτες και άλλοι Έλληνες έβλεπαν κάθε ήρωα 
της Ελληνικής Επανάστασης και εντέλει την ίδια την Ελλάδα. Γι’ αυτό ενθουσιάζονταν και ζητωκραύγαζαν με τη θέα 
των τσολιάδων. Στη Μ. Ασία δεν υπήρχαν φουστανελάδες, παρά μόνο κατά τις Αποκριές και σε θεατρικές παραστά-
σεις πατριωτικού περιεχομένου που τότε ήταν πολύ της μόδας, όπως π. χ. ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, η Γκόλφω 
ή το έργο που αναφέρει ο Θεοδοσιάδης. 

125 Ο Κωνσταντίνος Λαμέρας (Τήνος, 1869 - Αθήνα, 1949) γεννήθηκε στην Τήνο, αλλά μεγάλωσε στο Λιβίσι. 
Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα και το Παρίσι. Παντρεύτηκε την Ευθαλία Λουιζίδου και εργάστηκε ως κοινοτικός για-
τρός στη Μάκρη. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1901, όπου ίδρυσε την κλινική «Ιπποκράτης», στην διεύθυνση της 
οποίας τον διαδέχτηκε ο γιος του, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση του σανατορίου Πεντέλης, η οποία λειτούργησε έως 
το 1935. Παράλληλα ίδρυσε την πολυκλινική «Ιατρείον», όπου προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες με μικρή αμοιβή και 
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τίνα Παυλίδου, γυναικαδέλφη μου κ. ά. Ως γήπεδον διά τα διαλείμματα εχρησι-
μοποιούσαμεν το βουνό, διότι επ’ αυτού ήτο εκτισμένον [το σχολείον]. Πλησίον 
μας δε ήτο η μεγάλη βρύσις με το αλησμόνητο νερό του Σικμανιού.126 Ο Κριεζής 
Καλαφάτης127 ήτο ο διδάσκαλος μας, πρώτος συστηματικός τοιούτος, απόφοιτος 
του εν Αθήναις Διδασκαλείου. Εγνώριζε νότες και βιολί και μας εδίδασκε φωνη-
τικήν μουσικήν, διαιρών μας εις δύο φωνητικάς ομάδας.

Την χρονιά αυτή μετέβημεν οικογενειακώς, κατά την Μεγάλην Εβδομάδα, εις 
το Λιβίσι και κατελύσαμεν εις το πλησίον σχεδόν της Αγίας Παρασκευής σπίτι 
του Μανώλη, Ζεϊπέκ Μανώλη, πιστού υπαλλήλου του πατρός μου. Φορούσα πα-
ντελονάκια πασχαλινά και ίσως διά πρώτην φοράν. Τα παιδάκια επί τη θέα των 
παντελονιών με ειρωνεύοντο και με ονόμαζον «τσατταλλού πατζέρνο»,128 ήτοι με 
δύο σκέλη ανθρωπάκι, εν αντιθέσει προς εκείνα, των οποίων τα σκέλη τα περι-
εκάλυπτε το σουπάνι,129 ήτοι φούστα τριπλόκαμος, άνωθεν ενός υποκαμίσου μα-
κρού, καλύπτοντος τα σκέλη των. Είχον μαζί μου πολλά βαρελότα και βεγγαλικά 
πυρεία, τα οποία προυκάλουν την έκπληξιν και τον θαυμασμόν των παιδιών, ένα 
λαστιχένιο τόπι άσπρο και διάφορα άλλα παιχνιδάκια, καθώς και ένα σπαθάκι 
και ψεύτικο πιστολάκι με χάρτινα καψούλια, [τα οποία] με ανεβίβαζον εις το 
επίπεδον του Μεγάλου Κορσικανού!130 Την Μεγάλην Παρασκευήν οι Λιβισιανοί 
έκαιον ομοιώματα Εβραίων κρεμασμένων, προς εκδίκησιν της υπ’ αυτών Σταυ-
ρώσεως του Χριστού. Ήσαν πολύ φανατικοί κατά των Εβραίων, εις σημείον ώστε 

οργάνωσε σειρά μαθημάτων για τους φοιτητές. Εξέδωσε το περιοδικό «Ιατρική Επιθεώρησις» (1916-1925) και δημο-
σίευσε πολλές ιατρικές μελέτες. Παράλληλα με την επιστημονική του δράση, διετέλεσε γραμματέας και πρόεδρος του 
Συλλόγου Μικρασιατών «Ανατολή» και δημοσίευσε σειρά μελετών για τα μικρασιατικά ζητήματα, με γνωστότερες τις 
εξής: Πόσοι και ποίοι οι κάτοικοι της Μ. Ασίας, Περί του χαρακτήρος των εν Μ. Ασία διωγμών, Περί Κρυπτοχριστιανι-
σμού. Η μονογραφία του Κ. Γ. Λαμέρα, Η Μάκρη και το Λυβήσι, Λαογραφική μελέτη (τόμος Α΄, Αθήναι, 1964) αποτελεί 
την πρώτη σημαντική μονογραφία για την ιστορία της Μάκρης και του Λιβισιού.

126 «Για να πάμε στο Λιβίσι, περνούμε από το Σιχμάνι. Εκεί βρίσκουμε ένα νερό πολύ ωραίο και ελαφρό. Με σωλή-
νες το πάμε στη Μάκρη. Το λέγαμε Σιχμανού νερό. Το νερό του Σιχμανιού βρίσκεται μισή ώρα μακριά από τη Μάκρη. Στο 
νερό κοντά, στα πλατάνια από κάτω, έχει εκκλησία χαλασμένη από παλιά. Η Παναγία του Σιχμανιού τη λέγαμε.» (Κ.Μ.Σ., 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος).

127 Π. Διονύσιος Καλαφάτης Οικονόμος (Κριεζής Καλαφάτης, Λιβίσι, 1871 - Αθήνα, 1939). Υπηρέτησε ως δά-
σκαλος στο Λιβίσι και διευθυντής της Αστικής Σχολής Μάκρης. Πρώτος εισήγαγε το μάθημα της Γυμναστικής, και-
νοτομία, η οποία στάθηκε η αφορμή σύγκρουσης με την οθωμανική διοίκηση Μάκρης. Το 1901 εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα, όπου διορίστηκε στο Ναό του Οσίου Λουκά και αργότερα στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Επέστρεψε στη 
Μάκρη το 1919 ως μέλος της Αποστολής του Ερυθρού Σταυρού. Το 1918 ίδρυσε στην Αθήνα τον «Παλλύκιον Μικρα-
σιατικόν Σύλλογον ‘Τελμησσός’», ο οποίος ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και στήριξε τους συμπατριώτες στη Μικρά 
Ασία, τα χρόνια του πολέμου, αλλά και μετά την Έξοδο, κατά την εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ίδρυσε τον φιλανθρωπικό 
σύλλογο «Μέριμνα». Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Κοινής των Αλυτρώτων Επιτροπείας. Ως τοποτηρητής της Μητροπό-
λεως Πισιδίας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκατάσταση των Μακρηνολιβισιανών στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως 
στη Νέα Μάκρη.

128 Τσατταλλού: διχαλωτό (τουρκ. çatallı). Η ιδιωματική λέξη πατζέρνο είναι δυσερμήνευτη.

129 Σουπάνι: εσωπάνι, βυζαντινής ή ανατολίτικης προέλευσης ποδήρες φόρεμα, είδος ρόμπας με τρία φύλλα 
υφάσματος, που συνηθιζόταν από τους Έλληνες ως βασικό ένδυμα στην περιοχή της Μάκρης και της Λυκίας, στο Κα-
στελόριζο, στην Κύπρο και σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων. Λέγεται και καββάδιον, καβάδι, καβάιν, όταν ράβεται 
από καλύτερο ύφασμα.

130 Μέγας Κορσικανός: ο Μ. Ναπολέων, λόγω καταγωγής του.
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ουδείς Εβραίος επάτησε το χώμα του Λιβισιού μέχρις εσχάτων.131 Την δευτέραν 
ημέραν του Πάσχα εγίνετο πανήγυρις εις το επί οροπεδίου εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής, ένθα ο εθνικός χορός σούστα, με τα αγγελικά ευθυτελή κορμιά των 
κρυσταλλωτών παρθένων, σκορπούσε στην γύρω ανοικτή και χαροποιόν ατμό-
σφαιρα, μέχρι βαθείας νυκτός, όλη την αρμονία της πασχαλινής εορτής. 

Επί τη ευκαιρία, ας μοι επιτραπεί να ασχοληθώ εν ολίγοις με τις εθνικές σχο-
λιάτικες φορεσιές132 των γυναικών και άρχομαι από

1) το παντελόνι (εσώβρακον): Τούτο ήτο μακρύ και μέχρι των αστραγάλων, 
αρκετά φαρδύ, εις δε το κάτω μέρος εσυνεχίζετο ραμμένο με ύφασμα μεταξωτό 
χρωματιστό, διότι, ως μακρύτερον του υποκαμίσου, έπρεπε να είναι προσιτόν εις 
την όρασιν, αφού άλλωστε ήτο καλαισθητικόν εις την όψιν. Έκλειε εκ των κάτω 
με σούραν διά κορδονίου λεπτού μεταξωτού, εμπερικλείον εν αυτώ και τις κάλ-
τσες, εκ μετάξης λευκής, και φθάνον πλησίον σχεδόν των εκ λουστρινίων υπο-
δημάτων, ώντινων το τακούνι δεν υπερέβαινε ποτέ τους τέσσαρες πόντους, και 
τούτο εκτάκτως, με μικράν προς τα έσω κλίσιν και πέλμα αρκετόν, διά να δύναται 
να αντέχη εις το βάρος του σώματος και να κρατή το γερό και σταθερό βάδισμα 
εν πλήρει κανονική και αρμονική ισορροπία. Ούτω το παντελόνι, εν συνεχεία 
με τις κάλτσες και τα παπούτσια, έκλειον από οσφύος μέχρις ονύχων ερμητικώς 
τον επιφανειακόν καλλίγραμμον και αρμονικόν κόσμον, μη επιτρέποντα την εί-
σοδον ουδέ και εις αυτόν τον αέρα, αφού η, χρέη θυρωρού, μεταξωτή σούρα 
του παντελονιού κρατούσε τας ηθικάς κλείδας του γυναικείου αυτού ανθοκήπου. 

2) Ένα υποκάμισον μεταξωτόν ή κενεράτο (ημιμέταξον), χρώματος λευκοξάν-
θου, γιρλαντισμένο με μίαν λεπτοτάτην κυματοειδή δαντελίτσα του ιδίου χρώ-
ματος, προσέδιδε ένα ιδιαίτερον καλαισθητικόν τόνον εις το σοβαρόν αυτό αμ-
φίεμα, το οποίον, κατερχόμενον επιβλητικά, περιέκλειε δίκην οχυρού το έσω 
παντελόνι, επιτρέπον μόνον ένα παιχνίδι ειρωνικό της λεπτής περί τον ποδό-
γυρο δαντελίτσας, με τις αφές του προσθέτου επί του παντελονίου υφάσματος, 
τις προερχόμενες από το αρχοντικό και χαϊδευτικό βάδισμα ή από τα αναιδή 
κυματάκια του αέρος. Προς το άνω μέρος ήτο σχιστόν, από άνωθεν του ομφαλού 
μέχρι του λαιμού, ένθα εκούμβωνε με σιντεφένιο ωραίο κομβίον, επί κομβιοδό-
χης ιδιαιτέρας κορδονής (sic) εκ μετάξης, ενώ 3-4 πόρπαι (πούκνες), περί ων θα 
αναφέρω εις το περί κοσμημάτων στόλισμα, έκλειε το σχιστόν μέρος επιμελώς.

3) Άνωθεν του υποκαμίσου αξιόπρεπα και πλούσια εχύνετο το καβάδι, oλο-
μέταξο και πολύχρωμο κτυπητό φόρεμα, με μεγάλα εύσχημα άνθη και κλαδιά ή 
τοξοειδή νερά με διαφόρους χρωματισμένους τόνους και ποικίλα άλλα σχέδια. 
Τούτο ήτο σχιστό εμπρός καθ’ όλον το μήκος, με την διαφοράν ότι προς τα επά-
νω και μέχρι του ομφαλού, εις αμφότερα τα μέρη, εσχηματίζετο ένα άνοιγμα ωο-

131 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το ελληνικό κράτος το 1910, οι Εβραίοι της Μάκρης ανέρ-
χονταν σε 1.285 άτομα. Στην αλληλογραφία του προξενείου της Γαλλίας στη Μάκρη υπάρχει πλήθος αναφορών σε 
Εβραίους εμπόρους της Μάκρης, που ως επί το πλείστον είχαν μετοικήσει από τη Ρόδο. Το 1919 ο Εβραίος Μορντεχάι 
Μαχή διετέλεσε Δήμαρχος Μάκρης. Βλ. ΙΑΥΕ, 1910, Εθνολογικά, Γεωγραφικά, Πολιτικά, Εμπορικά και Βιομηχανικά 
Στοιχεία του Βιλαετίου Αδάνων, Ατταλείας, Μάκρης και Βουρδουρίου.

132 Σχολιάτικες: σκολιανές, γιορτινές.
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ειδές, μεγέθους περίπου μετρίας φαγιάντσας και σχήματος μεγάλου ύψιλον υ, δι-
αστάσεων μήκους 25-30 και πλάτους 10-15 εκατοστών. Εις την οσφύν ηνώνετο 
διά σειρητίων μεταξωτών ή κομβίων, απαλά, τα οποία εκάλυπτε η ζώνη, περί ης 
θ’ αναφερθώ. Κάτωθεν της οσφύος το καβάδι άλλασσε φόρμα, διηρείτο εις τρεις 
πλατείς πλοκάμους, εξ ων δυο προς τα εμπρός στενοτέρους, καλύπτοντας τους 
πόδας εν γένει, και τρίτον προς τα όπισθεν προστατεύοντα τους γλουτούς. Οι 
πλόκαμοι ούτοι ήσαν περιφερειακώς κυματοειδείς, γιρλαντισμένοι ή διά σειρη-
τίου ή άλλου τινός διακοσμητικού είδους, παρεμφερούς προς το καβάδι χρώμα-
τος. Το όλον μήκος του καβαδίου έφθανε μέχρι του ποδογύρου του υποκαμίσου 
ή του τοιούτου του πανταλονίου, ούτως ώστε εν κινήσει να ξεχωρίζονται μεταξύ 
των τα τρία ανεξάρτητα τεμάχια της αμφιέσεως απ’ αλλήλων, φιλονικούντων 
μεταξύ των ποίον θα προσέδιδε περισσότερο γούστο και χάρη εις το ερευνητικό 
βλέμμα του κατακτητή. 

4) Η ζώνη, ολομέταξη διπλή περιφερειακώς και φαρδιά, πλουσία εις ποιότητα 
και εν συνδυασμώ εν χρώμασι μετά του καβαδίου, ήτο ένα είδος πολύ μεγάλου 
μανδηλιού τετραγώνου, πλευράς ίσης με μέτρον, το οποίον, διπλωνόμενον δια-
γωνίως, μετεσχηματίζετο εις ζώνην. Αύτη, απαλά δεμένη περί την οσφύν επί του 
καβαδίου, άφηνε να πέφτουν περίσσια τα ωραία της κλόσσια133 και να χαϊδεύουν 
γελαστά το υπ’ αυτήν καβάδι, ενώ συγχρόνως διά της υπ’ αυτής σχηματιζομένης 
περί την οσφύν ελαφράς καμπύλης προσεδίδετο εις όλον το σώμα η γραμμική 
του φυσική εμφάνισις εξωτερικώς.

5) Τέλος, πάνω από το καβάδι το τελευταίον γυναικείον τεμάχιον, συνεπλή-
ρωνε την γενικήν αμφίεσιν, ως εν κατακλείδι, το σοβαρό κοντογούνι.134 Αυτό 
απετελείτο από τσόχα μαύρη συνήθως ή λαδί ή παραπλησίου τόνου χρώματος, 
επεξεργασμένον με λευκό αργυρομέταξο ή κίτρινο χρυσομέταξο κορδόνι με σχή-
ματα ωραία κυκλικά εμπρός ή στις πλάτες, καθώς και εις τους αγκώνας και τα 
άκρα των χειρών, επί των καρπών των οποίων άφηνε τούτο να απλώνονται τα 
μανίκια του καβαδίου με τις ωραίες φόρμες των και δίπλες των. 

Θα ήτο παράλειψις αν δεν ησχολούμην επί βραχέων με την διακόσμησιν 
των χρυσαφικών, τα οποία σπουδαίον ρόλον παίζοντα προς την όλην αμφίεσιν, 
προσδίδουν το τελευταίον θεαματικόν γόητρον της ωραιόπρεπης αυτής εθνικής 
τουαλέτας. 

1) Οι χρυσές πόρπες (πούκνες)135 τρεις-τέσσαρες εμπηγμένες εις αμφότερα 
τα άκρα του υποκαμίσου, του περικλειομένου εντός του ωοειδούς, του σχημα-
τιζομένου εκ του καβαδίου, εκ των άνω προς τα κάτω κατά κάθετον σειράν, κά-
τωθεν αμέσως του κομβίου του υποκαμίσου μέχρι άνωθεν του ομφαλού. Αύται 

133 Κλόσσια: τα κρόσσια.

134 Ο όρος κοντογούνι (κοντο’ούνιν) χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα εξάρτημα των παραδοσιακών φο-
ρεσιών από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είναι είδος μακρυμάνικου ζακέτου από τσόχα ή βελούδο ή άλλο ύφασμα, 
που φοριέται ως εξωτερικό ένδυμα για τον κορμό. Είναι πλούσια στολισμένο εξωτερικά, συνήθως με μεταξωτά γαϊ-
τάνια και χρυσά ή ασημένια πλουμίδια, και καμιά φορά είναι καπλαντισμένο με γούνα.

135 Πούκνα, πουκνίν: είδος στρογγυλής πόρπης, που συνηθιζόταν στη Λυκία, στη Σύμη, στο Καστελόριζο κ. α., 
για να κλείνει το μέρος του πουκάμισου στο στήθος. Λέγεται και βούκλα.
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ως πιστοί δορυφόροι κλείουσι τον ανοικτόν διάδρομον του υποκαμίσου, προ-
στατεύουσαι συγχρόνως τα υπ’ αυτού χρυσά μήλα των εσπερίδων. Αι πόρπαι εκ 
χρυσού ή και αργύρου ήσαν δίσκοι ελασμάτινοι, διαμέτρου περίπου εξωτερικώς 
τεσσάρων εκατοστών, σχήματος κοίλου και επεξεργασμέναι λεπτότατα με διαφό-
ρους καμπύλας, κανονικάς, πλαισιωμένας δε διά γιρλάντας κυματοειδούς. 

2) Διάφορα δακτυλίδια επί των δακτύλων, μετέχοντα της διακοσμήσεως 
μάλλον ως χρυσός ή ως αξία τέχνης. 

3) Περιβραχιόνια και βραχιόλια, κοσμήματα εκτάκτου επεξεργασίας, αποτε-
λούμενα από λεπτοτάτας αλύσους χρυσάς, μεταξύ των συνδεδεμένας κατά μήκος 
και αποτελούσας ένα φαρδύ χρυσωμένο πεδίον, πλάτους περίπου 4-6 εκατο-
στών, συνδεομένων δε εις το εσωτερικόν των καρπών διά καταλλήλου περόνης 
ασφαλούς. 

4) Τα ενώτια (σκουλαρίκια), εκ χρυσού επιμελώς επεξεργασμένα, κανονι-
κών διαστάσεων, πάντοτε αιωρούμενα και ουχί πακτωμένα, εκράτουν μίαν αρ-
μονίαν συνδυασμένην με το μήκος της όλης αμφιέσεως.

5) Το περιλαίμιον (κερτενούκι, εκ της τουρκικής λέξεως κερτέν136: προεξέχον 
του λαιμού σαρκικόν διάζωμα) ήτο είδος κολιέ. Τούτο ήτο τεμάχιον τσόχας ερυ-
θρού χρώματος ως επί το πλείστον, ή υποκιτρίνου, φέρον καθέτως επ’ αυτού 
και σχεδόν εφαπτόμενα μικρά εξογκωμένα και επιμήκη, κενά εκ των έσω και εκ 
λεπτοτάτου χρυσού ελάσματος τεμαχίδια, απολήγοντα εις αιχμάς εις αμφότερα 
τα άνω και κάτω άκρα, μήκους έκαστον δύο εκατοστών και πλάτους ημίσεος πε-
ρίπου. Τα τεμαχίδια ταύτα ήσαν ερραμμένα εκ των εις έκαστον άκρον ανά μιας 
οπών, επί του τεμαχίου της τσόχας και απετέλουν οιονεί μίαν στρατιωτικήν προ-
οπτικήν εν προσοχή ευρισκομένην. Το όλον σύστημα εκουμβώνετο επιμελώς 
επί του τραχήλου, δι’ ο και τραχηλιά ελέγετο, ήτο δε χρυσοφόρον κατά τα 3/4 
περίπου και απετέλει το μεταίχμιον μεταξύ σώματος και κεφαλής.

6) Το κάλυμμα φέρον το τελευταίον κόσμημα, ήτο ένα κοινόν φέσι κόκκινο, 
όπερ, ως εκ των επ’ αυτού διακοσμητικών παραγόντων, δεν καθίστατο γνωστόν 
ως φέσι, διότι δεν εφαίνετο παρά μόνον εκ της άνω αυτού επιφανείας, ήτις και 
μόνη ήτο ορατή. Ήτο χαμηλόν μέχρι 12 εκατοστών περίπου και έφερε το μοναδι-
κόν μεν εκ χρυσού κόσμημα, έτερα όμως εκ μετάξης, τα οποία θα αριθμήσω. Το 
κόσμημα τούτο ήτο το μετωπικόν περιδέραιον ή διάζωμα (τσελκί).137 Τούτο ήτο 
μια λωρίς (γύρος) χρυσομεταξίνου υφάσματος, μήκους ολοκλήρου της μετωπικής 
περιφερείας και πλάτους τριών εκατοστών περίπου. Επί ολοκλήρου ή των 3/4 ή 
του 1/2 της μιας αυτού πλευράς έφερε ερραμμένα μικρά χρυσά νομίσματα, από 
ρουμπιέδες138 μεσαίας τάξεως (2 χρ. δραχμαί) μέχρι 1/4 της λίρας ή 1/2 λίρας διά 
τας πολύ πλουσίας τάξεις. Έκαστον νόμισμα ήτο ραμμένο εκ της οπής του στερεά 
επί του γύρου, ετοποθετείτο δε το εν επί του άλλου, καλύπτοντος το 1/5 ή 1/6 

136 Κερτέν είναι παρεφθαρμένη η τουρκοπερσική λέξη gerdan: γιορντάνι, περιλαίμιο, περιδέραιο.

137 Τσελκί: διάζωμα (από το τουρκ. çark: ρόδα, τροχός, τσέρκι).

138 Ρουμπιέδες: νομίσματα ισοδύναμα με το ένα τέταρτο της χρυσής οθωμανικής λίρας. Ρουμπιέδες καλούνταν 
επίσης τα παλιά χρυσά περσικά και ινδικά νομίσματα (οι ρουπίες).
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αυτού. Ούτω απετέλουν μετά του γύρου, εφ’ ου ήσαν ραμμένα, ενιαίον ευλύγι-
στον συγκρότημα, λάμπον επί του μετωπιαίου διαζώματος του φυσικού και άνευ 
ευρωπαϊκών βερνικίων προσώπου και καθαρού τούτου εξωτερικού κατόπτρου 
της γυναικός. Το τσελκί, τοποθετημένον επί του φεσίου, εκουμβώνετο όπως και 
το περιδέραιον επί του φεσίου. Εκ της τοποθεσίας αυτού, αφήνετο να φαίνεται 
μικρότατον πλαίσιον του κατωτάτου μέρους του φεσίου, δίκην γιρλάντας. Άνω-
θεν του τσελκί (sic) ήτο το μανδήλι, ολομέταξον εκ Δαμασκού ύφασμα με χρω-
ματισμόν γλυκύτατον, σχετικόν με τον τόνον του προσώπου και άνευ κλοσσιών, 
διπλωμένον διαγωνίως και μεταδιπλωμένον εις τρόπον, ώστε να αποτελή οιο-
νεί ζώνην πολύπτυχον, μήκους υπερδιπλασίου της περιφερείας του φεσίου και 
πλάτους 10 περίπου εκατοστών εις το μέσον. Εσκέπαζε την ετέραν πλευράν του 
γύρου του τσελκί και εδένετο προς τα οπίσω, δένον ομού και τον μακρύν μίσχον 
του φεσίου, όστις έφερε υπερήφανα την ολοχρυσομέταξη φούντα, μήκους 35 πε-
ρίπου εκατοστών και διαμέτρου ως καρπόν χειρός. Η ωραία αυτή ελληνική φού-
ντα, ευρισκομένη εκατέρωθεν των, εκ τριών πλοκάμων εκάστη αποτελουμένων, 
δύο επιμήκων πλεξίδων, αιωρείτο επιβλητικά, χαϊδεύουσα τις γραμμικές πλάτες 
της γυναικός, εις κάθε βήμα αυτής. Τοιουτοτρόπως, το κάλυμμα πλαισιωμένον 
και διακοσμημένον εκ χρυσού και μετάξης έτεινε να ομοιάση επί της γυναικείας 
κεφαλής το βασιλικόν στέμμα επί του μετώπου αυτού και να παρουσιάση εις 
το όλον συγκρότημα της στολής της μια φαντασμαγορική και οραματική (sic) 
εικόνα, της οποίας τα ίχνη, άπαξ τυπωνόμενα στο μυαλό του θνητού, δυσκόλως 
εξαφανίζονται.

1892

Ήδη διατρέχων το ένατον έτος, φοιτώ εις την Δευτέραν δημοτικού, ήτις στεγά-
ζεται εις το οίκημα Ιωάννου Λουιζίδη, παλαιάν οικογενειακήν του κατοικίαν, 
ευρισκομένην πλησίον της θαλάσσης και υψηλότερον αυτής, με τον λιμένα απέ-
ναντί μας. Εν συνεχεία, μέχρις αποφοιτήσεώς μου, είχον τον αυτόν διδάσκαλον 
Κριεζήν Καλαφάτην. Ήτο η τελευταία χρονιά, καθ’ ην απελάμβανον τας θωπείας 
και περιποιήσεις της αγαπητής μου αδελφούλας, καθ’ ότι θα υπανδρεύετο και θα 
έφευγε μετά του Μιχάλη της διά παντός εκ Μάκρης. Κάποια μέρα με συνέστησε 
να χαιρετώ ιδιαιτέρως τον διδάσκαλόν μου, εκάστην πρωίαν. Συνήθισα πάντοτε 
να την υπακούω τυφλώς. Έπρεπε να έκαμνα ό,τι μοι έλεγε. Το πρωί της άλλης 
μέρας πήγα στο σχολειό, με την σκέψιν ότι ήτο πρόβλημα για μένα να χαιρετήσω 
ιδιαιτέρως τον διδάσκαλόν μου. Ευρισκόμην μεταξύ καθήκοντος, προς εκτέλεσιν 
διαταγής, και ψυχραιμίας, προς υπερνίκησιν συστολής. Εντός ολίγου κατέφθα-
σεν ο διδάσκαλος, ενώ ψυχρός ίδρως περιέλουε τό τε πρόσωπον και χείρας 
μου. Η ψυχραιμία μοι εγκατέλειψε, το καθήκον με υπηγόρευε. Ο νους μου στα-
μάτησε, η ώρα περνούσε, το μάθημα ήρχισε, ενώ εγώ ευρισκόμην εις το κέντρον 
του λαβυρίνθου, μη γνωρίζων πόθεν να εξέλθω. Τι να κάμω; Τι θα έλεγον εις 
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την Ευαγγελίαν; Ένα ψεύτικο ναι, αλλά με είπεν ότι θα ηρώτα τον διδάσκαλον 
(παιδακίστικη κρίσις), ένα όχι! Αλλά θα μοι έψαλλε! Σκέψις, απόφασις, τόλμη, 
συστολή, θάρρος, απελπισία, ψυχραιμία, εντροπή, όλα περνούσαν έμπροσθέν 
μου κινηματογραφικώς το ένα κατόπιν του άλλου, και με τους ήχους των παλμών 
της κουρασθείσης καρδίας μου, μετεβάλλοντο εις ένα ηχούντα κινηματογράφον! 
Εν τέλει, εκυριάρχησεν εν τω εαυτώ μου η εκτέλεσις του καθήκοντος και διά μιας 
τόλμης αποτόλμου, έκαμα ένα απότομον αλλά και αυτόματον κίνημα ασυναισθή-
τως και ευρέθην προ της έδρας, λύσας ούτω την σιωπήν μου και ρίπτων αντί 
κύβου την συστολήν. Τρεις λέξεις, «Καλή μέρα σας!», διέφυγον εκ των τρεμόντων 
χειλέων μου και σαν στρατιώτης, κάμνων στροφήν προς τα οπίσω, καθηλώθην 
στο θρανίον, μη εγείρας τους οφθαλμούς να δω κανένα, και αναμένων από στι-
γμής εις στιγμήν την στέγην της αιθούσης να πέση επί της κεφαλής μου! Εσήμανε 
η ώρα της απολύσεως, κατήλθον ακροποδητί την κλίμακα και διηθύνθην στο 
σπίτι. Ανερχόμενος, ότε ήκουον τας λέξεις «Εχαιρέτησες τον διδάσκαλον;» «Βρε 
χριστιανή μου», θα έπρεπε να της πω, «άφησε να ανέβω και κατόπιν με ρωτάς!», 
αλλά ανάγκα και οι θεοί πείθονται! «Ναι, ναι, αν θέλης, ρώτησέ τον!», και χύθηκα 
με κλάματα επάνω της, εκ χαράς και λύπης, ελαφρός και ξεκουρασμένος! (sic)

Την Κυριακήν του Θωμά ετελέσθησαν οι γάμοι της μετά του εκλεκτού της 
καρδίας της ιατρού Μιχαήλ Ηλιού και μετά οκτώ ημέρας μάς εγκατέλειπαν, διευ-
θυνόμενοι μέσω Σμύρνης εις Σπάρτην139 και Βουλδούρι140 της Πισιδίας της Μ. 
Ασίας, ένθα θα εξήσκη ο Μιχαήλ το επάγγελμά του ως ιατρός. Δύο βάρκες μάς 
μετέφεραν στο βαπόρι, εις ο ανήλθομεν πάντες, και δύο βάρκες μάς μετέφερον 
εντός ολίγου έξω, στέλλοντες τους τελευταίους μας χαιρετισμούς με το ελαφρό 
αεράκι και κουνώντας τα μανδηλάκια μας σαν περιστέρια λευκά! Οι γάμοι της 
ήσαν πραγματικό πανηγύρι. Τρεις μέρες το σπίτι μας ήτο τόπος διασκεδάσεως 
και γλεντιού. Τραπέζια το ένα μετά το άλλο, δεξιώσεις, χοροί, μουσικαί, χα-
ρές και ευθυμίες ήσαν χυμένες στην ατμόσφαιρα του σπιτιού μας. Έχω εμπρός 
μου την εικόνα της μεγάλης σούστας,141 κάτω στην αυλή μας, μετά τους γάμους 

139 Σπάρτη (τουρκ. İsparta): Πρωτεύουσα της Πισιδίας, κέντρο εμπορικό και διοικητικό, περίφημη για τα χαλιά 
και το ροδέλαιό της. Καλοκαιρινή έδρα της Μητροπόλεως Πισιδίας (στην οποία, μεταξύ άλλων, ανήκαν η Μάκρη, το 
Λιβίσι και η Μεγίστη), με ανθηρή και σπουδαία ελληνική κοινότητα (περί τις 10.000 άτομα το 1914). Όλες οι ελληνι-
κές κοινότητες της Πισιδίας, γύρω από την Σπάρτη, ήταν τουρκόφωνες (Μπουρντούρ, Ουλούμπορλου, Κετσίμπορ-
λου, Πάρλα, Ντινέρ, Νησί-Έγιρντιρ κλπ.). Απέχει από τη Μάκρη περί τα 330 χλμ., μέσα από ορεινούς και δύσβατους 
όγκους. Οι πρόσφυγες της Σπάρτης εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία Αττικής, η αρχική ονομασία της οποίας ήταν Νέα 
Πισιδία. Βλ. Βάσος Η. Βογιατζόγλου, Η Πισιδία της Μ. Ασίας, Ένωση Σπάρτης Ν. Ιωνίας, Αθήνα 1978, Β. Η. Βογιατζό-
γλου, Η Σπάρτη της Μ. Ασίας, Αθήνα, 1992, Χαρ. Σαπουντζάκης, Η ελληνική παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας, 1983, Πρωτο-
πρεσβύτερος Παπαϊωακείμ Πεσμαζόγλου, Αναμνήσεις από την πατρίδα μου Σπάρτη Μ. Ασίας, 1990.

140 Βουλδούρι, Βουρδούριον, Μπουρντούρ, Πουλτούρ (τουρκ. Burdur): το βυζαντινό Πολυδώριον, σημαντική 
κωμόπολη περί τα 60 χλμ. δυτικά της Σπάρτης, στις όχθες ομώνυμης λίμνης. Είχε τη δεύτερη σημαντικότερη ελλη-
νορθόδοξη (τουρκόφωνη) κοινότητα στην περιφέρεια Πισιδίας, μετά τη Σπάρτη.

141 Ο κύριος γαμήλιος χορός, που τον χόρευαν όλοι οι καλεσμένοι και τραγουδούσαν αμέτρητα δίστιχα επαινετι-
κά, ευχετικά και παραινετικά προς τους νιόπαντρους και τα σόγια τους, πολλά από τα οποία είναι αριστουργήματα της 
δημοτικής μας ποίησης. Η μεγάλη σούστα μπορεί να κρατούσε ώρες.
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αμέσως. Όλη η Μάκρη ήτο επί ποδός, διότι σχεδόν όλοι ήσαν συγγενείς.142 Τα 
τραγούδια, διασταυρούμενα με τα συγχαρητήρια, διεχέοντο σαν αρώματα ανοι-
ξιάτικα στον ορίζοντα, για να μεταδώσουν το γεγονός στον έξω κόσμο. Πλείστοι 
οι Λιβισιανοί συγγενείς μας έτρωγαν και εκοιμώντο στο σπίτι μας επί πολλάς 
ημέρας. Το βράδυ του γάμου κατάκοπος και αγρυπνισμένος από την σύγχυσιν 
αυτήν του εορτασμού, εστεκόμην σε μια γωνιά του σαλονιού, σαν μικρό παιδάκι 
που ήμην τότε, πλησίον μου εκάθητο ο Ν. Χρυσαφίνης, διδάσκαλος τότε εν Μά-
κρη των μεγάλων τάξεων και κατόπιν δικαστής εν Κύπρω, με συμπάθησε και μ’ 
εκάθησε στα γόνατά του.

Ο αδελφός μου Θεοδόσιος143 ησχολείτο με τας εν τοις χωρίοις εμπορικάς ερ-
γασίας του πατρός μου. Δυστυχώς όμως δεν ήτο ο ενδεδειγμένος αντιπρόσωπος. 
Του έλειπεν η πρωτοβουλία και το εμπορικόν πνεύμα. Ήτο εν μέρει μοιρολάτρης 
και αδιάφορος. Κάποτε με τον παλτά144 ετραυμάτισε άνωθεν της ουράς μιαν αγε-
λάδα, αρκετά σοβαρά, διότι μπήκε στο αμπέλι και έκαμε ζημία. Το ίδιο καλοκαίρι 
συνελήφθησαν και δύο κεκηρυγμένοι βουλγαρόφωνοι λησταί, λυμαινόμενοι τα 
πέριξ της Μάκρης χωρία.145 Ο λήσταρχος Δεληγιάννης και ο συνοδός του Να-
ούμ. Ολόκληρος εξ εκατό χωροφυλάκων λόχος εστάλη εκ Μούγλων με επί κε-
φαλής έναν αξιωματικόν Καράτζιχενέμ (Μαυροδιάβολος) διά την σύλληψίν των, 
ήτις επραγματοποιήθη και αποκοπεισών των κεφαλών αμφοτέρων, διεπεράσθη-
σαν επί πασσάλων και πομπωδώς μετηφέρθησαν εις Λιβίσιον, ένθα ως τρόπαια 
πολεμικά εστυλώθησαν εις το πηγάδι του Χατζη-Αυγερινού εις κοινήν θέαν.146 

1893

Κατηντήσαμεν φερέοικοι με την καθ’ έκαστον έτος αλλαγήν αιθουσών σχολικών 
διά την στέγασίν μας. Ήδη ως τοιαύτην είχομεν μίαν, εκ του παρά την βόρειαν 

142 Η ενδογαμία ανάμεσα στο Λιβίσι και τη Μάκρη ήταν φυσικό επακόλουθο για τις δυο χριστιανικές κοινότητες, 
διότι στην περιοχή πλειοψηφούσε ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός.

143 Απόσπασμα από τα Σημειωματάρια: «Θεοδόσιος, ο μακαρίτης αδελφός μου. Εγεννήθη εν τω 1872. Ενυμφεύθη 
την εκ Λιβισίου Δέσποιναν. Εγέννησε πέντε τέκνα: την Ευαγγελίαν, τον Μανώλην, την Ειρήνην, τον Μιχαλάκην, τον Βά-
σον. Εξορίσθη εκ Μάκρης την 31 Ιουλίου/12 Αυγούστου του 1921 κι έφθασε εις Χεκίμ Χαν, υποδιοίκησιν της ανεξαρτήτου 
επαρχίας Μαλατίας την 6/19 Οκτωβρίου του 1921. Απέθανε εις Χεκίμ Χαν, προσβληθείς υπό εξανθηματικού τύφου, την 
18ην ημέραν της προσβολής, την 8/21 Δεκεμβρίου του 1921, πλησίον του ετέρου μου αδελφού Βασιλείου, όστις και 
τον επεριποιείτο και διετήρει. Μετά τρεις ημέρας του θανάτου του, αφίχθην κι εγώ εκ Δάρεντε, διήμερον του Χεκίμ Χαν 
απέχοντος και ευρισκόμενος εκεί ως εξόριστος. Αιωνία του η μνήμη! Ο βαρυπενθών αδελφός Στ. Θεοδοσιάδης.»

144 Παλτάς (τουρκ. balta): πελέκι, τσεκούρι, μπαλτάς.

145 Το πρόβλημα της ληστείας απασχολούσε συχνά τις οθωμανικές αρχές. Συχνές είναι οι αναφορές στα οθω-
μανικά και γαλλικά αρχεία. Το περίεργο εδώ είναι πώς βρέθηκαν οι βουλγαρόφωνοι ληστές σε μια περιοχή που 
δεν είχε σχέσεις ούτε με τη Μακεδονία ούτε με τη Βουλγαρία ούτε με τη Θράκη. Πιθανόν οι ληστές αυτοί ήρθαν 
μέσω Κων/πόλεως στη Μάκρη. Αναφορές σε επεισόδια με ληστές στην περιοχή στην «Αμάλθεια» (8/2/1852, 2/4/1852, 
8/9/1853).

146 Αυτή η τακτική να εκτίθενται σε κοινή θέα, συνήθως επί τριήμερο, τα κεφάλια ή τα σώματα των εκτελεσμέ-
νων (που θεωρούνταν ληστές, κακούργοι, δολοφόνοι, προδότες κλπ.) ήταν συνηθέστατη στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία μέχρι το 1923.
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πλευράν οικήματος του Ιππολύτου Καζίλλη, προξενικού πράκτορος της Γαλλί-
ας.147 Παραπλεύρως αυτής της αιθούσης ήτο άλλη, εις την οποίαν εδίδασκεν η 
αγαπητή Φανή, σύζυγος του μακαρίτου Ανδρέα Ιωαννίδη, τα κορίτσια. Μεταξύ 
των κοριτσιών, συμμαθήτριαί μου ήσαν η Κατίνα Μ. Β. Χατζη-Αντωνίου, το γέ-
νος Μ. Λουιζίδη, η Δελέσιλλα148 Κριεζή και η Μαρία Τσινόγλου, με τας οποίας 
έπαιζα τακτικά κυνηγητό, και αι οποίαι ουδέποτε κατώρθωσαν και αι τρεις ομού 
να με πιάσουν. Ήμην σπουδαίος δρομεύς ταχύτητος. Όταν παίζαμε με τους συμ-
μαθητάς μας τον λύκο και τ’ αρνί, ήτο προβληματική η θέσις των παιδιών, τα 
οποία, δύο-τρία ομού δεν μπορούσαν να με συλλάβουν, καίτοι ταύτα ήλλασσαν 
με άλλα έως το τέλος της ώρας. Ήμην πολύ παιγνιδιάρης και ευλύγιστος, διέφευ-
γον σαν φίδι και εγενόμην κατακόκκινος σαν αστακός και κάθιδρος.

Η αναχώρησις της Ευαγγελίας μας με λασκάρησε λίγο από το σπίτι. Μια Κυ-
ριακή, μετά την εκκλησίαν, με τα καλά μου ρούχα, πήγα στην αυλή του σχολείου 
μας, η οποία είχε δύο εξόδους προς την θάλασσαν, καθ’ ότι ήτο γύρω γύρω 
κιγκλιδωτή. Ήτο ανοιξιάτικη μέρα και οι βαρκούλες έπαιζαν ήσυχα με τα αβαθή 
και στάσιμα νερά του λιμένος. Νοστάλγησα να μπω μέσα σε μία από αυτές, αλλ’ 
ήμην μόνος. [...]149

Κατά πάσαν πιθανότητα, ο Βασιλάκης είχε διακόψει τας σπουδάς του εκ της 
εν Ρόδω Σχολής των Frères, λόγω –νομίζω– επιδημικής τινος νόσου εκεί, αλλά 
και εκ του γεγονότος ότι επρόκειτο να αναλάβη ως αποθηκάριος την πώλησιν 
των καπνών του Μονοπωλίου, ου διευθυντής ήτο ο Ιππόλυτος Καζίλλης, οικο-
γενειακός μας φίλος. 

1894

Μαθητής ήδη της Τετάρτης τάξεως του δημοτικού σχολείου, ήρχισα πια να γνωρί-
ζω τον εαυτόν μου. Το σχολείο μας αυτήν την χρονιά ήτο μία αποθήκη απέναντι 
του αλευρόμυλου του θείου μου Χατζη-Αποστόλου.150 Συμμαθηταί μου δε ήσαν 

147 Ο Ιππόλυτος Καζίλλης, υποπρόξενος της Γαλλίας στη Μάκρη, λόγω της μακράς θητείας του (1870-1918) και 
των στενών του σχέσεων με την ελληνική κοινότητα, συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία των Ελλήνων της περιο-
χής. Βλ. και υποσημ. 106, σελ. 46.

148 Αντί του ορθού Τελέσιλλα.

149 Παραλείπεται φλύαρο απόσπασμα άνευ ιδιαίτερης σημασίας.

150 Ο Χατζη-Απόστολος Βασιλειάδης (1840-1908) ήταν έμπορος. Ως δημογέροντας, συνδέθηκε με την περίφημη 
στάση των Λιβισιανών κατά των αυθαιρεσιών του καϊμακάμη της Μάκρης, το 1876-1878. Είχε εννιά παιδιά, μεταξύ 
των οποίων ο ευεργέτης Βασίλειος Απ. Βασιλειάδης. Για την οικογένεια Βασιλειάδη, βλ. Πασχαλίδης, 270: «Ταύτης 
η αρχή κατά την παράδοσιν είναι εκ Βυζαντίου. Κυριώτερος απόγονος αυτής και εκ των πρώτων οικιστών της Μάκρης 
τυγχάνει ο Απόστολος. Τον Απ. Βασιλειάδην, πλουτίσαντα εκ του εμπορίου και διακρινόμενον διά την φρόνησιν, κρίσιν 
και πατριωτισμόν, εσέβοντο μεγάλως οι Λεβησανομακρηνοί και συνεβουλεύοντο εις κάθε περιστατικόν της ζωής των. 
Διηύθυνε τα κοινά προ του 1875, του Λεβησίου, και μετά την κάθοδόν του, τα της Μάκρης, η δε διαίτησίς του ήτο δεξιά και 
σώφρων, τα καλά και συμφέροντα του τόπου εξυπηρετούσα. Τω 1878 ετέθη επί κεφαλής συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας 
κατά των αυθαιρεσιών και της αυταρχικότητος του τότε καϊμακάμη, τον οποίον ηνάγκασαν να φύγη. Τούτο εθεωρήθη 
στάσις και προεκάλεσε την φυλάκισιν του Απ. Βασιλειάδη μετ’ άλλων πολλών Μακρηνολεβησιανών. Η Μάκρη, τιμώσα 
την πατριωτικήν δράσιν του, τον περιέβαλλε μέχρι τέλους με το αξίωμα του δημογέροντος. Τούτου υιοί άξιοι του πατρός 
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ο [μετέπειτα] γυναικάδελφός μου Αλκιβιάδης Παυλίδης, ο υιός της εξαδέλφης 
Ελένης Λαζαρίδη Ανδρέας, οι αδελφοί Παύλος και Διογένης Λουιζίδαι και άλλοι.

Ενθυμούμαι καλώς ότι κάποτε εφιλονίκησα με τον Αλκιβιάδη, όστις μοι απε-
κάλεσε προς εκδίκησιν «κοκκινί», επειδή εκοκκίνιζα πολύ, όταν έτρεχα. Άλλοτε 
πάλιν με τον Ανδρέαν Λαζαρίδην, διότι δεν τον έδωσα το τετράδιόν μου να αντι-
γράψη τα προβλήματα. Από αυτά τα γεγονότα μπορεί τις να σχηματίση μια ιδέα 
της παιδικής μαθητικής νοοτροπίας. 

Πλησίον του σχολείου μας, εις άλλην αποθήκην, εστεγάζετο η μεγάλη τά-
ξις, με μαθητάς τους Πλάτωνα Μουσαίον, τον Ευριπίδην Παυλίδην, τον Γεώργ. 
Λουιζίδη και άλλους, ως και τον Χαρ. Χαριτωνίδη, καθηγητήν ήδη του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Εις άλλην αποθήκην εστεγάζετο το νηπιαγωγείον με 
διδάσκαλον τον Σταματάκην Πετρίδην, συνταξιούχον ήδη ενταύθα, ενώ εις την 
ανωτέραν τάξιν εδίδασκε ο Νικ. Χρυσαφίνης, δικαστής ήδη εν Κύπρω. 

Είχον φοβεράν μανία να παρακολουθώ τον αλευρόμυλον εργαζόμενον, όστις 
ήτο εις απόστασιν 25-30 μέτρων από την σχολήν μας. Ως κινητήριον δύνα-
μιν είχε μία ατμομηχανή, εξάρτημα παλαιού οδοστρωτήρος εν Αλεξανδρεία. Οι 
εγκαταστήσαντες τον αλευρόμυλον τεχνίται ήσαν Συριανοί, ο δε μηχανικός, τύ-
πος ανθρώπου σοβαρού, ονομάζετο μαστρο-Γεώργης. Η εκ του πλησίον αύτη 
απασχόλησίς μας έπλεκε εν τη φαντασία μου όνειρα και νοσταλγούσα κι εγώ να 
ήμην κάποτε σε θέσιν να ξεκινώ και διευθύνω μίαν τέτοια βιομηχανία. Η επιθυ-
μία μου εκείνη είχεν εκπληρωθεί μετά δεκαπενταετή συνεχή αγωνία!

Το φθινόπωρο και την άνοιξη κάμναμε πάντοτε εκδρομάς, ως επί το πλεί-
στον στο Καρακιόζι,151 πεδιάδα πλαισιώνουσα τον αριστερόν μυχόν του λιμένος. 
Ηλιαζόμεθα όλην την ημέραν, τρώγοντες εκεί με τα φαγητά των σπιτιών μας και 
πίνοντες άφθονο γάλα από τα αιγοστάσια των Τούρκων χωρικών. Πιάναμε από 
τα αβαθή νερά μεζέδες, παίζαμε σκλαβάκια, τον λύκο και το αρνί, κυνηγητό, 
γωνίες, μαζεύαμε χόρτα και εν τέλει, με πολλές φασκομηλιές και λουλούδια, 
τραγουδώντας το «ο Μάιος μάς έφθασε», ξεκινούσαμε στα σπίτια μας. 

είναι: ο Βασίλειος, με επιχειρηματικόν, εμπορικόν πνεύμα σπάνιον, μόρφωσιν αρτίαν, ψυχήν πατριωτικήν, οραματιζομέ-
νην την Ελλάδα. Έτεροι υιοί οι Νίκος, Θεοφάνης, Σάββας, οίτινες χειραγωγηθέντες υπό του μεγαλυτέρου των αδελφού 
Βασιλείου εσταδιοδρόμησαν δοκίμως εις το εμπόριον. Ο δε υιός του Νίκου, Απόστολος, είχε τα απαιτούμενα προσόντα 
να τιμήση το οικογενειακόν όνομα και να υπηρετήσει την πατρίδα, αλλ’ ο απηνής θάνατος τον αφήρπασε προώρως από 
τας αγκάλας της ζωής και των γονέων και ωδήγησε τον μεν πατέρα εις τον Άδην, την δε μητέρα του Ευαγγελίαν, το γένος 
Γαρυφάλλου, εις την ευγενή χειρονομίαν να αφήση εις τον Μικρασιατικόν Σύλλογον “Ανατολή” την πολυκατοικίαν της δι’ 
εθνικούς σκοπούς. Του Απ. Βασιλειάδου άξιαι θυγατέρες ήσαν η Ειρήνη, υπανδρευθείσα τον Βασ. Κ. Σαράφην, ιατρόν, η 
Χρυσάνθη, συζευχθείσα τον ομώνυμον και ομότεχνον ανεψιόν Σαράφη, και η Σμαράγδα ελθούσα εις γάμον με τον Ιορ-
δάνην, φαρμακοποιόν. Ο Απόστολος Βασιλειάδης είχεν αδελφάς συζευχθείσας τους καλυτέρους νέους των καλυτέρων 
οικογενειών Παυλίδου, Γεωργαλίδου, Μουσαίου, Θεοδοσιάδου, Τουραπή, Παυλίνου και αδελφόν τον Βλάσιον. Ο Βλάσης 
Βασιλειάδης ήτο ο αντιπροσωπευτικός τύπος του εμπορομεσίτου, χορηγός του Εθνικού μας Στόλου, φυλακισθείς και 
δοκιμασθείς υπό των Τούρκων κατά τον Ελληνοτουρκικόν Πόλεμον του 1897, διότι εβοήθησε χρηματικώς τον αγώνα. 
Απέθανεν άτεκνος με τα τελευταίας λέξεις: Μάνα μου Ελλάδα!»

151 «Το Καρά-Γκιος (Μαύρο Μάτι) είναι μια συνοικία της Μάκρης, δυτικά, δέκα λεπτά πιο πέρα από το Πεσίχ Ταχ. 
Και η συνοικία αυτή κατοικείται μόνο από Χριστιανούς.» (Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Μαρία Λιουδάκη, 
Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος). Το Καρακιόζι ήταν ακραία αραιοκατοικημένη γειτονιά με πολλές εξοχές και 
παραθαλάσσιους αγρούς, ιδανική για εκδρομές.
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Ένεκεν της επικοινωνίας του πατρός μου με τα χωριά, η χρήσις ζώου, ίππου, 
ήτο αναγκαία. Ενθυμούμαι ένα τοιούτον κόκκινο άλογο, το οποίον ίππευον το 
καλοκαίρι και πήγαινα έξω από το τουρκικό νεκροταφείο και το επότιζα τροχά-
δην. Περισσότερον εμού ιππεύς ήτο ο Αλκιβιάδης, διότι είχαν καλύτερα ζώα και 
πιο πολλά, αυτός μάλιστα ήτο μανιακός, ήξευρε δε και να τα περιποιήται.

Αποτελεί αυτόχρημα εξαίρεσιν το γεγονός ότι, μεταξύ των φιλησύχων κατοί-
κων της Μάκρης και του Λιβισίου, υπήρχε και ένας πεπορωμένος και έκφυλος, 
όστις συνεκέντρωνε όλα τα κακά ένστικτα του κακούργου, εν συνδυασμώ δε τού-
των είχε και μίαν τόλμην παράτολμον και έναν κυνισμόν αφαντάσθου (sic) αναι-
δείας. Ωνομάζετο Μιχάλης Πέτρου, ενώ ήτο θετός υιός αυτού κι έπρεπε να φέρη 
το όνομα του ιδίου αυτού πατρός Κούλλη. Ήτο δε το φόβητρον των κατοίκων 
εν μέση Μάκρης και Λιβισίου. Ενέδρευε τας γυναίκας κατά τας βραδινάς ώρας, 
τας φερούσας κοσμήματα, τας νύκτας εισέδυε εντός των κατοικουμένων οικιών 
και με το μαχαίρι ανά χείρας, διότι κυρίως ήτο μαχαιροβγάλτης, ελήστευε τους 
ενοίκους, οίτινες εκ φόβου δεν επρόδιδον αυτόν. Τα θύματά του ήσαν άφθονα. 
Κάποτε έκρουσε την θύραν του πενθερού μου, ζητών την επιστημονικήν αρωγήν 
του Παύλου ως ιατρού, ίνα επέμβη εις μίαν έκτρωσιν εξ υπαιτιότητός του. Το 
αθώον θύμα, υπακούων εις την προσταγήν του απαισίου ανθρώπου, εδέχθη 
να εκτελέση την αφύσικον ταύτην επέμβασιν, αποποιηθείς, ως ήτο επόμενον, 
να δεχθή και αμοιβήν, την οποίαν ούτος προσέφερε, διότι ήτο βέβαιος, εκ των 
προτέρων, ότι αύτη δεν ήθελε γίνη αποδεκτή. Ένα βραδινό συνήντησε την Χα-
τζη-Μαριάν Ι. Λουιζίδη στο δρόμο του Λιβισιού, φορούσαν το τσελκί της, αστρα-
πιαίως επετάχθη εμπρός της και μόνον με την θέαν του εγχειριδίου του εγένετο 
κύριος του πλουσίου εκείνου κοσμήματος. Δεν έλειψε να κρούση κάποτε και την 
θύραν της γυναικαδέλφης μου Κατίνας Κρεμμυδά, εν Μάκρη, ήτις, μόνη μετά 
της υπηρετρίας διαμένουσα εις το άνω πάτωμα, του Κωνσταντίνου ευρισκομέ-
νου ως φυγοστράτου εις Σμύρνην, διέγνωσε την φωνήν του, συνοδεύουσαν τα 
κτυπήματα και λέγοντος «κυρία Κατίνα, άνοιξε κι έχω να σε πω». Η δυστυχής έως 
το πρωί έμεινε άυπνη, την επιούσαν δε ηναγκάσθη να αλλάξη το σύστημα της 
θύρας και να την κάμνη εμφανή εκ του παραθύρου. Το τελευταίον του στυγερό 
έγκλημα ήτο ο φόνος, εμπρησμός και ληστεία του αθώου Τούρκου Αχμέτ, τον 
οποίον παραμονεύσας νύκτωρ εις το άνω πάτωμα του σπιτιού του, επετέθη κατ’ 
αυτού διά πελωρίας μαχαίρας, εκ των όπισθεν και δι’ ενός επιδεξίου και απαισί-
ου κτυπήματος τού διέρρηξε την κεφαλήν! Μετά την λήστευσιν των κοσμημάτων, 
έθεσε πυρ εις την οικίαν και εδραπέτευσεν εις Λιβίσιον, διά να προσποιηθή το 
άλλοθι. Την πρωίαν της επιούσης ενεφανίσθη εις τον τόπον του εγκλήματος, 
επιστρέφων εξ αγοράς με κρέας ανά χείρας, εξετάζων το πλήθος τι συνέβαινε! 
Μετά δεκαπενταετή ειρκτήν απελύθη.
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1895

Νομίζω ότι την χρονιά αυτή δι’ ένα-δυο μήνες εστεγάσθημεν εις τον γυναικωνί-
την του Αγίου Νικολάου, ένθα μας εδίδασκε, πλην των τακτικών μας μαθημάτων 
παρά του Κριεζή Καλαφάτη, την τουρκικήν γλώσσαν ο σοφός διδάσκαλος της 
Μάκρης και Λιβισίου Μιχαήλ Μουσαίος. Κατόπιν μετεκομίσθημεν (sic) εις αγο-
ρασθέν υπό της Κοινότητος οίκημα, καταλαβόντες την προς μεσημβρίαν αίθου-
σαν του άνω ορόφου. Με διέκρινεν η φιλεργία, ήμην πολύ μελετηρός, ουδέποτε 
παίζων, πριν εξασφαλίσω την εκμάθησιν όλων μου των μαθημάτων. Αυτό ήτο το 
δόγμα μου μέχρι σήμερον. Η εργασία, είτε σωματική είτε πνευματική, ήτο σύν-
τροφος και προσευχή μου. Μετά την βραδυνήν απόλυσιν, διηυθυνόμην εις το 
σπίτι, με στόχον μου την μελέτην των μαθημάτων της επομένης. Κατόπιν έτρω-
γον λιγάκι ψωμί με τυρί ή βούτυρο. Το σπίτι μας ήτο βουγκωμένο152 από τρόφιμα. 
Το μέλι, το λάδι, αι ελαίαι ή το τυρί εντός πίθων. Τα σύκα και καρύδια σε κόφες 
και κάσες, τα κρασιά σε δαμιτζάνες, το ρετσέλι153 και πετιμέζι σε στάμνες, το ρύζι 
σε ζεμπίλια εξ Αλεξανδρείας και εν γένει ό,τι είχομεν ανάγκην προς βρώσιν 
υπήρχεν εν αφθονία. Βούτυρα αγνά εντός σκεμπέδων154 (κοιλίαι) ζώων ήσαν εις 
την διάθεσιν των φαγητών μας, ως και τουρσιά και τουλούμια με τυριά, εντός του 
χώματος δε με κουμνάκια155 που μοσχοβολούσαν από μυρωδικά βουνίσια.

Στο κάτω μέρος του οικήματος εστεγάζετο το παρθεναγωγείον. Τον κήπον δε 
διήρεσεν ο διδάσκαλός μας εις μικρά παρτέρια, των οποίων την καλλιέργειαν 
ανέλαβε η μία ομάς ευρισκομένη προς τας άλλας πάντοτε εν αμίλλη, διά να δείξη 
καλυτέραν εμφάνισιν. Εις τον αυλόγυρον εκάμναμε γυμναστικήν, προκαλούντες 
τον θαυμασμόν των Τουρκοπαίδων μαθητών.156 Τραγουδούσαμε διάφορα εθνι-
κά τραγούδια και τον Εθνικόν Ύμνον.

Τον χειμώνα πάντοτε σχεδόν είχομεν ξένους θιάσους, εις τους οποίους ελάμ-

152 Βουγκωμένο: μπουκωμένο, κατάφορτο, γεμάτο.

153 Ρετσέλι: βλ. υποσημ 85, σ. 40.

154 Ισκεμπές: κοιλιά (τουρκ. işkembe).

155 Κουμνάκια: πήλινα δοχεία αποθήκευσης διαφόρων τροφίμων (ελιές, τουρσιά, τυριά κ. ά.), αλλά και νερού 
(τουρκ. kum: άμμος, πηλός).

156 Μαρτυρία από το ανέκδοτο χειρόγραφο του Αρχιερατικού Επιτρόπου π. Διονυσίου Καλαφάτη: «Επειδή ο 
πέριξ του Σχολείου χώρος ήτο ελώδης και ανθυγιεινός, απεφάσισα να κατεδαφίσω το παρά το Σχολείον τείχος και τοι-
ουτοτρόπως μετά των μαθητών και των διδασκάλων κατά τα διαλείμματα και μετά τα μεταμεσημβρινά μαθήματα, ίνα 
μη οικονομικώς επηρεάσωμεν το κοινοτικόν ταμείον, ηρχίσαμεν την κατεδάφισιν αυτού, δι’ ης απεξηράναμεν τελείως 
μεγάλην έκτασιν προ του Σχολείου, την οποίαν και περιεστοιχίσαμεν και κατεστήσαμεν κατάλληλον διά τα διαλείμματα 
των μαθητών και διά γυμναστικήν, την οποίαν ανέγραψα εις το σχολικόν πρόγραμμα και εισήγαγον εις την Σχολήν από 
του 1894. Και ίνα εφοδιασθώμεν διά καταλλήλων οργάνων (αλτήρων, δίσκων, κοντών κ.τ.λ.) ήλθον εις Αθήνας μετά τους 
πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνας και επεσκέφθην τον τότε Γεν. Γραμμ. της Επιτροπής των Ολυμπίων, αείμνηστον Σπ. Λά-
μπρον, καθηγητήν του Πανεπιστημίου, και εζήτησα την ηθικήν και υλικήν αρωγήν αυτού, όπερ και επέτυχον διά της υπό 
της επιτροπής παροχής διαφόρων οργάνων γυμναστικής και πολλών βιβλίων, δι’ ων, μετά την εις Μάκρην επιστροφήν 
μου, ίδρυσα Κοινοτικόν Αναγνωστήριον διά την μόρφωσιν και την ανάπτυξιν των πολιτών.»



63

βανον μέρος και νέοι ιδικοί μας, οίτινες απέβησαν καλοί ερασιτέχναι. Την χρο-
νιά αυτή έφυγε –νομίζω– και ο εκ Κάσου ιατρός Ν. Νικολέτος, όστις ήτο προ 
πολλών ετών εγκατεστημένος εν Μάκρη. Ήτο οικογενειακός μας φίλος.

Την μητέρα μου υπεραγαπούσα εις βαθμόν μανίας. Ήτο πολύ φίλεργη, αλλά 
και νευρική και μάλιστα οι ιατροί την επέτρεψαν να καπνίζη. Τούτο την ωφε-
λούσε εις την ως άνω κατάστασιν. Το σαλόνι μας ήτο καλώς επιπλωμένον και 
συγχρονισμένον (sic). Πάντοτε δε φιλοξενούσαμε ξένους φίλους. Μια μέρα 
επέστρεψα εκ του σχολείου το μεσημέρι και βρήκα την μητέρα μου ελαφρώς 
τραυματισμένη και φοβισμένη. Εκάθητο εις το μεσαίο τραπέζι, εκ μαρμάρου, του 
σαλονιού και εκάπνιζε, κατόπιν εργασίας, οπότε απροόπτως έσπασε ο γάντζος 
και έπεσε επί του μαρμάρου η άνωθεν αυτού κρεμασμένη μεγάλη λάμπα, χωρίς 
ευτυχώς να την προξενήση κακόν τι, πλην ολίγων αμυχών εις τας χείρας! 

Τας εσπέρας έπαιζαν οι γονείς μου κοντσίνα157 και τους σεριάνιζα,158 τους 
έγραφα δε και τους πόντους. Ο πατήρ μου ήτο αρκετά εγκυκλοπαιδικός, γεω-
γράφος δε καλός, αρκετά κακογράφος αλλά με γραμμάς εκκλησιαστικάς και συμ-
παθείς. Φιλαναγνώστης και συνδρομητής εις εφημερίδας της Σμύρνης και της 
Σιών.159 Ηγάπα και το τάβλι και εκάπνιζε μέχρι του 189... οπότε το εγκατέλειψε. 
Η μήτηρ μου δεν εγνώριζε ανάγνωσιν και γραφήν. Έμαθε όμως παρά του πατρός 
μου πολλάς προσευχάς, το «Πιστεύω», το «Πάτερ ημών» και άλλας, τας οποίας έλε-
γεν απταίστως προσευχομένη προ και μετά του ύπνου. Υπανδρεύθη μικρά, εις 
ηλικίαν δεκαπέντε ετών. Υπέφερε με μητρικά και τελευταίως με την καρδιά της, 
ο δε κατόπιν χωρισμός της κόρης της και η μετέπειτα ανοησία του Θεοδοσίου 
την κατέβαλον πολύ.

1896

Εις την τελευταίαν σχολικήν χρονιά διατρέχω το δέκατον τρίτον έτος της ηλικίας 
μου. Στεγαζόμεθα εις το νεοκτισθέν και εκ δύο μεγάλων αιθουσών αποτελού-
μενον κτίριον, παραπλεύρως του προηγουμένου, αποτελούντος μετ’ αυτού εν 
συγκρότημα. Εκ των ως άνω δύο αιθουσών, την μίαν κατείχεν η Έκτη, ιδική 
μας τάξις, και την άλλην η Πέμπτη, με διδάσκαλον τον Κρ. Καλαφάτην, την 
ετέραν κατείχον αι μικραί τάξεις με τον Στ. Πετρίδην. Αι δύο αύται αίθουσαι 
διεχωρίζοντο εκ ξυλίνου παραπετάσματος, αποτελουμένου από δώδεκα μεγάλα 
ηριθμημένα τελάρα, των οποίων τους αριθμούς εκαλλιγράφησε διά λευκού χρώ-
ματος επί γαλανού φόντου ο Βασιλάκης. Το παραπέτασμα αυτό, αφαιρούμενον 
εις τας τελετάς, παρουσίαζε μίαν τεραστίαν αίθουσαν εορτών. Ο Βασιλάκης ήτο 
αρκετά καλαίσθητος, είχε καλλίγραμμον χέρι, η φοίτησίς του δε εις την Σχολήν 

157 Κοντσίνα: είδος χαρτοπαιγνίου.

158 Σεριανίζω: βλέπω, παρακολουθώ, κάνω χάζι (τουρκ. seyretmek).

159 Σιών: άλλη ονομασία της Ιερουσαλήμ, από έναν ομώνυμο λόφο της πόλης.
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των Frères, τον έθεσε βάσεις θετικάς εις την γραφικήν και ιχνογραφικήν τέχνην, 
χωρίς όμως βαθυτέραν έννοιαν και περισσότερον στοχασμόν. Ήτο μίμος καλός, 
με ολίγας μαθηματικάς βάσεις και ελαχίστας γεωμετρικάς. Πάντως ερασιτέχνης 
μετρίας αξίας, περισσότερον καλλιγράφος ή ιχνογράφος. Τέσσερα ιχνογραφικά 
του έργα διεκόσμουν την αίθουσαν του σπιτιού μας, του πατρός μου, του θείου 
μου Βασιλείου, της μάμμης μου Χατζη-Ειρήνης Ακ Βασίλη και του διαδόχου 
Κωνσταντίνου. Τον παρακολουθούσα πάντοτε εργαζόμενον και τον εμιμούμην 
κατ’ αρχάς εις την ιχνογραφίαν, έως ότου αργότερα έθεσα δική μου, πιο σύντομη 
και πρακτική, φόρμα. Ήτο πολύ αργός και εις άκρον υπομονητικός, δεν εξήρχετο 
έξω της αντιγραφής, αποτυπώνων ούτω τας μικράς σκιάς ή γραμμάς εις μεγαλύ-
τερον μέγεθος παρουσίαζε ένα αφύσικον κτυπητόν έργον, χωρίς συνδυασμό με 
την φύσιν. Ρετούς160 είχε καλόν και περιποιημένον. Πάντως στην εποχή του, εν 
Μάκρη ήτο διακοσμητής και καλλιτέχνης. Εξηκολούθει να εργάζεται εις την Εται-
ρίαν Μονοπωλίου Καπνών και εκ του εισοδήματός του να προσφέρη ένα πο-
σοστόν εις τας ανάγκας του σπιτιού, διότι οι δουλειές του πατέρα δεν πήγαιναν 
καλά, αφού και ο Θεοδόσης δεν ήτο ο ενδεδειγμένος να διαδεχθή τον πατέρα. 
Δυστυχώς ο νέος ούτος δεν ήξευρε να εκτιμήση την κοινωνικήν του θέσιν. Ήτο 
μέρος παθητικόν ηθικώς της οικογενείας μας. Πτωχός νους και περιωρισμένος, 
με σκέψεις και κρίσεις χαμηλάς και σαρκικάς. Άνευ εμπορικής προοπτικής. 

Είχεν ήδη παρέλθει η στραβή εποχή, οι Τούρκοι εξύπνησαν πλέον και μά-
λιστα αργά. Οι εκ Ρόδου μεταναστεύσαντες τοιούτοι φανατικοί και εγωισταί ήρ-
χισαν να σπρώχνουν τους Χριστιανούς.161 Εκ των ιδικών μας, μόνον οι πολύ 
πλούσιοι έσωσαν την εμπορικήν των αξίαν και τοιούτοι ήσαν οι Βασιλειάδαι, ο 
Ε. Κρεμμυδάς και υιοί,162 ο Χατζη-Ν. Λουιζίδης και κατά δεύτερον λόγον οι Β. 

160 Ρετούς: επιδιόρθωση, τροποποίηση (γαλλ. retouche).

161 Πολλοί Τούρκοι και Εβραίοι της Ρόδου δραστηριοποιούνται εμπορικά και κάποιοι μεταναστεύουν στη Μάκρη. 
Μετά το 1897 ωστόσο, αυξήθηκε ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Μάκρης, με την άφιξη Τουρκοκρητικών, λόγω της 
αυτονόμησης της Κρήτης (ανακήρυξη της Κρητικής Πολιτείας, με επικεφαλής τον Έλληνα πρίγκηπα Γεώργιο).

162  Εμμ. Κρεμμυδάς (Ρόδος ;- Μάκρη, 1911), Δήμαρχος Μάκρης. Βλ. Πασχαλίδη, σ. 272. «Ταύτης ο αρχηγός 
Εμμανουήλ Κρεμμυδάς, γαμβρός επ’ αδελφή Σαράφη, υπηρέτησεν την Μάκρην ως δήμαρχος επί δεκαετίαν και συνετή-
ρει εμπορικόν οίκον μεγάλης και καρποφόρου δράσεως. [...] Αν και είχε δύο υιούς, τον Κωνσταντίνον και τον Κυριακόν, 
συνεχίσαντας την εμπορικήν δράσιν του πατρός των, όμως δεν ελησμόνησε την πατρίδα του Λεβήσιον - Μάκρην και 
αφήκεν εις μεν την Μάκρην υπέρ του σχολείου 200 χρυσάς λίρας, εις δε το Λεβήσιον 100 και ανά μία οικία, διό και ανε-
κηρύχθη υπό των κοινοτήτων ευεργέτης.»

Για τον γιο του Κυριακό Εμμ. Κρεμμυδά, βλ. νεκρολογία στην εφημ. «Μάκρη» (χ.χ.): «Εγεννήθη εν Μάκρη το έτος 
1879. Ήτο υιός του καταγομένου εκ Ρόδου Εμμανουήλ Κρεμμυδά προύχοντος της Μάκρης και Δημάρχου. Εύρε πε-
ριουσίαν από τον πατέρα του, την οποίαν όμως επολλαπλασίασε. Μεταξύ άλλων ήτο κάτοχος μεγάλων εκτάσεων 
δασών, τα οποία ηνθρακοποίει και απέστελλε ως άνθρακας εις Αλεξάνδρειαν. Εις τα δάση του απησχόλει άνω των 
2.000 εργατών, εις τους οποίους συμπεριλαμβάνοντο και γηγενείς Έλληνες ερχόμενοι να εργασθούν εις Μάκρην. 
Από την εργασίαν αυτήν εσχημάτισε μεγάλην περιουσίαν, την οποίαν απώλεσε με την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. 
Εκείνο όμως το οποίον έχει σημασίαν διά την κοινωνίαν είναι όχι τόσον η δημιουργία της κολοσσιαίας περιουσίας 
του, όσον ότι μέρος της περιουσίας του διέθεσε διά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Διότι εφρόνει ότι τον πλούτον, τον 
οποίον εκ της κοινωνίας αντλεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ουχί ως μέσων καταδυναστεύσεως των συνανθρώπων 
του ή προς εκπλήρωσιν εγωιστικών και ατομικών σκοπών, αλλά διά το καλόν του συνόλου. Ούτω όταν απέθανε το 
1911 ο πατήρ του, ο αποθανών μετά του αδελφού του Κωνσταντίνου, προέβησαν εις δωρεάς υπέρ των κοινοτήτων 
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Ιακώβου, Θ. Παπαδουλής, Γ. Παπαδουλής, Π. Σιτές και τινές άλλοι.
Την άνοιξιν του έτους τούτου απέθανε και ο μεγάλος διδάσκαλος της πατρί-

δος μας, αείμνηστος Μιχαήλ Μουσαίος, εις βαθύ γήρας, εν πλήρει επιγνώσει 
του επικειμένου θανάτου, εν πλήρει αισθήσει των περί αυτόν προσώπων και 
πραγμάτων, διδάσκων και συμβουλεύων, ευχόμενος και οδηγών, παρέδωσεν εις 
τον Πλάστην την αθώαν και άκακον και παιδικήν αυτού αγίαν ψυχήν. Το ιερόν 
λείψανόν του αμφισβήτησαν οι γείτονες του Λιβισίου, ως έχοντες επ’ αυτού πε-
ρισσότερα δικαιώματα, επιτροπή δ’ εξ αυτών κατελθούσα παρέλαβεν επισήμως 
και ευλαβώς την σορόν και εφ’ ώμων την μετέφερον εις Λιβίσιον, ένθα την ενε-
ταφίασαν εις το προαύλιον του Ταξιάρχη.163 

Οι επανακάμπτοντες εξ Αθηνών επιστήμονες μετέδιδον τας προσφάτους αυ-
τών εθνικάς ιδέας εις τους εν Μάκρη συμπολίτας των. Τη εισηγήσει δ’ αυτών συν- 
εστήθη ένας σύλλογος, όστις εστεγάσθη εις το επί της προκυμαίας άνω πάτωμα 
του καφενείου του Χατζη-Ν. Λουιζίδη. Ο σύλλογος ούτος, έχων τας αρχάς και 
τας ρίζας του από δεκαετίας και πλέον, δι’ εισφορών του συνεκρότησε και φι-
λαρμονικήν, ήτις με επικεφαλής Ούγγρον καθηγητήν, ονόματι Κλάζνερ, έφθασεν 
εις αρκετόν ύψος μουσικού επιπέδου, εξασκηθείσα θεωρητικώς και εκμαθού-
σα πολλά τεμάχια. Δεν λησμονώ τον σοβαρόν ρυθμόν της και το στρατιωτικόν 
βήμα, ότε προπορευομένης της σορού του διδασκάλου Μουσαίου, εξήγγελλε εις 
τους απανταχού Μακρηνούς και Λιβισιανούς την εθνικήν απώλειάν του. Η ηχώ 
του νεκρικού εμβατηρίου και οι φθόγγοι μένουν αποτυπωμένοι εν τη μνήμη μου. 
Εν τη φωτογραφία του νεκρού, ευρίσκομαι και εγώ ιστάμενος επί σενδουκίου. 

1896-1897

Οι εξετάσεις του τελευταίου σχολικού μου έτους εν Μάκρη, μοι αφήκαν διαλαχό-
ντα το δέκατον τρίτον [έτος] στο 1896. Οι γονείς μου απεφάσισαν να με στείλουν 
εις Κωνσταντινούπολιν, πλησίον της αδελφής μου Ευαγγελίας και του γαμβρού 
μου Μιχ. Ηλιού, να συνεχίσω τας σπουδάς μου, όστις εν τω μεταξύ, εγκατα-
λείψας την Σπάρτην και το Πουλτούρ, εις α είχε μεταβεί προς εξάσκησιν του 
επαγγέλματός του και εις τα οποία δυστυχώς δεν ευδοκίμησε, εγκατεστάθη εις το 
μεγάλο προάστειον της Κωνσταντινουπόλεως Σκούταρι (Χρυσούπολιν),164 εν τη 

Μάκρης και Λιβησίου και προσέφερον δύο οικίας και 500 χρυσά εικοσάφραγκα, ίνα τα εισοδήματα αυτών διατίθενται 
υπέρ των Σχολών Μάκρης και Λιβησίου. Τας προμνησθείσας δωρεάς ο Μητροπολίτης Μάκρης εγνωστοποίησε εις το 
Πατριαρχείον Κων/λεως. Κατόπιν δε τούτου, ο τότε Πατριάρχης Ιωακείμ απέστειλε δύο ευχετήριας επιστολάς, την μία 
προς τον Μητροπολίτη Μάκρης, την δε ετέραν προς τους αδελφούς Κρεμμυδά. [...] Αλλά ο Κυριάκος Κρεμμυδάς και 
πρόσφυξ εισέτι, ενώ είχε απωλέσει εκ της Μικρασιατικής Καταστροφής άπασαν την κολοσσιαίαν περιουσίαν του εκ 
των ασημάντων υπαρχόντων του κατά τα τελευταία έτη της ζωής του προέβη και εις ετέραν δωρεάν προς την Κοινό-
τητα Ν. Μάκρης διαθέσας 44 χρυσάς λίρας διά την αποπεράτωσιν του Σχολείου Ν. Μάκρης.»

163 Ο Ταξιάρχης ήταν ο καθεδρικός ναός του Λιβισιού, χτισμένος σε περίοπτη θέση της επάνω συνοικίας του 
Κάστρου, στην πλατεία του Στούμπου. Βλ. εισαγωγή.

164 Η Χρυσούπολη, το βυζαντινό Σκουτάριον (τουρκ. Üsküdar), βρίσκεται στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου, 
δίπλα στη Χαλκηδόνα (Καντίκιοϊ).
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συνοικία Πεϊλέρ Πέη.165 Προς τον σκοπόν λοιπόν αυτόν, απεφασίσθη να κάμω 
κατά το θέρος προγυμνάσεις, εις τον φοιτητήν τότε της φιλολογίας και καθηγη-
τήν ήδη166 του εν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου, Χαρίτωνα Χαριτωνίδην. Ομού, 
λοιπόν, μετά του Παύλου και Διογένη Λουιζίδη και του αδελφού του Χαριτωνίδη 
Ιωσήφ, νυν καθηγητού εν τω Γυμνασίω Παγκρατίου, ηρχίσαμεν φροντιστήριον.

Είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω κάποιο γεγονός, διά να κακίσω τον εαυ-
τόν μου. Ο κ. Χαριτωνίδης μάς έβαλε να κλίνωμεν το σύνθετον όνομα «ο πολύς 
Σωκράτης». Την επομένη πρωίαν, καίτοι είδον τυχαίως το τετράδιον του Ιωσήφ 
με ανορθόγραφον την λέξιν Σωκράτης (Σοκράτης), εντούτοις δεν τον υπέδειξα να 
την διορθώση. Ούτω, κατά την επιθεώρησιν του τετραδίου του, υπέστη φοβερόν 
ξύλισμα (sic) παρά του αδελφού του εις τοιούτον σημείον, που εν τη νευρικότητί 
του θα τον πετούσε ολόκληρον εκ του παραθύρου, εάν δεν εσπεύδωμεν να τον 
συγκρατήσωμεν! Εν τω θυμώ του μας εγκατέλειψε προς στιγμήν, οπότε και ημείς, 
αγανακτήσαντες εκ της τοιαύτης θηριώδους συμπεριφοράς του, εφύγομεν προς 
εκδίκησιν.

Την επιούσαν συνελθόντες και οι τέσσαρες εν τη οικία μας, απεφασίσαμεν να 
κηρύξωμεν απεργία. Ούτω, μέχρις εσπέρας διαβάσαντες και παίξαντες, συνεχί-
σαμεν μετά θάρρους την επομένην το αυτό. Επειδή όμως δεν ήτο δυνατόν να μη 
γνωσθή η πράξις μας αύτη εις τους οικείους μας, διά τούτο την τρίτην ημέραν, 
υποχρεωθέντες εκ της πιέσεως των γονέων μας, ηναγκάσθημεν να συνεχίσωμεν 
τα μαθήματά μας. Η πρώτη φροντίς του κ. Χαριτωνίδη ήτο να μας βάλη μίαν 
έκθεσιν, εν τη οποία θα δικαιολογούσαμε την στάσιν μας διά την κηρυχθεί-
σαν απεργίαν. Είναι ανάγκη να σημειώσω ότι η έκθεσίς μου ήτο τόσον σαφής 
και κατηγορηματική, ώστε απήσπασε τον θαυμασμόν του Χαριτωνίδη, όστις, εν 
τω ενθουσιασμώ του, μοι εβαθμολόγησεν «Κάλλιστα 10» με οξείαν! Τούτο έγινε 
αφορμή να καλλιεργήσω έκτοτε το μικρόν αυτό τάλαντόν μου, όπερ, λόγω της 
μετέπειτα ταλαιπωρηθείσης ζωής μου, προσέλαβε έναν τόνον ποιητικόν. 

Κατ’ αυτό το έτος ή κατά τα τέλη του εκπνεύσαντος, είχομεν προσλάβει ως 
υπηρέτριαν την Δέσποινα Χατζη-Δαλλά. Δυστυχώς, μεταξύ αυτής και του Θεοδο-
σίου ανεπτύχθη κατ’ αρχάς μια σαρκική μανία και συν τω χρόνω εξελίχθη εις… 
έρωτα φλογερόν! Εκείνη μεν, εν τη μεγαλομανία της να γίνη νύμφη μας, εκείνος 
δε, εν τη πτωχεία του πνεύματός του, δελεασθείς με τον σαρκικόν ακατέργαστον 
όγκον μιας υπηρετρίας, η οποία τον συνήρπασε, ερρίφθησαν επί της ιδίας τρο-
χιάς, φθάσαντες αισίως αμφότεροι συγχρόνως εις το τέρμα του επιδιωκομένου 
σκοπού.

Τον Ιούλιον του ιδίου έτους, οι γονείς μετέβησαν εις τα εν Κέπελερ167 θειούχα 

165 Είναι η συνοικία Μπεϊλέρμπεη (τουρκ. Beylerbey).

166 Δηλαδή μετά το 1926, οπότε ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Παν/μιο.

167 Τα δυσώδη ιαματικά λουτρά Κέπελερ (τουρκ. Gebeler Kaplıcası, σήμερα Girmeler Κaplıcası στο χωριό 
Gebeler) βρίσκονται στην περιοχή της αρχαίας Τλω, περί τα 40 χλμ. ΝΑ της Μάκρης. Ήταν περίφημα από την αρχαιό-
τητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και θρυλείται ότι τα χρησιμοποίησε ακόμη και ο Μ. Αλέξανδρος.
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λουτρά, εγκαταλείψαντες το ως άνω ερωτομανές ζεύγος εις το έλεος του Θεού, του 
Βασιλάκη απασχολουμένου και τας Κυριακάς έτι ως αποθηκαρίου της Ρεζί.168 Η 
ήκιστα ευειδής169 σαρκοφόρος (sic) Δέσποινα μετεβλήθη εις μάγισσαν, υποχρε-
ώσασα τον ανόητον Θεοδόσιον, έρποντα να τον μεταβάλη εις πιστόν δορυφόρον 
αυτής! Προσποιουμένη δε ότι ωμίλει με τους αγίους και ιδίως με τον Άγιον Σπυ-
ρίδωνα, εμάγευσε τον δυστυχή νέον, όστις, ως μοιρολάτρης, εδέθη στερεά εις 
το εφευρεθέν υπ’ αυτής τελεσφόρον και πρωτότυπον μαγικόν άρμα. Εγώ, καίτοι 
έβλεπον τα παραδόξως περίεργα αυτά μαγικά και κάτι ήρχισα υποψιαζόμενος, 
δεν εφαντάσθην και ούτε διελογίσθην ότι θα είχον ταύτα τοιαύτας θλιβεράς συνε-
πείας, πάντως όμως ανέφερον εις την επανακάμψασαν εκ λουτρών μητέρα μου εν 
μέρει τα λαβόντα χώραν γεγονότα, ήτις δεν γνωρίζω ποία μέτρα έλαβε, ασχολη-
θείσα πρωτίστως με την ιδικήν μου προετοιμασίαν και τακτοποίησιν, ράπτουσα 
τα εσώρουχά μου, τη βοηθεία της εξαδέλφης Δωροθέας Μουσαίου και της Δωρο-
θέας Ε. Δημητριάδου, ανεψιάς της πρώτης.

Μετά δε την προετοιμασίαν ταύτην, κατήλθομεν εις Μάκρην, κατά Αύγουστον 
του ‘96. Με την ευκαιρίαν δε της εις Κωνσταντινούπολιν αναχωρήσεως του κα-
θηγητού της Ροβερτείου Κώνστα Κωνσταντίνου170 μετά της μνηστής αυτού Χρυ-
σάνθης Γεωργαλλίδου,171 αδελφής της Φανής Ιωαννίδου, ανεχωρήσα και εγώ με 
το ατμόπλοιον Ανατολή του Πανταλέοντος.172 

Κατόπιν ταξιδίου οκτώ ημερών, εφθάσαμεν διά του ιδίου ατμοπλοίου εις Κων-
σταντινούπολιν, αρχάς Σεπτεμβρίου του 1896, εκείθεν δε παρελήφθην την επο-
μένην παρά του Μιχαήλ και αυθημερόν ευρισκόμην πλησίον της Ευαγγελίας μας. 
Μοι έλουσε αμέσως και διηυθύνθημεν εις το γεύμα, αποτελούμενον από βραστό 
αρνί παχύτατον με ωραίαν σούπα. Η εξάσκησις του επαγγέλματος του Μιχάλη 
εν Χρυσοπόλει δεν ήτο ικανοποιητική και απεφάσισε να μετοικήση εις το Αρνα-
ούτκιοϊ (Μέγα Ρεύμα),173 ως εκ του θαλασσίου ρεύματος, το οποίον σχηματίζεται 
εις την καμπήν του προαστείου αυτού. Εκεί κατώκει και ο αδελφός του Λουίζος 
Ηλιού, καθηγητής των Ελληνικών εν τη Ροβερτείω Σχολή, και απεφασίσθη να 

168 Είναι η Regie des Tabacs Ottomans, γνωστή ως Μονοπώλιο Καπνού Ρεζί ή απλώς Ρεζί, γαλλικών οικονο-
μικών συμφερόντων.

169 Ήκιστα ευειδής: κακάσχημη.

170 Ο δάσκαλος Κώνστας Κωνσταντίνου υπηρέτησε στην Κορυτσά και στη Ροβέρτειο Σχολή (το αμερικάνικο 
Robert College είναι το σημερινό Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου - Boğaziçi Üniversitesi). Μαζί με τον Λουίζο Ηλιού 
ίδρυσαν στη Ροβέρτειο τον Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Ροβερτείου «Αθηνά», ο οποίος εξασφάλισε υποτροφίες σε 
Μακρηνολιβισιανούς συμπατριώτες τους για σπουδές στο Ιεροδιδασκαλείο Σάμου του Συλλόγου «Ανατολή».

171 Χρυσάνθη Γεωργαλλίδου (1900-?). Δασκάλα στη Μάκρη. Απόφοιτος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Σμύρ-
νης και του Ομηρείου Σμύρνης.

172 Η ατμοπλοϊκή εταιρεία του Πανταλέοντος έδρευε στη Σμύρνη. Τα πλοία της εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια, 
συνδέοντας την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη με πολλά λιμάνια των μικρασιατικών ακτών, των νησιών και της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων συγχωνεύτηκε με την ατμοπλοϊκή εταιρεία Χα-
τζη-Δαούτ Φαρκούχ, επίσης ελληνικής ιδιοκτησίας, και συναποτέλεσαν την Archipelago-American Steamship Co.

173 Το Μέγα Ρεύμα ή Αρναούτκιοϊ (Arnavutköy) είναι προάστιο της Πόλης στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου. 
Γι’ αυτό βλ. Γεννάδιος, Μητρ. Ηλιουπόλεως, Ιστορία του Μεγάλου Ρεύματος (Αρναούτκιογι), Σταμπούλ 1949 και Σταυ-
ρίδης Θ. Βασίλειος, Ιστορία του Μεγάλου Ρεύματος, Θεσσαλονίκη 2011.
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συγκατοικήσωμεν, ενοικιάσαντες ένα τετραώροφον οίκημα έναντι της Λέσχης.
Ενεγράφην εις την Πρώτην Ελληνικού174 και κατώρθωσα να προσαρμοσθώ 

με το νέον περιβάλλον. Πλησίον του Λουίζου έμενε και ο γυναικάδελφός του 
Συμεών Γεωργαλλίδης, αδελφός της συζύγου του Μαρίας και της Φανής. Ούτος 
εφοίτα εν τη Ροβερτείω. Μετ’ αυτού διεμένομεν εις το εν εκ των δύο δωματίων 
του τετάρτου ορόφου, ενώ εις το άλλο διέμενον αι υπηρέτριαι Αθηνά και Μαρία. 
Κάποια νύκτα, εκ συμφώνου, εισήλθον εις το δωμάτιόν μας και διά μελάνης μάς 
εμελάνωσαν τις μύτες μας, ενώ εκοιμώμεθα. Την πρωίαν, εγερθέντες μετά του 
Συμεών και επί τη θέα των πενθουσών εκ του μέλανος χρώματος ρινών μας, 
εγέλα έκαστος εις βάρος του άλλου, μη πιστεύων ότι και ο ίδιος υφίστατο το αυτό 
κακόν, το οποίον αρκετά εκόστισε τας δύο ελαφράς νέας. Αναφέρω εν παρόδω 
ότι το Μέγα Ρεύμα βγάζει τις καλύτερες φράουλες, έχει δε και τους περισσοτέ-
ρους πυροσβέστας και κατοικείται σχεδόν αποκλειστικώς παρά Χριστιανών. 

Δυστυχώς, καίτοι συνηργάζετο ο Μιχάλης μετά του Ν. Νικολέτου, άλλοτε ια-
τρού εν Μάκρη, εντούτοις δεν ήτο ευχαριστημένος και μοιραίως έγινε ανάγκη 
διά τρίτην φοράν εντός του έτους να αλλάξη τόπον διαμονής, προτιμήσας πολύ 
ορθώς την Χαλκηδόνα,175 προάστειον πλούσιον και μεγάλον εις την έναντι της 
Κωνσταντινουπόλεως επί του Βοσπόρου πλευράν. Μεγάλη βοδάμαξα παραλα-
βούσα τα πράγματά μας, εζεύχθη ολόκληρος εντός ειδικού ατμοπλοίου και μετά 
μιας ώρας ταξίδιον εφθάσαμεν εις την Χαλκηδόνα, εγκαταστηθέντες εις μίαν μο-
νοκατοικίαν τετραώροφον, ανά δύο δωματίων εις έκαστον [όροφον] εξ αυτής. Αν 
δεν απατώμαι, η μετακόμισις αύτη εγίνετο (sic) περί τα τέλη του 1896 έτους ή τας 
αρχάς του επομένου.

Κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, κατέλαβον την Δευτέραν Ελληνικού. Ο εξε-
τάσας μοι καθηγητής ήτο ο υποδιευθυντής της Σχολής Μιλτ. Δανασής, όστις μ’ 
εξετίμησε πολύ και μετά μίαν εβδομάδα με διώρισε επιτηρητήν της τάξεώς μου. 
Η Σχολή μας είχε δύο ειδών εύσημα, επιμελείας και ηθικής. Τα πρώτα εδίδοντο 
από τους διδασκάλους και τα δεύτερα από τους επιτηρητάς. Ο αριθμός των ευ-
σήμων επλούτιζε τους μαθητάς με βραβεία. Ας φαντασθή, λοιπόν, ο αναγνώστης 
ποίαν επήρειαν ως επιτηρητής είχον επί των συμμαθητών μου, αφού υπ’ εμού 
εξηρτάτο να πάρουν βραβείον ηθικής. Η Σχολή μας είχε ποινικολόγιον (sic), ενώ 
εσημειώνοντο οι ατακτούντες, κρατουμένου ούτω ενός μητρώου ηθικής διά τας 
εκάστους (sic) ποινάς, αίτινες δυνάμει του καταστατικού εγένοντο αφορμή να απο-
βάλωσι τον μαθητήν εκ της Σχολής. Του βιβλίου τούτου έκαμνον χρήσιν όλοι οι 
διδάσκαλοι, ο παιδονόμος και οι επιτηρηταί, σημειώνοντες τους ατακτούντας και 
προσδιορίζοντες τας ποινάς εκάστου αυτών. Ήσαν δε αι ποιναί αι εξής: 1) Νήστις 

174 Το λεγόμενο Ελληνικόν Σχολείον ή Σχολαρχείον αντιστοιχεί, με το σημερινό γυμνάσιο και το τότε Γυμνάσιον 
με το σημερινό λύκειο. Η διαίρεση αυτή διατηρήθηκε γενικώς στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1836 ως το 1929. 
Το Ελληνικό, κατά εποχές, ήταν τετραετές ή τριετές και το αντίστροφο ίσχυε για το Γυμνάσιο, όπου φοιτούσαν όσοι 
ήθελαν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο.

175 Η Χαλκηδόνα (τουρκ. Kadıköy), μεγαρική αποικία του 675 π. Χ., χτισμένη πριν από το Βυζάντιο, επί της 
ασιατικής ακτής του Βοσπόρου, είχε στα τέλη του 19ου αι. πολλές χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων, με μεγάλη ακμή και 
οικονομική ευρωστία. Βλ. Θρασύβουλος Ορ. Παπαστρατής, Γειτονιές της Χαλκηδόνας, Αθήνα, εκδ. Τσουκάτου, 2011.



69

από ημίσειαν έως δύο ώρας. 2) Όρθιος εν ώρα μαθήματος ή διαλείμματος. 3) 
Αντιγραφή από μιας έως 50 σελίδων. 4) Επιστροφή ευσήμων. 5) Αναφορά προς 
τους γονείς του. 6) Αποβολή από μιας μέχρι 30 ημερών. 7) Αποβολή από έναν 
έως τρεις μήνας και 8) Γενική αποβολή, και άλλαι.

Εν έτος προ της αφίξεώς μου εις Κωνσταντινούπολιν, η Ευαγγελία μας εγέν-
νησε το δεύτερο της παιδί, τον Ηλίαν, του πρώτου αποθανόντος (κορίτσι) εις 
Πουλτούρ. Ο Ηλίας ήδη είναι εγκατεστημένος ενταύθα, νυμφευθείς την Θεανώ 
Πίτταρη, το γένος Παπά, μεγάλης κοινωνικής θέσεως εκ Κωνσταντινουπόλεως 
και της οποίας ηγείται ενταύθα ο περίφημος χειρούργος κ. Παπάς, του οποίου 
ο μικρότερος αδελφός Πέτρος ήτο συμμαθητής μου εν Κωνσταντινουπόλει, λίγο 
φυγόπονος και όχι πολύ ευφυής. Εις το σπίτι, πλην της μελέτης μου, ησχολού-
μην και με άλλας εργασίας οικοκυρικής φύσεως, ενώ είχον και την επιμέλειαν 
και φροντίδα να βγάζω τακτικά τον Ηλίαν περίπατον. Το παιδί αυτό ήτο σπανίας 
αθωότητος και αγαθότητος, οι οφθαλμοί του συνεκέντρωνον το σύνολον του 
χαρακτήρος του εις το μέλλον και εξωτερίκευον απεριφράστως την καλοσύνην 
της ψυχής του. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, που αρεσκόμην εγώ περισσότερον 
εκείνου να τον βγάζω περίπατον. [...]176

1898

Η Χαλκηδών (Κατίκιοϊ) ήτο ένα από τα καλύτερα προάστεια της Κωνσταντινου-
πόλεως. Είχε πλείστας ωραίας εξοχάς έξω της πόλεως και παραθαλασσίως, κοι-
νωνίαν εκλεκτήν και κάποια εικόνα διεθνούς πόλεως. Η Αγία Τριάς,177 νεοκτι-
σθείσα εκκλησία εις την άνω περιφέρειαν, και η Αγία Ευφημία178 εις την κάτω, 
παλαιά βυζαντινή τοιαύτη, εδέχοντο ασφυκτικώς το φιλακόλουθον εκκλησίασμα. 
Γυμνάσιον δε εν τω κέντρω της πόλεως, αρρένων και θηλέων, με πλήρη δημο-
τικά σχολεία και με άριστον διδακτικόν προσωπικόν εδέχοντο υπερτρισχιλίους 

176  Παραλείπεται απόσπασμα άνευ σημασίας.

177 Η Αγία Τριάδα κτίστηκε το 1887 ως μικρή ξύλινη εκκλησία. Η σημερινή μεγαλόπρεπη εκκλησία κτίστηκε στις 
αρχές του 20ού αιώνα από τον αρχιτέκτονα Βελισσάριο Μαρκόπουλο. Το εικονοστάσιο, ο άμβωνας και ο δεσποτικός 
θρόνος είναι έργα του γνωστού γλύπτη της εποχής Θεοδώρου Τόμπρου, ενώ οι εικόνες και οι αγιογραφίες είναι έργα 
των γνωστών εικονογράφων της εποχής Διακο-Προκοπίου και Νικολάου Κεσσανλή. Η εκκλησία εγκαινιάστηκε στις 
10 Απριλίου 1905 από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Γερμανό, μετέπειτα Πατριάρχη Γερμανό Ε’ (1918).

178 Η πρώτη εκκλησία προς τιμήν της πολιούχου Αγ. Ευφημίας χτίστηκε τον 4ο αιώνα και σ’ αυτήν έλαβε χώρα η 
Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος (451) που καταδίκασε το Μονοφυσιτισμό. Κατά τη διάρκεια των αβαροπερσικών επιθέσεων 
(614 κ. ε.), ο ναός λεηλατήθηκε, ξαναχτίστηκε αργότερα και πάλι ερειπώθηκε. Μάρμαρα, κίονες και αρχιτεκτονικά 
μέλη του χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του τζαμιού Σουλεϊμανιγιέ της Πόλης (1550-1557). Αργυρή λάρνακα με 
το ιερό λείψανο της Αγ. Ευφημίας σήμερα βρίσκεται στον πατριαρχικό ναό του Αγ. Γεωργίου, στο Φανάρι. Κατά τη 
βυζαντινή περίοδο, στη θέση του σημερινού ναού, στην αγορά της Χαλκηδόνας, υπήρχε μοναστήρι αφιερωμένο στην 
Αγία Βάσσα, το οποίο χρησιμοποιούσε ο χριστιανικός πληθυσμός μετά την οθωμανική κατάκτηση, αποδίδοντάς το 
στην Αγ. Ευφημία. Μετά την πρώτη της ανοικοδόμηση, το 1694, η εκκλησία απέκτησε την σημερινή μορφή της το 1830 
και η πιο πρόσφατη επισκευή έγινε το 1993. Λόγω των προσθηκών και των παρεμβάσεων, το κτίσμα παρουσιάζει μια 
άμορφη κατάσταση. Τμήμα του εικονοστασίου, ο άμβωνας και ο δεσποτικός θρόνος θεωρούνται σπουδαία δείγματα 
ξυλογλυπτικής τέχνης του 19ου αιώνα.
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μαθητάς αμφοτέρων των φύλων. Νερό θαυμάσιον της λίμνης των Δέρκων,179 
διοχετεύετο εις όλας τας κατοικίας και φωταέριον εφώτιζε ταύτας με το γλυκύ και 
νοσταλγικόν αυτού φως. Δυστυχώς τον Σεπτέμβριον του 1897, συνεπεία διαφό-
ρων λόγων αναξίων μνείας, δεν εξηκολούθησα τας σπουδάς μου, ασχολούμενος 
κατ’ οίκον, μελετών και διδασκόμενος παρά του Μιχαήλ γαλλικά, παρά του οποί-
ου μίαν ημέραν εδέχθην και ένα πλατύφερνον μπάτσο στο δεξί μάγουλο, χάριν 
εξασκήσεως της παλάμης του εις την γυμναστικήν! 

Κατά Οκτώβριον του ’97, ο Μιχάλης πήρε όλους ανεξαιρέτως τους εν τω οίκω 
και μετέβησαν εν σώματι στο Μέγα Ρεύμα, πλησίον του αδελφού του Λουίζου, δι’ 
ολίγας ημέρας, του Μιχαήλ επανακάμψαντος πάλιν την επιούσαν. Έμεινα ολομό-
ναχος, μέσα σ’ ένα σπίτι τετραώροφο στενόμακρο. Ενωρίς σφικτοκλείδωσα πόρ-
τες και παράθυρα και συρτώθηκα (sic) στο δωμάτιόν μου, για να ευρίσκωμαι εις το 
κέντρον σχεδόν του σπιτιού. Η μοναξιά και ο φόβος μ’ έδωσαν ένα ύπνον! […]180 

Επί τη ευκαιρία της απουσίας όλων και εκ του γεγονότος ότι δεν εφοίτων εις 
την Σχολήν, έβαψα όλο το σπίτι εσωτερικώς, ήτοι σκάλες και οροφές, πόρτες και 
παράθυρα, σκάλες και κιγκλιδώματα, με χρώματα συνδυασμένα και κανονικά. 
Η εργασία αυτή ανανέωσε την εσωτερικήν εμφάνισιν του σπιτιού. Εξεπλάγη δε 
η Ευαγγελία μας, όταν, εκ της επανόδου εκ Μεγάλου Ρεύματος, είδε την νέαν 
μορφήν του, αλλά κι εγώ εκ των υστέρων εθαύμαζα το τόλμημα και δη την δυσ-
κολίαν, την οποίαν υπερενίκησα κατά το βάψιμο των οροφών. 

Αφιχθείς εκ Μάκρης, έφερον μετ’ εμού εντός κλωβού και μίαν ωραίαν πέρ-
δικαν, ήτις τόσον πολύ είχε εξοικειωθή στο σπίτι, ώστε απετέλει και αυτή ένα 
μέλος της οικογενείας. Ένα πρωί, ελευθέρα πλέον προ πολλού εκ του κλωβού της, 
εξήλθε εις τον κήπον και τσιμπούσε πρασινάδα. Το ωραίο της στυλ με είλκυσε και 
βγήκα να την χαϊδέψω. Το άκακο πουλί εδέχετο τας θωπείας μου αμέριμνο, τσι-
μπώντας έτσι τις τελευταίες πρασινάδες στη ζωή του. Κάποτε ήνοιξε το προς τον 
κήπον παράθυρο και επρόβαλε ο Μιχαήλ, όστις, διά να με απαλλάξη εκ της περί 
αυτήν μερίμνης, ή εκείνην εκ των ιδικών μου θωπειών, αλλά και διά να πλουτίση 
το γεύμα της μεσημβρίας με κάτι έκτακτο, κατήλθε εν σπουδή, την πήρε από τας 
χείρας μου και σαν καλός ανατόμος, άνευ χρησιμοποιήσεως έτι εγχειριδίου, της 
αφήρεσε το νήμα της ζωής! Το μεσημέρι, σερβιρισμένη με τα κρεμμυδάκια και 
ντομάτες και πλαισιωμένη με πατάτες τηγανητές, κατείχε εξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
των προς βρώσιν φαγητών, καθ’ ον χρόνον τα δάκρυά μου έβρεχαν τα θερμά μου 
μάγουλα, εκ της αδίκου και αδικαιολογήτου αυτής χειρουργικής επεμβάσεως, ήτις 
θάττον ή βράδιον θα έπρεπε να εκτελεσθή, πριν ψοφήση και πάγη χαμένη.

179  Η  λίμνη Δέρκων (Terkos Gölü ή Durusu Gölü) βρίσκεται 50 χλμ. ΒΔ από το κέντρο της Κων/πολης, ανάμεσα 
στο Μέγα Ρεύμα (Arnavutköy) και την Τσατάλτζα (Çatalca, βυζ. Μέτραι). Το 1868 ιδρύθηκε η γαλλική Ανώνυμη Εται-
ρεία Ύδρευσης (Dersaadet Anonim Su Şirketi), γνωστή και ως Εταιρεία Δέρκων (Terkos Şirketi), η οποία διοχέτευε 
το νερό της λίμνης σε πολλές περιοχές της Κων/πολης.

180 Παραλείπεται απόσπασμα άνευ σημασίας.
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Η Ευαγγελία μας διέτρεχεν ήδη τον ένατον μήνα. Ήτο άνοιξις του 1898, το 
μεσημέρι επέστρεψεν ο Μιχάλης από επισκέψεις και φάγαμε πιλάφι και κρέας. 
Μετά της Ευαγγελίας μας ανήλθομεν εις το δωμάτιόν της, του Μιχαήλ μεταβά-
ντος αμέσως εις το φαρμακείον. Δεν ξεύρω με τι ήμην απησχολημένος πλησίον 
της Ευαγγελίας, ενώ η μητέρα του Μιχάλη είχε πάρει τον Ηλίαν εις την εξοχήν 
και η Μαρία έπλυνε τα πιάτα στην κουζίνα. Η αδελφή μου εκάθετο χαμαί επί πα-
χέος προσκεφάλου και διά της μηχανής, την οποίαν είχε τοποθετήσει επί κιβω-
τίου πετρελαίου, έραπτε τα ασπρορουχάκια του μέλλοντος να γεννηθή παιδίου. 
Αίφνης, ησθάνθη πόνους τοκετού οξείς και εις τας αποτόμους φωνάς της, έσπευ-
σεν η μεν Μαρία να ειδοποιήση τον Μιχάλη, εγώ δε, αφαιρών την μηχανήν εκ 
του κιβωτίου, κατόπιν νευμάτων της, να την τοποθετήσω επ’ αυτού και να την 
συγκρατώ εκ των όπισθεν, ενώ εκ των έμπροσθεν ήρχισε να προβάλλη η κεφα-
λή της Ειρήνης, ήτις αμέσως ήρχισε να κλαίη. Η στάσις και θέσις αμφοτέρων 
διετηρήθη ούτω μέχρι της εντός ολίγου αφίξεως του Μιχάλη, όστις ελθών εύρε 
πλέον το παιδί γεννημένο!

Η Ειρήνη από της γεννήσεως της υπέφερε πολύ με πόνους των εντέρων και 
πολύ κοπίασε την μαμά της, ήτις ολόκληρες νύκτες εξημερώνετο πλησίον της. 
Όταν δε κατόπιν προσεβλήθη και από κοκκύτη, τότε πλέον η θέσις της ήτο απελ-
πιστική. Ένα απόγευμα ήτο πολύ σοβαρά. Πόνοι, πυρετός, βήξιμο και κλάματα, 
όλα μαζί τυραννούσαν το αθώο παιδί σωματικώς, ενώ οι γονείς της ήσαν στενο-
χωρημένοι. Εν τη απελπισία των, ειδοποίησαν τον ιερέα εφημέριον της Αγίας 
Τριάδος, πατέρα Ιερόθεον, εκ Ρόδου, να βαπτίση το παιδί, ούτινος ανάδοχος 
εγενόμην εγώ. Ως εκ θαύματος εκαλυτέρευσε και σιγά σιγά, απαλλαγείσα όλων 
των ασθενειών και παιδευθείσα κατόπιν εν τω Αμερικανικώ Κολλεγίω, έγινε 
υπόδειγμα σωματικής και πνευματικής αγωγής.

Έχω υποχρέωσιν να αναφέρω ένα λυπηρόν επεισόδιον, που έλαβε χώραν εν 
Μάκρη και συνετάραξε την οικογενειακήν μας ησυχίαν και γαλήνην. Όπως ανέ-
φερον ήδη κατά το ‘96, προ της αναχωρήσεώς μου εκ Μάκρης, προσελάβομεν 
ως υπηρέτριαν την Δέσποιναν Χατζη-Δαλλά. Ταύτην είχε συμπαθήσει πλέον ο 
αδελφός μου Θεοδόσιος και παρ’ όλας τας αντιδράσεις και προσπαθείας των γο-
νέων μας και των οικείων συγγενών και της αρνήσεως έτι του κλήρου να τελέση 
το μυστήριον, κατέφυγον εις το μικρόν παρά την Μάκρην νησάκι Ταρσανά181 και 

181 Ο Ταρσανάς (τουρκ. Tersane), περίπου 18 χλμ. Δ-ΒΔ της Μάκρης, στην οποία ανήκε διοικητικά, είναι το 
μεγαλύτερο νησί του Γλαυκού κόλπου. Εκεί ζούσαν από 80 έως 150 ελληνικές οικογένειες, με εκκλησία και σχολείο, 
οι περισσότερες καταγόμενες από το Λιβίσι, αλλά και νησιώτες από τη Σύμη, τη Ρόδο, ακόμη και από τη Σαλαμίνα, 
γεωργοί, σφουγγαράδες και ψαράδες. Άλλοι πήγαιναν στην Ανατολή κι έκαναν κάρβουνα. Σύμφωνα με πολλές μαρ-
τυρίες, ο Ταρσανάς αποτέλεσε ορμητήριο κατασκόπων τα χρόνια του Α΄ Παγκ. Πολέμου και γι’ αυτό οι κάτοικοί του τον 
εγκατέλειψαν φοβούμενοι αντίποινα, κι εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Το νησί ερήμωσε νωρίτερα 
από το 1920 και μετά το Διωγμό, οι Ταρσανιώτες εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά και στην Κρήτη. Βλ. Νίκ. Καραγεωρ-
γίου, Μάκρη και Λιβίσι Μικράς Ασίας (τόποι, ήθη, έθιμα, ενθυμήματα, εξορίες), Αθήνα 1986.

«Απέναντι από την Καλάμια είναι το νησί, ο Ταρσανάς. Το νησί έχει περίπου 100 σπίτια χριστιανικά, Λιβισιανοί και νησιώ-
τες, Συμιακοί οι περισσότεροι και λίγοι από τη Ρόδο. Έχουνε δικό τους γλωσσικό ιδίωμα. Πήγαιναν με βάρκα από την Κα-
λάμια και τη Μάκρη, με ευνοϊκό καιρό ήθελαν 2 ώρες […], 15 περίπου μίλια. Το νησί είχε μια μικρή εκκλησιά κι ο παπάς 
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ετέλεσαν εκεί τους γάμους των, κάτω από το όζον182 εξ οινοπνεύματος πετραχήλι 
του παπα-Γεωργαλά. Το οικογενειακόν τούτο σκάνδαλον πολύ εκόστισε στους 
γονείς μου και ιδίως της μανούλας μου, ήτις την άλλη χρονιά πήρε τα μάτια της 
και ήλθε στην Πόλη για να... πεθάνη!

1899

Αι εξετάσεις και αι πρόοδοι των συμμαθητών μου με συγκινούσαν πολύ. Η ψυχή 
μου νοστάλγησε το σχολείον και η λύπη ήτο ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου, 
έως ότου με την εκ νέου εγγραφή μου, τον Σεπτέμβριον του 1898, εξέλιπε. Ούτω, 
κατόπιν απωλείας ολοκλήρου έτους, ευρισκόμην εις τους κόλπους της Σχολής, 
με νέους συμμαθητάς, καταλαβών την αμέσως μεγαλυτέραν της Δευτέρας Ελλη-
νικού, ήτοι την Πρώτην Γυμνασίου, των συμμαθητών μου της Δευτέρας Ελλη-
νικού ευρισκομένων εις την Δευτέραν Γυμνασίου. Εις την νέαν μου τάξιν είχον 
καθηγητήν των Ελληνικών και Εκθέσεων τον διευθυντήν, άνδρα δραστήριον και 
επιβλητικόν, όστις μοι εξετίμα πολύ διά την σαφή έκφρασιν των ιδεών μου εις 
τας εκθέσεις, διά την καλήν σύνταξιν των φράσεων και την καλήν έννοιαν των 
αρχαίων συγγραφέων. Η δε απομίμησις εκ μέρους μου του γραφικού του χα-
ρακτήρος τον ενεθουσίασε εις τρόπον, ώστε εμειδία οσάκις εδιάβαζε τα γραπτά 
μου. Ούτος με περιέβαλεν ηθικώς με ό,τι ήτο δυνατόν να προσφέρη καθηγητής 
προς μαθητήν. Όταν δε, μετά την αποφοίτησίν μου, ευλαβώς τον ησπάσθη την 
χείρα, εδάκρυσεν επί τη απωλεία ενός ηθικού του βοηθού, όπως κατήντησα την 
τελευταία χρονιά! Εις τα Μαθηματικά είχον τον αείμνηστον Μ. Δανασήν, όστις 
ημιλλάτο με τον διευθυντήν εις το να μ’ εκτιμά. Με διώρισε και πάλιν επιτηρητήν 
της τάξεώς μου, αξίωμα όπερ μέχρι της αποφοιτήσεώς μου είχον προνομιακώς, 
με ευθύνας μεν και υποχρεώσεις, με ευνοίας όμως και εκτιμήσεως και ιδιαιτέρας 
υπολήψεως υφ’ ολοκλήρου της Σχολής. […]183

Ένα πρωινό της 6ης Νοεμβρίου του 1898, ήνοιξεν ο παιδονόμος της Σχολής 
μας αποτόμως την θύραν της αιθούσης μας και με ανήγγειλε την απρόοπτον 
άφιξιν εκ Μάκρης της μητρός μου. Με φάνηκε σαν όνειρο! Από την χαρά μου, 
κατρακύλησα την σκάλαν της Σχολής μας, ευρεθείς προ της εξωθύρας, ενώ-
πιον της Μαρίας (υπηρετρίας), αναμενούσης διά να με αναγγείλη το γεγονός. 
Σαν αστραπή διέσχισα τον δρόμο και χύθηκα μες στις ολόθερμες αγκάλες της 
μανούλας μου! Την φιλούσα αχόρταγα, ήτο κουρασμένη πολύ και εξηντλημένη 
από το ταξίδι, και μόνον διότι θα μας έβλεπε, μπόρεσε να ανθέξη ύστερα από τις 
ταλαιπωρίες του πολυήμερου ταξιδιού. Έως το βράδυ δεν έφυγα από κοντά της. 

ήταν κι ο δάσκαλος του νησιού. Ήταν ψαράδες κι όταν είχαν πολύ ψάρι, το πουλούσαν στην Μάκρη και γενικά τό 'φερναν 
στην Ανατολή. Έκαμναν και κάρβουνα με ξύλα που τά ’κλεβαν από τις ανατολικές ακτές. Όταν οι Ιταλοί πήραν την Ρόδο, 
πήραν και τονΤαρσανά. Στα 1917 το εγκαταλείψανε οι Χριστιανοί και οι Τούρκοι το κατακλέψανε, πήραν όλη την ξυλεία και 
τα πάντα.» (Κ.Μ.Σ., Καλλ. Μπουγιούκου, Λιβίσι, Ταρσανάς. Μαρτυρίες των Αντ. και Παρ. Λουίζου, Β. Τσακιργιάννη).

182 Όζον: βρομερό, δύσοσμο.

183 Παραλείπεται απόσπασμα άνευ σημασίας.
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Η Ευαγγελία μας ήτο όλο χαρά! Μας έφερε μία πελωρία κάσα γεμάτη τρόφιμα 
χιλίων ειδών. Το βράδυ έφαγε ενωρίς ολίγη σούπα και ησύχασε. Το πρωί της 
επομένης εκοιμάτο, όταν έφευγα στο σχολείο. Το μεσημέρι φάγαμε όλοι στην 
τραπεζαρία, και το βράδυ –φευ, το τελευταίο!– αποσπερίσαμε πλησίον της. Κατά 
τα μεσάνυκτα, η Ευαγγελία μας της έδωσε ολίγον γάλα και τα ξημερώματα, όταν 
την ξανανοιάστηκε, την εύρε νεκράν!184 Πέθανε εκ συγκοπής, όπως θα πάθω κι 
εγώ, αφού μοιραίως υποφέρω με την ίδιαν ασθένειαν. Το πρωί σηκώθηκα με 
χαρά, η οποία μετεβλήθη σε άφατον λύπην, όταν έμαθα το απροσδόκητο κακό. 
Ήταν εορτή των Ταξιαρχών, καθ’ ην εώρταζεν ο Μιχάλης και οι επισκέπται, αντί 
να συγχαρούν, συνελυπούντο! Το ίδιο έπαθε και ο μακαρίτης Ανδρέας Ιωαννί-
δης, όστις ήλθεν εκ Κωνσταντινουπόλεως, ένθα ευρίσκετο ως διερμηνεύς εις 
την υπηρεσίαν της Ελληνικής Πρεσβείας. Ούτος, επί τη θέα του σκεπάσματος του 
φερέτρου πλησίον της θύρας, συνετρίβη από την λύπην του, διότι την υπερηγά-
πα. Δεν μπόρεσα να την ξεχάσω εύκολα την μανούλα μου, κάθε νύκτα είχα την 
χλαίνη της συντροφιά και παρηγοριά. Αιωνία της η μνήμη! 

Την 12ην Απριλίου του ‘99 ενυμφεύθη και ο Βασιλάκης την Μαρίκαν Χατζη-
κωνσταντινίδη, αδελφήν του Χατζη-Γιάννη, δικηγόρου. Εις τας αρχάς δε του 
επομένου, εγέννησε το πρώτο του παιδί, το οποίον εντός του έτους απέθανε.

1900

Διατρέχων το δέκατον έβδομον [έτος], κατελάμβανον την Δευτέραν Γυμνασίου. 
Καθηγητής των Ελληνικών, Εκθέσεων, Γεωγραφίας, Κοσμογραφίας και Καλών 
Τεχνών ήτο ο συμπαθέστατος και προ ετών αυτοκτονήσας Λέανδρος Αρβανιτά-
κης. Εις όλα τα μαθήματα ήμην ο πρώτος μαθητής. Η αίθουσά μας ήτο κριτήριον 
καλλιτεχνίας. Οι καθηγηταί όλοι και οι μαθηταί έτρεχον να τα θαυμάσουν. Γεω-
γράφος και κοσμογράφος άριστος, εσχεδίαζον χάρτας καλλιτεχνικωτάτους. Εντός 
δε δύο μηνών από της ενάρξεως του σχολικού έτους, αυτοεδιδάχθην όλην την 
ογκώδη κοσμογραφίαν Ζαχαριάδη.185 Νύκτες ολόκληρες ευρισκόμενος στον εξώ-
στην του δωματίου μου, εσπούδαζα μανιακώς (sic) το άπειρον με τους εν αυτώ 
κόσμους. Αι εκθέσεις μου συνεζητούντο εις το γραφείον των διδασκάλων. Εις 
δε το σαλόνι της Ευαγγελίας μας, είχον ανηρτημένας τας εικόνας του πάππου, 
πατρός Διονυσίου, της μητρός μου και της Μαρίας, συζύγου του αειμνήστου Λου-
ίζου. Ήμην φοβερά μαγευμένος με την βιβλιοθήκην του Ιουλίου Βερν. Κατέτρω-
γον, ούτως ειπείν, κάθε βιβλίον του. Συνεζήτουν επ’ αυτών εγκυκλοπαιδικώς μετά 
του καθηγητού μου Αρβανιτάκη, όστις μ’ εθεώρει σαν συνάδελφόν του. Πολλάκις 

184 Από τα «Σημειωματάρια» του Στ. Θεοδοσιάδη: «Η μήτηρ μου Χατζη-Ειρήνη, το γένος Ακ Βασίλη, απέθανεν εν 
Χαλκηδόνι της Κωνσταντινουπόλεως, εν τη οικία της αδελφής μου Ευαγγελίας, πλησίον αυτής κι εμού, εκ καρδιακού 
νοσήματος την 8/21 Νοεμβρίου του 1898 και ετάφη εν τω νεκροταφείω Χαλκηδόνος. Ο υιός της Στέλιος.»

185 Ο Κων/νος Ζαχαριάδης, καθηγητής της Μεγάλης του Γένους Σχολής, συνέγραψε το σχολικό βιβλίο Επίτομος 
Κοσμογραφία ή Μαθηματική Γεωγραφία, προς χρήσιν της σπουδαζούσης νεολαίας, το οποίο διδασκόταν σε πολλά σχο-
λεία του υπόδουλου Ελληνισμού.
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με ανέθετε να παραδώσω ενώπιόν του εις τους συμμαθητάς μου το κατωτέρω 
μάθημα, εκ της Κοσμογραφίας και Γεωγραφίας. Ήτο η χρονιά του πολέμου Αγ-
γλίας και Μπόερς186 της Νοτίου Αφρικής, συμπληρώνων δε τας γεωγραφικάς μου 
γνώσεις με τα πολεμικά γεγονότα, εκ της αναγνώσεως του «Ταχυδρόμου»,187 του 
οποίου ήτο συνδρομητής ο Μιχαήλ, και εξ ενός συγγράμματος του Ιουλίου Βερν 
«Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος»,188 μετέδιδον είς τινας συμμαθητάς μου τα φώτα εκ 
του πολέμου εκείνου, ούτινος ήμην φοβερός θαυμαστής της Αγγλίας.

Το δωμάτιόν μου, μικρόν και ευρισκόμενον εις το άνω πάτωμα του σπιτιού 
μας προς την οδόν, είχε το κρεβάτι μου, το σενδούκι, το γραφείον μου, την καρέ-
κλα, μια μικρή πρόχειρη βιβλιοθήκη, πλήθος χαρτιών και σχεδίων, ένα καθρε-
πτάκι, το κρεμαστήρι και μια λάμπα πετρελαίου, διότι εις το επάνω πάτωμα δεν 
υπήρχε φωταέριον. Ήτο κοιτών και συγχρόνως και σπουδαστήριον. Το εκαθάρι-
ζα εγώ και εδιόρθωνα και το κρεβάτι μου πάντοτε. Είχον ιδικόν μου νοικοκυριό. 
Το σενδούκι μου ήτο πάντοτε γεμάτο από φαγώσιμα και γλυκά. Η Ευαγγελία μας 
μοι έδιδε τακτικά, διότι τα έψηνε άφθονα. Μοσχοβολούσε δε πάντοτε από μυρω-
διές, διότι είχον πέντε-έξι φιαλίδια.189 Τα ρούχα μου, καθαρά και σιδερωμένα, 
ήσαν πάντοτε καινούργια. Τας Κυριακάς μετέβαινον προς παρακολούθησιν των 
ματς μεταξύ Ελλήνων και Άγγλων, εγκατεστημένων εις Χαλκηδόνα και αποτε-
λούντων το εκλεκτότερον στοιχείον της διεθνούς παροικίας.190 Πάντοτε νικηταί 
ήσαν οι Έλληνες. 

Τη εισηγήσει μου προς τον διευθυντήν μας, συνεστήθη Σύλλογος Φιλοπτώ-
χου Αδελφότητος εντός της Σχολής, με στόχον συλλογήν χρημάτων διά τους 
πτωχούς μαθητάς μας. Πρόεδρος ήμην εγώ και ταμίας συγχρόνως. Καθ’ εκάστην 
Κυριακήν εκάμναμεν εισπράξεις από τους Έλληνας κατοίκους. Εγώ έφερον έναν 
αορτήρα εκ του δεξιού ώμου προς την αριστεράν πλευράν μέχρις οσφύος, εις ον 
ήτο ανηρτημένο το μικρό εσφραγισμένο κιβωτίδιον, εις του οποίου την στενό-
μακρην οπήν ερρίπτοντο τα ωραία τουρκικά κέρματα. Ο αορτήρ ήτο μεταξωτή 

186 Οι Μπόερς, απόγονοι των πρώτων Ολλανδών αποίκων στη Νότια Αφρική, ήδη από τα μέσα του 17ου αιώ-
να, έλεγχαν τις πλουσιότερες επαρχίες της χώρας, μιλούσαν τη γλώσσα Αφρικάανς (διάλεκτο της ολλανδικής) και 
αντιστάθηκαν σθεναρά στην πλήρη κατάκτηση των εδαφών τους από τους Άγγλους, που εμφανίστηκαν εκεί μετά το 
1810. Εμπλέχτηκαν σε δυο πολέμους εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, που έμειναν γνωστοί ως «πόλεμοι των 
Μπόερς» (1880-1883 και 1899-1902) και κατέληξαν στην υποταγή των Μπόερς στους Βρετανούς.

187 Ταχυδρόμος, Εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει. Ημερήσια απογευματινή ελληνική εφημερίδα της Κων/πολης, 
που κυκλοφόρησε μεταξύ 1898-1923. Ιδρυτής της ο Δημήτριος Βέλλης.

188 Το βιβλίο του πασίγνωστου Γάλλου μυθιστοριογράφου Ιουλίου Βερν (Jules Verne, 1828-1905) «Ο δεκαπε-
νταετής πλοίαρχος» κυκλοφόρησε το 1878 και από την πρώτη στιγμή γνώρισε τεράστια επιτυχία, όπως όλα τα μυθιστο-
ρήματά του την εποχή εκείνη (Από τη γη στη σελήνη, 20.000 λεύγες υπό την θάλασσα, Η μυστηριώδης νήσος, Ο γύρος 
του κόσμου σε 80 ημέρες κ. ά.).

189 Υπονοεί κολόνιες και αρώματα.

190 Ο αθλητισμός είχε μόλις εισχωρήσει στην ελληνική κοινωνία της εποχής, που ήταν επηρεασμένη από τους 
Ευρωπαίους και κυρίως τους Άγγλους. Στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ού, οι Έλληνες της Κων/πολης, της 
Σμύρνης, της Αθήνας και άλλων πόλεων άρχισαν να ασχολούνται συστηματικά και με μεγάλο ενθουσιασμό με αθλή-
ματα, όπως το ποδόσφαιρο, η κωπηλασία, ο δρόμος κλπ. Είχαν ήδη διοργανωθεί και οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες στην Αθήνα του 1896.
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κόκκινη ταινία, με το σήμα και τα γράμματα του Συλλόγου.

Τας εξετάσεις μας τας παρηκολούθει εξεταστική επιτροπή εκ Κωνσταντινου-
πόλεως, ήτις εβαθμολόγει. Εις το μάθημα της Κοσμογραφίας απέσπασα τον θαυ-
μασμόν της επιτροπής. Εκ περιεργείας, είς των κριτών, θέλων να με φέρη εις 
δύσκολον θέσιν, μοι έκαμνε ανωτέρας και έξω του μαθήματος ερωτήσεις, οπότε 
εις μίαν στιγμήν μικράς σιωπής, κατά την οποίαν θα έπρεπε ίσως να αποχω-
ρήσω, εξαντληθεισών των ερωτήσεων του κριτού, και επιθυμών να συνεχίσω 
εξεταζόμενος, συνέδεσα την τελευταίαν ερώτησιν, ήτις ήτο πολύ σχετική, με την 
κατάμετρησιν της αποστάσεως της Γης εκ του Ηλίου. Αστραπιαίως παίρνω την 
κιμωλίαν και διά του διαβήτου χαράσσω επί του πίνακος τρεις κύκλους αναλό-
γους, δι’ ων παριστάνοντο ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη, ήνωσα τα κέντρα αυτών 
δι’ ευθειών και ήρχισα την μαθηματικήν λύσιν του ωραίου αυτού και περιέργου 
θεωρήματος. Ο ζήλος μου προυκάλεσε τον θαυμασμόν και την εκτίμησιν των 
κριτών, ο δε ενδιαφερόμενος μοι έσφιξε το χέρι, καθ’ ον χρόνον εκ των χειλέων 
των καθηγητών μου διέφευγε μειδίαμα ευχαριστήσεως και ικανοποιήσεως.

1901

Έμπλεως εκ χαράς τον Σεπτέμβριον του 1900 κατέλαβον την Τρίτην και τελευταί-
αν γυμνασιακήν τάξιν. Ο διευθυντής μας, όστις μας εδίδασκε εν γένει Ελληνικά, 
μοι εθεώρει ως σύμβουλόν του εις τα εσωτερικά πρακτικά ζητήματα της Σχολής. 
Συνιστών μοι (sic) κάποτε εις άγνωστόν μου επισκέπτην εν τω γραφείω του, μοι 
απεκάλεσεν κύριον. Ως επιτηρητής της ανωτάτης τάξεως, ανεπλήρουν πολλάκις 
τον παιδονόμον απουσιάζοντα και εξήσκουν έλεγχον και παρατηρήσεις εις τους 
εις τας άλλας τάξεις επιτηρητάς. Τούτο εφηρμόσθη διά πρώτην φοράν την χρο-
νιά εκείνη. Τη εισηγήσει μου δε, αντικαθίσταντο δι’ άλλου. Το εκπαιδευτήριόν 
μας είχε τρία πελώρια πατώματα, εξ ων το ανώτερον εστέγαζε το Γυμνάσιον και 
το Ελληνικόν, το μεσαίον το Δημοτικόν και το ισόγειον την τραπεζαρίαν και τον 
χειμερινόν χώρον διαλειμμάτων. Εις την αυλήν υπήρχε υπόστεγον με πλείστα 
γυμναστικά όργανα. Τη εισηγήσει μου, δι’ εξόδων της Σχολής, ανέλαβον να επε-
ξεργασθώ δύο πίνακας εις φυσικόν μέγεθος, τον ανθρώπινον σκελετόν και το 
νευροφλεβικόν σύστημα. Τούτους παρέδωσα εις το τέλος του σχολικού έτους και 
κατέλαβον την καλυτέραν διακοσμητικήν θέσιν εν τη αιθούση των τελετών, ως 
εκ της σοβαρότητος των έργων και του όγκου αυτών, διότι κατεσκευάσθησαν με 
σινικήν μελάνην και λεπτοτάτων γραφίδων, προσέλαβον ως βοηθούς μου δύο εκ 
των συμμαθητών μου. Το τελευταίο αυτό σχολικό έτος δεν θα λησμονήσω ποτέ 
μου. Απολαμβάνων μεγάλη εκτίμησιν από όλους τους καθηγητάς, διακρινόμενος 
πάντοτε εις τα μαθήματα, έχων την γενικήν επίβλεψιν επί όλων των επιτηρητών, 
προεδρεύων της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, είχον μίαν διακεκριμένην θέσιν εν 
τη Σχολή, που μ’ αυτές τις αλησμόνητες αναμνήσεις εξακολουθώ να νοσταλγώ τα 
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γλυκά μου εκείνα χρόνια. Ήλθε, τέλος, η εποχή των εξετάσεων, των οποίων τα 
αποτελέσματα, ομού με τους ενιαυσίους βαθμούς μου, μοι εχάρισαν ένα βαθμό 
πρωτοφανή 5,93 (5 και 93 εκατοστά), του 6 όντος ανωτάτου. Εις την τελετήν και 
απονομήν των απολυτηρίων και των βραβείων, δεν ευρισκόμην εκεί, αναχωρή-
σας αμέσως εις Μάκρην. Διερχόμενος εκ των στενών του Ελλησπόντου, εθαύ-
μαζον το παράδοξον αυτό φαινόμενον, του οποίου τα οχυρά με προκαλούσαν 
φρίκην εν ταυτώ και θαυμασμόν!191 

Δεν ενθυμούμαι σαφώς τα της αφίξεως μου εις Μάκρην, πάντως επέφερε αύτη 
ένα μικρό ισοζύγιο μεταξύ χαράς, εκ της παρουσίας μου, και λύπης εκ του θα-
νάτου της μητρός μου και του επεισοδίου του Θεοδοσίου. Ο Βασιλάκης, αποχω-
ρήσας ήδη εκ της Ρεζί, δηλαδή του Μονοπωλίου των Καπνών, ήνοιξε ένα κατά-
στημα ψιλικών και υφασμάτων, με την ευκαιρίαν δε της παραθερίσεως (sic) της 
οικογενείας μετά του πατρός μας εις το κτήμα, μετέφερε μέρος των εμπορευμάτων 
εις το Λιβίσι, για να μην ανεβοκατεβαίνει. Ούτω, αυθημερόν ανήλθον μετά του 
Βασιλάκη εις το κτήμα. Επέρασα ξεκουρασμένα (sic) μέσα στον μαγευτικό κάμπο 
και στα άφθονα οπωρικά. Τον Αύγουστον του ιδίου έτους, εβάπτισα το δεύτερό 
του παιδί, την Ρηνούλα, και κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου κατήλθομεν εις Μάκρην. 
Ευθύς εξ αρχής ενοστάλγησα την ζωήν της Χαλκηδόνος, τας προτροπάς των κα-
θηγητών μου περί εγγραφής μου εις το Πολυτεχνείον και την μανίαν μου εις την 
Μηχανικήν, διά την οποίαν μοι προόριζεν ο καθηγητής μου Μ. Δανασής. Καίτοι 
ησχολούμην εις το κατάστημα, βοηθών τον Βασιλάκην, εντούτοις ο νους μου ήτο 
πάντοτε περιιπτάμενος εις το μέλλον, υφαίνων εντός σκοτεινού περιβάλλοντος 
ένα φάσμα αραχνώδες και αβέβαιον. Δυστυχώς ο Βασιλάκης ήτο αυταρχικός, δε-
σποτικός και απότομος, δεν έδιδε καμιά σημασία στην κλίσιν μου. Ούτε να ακούη 
περί σπουδών! Ακόμα και την φιλίαν προς τους φίλους μου ήθελε να με υστερή-
ση. Ήθελε να αφιερωθώ προς αυτόν ψυχή και πνεύματι και σώματι, τυφλώς και 
μοιρολατρικώς υπακούων προς αυτόν! Άνευ πρωτοβουλίας σκέψεως και βουλή-
σεως ενεργείας! Τα ωραία όνειρά μου περί φοιτήσεως εις το Πολυτεχνείον διελύ-
θησαν, δουλικόν δε και υπηρετικόν στάδιον ήρχισε να ανατέλλη προ εμού, υπό 
το πέλμα αδελφού, προς ον είχον δυστυχώς μίαν αδυναμίαν, ως εκ της φύσεως 
του χαρακτήρος μου. Ο πατήρ μου, κατόπιν πολλών ζημιών εμπορικών και ηθι-
κών περισπασμών, δεν ηδύνατο να με σπουδάση, ενωρίς δε και εν αγνοία μου, 
προς της αφίξεώς μου εις Μάκρην, μετέγραψε τους τίτλους του μεγάλου εν Μάκρη 
οίκου μας, με τα εν αυτώ πράγματα, επ’ ονόματι του Βασιλάκη, εις αντάλλαγμα 
ολίγων εικοσαφράγκων, τα οποία διέθεσεν, αποζημιώνων τινάς προς εξόφλησιν 
των δανειστών του. Προσεπάθει δε εκ των ενόντων να προσφέρη ό,τι μπορούσε 
να αποσπάση από τους πολλούς χωρικούς που είχε λαμβάνειν.

191 Πράγματι, εκείνη την εποχή τα οχυρά και τα φρούρια των Δαρδανελίων, χτισμένα κυρίως επί της ευρω-
παϊκής ακτής (στη χερσόνησο της Καλλίπολης), ήταν ενεργά και σε πλήρη χρήση, «αρματωμένα σαν αστακοί», εφο-
διασμένα με παλαιότερο ή σύγχρονο εξοπλισμό, για την προστασία ενός από τα πιο στρατηγικά σημεία του κόσμου. 
Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, εξοπλισμένα και διευρυμένα ακόμη περισσότερο, έμελλε να αποτελέσουν το κύριο 
μέσο αντίστασης των Νεοτούρκων κατά της απόβασης των Αγγλογάλλων στη Θρακική χερσόνησο (Καλλίπολη 1915).
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1902

Ως εκ του ηπίου του χαρακτήρος μου, δεν ήργησεν ο Βασιλάκης να μοι επιβληθή 
και να με αναγκάση να αλλάξω ιδέας περί σπουδών. Διά να διασκεδάση δε τον 
νουν μου και με υποχρεώση να προσανατολισθώ προς τας ιδικάς του σκέψεις, 
αίτινες δι’ εμέ ήσαν λίαν σκοτειναί και ακαθόριστοι, με υπέδειξε να ανοίξωμεν 
και άλλο μικροκατάστημα πλησίον του Αγίου Νικολάου. Εν τέλει, ενέδωσα και 
ενοικιάσαμεν τοιούτον, κάτωθεν της οικίας του δικηγόρου Γ. Λαζαρίδη,192 εις το 
οποίον, πλην των εκ του ιδικού του καταστήματος μεταφερθέντων πραγμάτων, 
προσεθέσαμεν και είδη παντοπωλείου. 

Με το χαρακτηρίζον μοι νοικοκυριό, ετακτοποίησα εν αυτώ όλα τα πράγματα 
και το εστόλισα πολύ καλαισθητικά. Οι διερχόμενοι με συνέχαιρον, ο δε Βασ. 
Γεωργαλλίδης, εξάδελφος, μοι έλεγεν: «Ίδιος η θεία μου η Χατζη-Ειρήνη είσαι!» 
Δυστυχώς υπήρχον πολλά καταστήματα και δη εβραϊκά και ως εκ του συναγω-
νισμού, τα κέρδη ήσαν μικρά. Σωστή φυτοζωία. Αι πρώται κρούσεις μου δεν 
απέτυχον μεν προς την μοιρολατρικήν αυτήν ζωήν, υπέκυψαν όμως εις τας απαι-
τήσεις του εσωτερικού μου κόσμου. Ο νους μου πάντοτε συνεκεντρούτο εις τας 
σπουδάς μου. Δεν μπορούσα να αλλάξω φύσιν. Εις το σπίτι πάντοτε ακουσίως 
ήμην μελαγχολικός, εις δε το μαγαζί εκινούμην μηχανικώς. Μία ζωή εντελώς 
μονότονη, με ακαθορίστους ελπίδας του μέλλοντος. 

Προ της Απόκρεω συνεννοήθημεν μετά του Αλκιβιάδη, Ανδρέα Κουτουπίδη 
και Εμμ. Μαγκιωράκη, φωτογράφου εκ Καλύμνου, να εκδράμωμεν εις το Λιβίσι 
δι’ ολίγας ημέρας. Πήραμε μαζί μας ολίγες κουμπάνιες193 και ανήλθομεν εγκα-
τασταθέντες εις το σπίτι του Αλκιβιάδη, όπερ ήτο εις το μεταίχμιον του επί του 
βράχου Λιβισίου και του Κάμπου.194 Περάσαμε πολύ ωραία, μέσα σε μίαν αληθι-

192 Ο Γεώργιος Λαζαρίδης (1864-1917) ήταν δικηγόρος, εφοροδημογέροντας και γραμματέας της Κοινότητας 
Μάκρης. Υπηρέτησε στο Γαλλικό Προξενείο Μάκρης. Πέθανε στην εξορία το 1917.

193 Κουμπάνιες: οι προμήθειες τροφίμων και άλλων υλικών διαβίωσης σε πολλά μικρασιατικά ιδιώματα.

194 «Λιβίσι. Δρόμοι. Πλατείες. Το Κάστρο και ο Κάμπος του Λιβισιού. Μεγάλος διαχωριστικός δρόμος χώριζε το 
Λιβίσι στο Κάστρο και τον Κάμπο του Λιβισιού. Ο δρόμος άρχιζε από το ανατολικό άκρο του Λιβισιού, τον Άγιο Παντε-
λεήμονα, και έφτανε στο δυτικό άκρο, την Παναγιά του Πυρίτη. Το Κάστρο του Λιβισιού διαιρείται σε τρεις γειτονιές 
ή σε τρεις ενορίες: την Πάνω, την Μεσαία και την Κάτω. Το Κάστρο διασχίζεται από κεντρικό δρόμο που άρχιζε ανα-
τολικά, από τη γειτονιά τα Ξερά Περιβόλια, έφτανε στην κεντρική πλατεία του Στούμπου, όπου βρισκόταν η κεντρική 
αγορά και τα καφενεία, συνέχιζε στη Μέση Γειτονιά κι έφτανε στο Χάνι, όπου ενωνόταν με τον διαχωριστικό δρόμο 
του Κάμπου με το Κάστρο ως την Κάτω Παναγιά. Ο λιθόστρωτος αυτός ήταν η κεντρική αρτηρία του Λιβισιού και 
διασταυρωνόταν στην πλατεία του Στούμπου με τον δεύτερο σημαντικό δρόμο που άρχιζε από την Καμάρα, περνούσε 
από τον Στούμπο, προχωρούσε νότια προς τις υπώρειες του βουνού του Χριστού και στη συμβολή των δυο βουνών, 
του Σταυριού και του Χριστού, έστριβε δυτικά και έφθανε στην Αγία Παρασκευή.  

Στο κέντρο του Λιβισιού βρισκόταν μεγάλη πλατεία, ο Στούμπος. Στην πλατεία γύρω, γύρω και στις παρόδους της, 
ήταν όλη η αγορά και η μητρόπολη του Λιβισιού, ο Ταξιάρχης Μιχαήλ. Κοντά στην πλατεία ήταν μεγάλος και πλατύς 
λάκκος, όπου έσφαζαν τα σφακτά τους και έριχναν τα σκουπίδια τους, του Στούμπου η Λάκκα. Από την πλατεία ξεκι-
νούσαν τέσσερις μεγάλοι λιθόστρωτοι δρόμοι προς ανατολή, δύση, βορρά και νότο. Ο δρόμος προς την ανατολή οδη-
γούσε στα Ξερά Περιβόλια. Ο προς προς τη δύση στο Χάνι, όπου ενωνόταν με τον περιφερειακό δρόμο που χώριζε το 
Κάστρο από τον Κάμπο κι έφτανε ως την Κάτω Παναγιά. Ο δρόμος προς το βορρά, έφτανε στην Καμάρα και ενωνόταν 
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νήν άνοιξιν της χλόης, των ανθέων και των δένδρων. Λεπτό κρύο ανακατωμένο 
με τις γλυκές ακτίνες του ηλίου συνεπλήρωνε την νοσταλγικήν εκείνην ζωήν. 
Μια νύκτα, ένας φαρσέρ μόρτης ετάραξε την ησυχίαν του ύπνου μας, διά πολ-
λών λιθοβολισμών εις το ανοικτό μεγάλο χωλ του σπιτιού. Εν τη αθωότητί μας, 
το επεισόδιον το πήραμε για σοβαρό, διότι δεν υπήρχον και γείτονες και διότι 
δεν είχομεν ούτε όπλα. Εδέησε να λάβωμεν όλα τα μέτρα αμύνης, οπλισθέντες 
εντός του καλώς κλεισθέντος δωματίου, διά διαφόρων οργάνων μαγειρικής και 
κηπουρικής. […]195 

Μολονότι οι λιθοβολισμοί είχον παύσει, εν τούτοις ο φόβος, κυριεύσας τον 
εαυτόν μας, δεν μας επέτρεψε να κλείσωμεν μάτι μέχρι πρωίας, οπότε μας πήρε 
βαθύς και συνεχής ύπνος μέχρι σχεδόν της 11ης πρωινής. Τέλος, ηγέρθημεν 
σχολιάζοντες το επεισόδιον και κατόπιν γλεντιού καλού απογευματινού, που 
εν μέσω του φωτός της ημέρας είχομεν ανημμένην και την επί της τραπέζης 
λάμπαν, έτι δε και καταζαλισμένοι από το κρασί, βγάλαμε μίαν αναμνηστικήν 
φωτογραφίαν, ομού με όλα τα προ ημών διάφορα αντικείμενα, εν τη οποία φαί-
νεται ζωγραφισμένη η μέθη στα πρόσωπά μας. Αργά επήγαμε εις ένα γάμον και 
εμάθομεν τον ανήθικον φαρσέρ. Την επιούσαν κατήλθομεν εις Μάκρην. […]196 

Από ήθη και έθιμα της Μάκρης θα αναφέρω ολίγα τινά. Αι επισκέψεις των 
εορταζόντων εγίνοντο ευθύς μετά την απόλυσιν της εκκλησίας μέχρι της δύσε-
ως του ηλίου. Εις τας εκκλησιαστικάς εορτάς προσήρχοντο πάντες ευλαβείς και 
αθορύβως, εξαιρέσει της Αναστάσεως, καθ’ ην οι αιώνιοι πυροβολισμοί είχον το 
βέτο, παρά την άγρυπνον επίβλεψιν των Τούρκων χωροφυλάκων, της εκφοράς 
του Τιμίου Σταυρού την Μ. Παρασκευήν, καθ’ ην εγένοντο επιθέσεις διά την 
απόκτησιν του Σταυρού, και των Φώτων, διά τον αγιασμόν.

Η ρίψις του Σταυρού, την ημέραν των Φώτων197 εις την θάλασσαν, εξωτε-

με τον περιφερειακό δρόμο που χώριζε το Κάστρο από τον Κάμπο. Ο δρόμος προς νότο, έφτανε ως τους πρόποδες του 
βουνού του Χριστού, ύστερα έστριβε δυτικά, παράλληλα με το βουνό του Χριστού κι έφτανε ως την Αγία Παρασκευή.

Στην κεντρική πλατεία του Κάμπου υπήρχαν δυο τεράστια πλατάνια και καφενεία καλοκαιρινά. Ο κάμπος του Λιβισιού 
δεν έχει τρεχάμενο νερό. Υπάρχουν πανάρχαια πηγάδια, οι λιχτροί, που τροφοδοτούσαν ανέκαθεν τον τόπο. Γύρω 
από τους λιχτρούς δημιουργούνταν συνήθως μικρές πλατείες. Στον Κάμπο ένας δρόμος άρχιζε από τον διαχωριστικό 
δρόμο, από τη θέση Φουρνάρη και με κατεύθυνση βορεινή έφθανες το τουρκικό χωριό του Αγά τα Κονάκια. Ο δεύτε-
ρος κεντρικός δρόμος του Κάμπου, κάθετος προς τον πρώτο και παράλληλος στον διαχωριστικό δρόμο Κάμπου και 
Κάστρου, οδηγεί στο τουρκικό χωριό Κελεμιθάρι και χωρίζει τον Κάμπο σε βόρειο και νότιο τμήμα. Άλλος δρόμος 
ξεκινούσε από τον Λιχτρό του Χατζηαυγερινού, κοντά στην πλατεία και με κατεύθυνση βόρεια και μετά βορειοδυτικά 
έφθανε στο βορειοδυτικό άκρο του Κάμπου, στο τουρκικό χωριό Πελέγκι και μετά στην Καλάμια και το Τρουζμάρ. Με 
κατεύθυνση δυτική, στο δυτικό άκρο του Κάμπου βρίσκεται το τουρκικό χωριό Κελεμιθάρι. Το άκρο ανατολικό σημείο 
του Κάμπου ήταν τα Πόφορα.»

195 Παραλείπεται απόσπασμα άνευ σημασίας.

196 Παραλείπεται απόσπασμα άνευ σημασίας.

197 Δεν ξέρουμε αν ο επίσημος εορτασμός των Θεοφανίων καθιερώνεται με την ίδρυση του Ελληνικού Υποπρο-
ξενείου ή υπήρχε και πριν. Βλ. την ακόλουθη πρόσκληση που απευθύνει ο Έλληνας πρόξενος στον Γάλλο ομόλογό 
του, με την οποία τον καλεί στον εορτασμό των Θεοφανίων: «Προτιθέμενοι αύριον, μετά την θείαν λειτουργίαν, να τελέ-
σωμεν τελετήν παρά την παραλίαν της πόλεως ταύτης, εν η πρόκειται να ριφθή εν τη θαλάσση ο σταυρός του Σωτήρος 
ημών, σας προσκαλούμεν ίνα, διά της παρουσίας υμών, μας τιμήσητε. Δεχθήτε την διαβεβαίωσιν της προς υμάς εξαι-
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ρικεύουσα το εκκλησιαστικόν εσωτερικόν πολίτευμα (sic), εγένετο με μεγάλην 
τάξιν και ευλάβειαν. Μετά την απόλυσιν της εκκλησίας, προπορευομένων των 
λαβάρων και εξαπτερύγων, των ψαλτών και του κλήρου, έπετο το εκκλησίασμα 
εν μεγάλη κατανύξει με ανημμένας τας λαμπάδας και εκ της κεντρικής λεωφό-
ρου κατέκλυε όλην την προκυμαίαν, της οποίας η θάλασσα ήτο πλήρης λέμβων 
μεστών φανατικού και περιέργου κόσμου. Μετά κόπου ο μακαρίτης πατήρ Διο-
νύσιος, θείος του Μιχάλη, πρωτοσύγγελος και Αρχιερατικός Επίτροπος, έφθανε 
εις την ακτήν, ένθα τον ανέμενον οι δύται γυμνοί και έτοιμοι να ριφθούν διά την 
απόκτησιν του Σταυρού. Την περιέργειαν και σιωπήν του πλήθους έλυε η ρίψις 
του Σταυρού [εις την θάλασσαν] και η κατ’ ακολουθίαν εντός ολίγου ανάδυσις 
αυτού, ήτις έλυε την εορτήν. Τον Σταυρόν, μεταξύ φύλλων πορτοκαλέας εντός 
μεγάλου δίσκου, περιήγον εις τας οικίας προς χρηματισμόν.198

Δεν πρέπει να παραλείψω ένα επεισόδιον μεταξύ εμού και του Ευαγγέλου 
Λουιζίδη, μακαρίτου ήδη, όστις εν τη μανία του να μοι εκδικηθή, άνευ λόγου, 
μοι παρηκολούθησε νύκτωρ και μοι ελιθοβόλησε, του λίθου ευτυχώς ευρόντος 
την αριστεράν μου ωμοπλάτην. Εν συνεχεία δε, τραπείς δι’ άλλης οδού, εφάνη 
προ του υαλοπίνακος του δωματίου μου, παρακολουθών με το φως της σελήνης 
τας κινήσεις μου, διά να συμπληρώση το έργον!

1903

Με κατέτρωγε πάντοτε η ιδέα των σπουδών μου, δεν μπορούσα να ησυχάσω, 
ναυαγούσαν τα σχέδιά μου, διελύοντο τα όνειρά μου. Ούτε δε αι εργασίαι του 
μαγαζιού πήγαιναν καλά, σωστή φυτοζωΐα, πενταροδεκάρες τα κέρδη εις αντάλ-
λαγμα τα ωραία μου νιάτα, οι διακαείς μου πόθοι, αι προς το άτομόν μου πεποι-
θήσεις και αι θετικαί βάσεις, τας οποίας είχον θέσει. Δεν χωρούσα στον εαυτόν 
μου, σαν ξένος εν ξένη. Μελαγχολικά πέρασε ο χειμώνας ...

Ευτυχώς ένα θαυμάσιο αποκριάτικο γλέντι έμεινε μέσα στην ψυχή μου σαν 
η πιο καλή εικόνα της ζωής μου. Είμεθα έφηβοι ήδη, 18-20 ετών. Απεφασίσα-
μεν εκτάκτως μεταξύ μας να συγκροτήσωμεν ένα κρουπ199 και να γίνωμεν μασκέ 
κατά τρόπον πρωτότυπον. Ούτω, ο Αλκιβιάδης, ο Μιλτ. Παυλίδης, ο Μανώλης 
Μαγκιωράκης, ο Αν. Παπαθανασίου, ο Διογ. Λουιζίδης, ο Ανδριόπουλος ενεδύ-
θησαν φουστανέλα, ο Μιχ. Καραμιχάλης και ο Ευρ. Παυλίδης ζεϊπέκια200 (τουρ-
κική στολή κλεφτών, εν αντιθέσει προς την ιδικήν μας εθνικήν φουστανέλαν). 
Ο Παύλος Παυλίδης201 του Χαραλάμπους έγινε γιατρός με πολλά σύνεργα και 

ρέτου υπολήψεώς μας, μεθ’ ης διατελούμεν.» (Γαλλικά Προξενικά Αρχεία, Πρακτορείο Γαλλίας στη Μάκρη, Μάκρη,  
5 Ιανουαρίου 1865, αρ. 5. Βασιλικόν Ελληνικόν Πρακτορείον εν Μάκρη προς πρόξενον Καζίλλην).

198 Ο σταυρός των Θεοφανίων περιφερόταν σε όλα τα σπίτια των ελληνικών κοινοτήτων της Μικρασίας και οι κά-
τοικοι έδιναν χρήματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

199 Κρουπ: γκρουπ, ομάδα, παρέα.

200 Ζεϊπέκια: Ζεϊμπέκηδες (τουρκ. zeybek), ορεσίβιοι Τούρκοι ανυπότακτοι της περιοχής Αϊδινίου.

201 Παύλος Εμμ. Παυλίδης (Μάκρη, 1866 ή 1868 - Αλεξάνδρεια, 1935). Για τον Παύλο Εμμ. Παυλίδη, βλ. Πασχα-
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ένα μεγάλο κλύσμα. 
Οι ως άνω εννέα νέοι, ενδυθέντες εις το επί της προκυμαίας σπίτι του μη-

χανικού μεταλλείων Ανδριοπούλου, με την μουσικήν δε επί κεφαλής εκ βιο-
λίου, τρόμπας και σαντουρίου,202 εξεκίνησαν και διασχίσαντες την κεντρικήν 
οδόν, εστάθησαν προ της οικίας μας, εν τω εξώστη της οποίας ευρισκόμην εγώ 
ενδυμένος εκτάκτως επιτυχώς στολήν ναυάρχου. Η επιδεικτική εμφάνισίς μου 
και το σύστημα της αμφιέσεώς μου, όπερ τους απέκρυπτον προηγουμένως, τους 
απεκάλυψε την ιδικήν των δευτερεύουσαν θέσιν. Όντως, ως εκ των υστέρων 
απεδείχθη, είχον το ρεκόρ. Ένα τρικαντό ναπολεόντειον, χρώματος μαύρου,203 
διακεκοσμημένον με διάφορα χρυσά σειρίτια συνεπλήρωνε την όλην αμφίεσιν, 
ήτις ήτο καθαρώς ναυτική, της εποχής μας, με την προσθήκην πολλών παρασή-
μων διαφόρων τύπων, τα οποία επιμελώς έκαμον, σπάθης μεγάλης καμπύλης με 
χρυσά σειρίτια και φούντες, περίστροφον, τηλεσκόπιον, επωμίδας, χρυσά πλα-
τιά γαλόνια εις το παντελόνι, φωτογραφική μηχανή κρεμασμένη και σφυρίκτρα. 
Κατήλθον της οικίας κατενθουσιασμένος διά την εντύπωσιν, την οποίαν τους 
επροξένησα, ήτις εξωτερικεύθη παρ’ αυτών δι’ αλλεπαλλήλων κροταλισμών και 
επιδοκιμαστικών φωνών και μετά των τυπικών ναυτικών στρατιωτικών χαιρετι-
σμών, τη φροντίδι του Π. Παυλίδη, ως μόνου ενδεδυμένου φόρμα ευρωπαϊκή, 
συνεστήθην προς τους άλλους βλάμηδες,204 οίτινες διά μεγάλης υποκλίσεως μοι 
παρεχώρουν τιμητικήν θέσιν. Κατά γενικήν απόφασιν ετέθην επί κεφαλής της 
παρέας, έχων εξ αριστερών ως υπασπιστήν μου τον Παύλον, προσδίδων ούτω 
μίαν κτυπητήν διακόσμησιν εις τας κλασικάς εκείνας των λοιπών στολάς, με 

λίδη, σ. 104: «Λουλούδι της Μάκρης, που εμυροβόλησεν εις Σμύρνην, Ρόδον, Αλεξάνδρειαν. Ο Π. Παυλίδης σπούδασε 
την ιατρικήν εις Μομπελιέ και Παρισίους και ενήσκησεν αυτήν επί εν έτος εις την ιδίαν πατρίδα του και εις Σμύρνην, 
κατόπιν εις Ρόδον και κατά το 1899 εγκατεστάθη εις Αλεξάνδρειαν, ένθα ίδρυσεν ιδιωτικήν γυναικολογικήν - μαιευτικήν 
κλινικήν ευδοκιμήσας μεγάλως. Υπήρξε φιλόστοργος υιός και λίαν φιλάδελφος, υποστηρίξας και συντρέξας τους αδελ-
φούς του. Ανέδειξε και τέκνα καταλαβόντα θέσιν εκλεκτήν εν τη κοινωνία Αλεξανδρείας, αλλ’ ο αδυσώπητος Χάρων 
αφήρπασαν αυτά εις το άνθος της ηλικίας των. Η λύπη τον ωδήγησε τον καλόν πατέρα και επιστήμονα εις τον Άδην.»

Για την οικογένεια Παυλίδη, μία από τις σημαντικές οικογένειες προεστών και επιχειρηματιών της περιοχής, βλ. 
Πασχαλίδη, σ. 270: «Η οικογένεια Παυλίδου. Και ταύτης η αρχή, κατά την παράδοσιν, το Βυζάντιον. Κυριώτεροι έκγονοι 
αυτής: ο Χατζη-Σάββας Παυλίδης, κτηματίας και τα κοινά Λεβησίου - Μάκρης διοικήσας χρηστώς, γυναικάδελφος του 
Απ. Βασιλειάδου και πολιτικός αντίπαλος. Είχε πολυμελή οικογένειαν, την οποίαν καλώς αποκατέστησεν. Η δε θυγάτηρ 
του Καλλιόπη Λουιζίδη, μετά του οποίου πολλά υπέρ των κοινοτήτων και της μητρός Ελλάδος έπραξαν και διέθεσαν, διό 
και η μνήμη της ξυνωρίδος θα μείνη αγήρως. Έτερος Παυλίδης ο Χ. Αντώνιος, δημαρχεύσας εις Μάκρην και μορφώσας 
υιόν ιατρόν, τον Νίκο, εργασθέντα εις Λεβήσιον, Μούγλα, Μύλασα, Μυτιλήνην, Δικελή, Αθήνας. Ο Εμ. Παυλίδης, πατήρ 
του Παύλου, ιατρού, δοκίμως εργασθέντος εις Σμύρνην, Μάκρην, Ρόδον και Αλεξάνδρειαν, και του Βασιλείου, διευθυ-
ντού τραπέζης εν Αιγύπτω, ηυτύχησεν ως οικογενειάρχης και είδε τα τέκνα του, εξ υιούς και δύο θυγατέρας, καλώς 
αποκατεστημένα. Ο Χαράλαμπος Παυλίδης με μεγάλην δυναμικότητα καιεπιχειρηματικόν πνεύμα, διηνήργει σπουδαίον 
εμπόριον σιτηρών με το εξωτερικόν και αντιπροσώπευεν ατμοπλοϊκώς εταιρείας και προ παντός του Πανταλέοντος. Εις 
την σταδιοδρομίαν του δεν εγνώρισε φόβον και εμπόδιον, νικών τα πάντα διά του θάρρους και της επιμονής.»

202 Η λύρα (πολύ παλιότερα), το βιολί, το λαγούτο και το σαντούρι είναι τα βασικά όργανα της μακρηνολεβισια-
νής παραδοσιακής ορχήστρας (κομπανίας). Η τρόμπα (είδος τρομπέτας, καραμούζα) και το κλαρίνο, όργανα ευρωπα-
ϊκής προέλευσης, εισήχθησαν στην τοπική μουσική κομπανία περί τα μέσα ή τα τέλη του 19ου αι.

203 Τρίπλευρο και τρίκογχο καπέλο με ανεστραμμένο γείσο, πολύ χαρακτηριστικό της ναπολεοντείου εποχής 
(1790-1820).

204 Βλάμηδες (αλβαν.): σύντροφοι, φίλοι, αρκαντάσηδες.
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βήμα δε σταθερόν, προηγουμένης της μουσικής, ωδήγουν τα άτακτα σώματα των 
κλεφτών, οίτινες ήσαν σκορπισμένοι και με τα όπλα ανά χείρας, με τας ωραίας 
κινήσεις, με τις απότομες στροφές, πηδήματα, σφυρίγματα και χορούς, περι-
κλειόμενοι πολλού πλήθους, παρουσίαζαν μία εικόνα κινηματογραφικήν, λίαν 
εντυπωσιακήν και ικανοποιητικήν. Εθνικά τραγούδια και χοροί καθ’ οδόν συνε-
πλήρωνον την πομπώδη εκείνην προς τα άνω επιδεικτικήν παρέλασιν, τη ανοχή 
των τουρκικών αρχών, αίτινες προ του Συντάγματος205 εκώφευον εις τοιαύτας 
διασκεδάσεις, αίτινες οπωσδήποτε είχον χαρακτήρα και θέσιν εθνικού ενδια-
φέροντος. Εφθάσαμεν ήδη εις το τέρμα, όπερ ήτο τα πλούσια κέντρα των περι-
βολιών με τα αλησμόνητα εσπεριδοειδή δένδρα. Ο αφρός της μπύρας εξατμιζό-
μενος διεχέετο στον αέρα, όστις θερμαινόμενος με τις νεανικές μας εσωτερικές 
τρέλες, μετεβάλλετο σε βροχή ενθουσιασμού και ξεσπούσε στην ατμόσφαιραν, 
την οποίαν ετάρασσαν αι φωναί και οι πυροβολισμοί. Το απόγευμα εδόθη το 
σύνθημα της καθόδου στην προκυμαία, ένθα μας ανέμενε άλλη υποδοχή. Εις την 
ταβέρναν του Ανδ. Λαζαρίδη ήσαν οι μακαρίται Δανός και Πλάτων, οίτινες μας 
προσέφερον μπύρες, υπό την επήρειαν δε του ποτού αυτού εξήλθομεν εις την 
προκυμαίαν και χυθήκαμε σε χορούς εθνικούς και κλέφτικους. Μικρά ανάπαυλα 
μάς εχρειάσθη και κατόπιν αρχίσαμε, με το γλυκύ φως της βραδιάς, τας συνεχείς 
κατ’ οίκον επισκέψεις, κατά τας οποίας όχι μόνον γλεντούσαμε, αλλά γλεντούσαν 
και οι οικείοι, με τα πολλά και ποικίλα αστεία και τους διαλόγους μας. Καθ’ α το 
μεγάλο κλύσμα του ιατρού Παύλου, με τον φαρδύ σωλήνα του και το έτι χονδρό 
σιδερένιο επιστόμιόν του, έπαιξε ρόλο σπουδαίο. Κατελήξαμε, τέλος, στο σπίτι 
του Αλκιβιάδη, ένθα μας έγινε σπουδαία υποδοχή και δείπνον από ψητό κατσι-
κάκι με πατάτες και μια πλούσια μακαρονάδα με κιμά, γλυκά και λοιπά. Εκείθεν 
διελύθημεν, ενώ εγώ μετά του Αλκιβιάδη, Διογένη και Μαγκιωράκη διηυθύνθη-
μεν εις την οικίαν του τελευταίου, όπου, όπως είμεθα με τα ρούχα, ξαπλώσαμεν 
στο δωμάτιόν του. 

Κατά τας οκτώ το πρωί, Καθαρά Δευτέρα, ηγέρθην πρώτος, των τριών άλ-
λων βυθισμένων εις λήθαργον πραγματικόν! Εσκέφθην αμέσως ότι έπρεπε να 
εκμεταλλευθώ την αθώαν και φυσικήν, αλλά και επίκαιρον εκείνην θέσιν των. 
Έρριψα ένα βλέμμα γύρω και είδα ένα σχοινί μακρύ και λεπτό, εις το οποίον ο 
Μαγκιωράκης εστέγνωνε τας φωτογραφίας. Το έλυσα, λοιπόν, και τους έδεσα 
χειροπόδαρα και ανακατωτά, γριφωδώς (sic) με διπλούς κόμβους, τους οποίους 
έβρεχα για να μη λύουν ευκόλως. Μετά την πράξιν, εκαμάρωσα επιμελώς τα 
θύματά μου, χωρίς να μπορέσω να συγκρατήσω τα ασυγκράτητα γέλια μου, τα 
οποία με προξενούσαν δάκρυα! Κατόπιν έκαμα έναν καφέ στο καμινέτο και έφυ-

205 Τον Ιούλιο του 1908, οι Νεότουρκοι κινηματίες επανέφεραν σε ισχύ το βραχύβιο Σύνταγμα του 1876 και ανα-
κήρυξαν ισοπολιτεία, δηλ. ίσα δικαιώματα για όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως 
θρησκείας και εθνικότητας. Η Νεοτουρκική Επανάσταση έγινε δεκτή με μεγάλες προσδοκίες από όλες τις υπόδουλες 
εθνότητες και ιδιαίτερα από την ελληνορθόδοξη, η οποία πίστεψε ότι, υπό το νέο κοινοβουλευτικό καθεστώς, θα είχε 
περισσότερες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και πνευματική, εθνική αναγέννηση. Οι προσδοκίες αυτές πολύ σύ-
ντομα διαψεύστηκαν, με την υιοθέτηση μιας ακραίας εθνικιστικής πολιτικής από όλες τις νεοτουρκικές κυβερνήσεις, 
με βασικό σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρκους».
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γα ικανοποιημένος, εγκαταλείπων τους πύθωνας εν ληθάργω! Τι επηκολούθησε 
κατόπιν δεν γνωρίζω φυσικά, όταν όμως συναντηθήκαμε το βράδυ, πλην των 
άλλων όλων, μου είπαν ότι έως ότου απαλλαγούν από τους γορδίους δεσμούς, 
εκατούρησαν επάνω τους, μη δυνηθέντες να συγκρατήσωσιν τα αποτελέσματα 
των ενεργειών της μπύρας! 

Το τελευταίο αυτό γλέντι μ’ έκαμε πιο νοσταλγικό. Η επαφή μου με τους φοι-
τητάς με ηύξανε περισσότερον τον πόθον μου. Με τραβούσε το άγνωστον. Κατή-
ντησα νευρικός. Η ψυχή μου φώναζε, η καρδιά μου έπαλλε, η συνείδησίς μου μ’ 
έτυπτεν, ώσπερ ναυαγός μεταξύ κυμάτων και απορρώγων206 βράχων. Παρήλθεν 
ο χειμών με φορτίον ενός έτους απωλείας και βάρος ενός αιώνος σκέψεις. 

Το καλοκαίρι μετακομιστήκαμε (sic) στο Λιβίσι, χωρίς να μετακομίσωμεν 
πράγματα από τα καταστήματα. Μετά του Βασιλάκη μέναμε εις Μάκρην, ανερχό-
μενοι τα Σαββατοκύριακα στο Λιβίσι. Κάποια Κυριακή αρρώστησεν ο Βασιλάκης 
και κατήλθον εις Μάκρην μόνος. Μετά δύο ημέρας έμαθον παρά του γυναικα-
δέλφου του, Χατζη-Βασιλείου Κωνσταντινίδη, ότι ήτο πολύ άρρωστος. Αν και 
ήτο η ώρα περασμένη, 8½ μ. μ., εντούτοις με το φεγγάρι, απεφάσισα να ανέλθω 
εις Λιβίσι. Η απόσταση ήτο από 1-1½ ώρα, αναλόγως της ταχύτητος. Η Μάκρη 
από το Λιβίσι εχωρίζετο με ένα οροπέδιον, ούτινος το εν σκέλος κατέληγε εις 
την πρώτην, υπερφαλαγγίζον αυτήν και σχηματίζον τον λιμένα της, το δε άλλο 
κατά τον ίδιον τρόπον, σχηματίζον τον όρμον Βαΐ. Οι πεζοί δεν ακολουθούσαν 
την αμαξιτήν οδόν, αλλά συντόμους παρόδους. Υπό τοιαύτας συνθήκας και με 
το συναίσθημα του καθήκοντος οπλισθείς, έλαβον την προς το Λιβίσι άγουσαν. 
Το αμυδρόν της σελήνης φως μοι ωδήγει μεν οπωσδήποτε εις την εύρεσιν των 
παρόδων, ουχ ήττον όμως μοι επροξένει συνεχώς εκπλήξεις και μικροενδοια-
σμούς εκ των σκιών των πεύκων και των βράχων, τας οποίας εξελάμβανον ως 
ανθρωπίνας. Ο φόβος μου διελύθη όμως εντός ολίγου, όταν είδα την αυταπάτην, 
την προερχομένην εκ των σκιών. Αίφνης, τον ήσυχον δρόμον μου τον ετάρα-
ξεν απότομα και απροσδόκητα η απρόοπτος εμφάνισις ζεύγους ανθρώπων! Του 
Αντων. Καπουράνη και της μνηστής του εξ υφαρπαγής207 Ελπίδος Ι. Κριεζή. Μια 
ταχυπαλμία έκρουσε δυνατά τας πτυχάς της καρδίας μου και ένα ξηρόν «ώρα 
καλή» πέρασε ασυναισθήτως από τα χείλη μου. Εξηκολούθησα τον δρόμον μου, 
προσπαθώντας να διασκεδάσω τον φόβον μου, όστις οπωσδήποτε έπαυσε, όταν 
ανήλθον εις το οροπέδιον, απαλλαγείς από τους εφιάλτας των σκιών των δέν-
δρων. Τώρα διένυον πλέον κατιούσαν. Με μεγάλους σάλτους κατήλθον το βου-
νό, ευρεθείς εις τον Κάμπον, εντός ολίγου δε εις την εξώθυραν του σπιτιού μας. 
Εδέησε να αναγκασθώ να υπερπηδήσω τον τοίχον του κτήματος και εν τη προ-
σπαθεία μου να αναρριχηθώ τον τοίχον, επροξένησα κρότον. Εκ συμπτώσεως 
ο Βασιλάκης δεν εκοιμάτο και εξέλαβε τον προξενηθέντα κρότον ως ενέργειαν 
αλεπούδων διά να αρπάσουν τις κότες από το κοτέτσι, το μοιραίως ευρισκόμενον 

206 Απορρώγες: πολύ απότομοι, άγριοι και μυτεροί βράχοι.

207 Ο Καπουράνης είχε κλέψει την κοπέλα, με σκοπό το γάμο.
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εις το μέρος εξ ου θα κατηρχόμην! Χωρίς να χάση λεπτόν, πήρε το όπλον του και 
διηύθυνε την κάννην του προς το κοτέτσι, του οποίου η μία πλευρά ήτο ο τοίχος, 
εφ’ ου ήδη είχον ανέλθει εγώ! Το ολίγον φως του φεγγαριού τον επέτρεψε να 
δη σιλουέτα ανθρώπου, παντός άλλου όμως ανθρώπου και δη κλέπτου, πλην 
εμού, μη φανταζόμενος την κατά τοιαύτην ώραν άνοδόν μου. Εκανόνισε καλώς 
τον στόχον και ετοιμάζετο να σηκώση την σκανδάλην, διά να πυροβολήση, εάν 
θα ήτο ανάγκη. Όταν δε επήδηξα τον τοίχον και διηυθυνόμην προς την θύραν 
του σπιτιού, ευρισκόμενος ήδη προ του παραθύρου του, με είδε και μοι εφώνα-
ξεν έκπληκτος. Εις απάντησίν μου καταφατικήν, κατήλθε και άνοιξε κατάτρομος, 
αναλογιζόμενος τι μπορούσε να συμβή από μίαν διαφορετικήν κίνησιν κτλ.

Ευτυχώς όχι μόνον δεν είχε σοβαρόν τι, αλλά και ήτο εντελώς καλά, διάφο-
ροι δε διαδόσεις εμεγαλοποίησαν την ασθένειαν επιπολαίως. Την μεθεπομένην 
κατήλθομεν αμφότεροι εις Μάκρην, της οποίας και ο πληθυσμός και η κίνησις 
εμειώνετο πάρα πολύ, καθ’ ότι οι μεν Χριστιανοί ανήρχοντο εις Λιβίσι διά να 
παραθερίσουν, οι Τούρκοι διά τον αυτόν λόγον εις Ρόδον, οι δε χωρικοί εις τας 
θερινάς των κατοικίας. Κατά συνέπειαν, αι εργασίαι ήσαν μηδαμιναί. Η μεγάλη 
ζέστη, την οποίαν αντιμετώπιζε ελαχίστη ποσότης χιόνος, που έφερον οι χωρικοί 
από υψηλάς κορυφάς, μας έκαιε κυριολεκτικώς.208 Μοναξιά, απραξία και ζέστη 
είχον κορυφώσει την έντασιν των νεύρων μου, η δ’ εκ τούτων μελαγχολία μου 
επρόδιδε την απαρέσκειάν μου εκ της ζωής αυτής. 

Μετ’ ολίγας ημέρας κατήλθον εις Μάκρην και ενοικίασα ένα δωματιάκι, εις το 
οποίον έμεινα οριστικώς μέχρι της αναχωρήσεώς μου. Στόχος μου ήτο να εξοι-
κονομούσα μερικά λεπτά και να έφευγα στην Πόλη. Έκαμνα προσωπογραφίας 
και με αυτάς συνετηρούμην. Προσεφέρθη δε και ο Θεοδόσης, όστις εκείνη την 
εποχήν ήτο υπάλληλος –φευ!– εις ένα καφενείον, να με φέρνη την μεσημβρινήν 
μου τροφήν. Μοι επεσκέπτετο τακτικά ο Αλκιβιάδης και περνούσα πολλές ώρες 
της ημέρας μαζί του. Ήτο φοβερά καπνιστής και με συνήθισε δυστυχώς εις αυτό 
το κακό, όπερ σιγά σιγά μοι έγινε πάθος. Ουδείς εκ των συγγενών μου ενδιεφέρ-
θη δι’ εμέ. Θεωρώ υποχρέωσιν προς τον Θεοδόσιον, όστις μοι εφοδίαζε με το 
μεσημβρινόν φαγητόν. Τούτο αντεπέδωσα προς αυτόν εις το μέλλον με το παρα-
πάνω. Μετά του Βασιλάκη δεν είχομεν ουδεμίαν προσωπικήν σχέσιν. 

Πεθύμησα την βαπτιστικιά μου, την κόρην του Ρηνούλα, και απεφάσισα κά-
ποιο φθινοπωρινό απόγευμα, εν τη απουσία του, να πάγω στο σπίτι να τη δω. 
Βρήκα το παιδί μόνο με την υπηρέτριαν. Η Μαρία, η σύζυγός του, έλειπε εις της 
αδελφής της, Κατίνας. Εις τον φωτογράφον Μαγκιωράκην ετράβηξα μίαν φωτο-
γραφίαν, την ιδίαν ημέραν καθ’ ην και η Καλλιρρόη ετράβηξε εις το αυτό σχήμα 
φωτογραφίαν της. Η σύμπτωσις αύτη εγέννησε μέσα μου την πρώτην αμυδράν 

208 Κατά την παλιά εκείνη εποχή, με το χιόνι αντιμετώπιζαν την υπερβολική ζέστη και το χρησιμοποιούσαν για 
πάγο. Από την άνοιξη κιόλας, ορεσίβιοι χωρικοί ανέβαιναν στα ψηλότερα βουνά, στοίβαζαν πολύ χιόνι σε ειδικούς 
τόπους (σπηλιές, λάκκους, χαντάκια κ.ά.), το σκέπαζαν με φυλλώματα και τσουβάλια και το καλοκαίρι ανέβαιναν 
εκεί και έκοβαν πάγο με κατάλληλα πριόνια, που τον πουλούσαν στα χαμηλότερα ζεστά μέρη. Η περιοχή της Μάκρης 
περιβάλλεται από πολλά ψηλά βουνά, με δροσερό κλίμα το θέρος, αλλά τα χαμηλά υποφέρουν από την αφόρητη ζέστη 
και την καλοκαιρινή υγρασία.
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αγάπην προς αυτήν, ήτις καλλιεργηθείσα αργότερον, εξελίχθη εις συμπάθειαν, 
διά να καταλήξη κατόπιν εις φλογερόν έρωτα, όστις εν τέλει μας ήνωσε, κατόπιν 
τόσων εμποδίων και κακής διαχειρίσεως του ζητήματος παρά των περί εμού 
και περί εκείνην. Αι μοιραίαι εκείναι φωτογραφίαι ευρίσκονται ήδη πλαισιω-
μέναι εντός του ιδίου πίνακος, εις ανάμνησιν της διακυμάνσεως του επεισοδίου 
τούτου, όπερ, έχον βάσιν «το μοιραίον φυγείν αδύνατον», ηκολούθησε πιστώς το 
δρομολόγιον αυτό.

1904

Αι ολίγαι οικονομίαι μου μοι επέτρεψαν να κάμω μερικά εξωτερικά ρούχα, τα 
υπόλοιπα διέθεσα διά το ταξίδι μου. Κατά Μάρτιον επιβιβασθείς, ανεχώρησα 
μέσω Σμύρνης εις Κωνσταντινούπολιν και κατηυθύνθην, ως ήτο επόμενον, εις 
του Μιχάλη. Μετά χρονικόν τι διάστημα, τη ενεργεία του Μιχάλη, προσελήφθην 
εις το εν Αζάπ Καπί209 του Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως μηχανουργείον του 
Γάλλου J. Fost, ως μαθητευόμενος. Την ίδια χρονιά ήλθε και ο Αντ. Παπαθανα-
σίου, εξάδελφος του Μιχάλη, και ενεγράφη εις την Φαρμακευτικήν Σχολήν. Μετ’ 
αυτού ενοικιάσαμεν ένα δωμάτιον πλησίον του μηχανουργείου και διεμένομεν 
καθ’ όλη την εβδομάδα εκεί, μεταβαίνοντες κάθε Σαββατόβραδο εις του Μιχάλη 
και επιστρέφοντες την Δευτέραν πρωί. Συμφώνως με τον κανονισμόν του μηχα-
νουργείου, έπρεπε να αμειφθώ μετά εξ μήνας. Κατώρθωσα όμως πολύ προ του 
διαστήματος τούτου να αποσπάσω την εύνοιαν του ιδιοκτήτου και να πληρωθώ 
5 γρόσια την ημέραν, τα οποία, ομού με όσα εκέρδιζα από τας προσωπογραφίας, 
ήσαν ικανά να με συντηρήσουν.

Τρώγαμε εναλλάξ κρέας βραστό με ζωμόν και φασόλια θαυμάσια. Με γοργό 
βήμα μετεπήδησα τας διαφόρους τεχνικάς βαθμίδας, ως δε εκ της καλαισθη-
σίας και καλλιτεχνίας μου, ως επίσης και εκ του γεγονότος ότι ήμην ο πλέον 
εγγράμματος Έλλην εν τω μηχανουργείω, ηδυνήθην να προσκολληθώ εις τον 
εργοδηγόν, ούτινος απέκτησα την εύνοιαν, μέσω του δώρου όπερ τον έκαμα, 
εκ της προσωπογραφίας του πατρός του. Η τεχνική αύτη εξάσκησις με ήτο πολύ 
χρήσιμος, ως αρχή διά την εγγραφήν μου εις το Μηχανολογικόν Τμήμα της Σχο-
λής του Πολυτεχνείου, εις ο εφανταζόμην να σπουδάσω. Εν τω μεταξύ δε, συνε-
δύασα την πρακτικήν αυτήν εξάσκησιν με ιδιαιτέραν εν τω δωματίω σπουδήν εκ 
συγγραμμάτων επιστημονικών, τα οποία επρομηθεύθην εξ Αθηνών.

Είχεν εν τω μεταξύ φθάσει διά πρώτην φοράν εις Κωνσταντινούπολιν και 
το Ελληνικόν Μελόδραμα,210 με επικεφαλής τον αείμνηστον μαέστρον Λαυρά-

209  Αζάπ καπί (τουρκ. Azap Kapı): συνοικία της Κων/πολης, μεταξύ Γαλατά και Κασίμ Πασά.

210 Το Ελληνικόν Μελόδραμα, που υπήρξε προπομπός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ιδρύθηκε το 1898 από τον 
Δ. Λαυράγκα με βοηθό τον Λουδοβίκο Σπινέλλη. Έδρασε στην Ελλάδα και στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού 
(Σμύρνη, Κων/πολη, Οδησσό, Ρουμανία, Αίγυπτο κ. α.) από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1912 (πρώτη περίοδος) και 
αργότερα, μέχρι τα χρόνια της Κατοχής (1943, δεύτερη περίοδος). Ο μουσικός αυτός θίασος συνέβαλε καθοριστικά 
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γκαν,211 όστις ήτο ο ιδρυτής και η δύναμις του ωραίου εκείνου θιάσου. Πηγαίνα-
με τακτικά με τον Αντώνη και χορταίναμε την ψυχή μας με την λεπτή και ελαστική 
φωνή του αειμνήστου Μωραΐτη,212 την βαθεία και αρμονική του Βλαχοπούλου213 
και την νοσταλγική του Βακαρέλη.214 Μας ήλκυε κυριολεκτικώς η όπερα. Προτι-
μούσαμε να μη φάμε και να πάμε στη θεία μυσταγωγία του Φάουστ, που νόμιζα 
χοροστατούντα όλα τα χερουβείμ του Θεού, του οποίου η άυλη εικόνα έμπαινε 
νοερώς μέσα στην ψυχή μου, για να πετάξη έξω όλους τους λαρυγγισμούς της 
εκκλησιαστικής μας βυζαντινολογίας (sic). Τους καλλιτέχνας τους θεωρούσα σαν 
υπεράνθρωπα όντα, επειδή δε ήσαν και Έλληνες, η αγάπη, ο ενθουσιασμός και 
η εκτίμησις ήσαν πιο μεγάλα. 

Μια μέρα συνήντησα στο δρόμο τον Μωραΐτη, φυσικά εκείνος δεν με ήξευ-
ρε, εγώ όμως τον στάμπαρα ευθύς. Τον επλησίασα, του έσφιξα το χέρι και τον 
παρεκάλεσα να δεχθή μια μπύρα. Δεν εχάλασε το χατίρι μου. Τον ξαναείδα στην 
Αθήνα στα 1919. Διηύθυνε τον εκκλησιαστικό ευρωπαϊκό χορό215 της Αγίας Ει-
ρήνης. Τον υπενθύμισα την ζωή μας στην Πόλη και τον ξαναπρόσφερα μπύρα. 
Πριν δυο-τρία χρόνια πέθανε και η ψυχούλα του συνοδεύει την λύρα του Δαυίδ, 
για να μελωδήση την ματαιότητα της επιγείου πρόσκαιρης ζωής!

Ήδη απέκτησε το δεύτερό του παιδί ο Βασιλάκης, τον Κώνστα, μετά τρία έτη 
από της γεννήσεως της Ειρήνης, και ούτω με το μεσολαβούν εκάστοτε αυτό χρο-
νικό διάστημα των τριών ετών, έφθασεν αισίως μέχρι της Ευαγγελίας.

1905

Εξηκολούθον ανελλιπώς την εργασίαν μου εις το μηχανουργείον Fost. Αι σχέ-
σεις μου με το ανώτερον τεχνικόν προσωπικόν ήσαν πολύ καλαί, χάρις εις τας 
μαθηματικάς μου γνώσεις και την ιχνογραφικήν μου ικανότητα. Η ιδιαιτέρα κατ’ 
οίκον μελέτη μου, εκτός της προσωπικής ωφελείας, με ώπλιζε και με διαφόρους 
επιστημονικάς γνώσεις, διά των οποίων εξεμεταλλευόμην την θεωρητικήν κα-
τωτερότητα των προϊσταμένων μου. Σημαίνοντα λόγον τότε είχεν ο ατμός και 
αι ατμομηχαναί. Περί αυτών είχον προμηθευθή δύο νεώτατα συγγράμματα εξ 
Αθηνών και κάθε βράδυ ηργαζόμην εις το δωμάτιόν μου δύο-τρεις ώρας. Σιγά 

στην εδραίωση της λυρικής τέχνης, δηλαδή της όπερας και του ελαφρού μουσικού θεάτρου στον ευρύτερο ελληνικό 
χώρο.

211 Διονύσιος Λαυράγκας (1860-1941): Επτανήσιος μουσουργός, ιδρυτής του λυρικού θιάσου «Ελληνικόν Με-
λόδραμα», που καθιέρωσε την όπερα στην Ελλάδα και από τους πρωτεργάτες της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Το 
«Ελληνικόν Μελόδραμα» περιόδευσε στις ελληνικές παροικίες της Κωνσταντινουπόλεως, της Οδησσού, της Σμύρνης, 
της Αιγύπτου και της Ρουμανίας.

212 Νίκος Μωραΐτης (1880-1938): διεθνούς ακτινοβολίας οξύφωνος τραγουδιστής του Μελοδράματος.

213 Μιχάλης Βλαχόπουλος (...): βαρύτονος, από τα ιδρυτικά μέλη του θιάσου «Ελληνικόν Μελόδραμα».

214 Κώστας Βακαρέλης (1877-1913): βαρύτονος, από τους βασικούς συνεργάτες του Μελοδράματος.

215 Εκκλησιαστική χορωδία ευρωπαϊκού ύφους (πολυφωνική) της Αγ. Ειρήνης της οδού Αιόλου, στην Αθήνα.
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σιγά το μηχανουργείον έγινε φροντιστήριον. Στα διαλείμματα είχον το βέτο εγώ, 
διδάσκων εις 10-15 ειδικευμένους τεχνίτας πολλά πράγματα, σχετικά με την 
εργασίαν εκάστου, εις αντάλλαγμα δε εδιδασκόμην παρ’ αυτών μυστικά της τε-
χνικής των πείρας. Το χέρι μου ως εφαρμοστής, ως εκ της δεξιοτεχνίας μου, 
είχε μίαν τάσιν προς την καλαισθησίαν, το δε μάτι μου, εκ της ιχνογραφίας, μίαν 
καλλιγραμμίαν (sic). Εντός τεσσάρων μηνών ξεπέρασα τους άνω των τριών ετών 
εργαζομένους! Μετ’ αυτών δεν είχον καμμίαν συνάφειαν. Ηργαζόμην με ένα 
Γάλλον καλόν τεχνίτην, εξ Αλσατίας, ονόματι Raoul Roubin, παρά του οποίου 
έμαθον πολλά πράγματα και τον οποίον εδίδασκον σχέδια. Είμεθα πλάι πλάι, 
καθένας το συρτάρι, τα εργαλεία και την μόρσα216 του. Το εργοστάσιον ήτο το με-
γαλύτερον εν Κωνσταντινουπόλει, είχε δέκα τμήματα, ήτοι μηχανοποιείον, λεβη-
τοποιείον, φανοποιείον, χυτήριον, ορειχαλκουργείον, μοδελάδικο και καμίνους 
διά την κατεργασίαν του σιδήρου. Ειδικεύθην κυρίως εις το μηχανουργείον, ενώ 
εις όλα τα άλλα τμήματα γενικώς παρηκολούθησα εργαζόμενος εις αυτά ως μα-
θητευόμενος, αποσπών γνώσεις και τεχνικήν πείραν. Απέναντι του εργοστασίου 
μας ήτο το ναυπηγείον, τα οποία εχώριζεν ο Κεράτιος Κόλπος, εις το Αγιάκαπί.217 
Εκεί μετέβαινον τακτικά και ησχολούμην με την εν γένει εργασίαν των επισκευ-
αζομένων πλοίων.

Την παραμονήν της Απόκρεω, μοι ανέθεσεν η Ευαγγελία μας να αγοράσω 1½ 
οκά καταΐφι, το οποίον θα το ψήναμε την Κυριακή το πρωί. Ούτω, από πρωίας 
ανέλαβον το καθήκον αυτό, ενώ έξω εχιόνιζε. Ετοίμασα, λοιπόν, όλα τα σχετικά 
και μια ωραία φωτιά από κάρβουνα χυμένη στο μαγκάλι εδέχετο εντός ολίγου το 
ταψί με τον σπουδαίον αυτόν θησαυρόν. Είχε ψηθή ήδη το εν μέρος και έπρεπε 
να το γυρίσω από το άλλο. Πήρα ένα μεγάλο δίσκο και τον τοποθέτησα επί του 
ταψιού, το οποίον είχον κατεβάσει ήδη εκ της φωτιάς. Κατόπιν πήρα ένα πανί 
και το ετοποθέτησα στη δεξιά μου παλάμη, όπου έβαλα το ταψί, ενώ με την αρι-
στεράν κρατούσα τον δίσκον, πιέζων αυτόν εκ των άνω επί του ταψιού. Μετά 
την τοιαύτην ισορρόπησιν, αναποδογύρισα το όλον συγκρότημα, με σκοπόν να 
μείνη το καταΐφι εντός του δίσκου. Έως την στιγμήν εκείνην ήμην ο ήρως της 
ημέρας. Ο παραπλεύρως μου μουσιού Αντουάν, ως αδέξιος, έβλεπε μετά θρη-
σκευτικής ευλαβείας την εξέλιξιν των γεγονότων, προσπαθών διά των κινήσεών 
του να προσφέρη κάποια υπηρεσία νοερώς. Τέλος πάντων, ήλθεν η ώρα καθ’ 
ην έπρεπε να αναποδογυρίσω το ανά χείρας μου τερψιλαρύγγιον αυτό γλύκισμα, 
περί ου ησχολείτο το αισθητικόν και γευστικόν σύστημα του Αντώνη... Αμυδρώς 
μόνον ενθυμούμαι το αποτέλεσμα της στιγμιαίας εκείνης μηχανικής ενεργείας 
των χειρών μου, διότι τόσον εκ του βάρους των αντικειμένων, τα οποία εκράτουν 
ανά χείρας, όσον και εκ των διαστάσεων αυτών, όντων αντιστρόφως αναλόγων 
με τους προχείρους υπολογισμούς της δυνάμεως και ευστοχίας των μοχλών των 
βραχιόνων μου, διά την ακαριαίαν ταύτην μεταστροφήν του σύμπαντος, διέφυ-

216 Μόρσα (ιταλ.): η μέγγενη.

217 Αγιάκαπί (τουρκ. Ayakapı): η πύλη της Αγιάς, στη συνοικία Τζιμπαλί του Φαναρίου, στον μυχό του Κερατίου 
κόλπου. Η περιοχή είχε πολλά παραλιακά εργαστήρια.
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γον ταύτα πάντα εκ των χειρών μου, καθ’ ον χρόνον ζεστά βούτυρα περιέλουον 
ταύτας και το πρόσωπόν μου, προξενήσαντα εγκαύματα, μεταβαλόντα με αύθις 
εις πραγματικόν αποκριάτικον μασκαρά! Και εγώ μεν κακώς έχων, στενάζων και 
βογγών εκ των πόνων των φοβερών εγκαυμάτων, ευρισκόμην λιπόθυμος χαμαί, 
υφιστάμενος τας συνεπείας της απροσεξίας μου, αντιθέτως δε ο μουσιού Αντου-
άν, αναλογιζόμενος την πιθανήν ματαίωσιν του ψησίματος του καταϊφιού, ησχο-
λείτο συλλέγων τα διάφορα τεκμήρια του καταρρεύσαντος χαρτίνου πύργου και 
εις τέφραν μεταβληθέντος πυροτεχνήματος. Εις τας φωνάς μου έσπευσεν αμέσως 
η Ευαγγελία μας, ήτις ως σταθμός πρώτων βοηθειών μοι εφάσκιωσε προχείρως 
τας χείρας και το πρόσωπον δι’ επιδέσμων. Πεταμένος σε μια γωνιά, υπό το πέλ-
μα των φοβερών πόνων, ανέμενον ως νέος Ιώβ, εν μέσω σιωπής και αφανείας, 
την περαιτέρω έκβασιν των γεγονότων, μη λησμονών και το σκάνδαλον διά την 
αφορμήν του κακού, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να ψηθή και επουλώσω ούτω μέ-
ρος των κακών μου, έστω και γνωστικώς! 

Δυστυχώς, η συνέχεια των ατυχημάτων της ημέρας εκείνης δεν εσταμάτησε 
μέχρις εδώ. Επέπρωτο να δοκιμάσω και άλλο κακόν, εξ ίσου μεγάλο και σοβαρό, 
την φοράν αυτήν υλικό, ούτω δε η Αποκριά αυτή ήτο εξ αντιμέτρου αντίθετος 
εκείνης, την οποίαν διήλθον προ διετίας εν Μάκρη. Καθ’ ον χρόνον ησχολούντο 
οι περί εμού και περί της τύχης του καταϊφιού, έκρουε ο κώδων της θύρας και 
έσπευσεν η Μαριά να την ανοίξη. Ο κρούσας ταύτην, επιδέξιος λωποδύτης, επω-
φεληθείς της απουσίας της Μαριάς, ήτις ανήλθε, διά να μάθη περί του Μιχάλη, 
ξεκρέμασε αστραπιαίως το παλτό μου και του Αντώνη και ετράπη εις φυγήν! Επη-
κολούθησεν η κάθοδος της υπηρετρίας, διά να αναγγείλη εις τον εξαφανισθέντα 
τα του ιατρού, τον οποίον φυσικά δεν εύρε, ούτε δε υποψιάσθη και ούτε λόγον 
έκαμε προς ημάς περί αυτού, αρκεσθείσα να κλείση την θύραν, χωρίς να προσέ-
ξη διά την απώλειαν των επανωφορίων. Μετ’ ολίγου κατήλθεν ο Αντώνης, διά 
να πάγη εις το φαρμακείον και φέρει φάρμακα δι’ εμέ, και, ως ήτο επόμενον, εζή-
τησε να φορέση το παλτό του, διότι το χιόνι έπιπτε συνεχώς. Θορυβηθείς εκ της 
απουσίας του ενδύματός του, ήρχισε να ερευνά και να μας ερωτά. Αι ερωτήσεις 
του μοι εσκανδάλισαν και υποψιασθείς και εγώ διά την τύχην του ιδικού μου, κα-
τήλθον διά να δω, διότι προς στιγμήν εσκέφθην ότι και το ιδικόν μου επανωφόρι 
ήτο κρεμασμένο εις το χωλ. Η ελαχίστη ελπίδα μου διελύθη εκ της προχείρου 
ερεύνης και ευρέθην δυστυχώς και εγώ προ του ιδίου παθήματος! Εν τω μετα-
ξύ, τα εγκαύματα έγιναν φούσκες φλεγόμενες, η δε ψυχή μου εδοκίμαζε το νέον 
ατύχημα μετά πικρίας και κόπου, ενώ ο νους μου περιεφέρετο μεταξύ δράσεως 
προς έρευναν του λωποδύτου και αδυναμίας προς εκτέλεσιν του σκοπού αυτού, 
ως εκ της θέσεώς μου. Η επιτακτική ανάγκη της υπάρξεως τοιούτου ενδύματος 
εις τοιαύτην εποχήν με υπεχρέωσε να αφήσω προς στιγμήν την τε σκέψιν και 
συνέχειαν των φαρμάκων και οπλισθείς με μίαν απόφασιν απελπισίας, ένευσα 
εις τον Αντώνη να με ακολουθήση, διά να τεθώμεν επί τα ίχνη του αγνώστου 
λωποδύτου. Ερρίφθημεν, λοιπόν, εις δύο διευθύνσεις. Αδιαφορών τους πάντας 
και τα πάντα, φασκιωμένος σαν βγαλμένος από λουτήρα, εδεχόμην τας νιφάδας 
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της χιόνος απαθώς και όλα τα όχι εκείνων, τους οποίους ηρώτων εάν είδον τον 
λωποδύτην, ηύξανον την λύπην μου. Μετά μιας και πλέον ώρας ερεύνης ακάρ-
που, επέστρεψα κακώς έχων στο σπίτι και πυρέσσων διηυθύνθην στο κρεβάτι. Η 
Καθαρά Δευτέρα ήτο ημέρα πένθους και οδυρμών! Σαν δίκοπο μαχαίρι το κακό 
μοι εκλόνισε βαθιά στο ηθικό και στο σώμα. Τα εγκαύματα με εκράτησαν εις το 
σπίτι ημέρας τινάς, καθ’ ας εκαλυτέρευσε ο καιρός. Μεσοβδόμαδα πήγα στο μη-
χανουργείο. Η ταχεία αποθεραπεία των εγκαυμάτων και αι πρώται λιακάδες της 
ανοίξεως μοι έφεραν μια μικρή λήθη. Όπως όπως πέρασα πια χωρίς παλτό και 
εκ των οικονομιών μου ηγόρασα ένα φθηνό τον άλλο χειμώνα.

1906

Η συγκατοικία μας (sic) μετά του Αντωνίου και η διαμονή μας εις το ίδιο σπίτι 
εσυνεχίζετο, όπως επίσης και αι κατά Σαββατοκύριακον εις Χαλκηδόνα επισκέ-
ψεις μας, εκ των οποίων περνούσαμε όλοι καλά, με τα αστεία μου εις βάρος πά-
ντοτε του Αντώνη. Κοιμώμεθα μαζί εις το ίδιο δωμάτιον, το παλαιόν ιδικόν μου. 
Δυστυχώς, ο αγαθός και άκακος αυτός νέος είχε μία μεγαλομανία διά τον εαυτόν 
του. Ηρέσκετο να φαντάζεται τον εαυτόν του ανώτερον του άλλου, ερειδόμενος218 
εις τους ολίγους τύπους της χημείας, τους οποίους εκ τουρκικών συγγραμμάτων 
απεστήθιζε! Αυτή η μανία ήτο είδος πάθους πλέον, όπερ αργότερον τον απη-
σχόλησε, διότι υπέστη ένα νευρικόν κλονισμόν και ηναγκάσθη να νοσηλευθή 
εις νευρολογικάς κλινικάς. Εκ της μεγαλομανίας αυτής υπέπεσε εις ένα σοβαρόν 
άτοπον, περί ου αποποιούμαι (sic) να κάμω μνείαν, διότι εν αυτώ εκυριάρχει η 
ασθένεια της παθήσεως των νεύρων, η οποία και τον ωδήγησεν ακουσίως εις 
το άτοπον αυτό.

Η Απόκρεω μοι ενεθύμισε το ατύχημα του παρελθόντος έτους. Ήδη η τεχνι-
κή μηχανική μου πείρα ηύξησε πολύ, καταστάς εφαρμοστής πρώτης τάξεως, η 
δε παρουσία μου εν τω μηχανουργείω πολύ δημοφιλής, σε βαθμό που, αν δεν 
υπήρχε ζήτημα σπουδών, δεν θα εγκατέλειπον το ρηθέν μηχανουργείον, ούτινος 
ίσως μια μέρα διηύθυνον το τμήμα μηχανικών έργων. Μετά φίλου μου τινός, 
ονόματι Δημ. Παπαδοπούλου, σπουδάζοντος εν τω Πολυτεχνείω, ευρισκόμην 
εις αλληλογραφίαν πάντοτε. Παρ’ αυτού δε εμάνθανον τα της φοιτήσεως εν αυτώ 
και τα λοιπά σχετικά. Αι οικονομίαι μου δε μοι επέτρεπον πλέον να πραγματο-
ποιήσω το σοβαρόν αυτό άλμα της ζωής μου. Εφοδιάσθην, λοιπόν, με διαφό-
ρους εκ Κωνσταντινουπόλεως επιστολάς, δυνάμει των οποίων εφανταζόμην ότι 
θα μπορούσα να εύρω κάποιαν εργασίαν, εξ ης ποριζόμενος κάτι, να συντηρού-
μην.219 Την άνοιξιν του ιδίου έτους, εφοδιασθείς με ό,τι μπορούσα, ξεκίνησα 

218 Ερειδόμενος: στηριζόμενος, βασιζόμενος (αρχ. ερείδω: στηρίζω).

219 Ο καθηγητής της Ροβερτείου Λουίζος Ηλιού γράφει στην «Ανατολή» (Κων/πολη, 10 Ιουλίου 1906): «Λαμβάνω 
το θάρρος να συστήσω εις την προστασία υμών, [...], τον εκ της πατρίδος μου νέον, Στυλιανόν Σ. Θεοδοσιάδην, υιόν άλλο-
τε ευπορωτάτου πατρός, αλλά νυν άπορον. Ο νέος έχει μεγάλην κλίσιν και έκτακτον επιμέλειαν περί πρακτικά έργα, φοιτά 
δε εις την εν Πειραιεί πρακτικήν σχολήν. Αλλά στερούμενος εφοδίων, έχει ανάγκην της υμετέρας ηθικής προστασίας, ην 
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διά τας Αθήνας. Κατέλυσα εις ένα ξενοδοχειάκι του Πειραιώς και την επομένην 
ανήλθον εις το άστυ. Επελήφθην αμέσως εις την επίδοσιν (sic) των επιστολών, 
των οποίων τα αποτελέσματα δυστυχώς ήσαν όλως αντίθετα των προσδοκιών 
μου! Ούτω, το πρώτον βήμα μου ήτο ατυχές, χωρίς όμως να με απελπίση, δι-
ότι ήδη ήμην πλέον τεχνίτης και οπωσδήποτε θα εύρισκον μίαν εργασίαν εις 
ένα μηχανουργείον. Πάντως και αν εύρισκον εργασίαν εις Αθήνας, ήτο εντελώς 
αδύνατον να παρακολουθήσω σπουδάς εν τω Πολυτεχνείω, καθ’ ότι ο φοιτών εν 
αυτώ θα πρέπη να έχη όλας τας ευκολίας της ζωής, διά να δυνηθή να ανταποκρι-
θή με τας απαιτήσεις της Σχολής ταύτης. Κατά συνέπειαν, εκλείετο δι’ εμέ η θύρα 
αύτη του διακαούς μου πόθου και θα έπρεπεν αμέσως να επιληφθώ άλλης πρα-
κτικοτέρας και εφηρμοσμένης ιδέας. Εγνώριζον εκ Κωνσταντινουπόλεως ότι εις 
τον Πειραιά ελειτούργει νυκτερινή Σχολή Μηχανικών, της οποίας οι σπουδασταί 
ήσαν τεχνίται εις διάφορα μηχανουργεία. Εκεί, λοιπόν, έστρεψα την σκέψιν μου, 
την δε επομένην ελύθη το ζήτημα απροόπτως και αυτομάτως. Ήτο απόγευμα και 
εκάθησα μοιραίως εις το επί της Ομονοίας ζυθεστιατόριον «Ήβη», σκεπτόμενος 
τον δεύτερον τρόπον ενεργείας και αναμετρών τας οικονομίας μου, αίτινες θα 
μοι εξήρκουν ίσως δι’ ένα μήνα. Την σιωπήν και σκέψιν μου ετάραξε μια φωνή 
συμπαθής και γνωστή, οι δε οφθαλμοί μου μοι απεκάλυψαν αμέσως την αγαστήν 
μορφήν του άλλοτε εν Κωνσταντινουπόλει καθηγητού μου της Κοσμογραφίας, 
μακαρίτου Λεάνδρου Αρβανιτάκη! Ηγέρθην αμέσως και τον προσέφερον κάθι-
σμα και μπύρα και τον εξέθεσα τα της αφίξεώς μου. Εν τη απορία μου, με καθη-
σύχασε αμέσως, προσφερθείς να με εισαγάγη ως σχεδιαστήν παρά τω πρώτω 
μηχανικώ εις το εν Δαφνίω Ελληνικόν Πυριτιδοποιείον και Καλυκοποιείον,220 
εις του οποίου τα γραφεία του προέδρου εν Αθήναις ηργάζετο ως αρχιλογιστής. 
Η χαρά μου ήτο απερίγραπτος! 

Την άλλην ημέραν, εφοδιασθείς με το απαιτούμενον συστατικό γράμμα εκ 
μέρους του προέδρου προς τον διευθυντήν του εργοστασίου, κατήλθον εις Πει-
ραιά, πήρα τα πράγματά μου από το ξενοδοχείον και με μια σούστα κατευθύν-
θην αμέσως εις το Δαφνί, παρουσιασθείς ευθύς ενώπιον του διευθυντού, όστις, 
άμα τη αναγνώσει της επιστολής, αμέσως συγκατένευσε και μοι ανέθεσε την 
ευρισκομένην εκ των προτέρων εργασίαν, εις αντικατάστασιν του αποχωρούντος 
εις Ελβετίαν τέως υπαλλήλου! Ούτως ελύθη μεν το ζήτημα της εργασίας, χωρίς 
όμως να δύναται να συνδυασθή τούτο με την φοίτησίν μου εν τη νυκτερινή Σχο-
λή Πειραιώς, ως εκ της μεγάλης αποστάσεως και της παντελούς ελλείψεως τότε 
συγκοινωνίας. Μοι εδόθη δωμάτιον, υπηρεσία, κάρβουνα, νερό και φωτισμός 
δωρεάν και ημερομίσθιον 3 δραχμαί ημερησίως. Αν λάβη τις υπ’ όψιν του την 
φθήνια της ζωής της εποχής εκείνης, καθ’ ην η μερίς του ψητού και του κοτόπου-
λου, πλουσία εις ποσότητα, δεν υπερέβαινε τα 60 λεπτά εις ένα καλό ρεστοράν, 

είμαι βέβαιος ότι θα τω παράσχητε.» Εστία Ν. Σμύρνης, Αρχείο «Ανατολή» (Α.Α. 4776/5174).

220 Το Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο (κοινώς το Μπαρουτάδικο) ήταν η πρώτη και σπουδαιότερη 
ελληνική βιομηχανία κατασκευής πυρομαχικών, που ιδρύθηκε το 1874 στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το Άλσος 
Αιγάλεω. Τότε η περιοχή ήταν ακατοίκητη και λεγόταν γενικώς Δαφνί.
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τα όσπρια, μακαρόνια και πιλάφι με 15 λεπτά, τα χόρτα και την σούπαν με 10 
λεπτά, μια οκά ψωμί 60 λεπτά, λάδι 1,30, ελαίαι 60-70 λεπτά κλπ., θα εννοήση 
ότι αι τρεις δραχμαί ήσαν λίαν ικανοποιητικαί. Η πρώτη μου φροντίς ήτο να τα-
κτοποιήσω το δωμάτιόν μου με το απαραίτητον γραφείον μου, τα βιβλία μου κτλ.

Κατόπιν εφρόντισα να εξοικειωθώ με τον αρχιμηχανικόν προϊστάμενόν μου, 
διά της προς αυτόν καλλίστης συμπεριφοράςκαι εκτελέσεως του καθήκοντός μου. 
Η δε εντός του πρώτου δεκαημέρου μεγέθυνσις της εικόνος του, τον έκαμε να 
με θεωρή πλέον ως συνάδελφόν του. Το πάρεργον τούτο επάγγελμα είχον ως 
μέσον βιοποριστικόν, γνωριμίας, εκτιμήσεως και εν μέρει και θαυμασμού. Κάθε 
εβδομάδα εισέπραττον 10-15 δρχ. Είχον χαράξει, λοιπόν, το πρόγραμμά μου 
τόσον πολύ ωραία εντός ενός μηνός, ώστε ενόμιζα ότι ευρισκόμην προ έτους και 
πλέον! Συσσίτιον επί μικρά πληρωμή συνεπλήρωνε όλας μου τας απαιτήσεις. 
Φάρμακα δε και ιατρική περίθαλψις εξησφάλιζον οπωσδήποτε την υγείαν μου. 
Τα Σαββατοκύριακα ανηρχόμην εις Αθήνας, ένθα οι φοιτηταί μας Διογένης και 
Παύλος Λουιζίδαι, Μιχαήλ Σαράφης, Βασ. Κρεμμυδάς, Ανδρ. Παυλίδης, Ιωσήφ 
Χαριτωνίδης, Γ. Τζιλάβης221 και άλλοι, μετά των οποίων συνευωχούμην και διε-
σκέδαζα. Ούτως έβαινον τα πράγματα, όταν αίφνης δύο εξ αντιμέτρου (sic) αντί-
θετοι επιστολαί του πατρός μου και του Βασιλάκη, καταφερομένων προς αλλή-
λους, μοι αφήρπασαν την ηθικήν μου υπόστασιν και με υπεχρέωσαν να ευρεθώ 
προ διλήμματος, ούτινος αμφότεραι αι κατευθύνσεις ήσαν εν ταυτώ και πολύ 
καλαί και πολύ κακαί! Ή έπρεπε, λοιπόν, να συνεχίσω την εργασίαν μου και αδι-
αφορών αμέσως προς τους μαστροχαλαστάδες, περιοριζόμενος εις καταλλήλους 
απαντήσεις, όπερ και το συμφερότερον δι’ εμέ, ή να εγκαταλείψω την εργασίαν 
μου και θυσιάζων τας οικονομίας μου, να σπεύσω εις ειρήνευσιν της οικογενείας 
μας. Το οικογενειακόν «εγώ» εκυριάρχησεν εν εμοί και απεφάσισα, αναμετρών 
τα κατά και υπέρ, να εγκαταλείψω την εργασίαν, κακώς πράττων, και σπεύσω εις 
Μάκρην, διά να επιφέρω μίαν οικογενειακήν αρμονίαν και γαλήνην μεταξύ των 
μελών αυτής.

Η απόφασίς μου ήτο κεραυνοβόλος και αυτή καθ’ εαυτήν ριψοκίνδυνος, ανε-
ξαρτήτως του ηθικού μέρους αυτής, όπερ ήτο ίδιον του χαρακτήρος μου. Ούτω, 
παραβλέψας την σπατάλην των οικονομιών μου, τα μέλλοντα να διαφύγωσι κέρ-
δη εκ των μισθών μου και προσωπογραφιών, την διακινδύνευσιν της θέσεώς 
μου τυχόν, την απώλειαν της καλής μου ζωής και εν γένει ό,τι η προσπάθειά 
μου και η τύχη μοι επεδαψίλευσαν, τουναντίον περιβληθείς με τους κόπους και 
ταλαιπωρίας του ταξιδίου και ό,τι τυχόν θα με συνέβαινε εκ της αταξίας του 
διαβατηρίου μου, διηθύνθην αμέσως εις τον διευθυντήν, ζητήσας την άδειάν 
του, δικαιολογούμενος διά της επιδείξεως των επιστολών. Ευγενώς μοι εχο-
ρηγήθη η ζητηθείσα άδεια και τα πράγματά μου εντός ολίγου μετεφέροντο εις 
Πειραιά, αυθημερόν δε επιβιβασθείς ανεχώρησα εις Σμύρνην με το «Βυζάντιον» 
του Πανταλέοντος, ένθα παρ’ ολίγον θα εφυλακιζόμην, συνεπεία της αταξίας του 
διαβατηρίου μου. Και μόνον διότι ήτο κάποια τουρκική εορτή εσώθην και επεβι-

221 Γεώργιος Τζιλάβης (1882-1943), δικηγόρος στη Μάκρη.



91

βάσθην αμέσως επί του κατ’ ευχήν αναχωρούντος ετέρου ατμοπλοίου της ιδίας 
εταιρίας «Ανατολή», το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Μετά τριήμερο καλοκαιρινό 
ταξίδι, έφθασα εις Μάκρην.

Με υπεδέχθη ο Θεοδόσιος, παρά του οποίου έμαθον τα καθέκαστα και του 
οποίου η οικογένεια μετά του πατρός μου έμενον εις το κτήμα, του Βασιλάκη 
ενοικιάσαντος άλλο σπίτι εις το Λιβίσι, διά πρώτην φοράν. Μετ’ ολίγον κατέφθα-
σε και ο Βασιλάκης, όστις δυστυχώς είχε την τόλμην να με υποδείξη ότι κακώς 
έκαμα να συναντηθώ μετά του Θεοδοσίου! Αλλ’ είτε διότι συναισθανόμην το 
ύψος της αποστολής μου είτε διότι ήμην οπλισμένος ηθικώς με μίαν αυθόρμη-
τον και αυτεπάγγελτον επέμβασιν, να επιφέρω οριστικήν οικογενειακήν αγάπην 
και ειρήνην μεταξύ του Βασιλάκη αφ’ ενός και του πατρός και Θεοδοσίου αφ’ 
ετέρου, επεβλήθην αμέσως επ’ αυτού και τον υπεχρέωσα να άρη την πείσμονα 
στάσιν του και να ακολουθήση πιστώς τας αποφάσεις μου. Η απαίτησίς μου 
όχι μόνον έγινεν αποδεκτή, αλλά και μετ’ ολίγον επήρχετο συνδιαλλαγή μεταξύ 
των δύο αδελφών και απεφασίσθη να μεταβώμεν από κοινού το βραδάκι και οι 
τρεις προς επίσκεψιν του πατρός μας εις Λιβίσιον, κομίζοντες προς αυτόν την 
αγάπην και λαμβάνοντες παρ’ αυτού τας ευχάς του. Διέτρεχον τότε το 22ον έτος 
της ηλικίας μου, ένα μικρό μαύρο μουστάκι επλαισίωνε το άνω χείλος μου, ενώ, 
υπό την προστασίαν του κάτω, ήτο φυτρωμένο ένα μικρό μουσάκι, ως ήτο μόδα 
τότε μεταξύ των μηχανικών του Πειραιώς. Ήμην όλο σφρίγος και υγεία, με βά-
σεις καλάς του επαγγέλματός μου και εγκυκλοπαιδικάς, εκ της αναγνώσεως των 
ελληνικών εφημερίδων.

Κατά τας 7½ ξεκινήσαμεν εκ Μάκρης, αργά αργά, πεζοπορούντες και συνδι-
αλεγόμενοι καθ’ οδόν και κατόπιν δύο σταθμών καθ’ οδόν, εφθάσαμεν αργού-
τσικα με το φως της σελήνης στο σπίτι μας όλως απροόπτως. Η παρουσία μας 
εξέπληξε τον πατέρα, τόσον η ιδική μου, όσον και η από κοινού των τριών υιών 
του! Στο επάνω σκαλί μάς υπεδέχθη, με κλάματα δε στα μάτια μ’ αγκάλιασε και 
με φιλούσε σαν πεινασμένος! Η πρώτη του φράσις θα μείνει αιώνια στη μνήμη 
μου «Ήλθες, γιε μου;». Επιμελώς απέφυγον τας συγκινήσεις, αντ’ αυτού θέσας 
εις εφαρμογήν το πρόγραμμα της αφίξεώς μου, με την αμετάκλητον απαίτησιν 
να γίνουν αποδεκταί αι εισηγήσεις μου, άνευ δικαιολογίας και συζητήσεως διά 
τα προηγηθέντα, τα οποία δεν ήθελον ούτε καν να ακούσω. Αντ’ αυτού, προτεί-
νας κοινήν συγκατοικίαν όλων εις το κτήμα, αφού άλλωστε το σπίτι ήτο μεγάλο, 
και διαμονήν του πατρός πλησίον του Βασιλάκη, κατά τον χειμώνα εις Μάκρην, 
καίτοι ο πρώτος, όπως εκ των υστέρων έμαθον παρά πολλών, απεπέμφθη προ-
ηγουμένως παρά του τελευταίου και ηναγκάσθη να μετακομισθή (sic) πλησίον 
του Θεοδοσίου, μετά του οποίου μοι έγραψον από κοινού τα κατά του Βασιλάκη 
παράπονά των και τανάπαλιν, δυνάμει των οποίων απεφάσισα το ταξίδι αυτό. 
Μέχρι βαθείας νυκτός, μία κατανυκτική συζήτησις και ευλογημένη στιγμή, με-
ταξύ πατρός και υιών, πάνω στο μαγευτικό μεγάλο μπαλκόνι του σπιτιού μας, 
εβασίλευε μέσα στην ψυχή μας. Εν τέλει δε, τους απεκάλυψα και το όνειρόν μου, 
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του οποίου τας βάσεις είχον θέσει προ δωδεκαετίας περίπου, όταν η Σχολή μας 
ήτο πλησίον του αλευρομύλου του θείου Χατζη-Αποστόλου Βασιλειάδου. Ως ήτο 
επόμενον, την ιδέαν μου την ησπάσθησαν μετ’ ευχαριστήσεως και ηυχήθησαν να 
πραγματοποιηθή ο σκοπός μου, να δυνηθώ να ιδρύσω ένα νέον αλευρόμυλον.

Παρήλθον ήδη δύο εβδομάδες από της αφίξεώς μου κι έπρεπε να επιληφθώ 
της αναχωρήσεώς μου. Ως εκ τούτου, αφού ετακτοποίησα μέχρι της τελευταίας 
λεπτομερείας το οικογενειακόν ζήτημα, κατήλθον εις Μάκρην και επιβιβασθείς 
επανέκαμψα εις Πειραιά, ένθα εκανόνισα το ζήτημα της νυκτερινής Σχολής των 
Μηχανικών και κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, κατετάγην εις την ανωτέραν τά-
ξιν. Ήδη έπρεπε να φροντίσω να συνδυάσω την νυκτερινήν φοίτησιν εν τω 
Πειραϊκώ Συνδέσμω, με ημερησίαν εργασίαν εν μηχανουργείω τινί εν Πειραιεί, 
δεδομένου ότι η εκ Δαφνίου, ήτοι εκ του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου εις Πειραιά 
καθ’ εκάστην εσπέραν κάθοδος και άνοδός μου νύκτωρ ήτο απολύτως αδύνατος 
και ένεκεν της μεγάλης αποστάσεως και ένεκεν ελλείψεως συγκοινωνιακού μέ-
σου. Εγκαταλείψας πλέον πάσαν περαιτέρω σκέψιν περί Πολυτεχνείου, ετράπην 
οριστικώς και αμετακλήτως εις την παλαιάν μου απόφασιν, της ιδρύσεως εν 
Μάκρη εργοστασίου αλευρομύλου. Κατά συνέπειαν, έπρεπε να έχω ανά χείρας 
καλήν πρακτικήν μηχανικήν εξάσκησιν, το πτυχίον της νυκτερινής Σχολής και 
γενικάς ιδέας τεχνικής εργασίας αλευρομύλου κτλ. Μετά δύο ημέρας ανήλθον 
εις Δαφνί και παρουσιάσθην εις το γραφείον μου. Εχαιρέτησα τον προϊστάμε-
νόν μου, εις τον οποίον είπον τον σκοπόν μου, παρακαλέσας αυτόν συγχρόνως 
να με εφοδιάση διά πιστοποιητικού προς ένα των εν Πειραιεί μηχανουργείων. 
Εδέχθη μετ’ ευχαριστήσεως και την επομένην, εφοδιασθείς με πιστοποιητικόν 
καλής υπηρεσίας, συστατικόν προς το εν Πειραιεί μηχανουργείον Δρίτσα και 
Πειθή, κατήλθον με όλα μου τα πράγματα, εγκατασταθείς εις ένα δωμάτιον παρά 
τον σταθμόν ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Έσπευσα αμέσως να επιδώσω την συ-
στατικήν επιστολήν, γινόμενος δεκτός με ημερομίσθιον δρ. 2½, ενώ μετά τινας 
ημέρας ευρισκόμην εν τω πρώτω θρανίω της νυκτερινής Σχολής, παρακολου-
θών το πρώτον μάθημα.

Εδώ θα κάμω μίαν μικράν μνείαν της ζωής μου κατ’ αυτό το διάστημα, καθ’ 
ότι ήτο πάρα πολύ κοπιώδης και εξαντλητική. Εις τας 5½ το πρωί έπρεπε να 
εγερθώ, ούτως ώστε, τρώγων και ετοιμαζόμενος, να ευρίσκωμαι εις τας 6½ εις 
τον πάγκον μου, διά να αρχίσω εργασίαν. 9½-10 επρογευματίζαμε. Εις τας 12 
έκρουε ο κώδων και μετά το γεύμα και ολίγην σχετικήν ησυχίαν, εμελέτουν μίαν 
ώραν, διά να ευρίσκωμαι εις τας 2 εις τον πάγκον μου. Εις τας 6 έκρουε ο κώ-
δων της απολύσεως. Ένα καλό πλύσιμο, αλλαγή των ενδυμάτων μου και η μέχρι 
του μαγειρείου μετάβασίς μου απερρόφα μίαν ώραν. 7-7½ έτρωγον δείπνον και 
7½-8 εμελέτουν εις την αίθουσαν της Σχολής. Εις τας 8-9 το πρώτον μάθημα, 
9-10 το δεύτερον μάθημα, 10-11 προαιρετική μελέτη, την οποίαν ποτέ δεν έχα-
να, διότι είχον ηλεκτρικόν δωρεάν. 11-11½ ευρισκόμην εις το δωμάτιόν μου. 
Ολίγαι ελαίαι με ψωμί ή σταφίδες ή ζεστό ήσαν απαραίτητα. Εις τας 12 χυνό-
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μουνα κατακουρασμένος στο κρεβάτι, ένθα 5-6 ωρών συνεχής ύπνος ήτο εξα-
σφαλισμένος! Τας Κυριακάς είχομεν εφαρμογήν της εβδομαδιαίας διδαχθείσης 
ύλης επί ενός των πολεμικών μας εν τω λιμένι, ή, ελλείψει τούτου, εις εμπορικόν 
σκάφος, από τας 8½-11½. Το απόγευμα προαιρετική μετάβασις εις την Σχολήν 
διά σχεδιογραφίαν και χημικά πειράματα, τα οποία ουδέποτε έχασα. Κατά συ-
νέπειαν, είχον να διανύσω μίαν συνεχή και αδιάκοπον, αλλά και μονότονον 
εργασίαν, πολύ κοπιώδη κατ’ αρχάς, δύσκολον μετ’ ολίγον, δυσκολωτάτην τον 
χειμώνα και εντονωτάτην την άνοιξιν, εκνευριστικήν δε πλέον εις τας εξετάσεις 
διά την απόσπασιν του διπλώματος, του οποίου ουδέποτε έκαμον χρήσιν, αφ’ 
ενός διότι δεν υπηρέτησα εις ατμόπλοια και αφ’ ετέρου διότι αι γνώσεις μου, 
αυταί καθ’ εαυταί, ήσαν το δίπλωμά μου!

Η διαμονή μου εις το πρώτον δωμάτιον δεν διήρκησε πολύ, καθ’ ότι τα βρω-
μοκόριτσα της σπιτονοικοκυράς μου ήνοιξαν δι’ αντικλείδος την θύραν του δω-
ματίου μου και μοι αφήρεσαν διάφορα αντικείμενα και εσώρουχα, τα οποία ευτυ-
χώς εν τη όψει του χωροφύλακος μοι επέστρεψαν αμέσως, και έγινε ανάγκην να 
μετακομισθώ (sic) προχείρως εις ένα άλλο δωμάτιον, όπερ εγκατέλειψα σχεδόν 
αμέσως, ως ανθυγιεινόν, μετακομισθείς οριστικώς εις τρίτον, επί της οδού Νο-
ταρά αρ. 11, ένθα έμεινα μέχρι τέλους.

Μίαν Κυριακήν απόγευμα, ήκουσα την θύραν να κτυπά. Εις το άνοιγμα εφάνη 
ο φίλος μακαρίτης Διογένης Λουιζίδης με μια βαλίτσα στο χέρι. Τον εδέχθην, εξ 
Αθηνών, φιλοφρόνως και τον ήκουσα μετά προσοχής διηγούντα μοι τον σκοπόν 
της αφίξεώς του. Ο νέος ούτος δυστυχώς ήτο πολύ ερωτομανής, μεταξύ δε των 
πολλών ερωτοτροπουσών κοριτσιών που μπέρδεψαν στα δίκτυά του, ήτο και 
μία κόρη ενός φαρμακοποιού, εξασκήσαντος το επάγγελμά του εις Μάκρην προ 
ενός-δύο ετών και ήτις ονομάζετο Άρτεμις Παπαδοπούλου. Την νέαν ταύτην την 
ηράσθη τότε εις Μάκρην και την είχε σε μια ξεχωριστή θέσιν στην καρδιά του, 
αν ήτο δυνατόν να είχεν ο Διογένης καρδιά αγνή αισθηματικώς. Ήδη εξ επιστο-
λής του πατρός της εκ Λήμνου, ένθα εξήσκει το επάγγελμά του, επληροφορείτο 
ότι αύτη διέτρεχε κίνδυνον και ότι η παρουσία του εκεί τα μάλα θα συνέβαλεν 
εις την αποκατάστασιν της υγείας της. Τούτο ήρκεσε να εγκαταλείψη τας αιωνίας 
σπουδάς του, φοιτητής της Νομικής εν τη κλασική εννοία αυτής, μη θέλων όμως 
να εκμυστηρευθή εις τον μετ’ αυτού συγκατοικούντα αδελφόν του Παύλον, φοι-
τητήν της Ιατρικής, ούτε και εις τον γαμβρόν του, αξιότιμον ιατρόν και φίλτατον 
μοι κ. Κωνστ. Λαμέραν, κατήλθε λάθρα προς με, εξορκίσας με να μη είπω εις 
ουδένα ουδέν ή μη εν εσχάτη ανάγκη! Ως ήτο επόμενον, εδέχθην ακουσίως να 
τηρήσω τον λόγον μου, αφού προηγουμένως εξήντλησα κάθε μέσον να μαται-
ώσω αυτό το άφρον και άσκοπον ταξίδιον! Δεν ήρκει δε μόνον τούτο, αλλά μοι 
εζήτησε και 10 δραχμάς, τας οποίας εν τη καλοσύνη μου τον έδωσα. Και αυτός 
μεν επιβιβασθείς επέταξε στο πουλί του, εγώ δε μετά τρεις ημέρας ηρωτώμην δι’ 
επιστολής παρά του κ. Λαμέρα, ως ήτο επόμενον, διότι εγνώριζεν εκείνον τον 
ιδιαίτερον φιλικόν δεσμόν που μας συνέδεε, αν εγνώριζον τι περί Διογένους! 
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Έσπευσα να απαντήσω αρνητικώς, διά να τηρήσω τον λόγον μου, μη σκεπτόμε-
νος τας συνεπείας. Εν τω μεταξύ, αι εις Αθήνας ενέργειαι διά την έρευναν του Δι-
ογένους, του οποίου η απότομος εξαφάνισις εθορύβησε -και δικαίως- τους περί 
αυτόν, επεξετάθησαν και εις Πειραιά, ούτινος η Αστυνομία, κατόπιν οδηγιών 
εκ του κέντρου, μοι εκάλεσε προς απολογίαν, καθ’ ον χρόνον δευτέρα επιστολή 
παρά του κ. Λαμέρα με συνεβούλευε να καταθέσω ό,τι περί αυτού εγνώριζον εις 
την Αστυνομίαν Πειραιώς, ένθα εκρατήθην δι’ όλην την ημέραν, και της οποί-
ας ο διοικητής, πιέζων μοι και ψυχολογήσας με ότι εγνώριζον το κρησφύγετόν 
του, με υπεχρέωσε να τον αποκαλύψω το εις Λήμνον ταξίδιόν του, χωρίς άλλην 
λεπτομέρειαν, πράγμα, όπερ επεβεβαιώθη και από το Τουρκικόν Προξενείον, 
εις ο είχε θεωρήσει το διαβατήριόν του, τουρκικής ούσης της νήσου ταύτης.222 
Τοιουτοτρόπως απηλλάγην ευσχήμως του γορδίου δεσμού εκείνου, όπερ μοι 
εκόστισε, πλην των δαπανών μου και της απωλείας χρόνου, και αρκετόν ηθικόν 
περισπασμόν!

Η Σχολή μας τότε ήτο υπό την προστασίαν της Βασιλίσσης Όλγας, επιτροπή 
δε εξ επιλέκτων καθηγητών απετέλουν το διοικητικόν αυτής συμβούλιον. Μετά 
τας εξετάσεις και την απόσπασιν του πτυχίου, ανέπνευσα ολίγον εκ του φόρτου 
των ασχολιών μου, εξακολουθών την εν τω μηχανουργείω Δρίτσα και Πειθή 
φοίτησίν μου. 

Κατά Σεπτέμβριον έγινε ανάγκη να κάμω ένα μήνα φροντιστήριον, παρά τω 
καθηγητή μου της Σχολής Σπυρ. Παρασκευά, παρά του οποίου κατ’ αρέσκειάν 
μου εδιδάχθην όσα ενόμιζα ότι θα με ήσαν χρήσιμα εις το μέλλον, τη συστάσει 
του δε εισήχθην εις το μέγα μηχανουργείον Βασιλειάδη, ούτινος παρηκολού-
θησα επ’ αρκετόν και τα έργα του ναυπηγείου του, εις τον προλιμένα Πειραιώς. 

1907

Ήδη μετά το τέλος των σπουδών μου και γενικώς και όλων των απαιτήσεων 
των θεωρητικών διδασκαλιών και των τεχνικών εφαρμογών, επεδόθην εις την 
εκμάθησιν της αλευρομηχανικής, ως αφετηρίας διά την μελλοντικήν σταδιοδρο-
μίαν μου. Διά να εισαχθώ εις οιονδήποτε αλευρόμυλον ήτο ζήτημα σοβαρόν, 
διότι έπρεπε να έχω μέσα. Εδέησε, λοιπόν, εκ των παρασκηνίων να γνωρισθώ 
μετά του αρχιτεχνίτου του αλευρομύλου Ξακουστή και Τράκα εν Πειραιεί, εις 
ον λεπτομερώς ανέφερον τα του σκοπού μου και του οποίου την συμπάθειαν 
απέσπασα αμέσως σχεδόν την πρώτην εβδομάδα. Ούτος, εκ της ιδιότητός του, 
εισηγήθη εις την διεύθυνσιν και μετ’ ολίγου, εντός των σπλάχνων του λαβυριν-
θώδους εκείνου αλευρομηχανικού όγκου, ηρεύνων το παν! Δεν θα πρέπει να εν-
διατρίψω πολύ εις την εν τω καταστήματι τούτω προσπάθειάν μου, αρκούμενος 
μόνον να αναφέρω ότι εντός διμήνου είχον λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

222 Η Λήμνος απελευθερώθηκε στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, μαζί με όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
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κρατών εις χείρας οιανδήποτε λεπτομέρειαν σχετικήν με ίδρυσιν αλευρομύλου 
μέχρι σημείου σχολαστικότητος! Αι πλείσται μου επιστημονικαί γνώσεις και η 
δεξιοτεχνία των χειρών, έτι δε και το γούστο και καλαισθησία της ψυχής, διά 
των οργάνων της οράσεως, μοι επέτρεψαν να διατρέξω τροχάδην, πλην του συ-
νόλου των μεγάλων εγκαταστάσεων, ώντινων εν μικρά κλίμακι εσχεδίασα διά-
γραμμα σχετικόν με την δυναμικότητα του μέλλοντος ιδρυθησομένου εν Μάκρη 
αλευρομύλου,223 κατέμαθον μετά μεγάλης λεπτομερείας και ακριβείας και την 
χάραξιν των πετρών, καθώς και την ελικοτόμησιν224 αυτών, δυνάμει της οποί-
ας και τη βοηθεία της αναπτυσσομένης φυγοκέντρου δυνάμεως, αλέθεται και 
εξέρχεται εκ του κέντρου του ανοικτού της άνω μυλόπετρας, εις την περιφέρει-
αν αυτής, ο μεταποιούμενος εις άλευρον σίτος. Εις ταύτα όλα συνετέλεσε και ο 
πόθος μου, καθώς και το ενδιαφέρον του αρχιτεχνίτου Επαμεινώνδα Παπαδο-
πούλου, τον οποίον διδάσκων διάφορα εφηρμοσμένα προβλήματα, σχετικά με 
τας μετατροπάς των αυξομειώσεων των κινήσεων των διαφόρων μηχανημάτων, 
εδιδασκόμην παρ’ αυτού ό,τι μοι ήτο χρήσιμον με το πρόγραμμα, το οποίον εί-
χον χαράξει. Δεν ήργησε δε αυτός ο άνθρωπος να διαγνώση την αξίαν μου και, 
εν τη προσπαθεία του να μοι γνωρίση ένα μυστικό της ψυχής του, προσεφέρθη 
να με καλέση εις το σπίτι του, την αμέσως προσεχή Κυριακή, να γευματίσω. 
Την πρόσκλησιν εδέχθην ευγενώς και την 11ην ώραν της ωρισθείσης ημέρας 
ευρισκόμην εις το σπίτι του. Πλην της γυναικός του, μετρημένης οικοκυράς, είχε 
ένα αγόρι μαθητήν Εμπορικής Σχολής, ονόματι Δημητράκην, και ένα κορίτσι 
τελειόφοιτον γυμνασίου, πολύ χαριτωμένο και αφελές. Το γεύμα επηκολούθησε 
μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συζήτησις, κατόπιν τεΐου και περίπατος εις 
το Πασαλιμάνι Πειραιώς, κατά το οποίον δεν μοι επέτρεψαν να πληρώσω. Εκεί-
θεν τους συνώδευσα μέχρι της οικίας των και επέστρεψα εις το δωμάτιόν μου. 
Την επομένην ήμην εις τον αλευρόμυλον, ευρεθείς προ ανθρώπου με πολλήν 
οικειότητα και ενδιαφέρον απέναντί μου. Μοι επρότεινε να με φέρη εις συνά-
φειαν με έναν ειδικόν καθηγητήν, μηχανικόν εις εγκαταστάσεις αλευρομύλων, 
και εδέχθην μετά μεγάλης ευχαριστήσεως την πρότασιν, ήτις επραγματοποιήθη 
συντόμως, και παρά του οποίου έμαθον κάτι, το οποίον ουδέποτε θα ήτο δυνατόν 
να διδαχθώ. Ήτο τούτο η γραφική παράστασις, ήτις θα έπρεπε να προηγήται πά-
σης διά σχεδιαγράμματος εργασίας, τιθεμένης ταύτης ως βάσεως και αφετηρίας, 
εξ ης θα ήρχιζε το σχετικόν σχέδιον. Δεύτερον γεύμα επικολούθησε εκ μέρους 
του Γ. Παπαδοπούλου, το οποίον εδέχθην μετά κόπου, διότι δεν ήθελον να δίδω 
βάρος, αφού δεν ηδυνάμην να ανταποδώσω τα ίσα. Με περιεποιήθησαν πάντες 
πολύ καλά και σαν ιδικόν των άνθρωπον. Τούτο μοι έδωσε να εννοήσω ότι κάτι 
επρόκειτο να με προτείνουν και προσεπάθησα ευθύς εξ αρχής, διά να μη προσ-

223 «Μεταξύ των αποθηκών του τελωνείου και των δικαστηρίων και σε απόσταση 150 μέτρα από αυτά, άρχιζε 
ένας άλλος δρόμος από την προκυμαία και με κατεύθυνση από βορρά προς νότον, συναντούσε τον κεντρικό δρόμο, που 
είπαμε προηγουμένως, μετά τζαμί και ενωνόταν με αυτόν. Εις το δρόμο αυτό υπήρχε η φάμπρικα των αδελφών Θεοδο-
σιάδη, ο μόνος ατμοκίνητος αλευρόμυλος.» (Κ.Μ.Σ., Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, Λυκία, Καλλ. Μπουγιούκου, Αντ. 
Τζιζής, 1957, Μάκρη. Δρόμοι).

224 Ελικοτόμηση: αυλάκωση.
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κρούσω σε καμιάν απότομον άρνησιν, να προετοιμάσω την στάσιν μου, ήτις θα 
εξωτερίκευε μόνη της την άρνησιν ταύτην. Τούτο ευτυχώς κατώρθωσα, ούτως 
ώστε ούτε εκείνος, παρά την λύπην του, έφθασεν εις το σημείον να με προτείνη 
την χείρα της καλής του κόρης ούτε δε και εγώ να φθάσω εις το σημείον να τον 
πω ένα απότομον όχι. Διά να ανταποδώσω δε την ούτω φιλοξενίαν, τον εζήτησα 
την εκ του τοίχου φωτογραφίαν του, την οποίαν μετά μίαν εβδομάδα τού την επέ-
στρεψα συνοδευομένη με μίαν λίαν επιτυχή προσωπογραφίαν. Τοιουτοτρόπως 
έληξε το επεισόδιον, ενώ έκτοτε ετίμησα το τραπέζι του τέσσαρας-πέντε φοράς 
ως φίλος πλέον.

Την εκ του αλευρομύλου Ξακουστή και Τράκα225 αποχώρησίν μου, μετά την 
τελείαν κατάρτισίν μου, επηκολούθησε σειρά όλη παρακολουθήσεών μου εις ξυ-
λουργεία, βελονοποιεία, παγοποιεία, χυτήρια, μακαρονοποιεία και λοιπά βιομη-
χανικά εργοστάσια, διά να πλουτισθώ τεχνικώς εις ευρύτερον εγκυκλοπαιδικώς 
στάδιον.

Αλληλογραφία μετά του πατρός και των αδελφών με καθίστα ενήμερον εις 
τα του βίου των, αναμενόντων πάντων την άφιξίν μου, διά την προχώρησιν 
(sic) του προγράμματος, όπερ τους εγνώρισα κατά το προτελευταίον μου εις Μά-
κρην ταξίδιον. Ένα μικρόν μεταπασχαλινόν ταξιδάκι αναψυχής μέχρι Πόρου, με 
υπερχιλίους εκδρομείς, μοι ήτο απαραίτητον, ύστερα από τόσους κόπους και μό-
χθους. Έκτοτε συνετόνισα τας εργασίας μου, συνεπλήρωσα τας μελέτας και σχέ-
διά μου και με τρία εικοσάφραγκα, τα οποία μοι έστειλεν ο Βασιλάκης μετά του 
πατρός, αγοράσας μερικά εργαλεία, επεβιβάσθην και ανεχώρησα μέσω Σμύρνης 
εις Μάκρην, κατά Ιούλιον. Η άφιξίς μου εύρε πάντας καλώς έχοντας. Ο Βασι-
λάκης, πλην της Ειρήνης και Κώνστα, εγέννησε και την Μοσχούλα. Μετέφερε 
δε το κατάστημά του πλησίον του Αγίου Νικολάου, κάτωθεν της παλαιάς οικίας 
του Γ. Παπαδουλή. Ολίγα μικροαπομεινάρια και αρκετά πήλινα δοχεία ήτο το 
άπαν της περιουσίας του! Μετά την ανταλλαγήν των πρώτων σκέψεών μας περί 
της ιδρύσεως του αλευρομύλου, αρχίσαμεν βολιδοσκοπούντες τους διαφόρους 
κεφαλαιούχους, απολήξαντες εις συνεργασίαν μετά των γυναικαδέλφων του Χα-
τζη-Ιωάννου, δικηγόρου, και Χατζη-Σταματίου, εμπόρου, Κωνσταντινιδών,226 με 

225 Ο πετρόμυλος Ξακουστή και Τράκα μετέπειτα ονομάστηκε Ξακουστή και Βασιλόπουλου. Για την ιστορία των 
αλευρόμυλων στον Πειραιά, βλ. Χαράλαμπος Πετράς, Το προφίλ των Πειραιωτών βιομηχάνων στις αρχές του 20ού αι. 
(1900-1920), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πτυχιακή εργασία, Μυτιλήνη 2006, και https://dimitriskrasonikolakis.blogspot.
com/2017/02/blog-post_25.html.

226 Ο Χατζη-Ιωάννης Κωνσταντινίδης (1862-1942) σπούδασε Νομικά στο Μονπελιέ και το Παρίσι. Διετέλεσε 
δημογέροντας, έφορος των σχολείων και δικαστικός πάρεδρος. Ήταν ανάμεσα στους Μακρηνούς που εξορίστηκαν το 
1920. Ο Χατζη-Σταμάτης Κωνσταντινίδης ήταν έμπορος. 

Βλ. Πασχαλίδης, σελ. 64: «Ανεδείχθη Δήμαρχος Μάκρης και επί των ημερών του εσημειώθη εντονωτέρα προσπάθεια 
προς κάλυψιν των ελών, δενδροφυτείαν οδών και πλατειών. Είχεν επίκουρον και συμπαραστάτην εις το φιλόδημον 
ενδιαφέρον του υπέρ της προαγωγής της Μάκρης εις πόλιν υγιεινήν και πολιτισμένην τον φίλον και σπουδαστήν του, τον 
Διοικητήν Μάκρης Κεμαλή-βέην, εις την υποστήριξιν του οποίου πολλά επέτυχεν. Εξελέγη Δικαστικός πάρεδρος υπό 
των Μουχτάρηδων του καζά και επί των ημερών του διετάχθη η σύλληψις και φυλάκισις του Μ. Ευεργέτου Λεβησίου - 
Μάκρης ΧΝικολάου Λουιζίδου επί τη σοβαρά κατηγορία ότι ύβρισεν τον Προφήτην και τον Σουλτάνον. Τούτον ειδοποίησε 
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αρχικά κεφάλαια εκ 1.200 εικοσάφραγκων, εξ ων τα 300 θα κατέθετεν ο Βασι-
λάκης, τα 300 ο Χατζη-Γιάννης και τα 600 ο Χατζη-Σταμάτης, εκ των οποίων τα 
300 διά λογαριασμόν μου, έναντι τόκου 12%. Μετά τον προσδιορισμόν τούτον, 
ωρίσαμεν τας υποχρεώσεις ενός εκάστου. Ούτως, εγώ ως μηχανικός και μυλω-
νάς θα ελάμβανον μισθόν τριών εικοσαφράγκων, από της ημέρας της ενάρξεως 
της εγκαταστάσεως, ο Βασιλάκης ως λογιστής δυο εικοσάφραγκα από της ημέρας 
της λειτουργίας, οι δε άλλοι δύο θα προσέφερον δωρεάν την ολίγην φροντίδα 
των, έναντι της ιδικής μου υποχωρήσεως διά τον μισθόν μου, περί ου είχον 
απαίτησιν πέντε εικοσάφραγκα, του Χατζη-Σταματίου αναλαβόντος την προμή-
θειαν σίτου και του Χατζη-Ιωάννου δικαστικάς υποθέσεις. Κατόπιν ηρχίσαμεν 
ερευνώντες διά το κατάλληλον οικόπεδον και ηγοράσαμεν μεν τοιούτον το παρά 
την γέφυραν Κεσή Καπού του Νικ. Μαρατσίνου, με πρόθεση να εκμεταλλευθώ-
μεν τα ολίγα νερά του παραπλεύρως αυτού διερχομένου και εις τον λιμένα της 
Μάκρης εκβάλλοντος χειμάρρου μελλοντικώς, ούτινος την δύναμιν, υπολογίσας 
μαθηματικώς, εύρον δυναμένον να κινήση μίαν μυλόπετραν εν ώρα χειμώνος. 
Ηναγκάσθημεν όμως να αγοράσωμεν και έτερον εντός της Μάκρης, ένθα θα 
ιδρύωμεν το κεντρικόν. Ως τοιούτον δε ηγοράσαμεν το παρά το Δικαστήριον 
και επί της παραλίας ευρισκόμενον οικόπεδον του συγγάμβρου του Βασιλάκη 
Χαβάτζια Σάββα Όχτη, συμφώνως δε με την θέσιν του, εξεπόνησα το σχέδιον του 
κτιρίου και των εν αυτώ εγκαταστάσεων των μηχανημάτων. Μετά την εργασίαν 
ταύτην, αναθέσαντες εργολαβικώς την οικοδομήν εις τον μακαρίτην αρχιτέκτονα 
Θρασύβουλον Φιλιππούση,227 έσπευσα να έλθω εις Πειραιά μέσω Σμύρνης, διά 
να κανονίσω κάθε λεπτομέρειαν και εν γένει πορείαν περί αγοράς μηχανημάτων 
και κινητηρίου δυνάμεως, ενώ, επανακάμπτων και διερχόμενος εκ Σάμου, προ-
ηγόρασα ένα καθαριστήριον σίτου. 

1908

Κατά τας αρχάς του ως άνω έτους επέστρεψα εφοδιασμένος νοερώς με ό,τι σχε-
τικόν διά την εργασίαν μας. Μετ’ ολίγον ήρχισεν η εκσκαφή των θεμελίων του 
κτιρίου, τα οποία επακτώθησαν κι εσφηνώθησαν διά πασσάλων και σκύρων 

καταλλήλως, ότι εξεδόθη ένταλμα προφυλακίσεώς του, και έδωκεν εις αυτόν καιρόν να καταφύγη εις το μέγαρόν του 
και διά καταλλήλων ενεργειών ν’ αποσείση ως ψευδή την κατηγορίαν και ν’ αποφύγη την μέχρι του χρόνου της δίκης 
φυλάκισιν. Απέβλεψεν ο Χ. Γιάννης εις τον Ευεργέτην της Κοινότητος και όχι εις τον κομματικόν αντίπαλον, αντέδρασεν τα 
μάλιστα εις την εκλογήν του ως παρέδρου του δικαστηρίου, δείγμα και τούτο ανωτέρου ανθρώπου, μη παρασυρομένου 
από ανθρωπίνας αδυναμίας. Διετέλεσε πλειστάκις δημογέρων της Κοινότητος και έφορος των σχολείων σχεδόν ισόβιος, 
συμβάλλων με την μόρφωσιν και φιλομουσίαν του εις την αρτιωτέραν σχολικήν διαρρύθμισιν, εν λειτουργία, υπήρξε 
μέλος της διοικητικής επιτροπής της Εθνικής Εταιρείας και πρωτοπόρος εις πάσαν εθνικήν κίνησιν. Η ευχαριστήριος 
επιστολή του εξ ονόματος της Κοινότητος Μάκρης προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, διά την αποστολήν ειδών βοηθείας 
και περιθάλψεως, είναι αληθές λογοτέχνημα. Ρίγη ιεράς συγκινήσεως προκαλεί. Κατανύσσει και ενθουσιά! Τοιαύται 
επιστολαί, πιστεύω, να φυλάσσωνται ως αναμνηστικά κειμήλια, λαμπυρίζοντα από φλόγα ανωτέρου πατριωτισμού και 
ψυχικής εξάρσεως.»

227 Ο Θρασύβουλος Φιλιππούσης (1867-;) ήταν αρχιτέκτονας χιώτικης καταγωγής που εργάστηκε στη Μάκρη.
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χονδρών228 μετά ρευστού πηλού εκ μίγματος ασβέστου και άμμου θαλάσσης, 
αγνώστου τότε του μπετόν. Διά να αποφύγη (sic) δε εις το κτίριον κάθε κίνδυνος 
εκ του κραδασμού των κινήσεων των μηχανημάτων, έλαβον πρόνοιαν και δεν 
επέτρεψα το συνεχές κτίσιμο, αλλά τμηματικώς και εκ διαλειμμάτων, σιγά σιγά 
να τραβά και ξεραίνεται κανονικά. Μας απησχόλησε και το ζήτημα της αδείας, 
του δημάρχου και διοικητού αποποιουμένων (sic) να μας χορηγήσωσι τοιαύτην, 
εκ φθόνου και φανατισμού, και μόνον εκ της μέσω Κωνσταντινουπόλεως ενερ-
γείας μας εδέησε να μας δοθή. 

Εν τω μεταξύ, ήλλαξε και το εν Τουρκία καθεστώς, αντικατασταθείσης της 
απολύτου μοναρχίας διά συντάγματος, όπισθεν του οποίου εκρύπτετο το Νεο-
τουρκικόν Κομιτάτον «Ένωσις - Πρόοδος»,229 με τον πρωταρχικόν αυτού σκοπόν 
της εξαφανίσεως και εξοντώσεως πάσης άλλης φυλής! Ούτω, πλην του θρησκευ-
τικού φανατισμού, παρουσιάσθη και ο εθνικός τοιούτος, όστις συνεπλήρωσε πά-
σαν εναπομείνασαν σχετικήν ελευθερίαν, διά της αυθαιρέτου και αυτεπαγγέλτου 
αυτού παρουσίας, τη ανοχή της κυβερνήσεως.

Κατά Σεπτέμβριον συνέπεσε να μεταβή ο πατέρας εις ένα πλησίον χωρίον 
Ουβατζίκ,230 διά να εισπράξη εις είδος ό,τι ήτο δυνατόν εξ εκείνων, τα οποία είχε 
λαμβάνειν. Επιστρέψας μετά τινας ημέρας, έφθασε με ολίγον πυρετόν, πράγμα 
σπάνιον δι’ αυτόν, καθ’ ότι ήτο πάντοτε υγιής! Την επομένην ο πυρετός ηύξησε, 
ενώ εγώ μετά του εκ των συνεταίρων Χατζη-Σταματίου Κωνσταντινίδη ετοιμαζό-
μεθα να αναχωρήσωμεν εις Σμύρνην, διά την αγοράν των εργαλείων και παραγ-
γελίας κινητήριας δυνάμεως.

Ως ήτο επόμενον, ευρέθην προ δύο αντιθέτων ζητημάτων, εκάτερον των οποί-
ων απήτει την παρουσίαν μου. Τα πάντα ήδη ήσαν έτοιμα προς αναχώρησιν, το 
δε ατμόπλοιον ανεμένετο από στιγμής εις στιγμήν, αφ’ ετέρου δε η κατάστασις 
του πατρός δεν ήτο καθησυχαστική.

Πάντως, επειδή ποτέ δεν υπελόγισα θάνατον και επειδή, κατόπιν τόσων εμπο-
δίων, θα έπρεπε να παρακάμπτωμεν όσα θα προήρχοντο εξ ημών, απεφάσισα να 
μεταβώ εις Σμύρνην, επιβιβασθείς μετά του Χατζη-Σταματίου εντός ολίγου, άμα 
τη αφίξει του ατμοπλοίου, εγκαταλείψας την ψυχήν μου πλησίον του πατρός μου.

228 Σκύρα χονδρά: χοντρά χαλίκια.

229 Η μεταπολίτευση ή δεύτερη ανακήρυξη του οθωμανικού Συντάγματος, τον Ιούλιο του 1908, πραγματοποιή-
θηκε από το κίνημα των Νεοτούρκων, κύρια οργάνωση του οποίου -και μετέπειτα πολιτικό κόμμα- ήταν η «Ένωσις 
και Πρόοδος» (İttihat ve Terakki).

230 Ουβατζίκ, Οβατζίκ, Βατζίκι (τουρκ. Ovacık): τουρκικό χωριό περί τα 10 χλμ. ΝΑ. της Μάκρης. «Μετά την 
Παναγιά τα Μάτσα, αφού προχωρήσουμε μισή ώρα ανατολικά, φτάνουμε στο τούρκικο χωριό Βατζίκι. Το Βατζίκι είναι 
πεδινή λωρίδα (σε κοιλάδα) στους πρόποδες του Μέντου, «του Πέλλιν» όπως έλεγαν το βουνό αυτό οι Λιβισιανοί. Το 
Βατζίκι διαρρέεται από χείμαρρο, του οποίου ένα μέρος πάει στο Λιβίσι και άλλο στη Μάκρη, όπου δημιουργεί τα τέλματα 
του Κιουνούκπασι, που βρίσκονται στον ανατολικό μυχό του κόλπου της Μάκρης. Οι κάτοικοι του Βατζικιού ασχολούνται 
με την γεωργία, την κτηνοτροφία και την χειροτεχνία ψαθών. Στο Βατζίκι πηγαίνανε και από ένα άλλον δρόμο που άρχιζε 
από τα Ξερά Περιβόλια, περνούσε του Μιχιά το βουνό από την πλαγιά του, και σε απόσταση 200 μέτρα χαμηλότερα από 
τον Άγιο Στέφανο, συναντούσε την Παναγιά της Κύκκου και κατέληγε στο νότιο άκρο του κάμπου του Βατσικιού.» (Κ.Μ.Σ., 
Λυκία, Καλλ. Μπουγιούκου, Αντ. Τζιζής, 1957).
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Άμα τη αφίξει μας εις Σμύρνην, προέβημεν εις την αγοράν πάντων των μηχα-
νημάτων, εξαρτημάτων και παρακολουθημάτων (sic), επιβλέποντα το καθάρισμα 
σίτου, του Θεοδοσίου περιορισθέντος εις το άνω πάτωμα επί των αλεύρων και 
σιμιγδαλίων, εναλλασσομένων δε εκάστοτε διά την τροφοδότησιν του κλιβάνου 
και των τριών, διά να γίνη οικονομία εις έναν εργάτην. Εξαιρετικώς την χρονιά 
αυτήν είχομεν πολλά και ωραία σιτάρια, ο δε Βασιλάκης ήτο απορροφημένος εις 
την προμήθειαν αυτών, εμού διευθύνοντος την εσωτερικήν τεχνικήν και λογιστι-
κήν εργασίαν και πολλάς άλλας φροντίδας και ασχολίας.

Με τας πρώτας ημέρας της ανοίξεως, ευρισκόμην εις Σμύρνην, ένθα παρήγ-
γειλα ένα νέον λέβητα, μίαν μυλόπετραν και ένα επιπλέον καθαριστήριον. Μετά 
την παραγγελίαν αυτών και αγοράν άλλων πραγμάτων σχετικών με τον αλευρό-
μυλον και το σπίτι, επέστρεψα εις Μάκρην, ένθα η παρουσία μου ήτο πολύ ανα-
γκαία και επιβεβλημένη. Μετά την τοποθέτησιν του νέου καθαριστηρίου, έφθασε 
και η μυλόπετρα, την οποίαν ετοποθέτησα εις την θέσιν της καταστραφείσης. 
Μας έμενε πλέον ο λέβης, του οποίου αρκετά εξαρτήματα επρόσθεσα από τον 
παλαιόν, εκ του οποίου εν τω μεταξύ αφήρεσα και έστειλα εις Σμύρνην τα διά-
φορα καλώς διατηρηθέντα τεμάχια, προς συναρμολόγησιν αυτών επί του νέου. 

Θα ήτο περίπου Αύγουστος, όταν έφθασε και ο νέος λέβης, διά την τοποθέτη-
σιν του οποίου ευρέθημεν αντιμέτωποι πλείστων όσων εμποδίων, παρακάμψα-
ντες ευτυχώς ταύτα, άνευ απωλείας χρόνου και χρήματος, αντενεργούντος κατά 
της τοποθετήσεως αυτού του γείτονος Μεεμέτ εφέντη, και δικαίως, διότι συνε-
πεία των κραδασμών της επί του άνω πατώματος ευρισκομένης σεμιγδαλέρας,231 
εδονείτο το σπίτι του, όπερ συνεδέετο διά μεσοτοιχίας μετά του αλευρομύλου. 
Παρά ταύτα όμως, επειδή είχομεν προστασίαν του Γαλλικού Προξενικού Πρα-
κτορείου, εις ό διερμηνεύς ήτο ο Βασιλάκης, και εκ του γεγονότος ότι Δήμαρχος 
ήτο ο Εβραίος Μορταχάι Μοδαή,232 άνθρωπος έξυπνος, πονηρός και υπέρ των 
προνομίων των ξένων, δηλαδή των μη Τούρκων, μας υπερασπίζετο εν τω κρυ-
πτώ, και έθεσε προ ημών ένα ωραίο και ευφυές και πολύ πρακτικόν εγχείρημα: 
Να δηλώσωμεν ότι θα βάλωμεν μεν τον λέβητα εντός του αλευρομύλου, διά να 
τον προφυλάξωμεν και διαφυλάξωμεν ως πράγμα μας εντός του κτήματός μας, 
ουχ ήττον όμως, δεν θα τον τοποθετούσαμεν εις την θέσιν του παλαιού, μέχρις 
αποσπάσεως αδείας εκ Κωνσταντινουπόλεως. Επειδή δε πράττοντες τούτο, είχο-
μεν κάθε δικαίωμα εντός του κτήματός μας να πράξωμεν ό,τι θέλομεν και συνε-
πώς να τον τοποθετήσωμεν κρυφίως, δημιουργουμένου δε τοιούτου γεγονότος, 
θα ήτο δυνατόν να τον θέσωμεν εν χρήσει, τη ανοχή του Δημάρχου και των υπέρ 
ημών ενεργειών αυτού αφανώς. Την συμβουλήν του αυτήν την εθέσαμεν αμέσως 
εις ενέργειαν. Εντός ολίγου ο λέβης ευρίσκετο μέσα εις τον αλευρόμυλον, με δι-
εύθυνσιν προς την προωρισμένην του θέσιν. Την επομένην, ετοιμάσαντες κάθε 
υλικόν διά κτίσιμο και πολλάς τροφάς, ειδοποιήσαμεν συγχρόνως τέσσαρας κτί-
στας και εργάτας ικανούς, απ’ ενωρίς και πριν βραδιάση, και μόλις εσκοτείνιασε, 

231 Σεμιγδαλέρα: μηχάνημα παρασκευής σιμιγδαλιού.

232 Μορδεχάι Μοδαή: δήμαρχος Μάκρης στα 1908.
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ανάψαμε πέντε μεγάλες λάμπες, αφού προηγουμένως εφάγαμεν καλά. Μετά την 
τοποθέτησιν, ήτις, καίτοι εκ του όγκου του λέβητος μήκους 5 μ. και διαμέτρου 
1,20 μ., ήτο δυσχερής, εντούτοις εντός δύο ωρών ο λέβης ήτο εις την θέσιν του. 
Ήρχισε το κτίσιμο, όπερ διήρκεσε μέχρι της 3ης πρωινής, το οποίον ηκολούθη-
σε ένα γερό φαγοπότι, ενώ συγχρόνως εν τω μεταξύ (sic) άλλοι εργάται εγέμιζαν 
τον λέβητα νερό, όστις ήτο ήδη έτοιμος, τοποθετηθέντος επ’ αυτού και όλων των 
σχετικών εξαρτημάτων, υδροδεικτών, ασφαλειών, ατμοφρακτών κλπ.

Ήδη υπό τους ήχους των κυπέλλων του κρασιού, έπαψαν και αι φλόγες των 
ξύλων κάτω από τον λέβητα, προκαλούσαι το εντός αυτού ύδωρ να μεταμορφω-
θή εις ατμόν, όστις την πέμπτην πρωινήν ώραν, διοχετευόμενος διά σωλήνος, 
ειδοποίει με την σειρήνα του αλευρομύλου εις το κοινόν την απροσδόκητον νί-
κην. Μόλις εξημέρωσεν, ήρχισεν ο κόσμος να μεταφέρη αλεστικά, ενώ συγχρό-
νως έστειλεν ο Δήμαρχος τον κλητήρα να διαμαρτυρηθή!233 Ιδού η τότε Τουρκία, 
οι νόμοι της και αι ανομίαι της! Αφάνταστος φόρτος εργασίας συνεσωρεύθη! 
Έως το μεσονύκτιον ηκούετο ο ρυθμικός κρότος της εξαγωγής του ατμού –τακ, 
τακ, τακ– από πρωίας δε ή μάλλον πριν φέξει, ο ίδιος κρότος ενανούριζε τους 
γύρω κοιμωμένους. 

Με τας αρχάς του Σεπτεμβρίου ήρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα σιτηρά 
από τα χωριά, με την γενικήν δε μεταρρύθμισιν του αλευρομύλου είχομεν από-
δοσιν καλυτέραν, ποιότητα εκλεκτοτέραν και συντομίαν χρόνου. Την εποχή αυτή 
περίπου ανεχώρησε και ο αγαπητός Αλκιβιάδης εκ Μάκρης δι’ Αλεξάνδρειαν 
και ένα πρωί πέρασε και με απεχαιρέτησε. Είχον τρεις φορεσιές κατάλευκες από 
πολύ χονδρό καραβόπανο, ως επίσης παπούτσια και σκουφί άσπρα, όλην την 
ώραν δε ήμην ασχολημένος εντός του αλευρομύλου με οιανδήποτε εργασίαν και 
κυρίως με απέσπα το λεπτότερον ζήτημα, η κανόνισις (sic) του αλέσματος, το 
οποίον ήτο το μοναδικόν μου προνόμιον της αφής.

Θα πρέπη να αναφέρω και την κήρυξιν του Ιταλοτουρκικού Πολέμου234 και 
την κατάληψιν της ωραίας και ελληνικωτάτης Δωδεκανήσου παρά των Ιταλών, 
της οποίας ο Ιταλός εν Ρόδω διοικητής αυτής πολλάκις ήρχετο εις Μάκρην, διά 
να αγοράση άλευρα από τον αλευρόμυλον. 

Οσάκις δε μετέβαινον εις Σμύρνην δι’ εργασίας του αλευρομύλου, ηγόραζον 
πάντοτε και μάλιστα εις δωδεκάδας και τόπια διάφορα οικιακά πράγματα, πανιά, 
γυαλικά, πετσέτες εκ του ειδικού δι’ αλευρομύλους εργοστασίου του Γκιώνη, νυν 
εν Πειραιεί. Παρηγγείλαμεν την κινητήριον δύναμιν μέσω του γραφείου Καλο-

233 Προφανώς για λόγους συγκάλυψης της ανάμιξής του στην υπόθεση του λέβητα και για παραπλάνηση του 
διαμαρτυρομένου Οθωμανού Μεμέτ.

234 Στο πλαίσιο του Ιταλοτουρκικού Πολέμου του 1911, οι ιταλικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αντιστράτηγο 
Τζοβάνι Αμέλιο, κατέλαβαν τα περισσότερα νησιά των Νοτίων Σποράδων (Δωδεκάνησα), με σκοπό να δημιουργή-
σουν έναν στρατιωτικό αντιπερισπασμό στο Αιγαίο, που θα απέτρεπε τους Οθωμανούς να ενισχύσουν αποτελεσματικά 
τις δυνάμεις τους στην Τριπολίτιδα και την Κυρηναϊκή (σημερινή Λιβύη). Έτσι, κατέλαβαν αστραπιαία τη Ρόδο, στις 4 
Μαΐου 1912, και ακολούθως όλα τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Η παραίτηση της Τουρκίας από κάθε δικαίωμα επί των 
Δωδεκανήσων και η προσάρτησή τους στην Ιταλία αναγνωρίστηκε επισήμως με τη Συνθήκη της Λωζάνης, το 1923.
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χαιρέτα235 εξ Αγγλίας, ανθρακιτομηχανήν διά φωταερίου, δυνάμεως 25 ίππων, 
δύο ζεύγη πετρών, μιας γαλλικής και της ετέρας από τας Φώκιας236 της Σμύρνης 
και ηγοράσαμεν όλα τα σχετικά μικροεργαλεία, ιμάντας, ένα τόρνον κτλ. Επίσης 
ένα τόνον ανθρακίτην, μηχανέλαια κ. ά. 

Δυστυχώς, τον αρμονικόν ρυθμόν των ενεργειών και φροντίδων μας τον διέ-
κοψε ένα έκτακτον τηλεγράφημα του Βασιλάκη, αγγέλλοντος -φευ!- τον θάνατον 
του πατρός μας!237 Εξ αμυχής της χειρός του, εισέδυσε κατά την εν τω χωρίω 
Ουβατζίκ [παραμονήν του] μικρόβιον τετάνου εν τω αίματί του, εκ του παρα-
πλεύρως σταύλου, όπερ επέφερε και τον πρώτον πυρετόν, ευθύς δε αμέσως μετά 
την αναχώρησίν μου, εξεδηλώθη η ασθένεια, εκ της φωνής, του λάρυγγος, της 
αναπνοής κτλ., ήτις αλματωδώς τον αφήρπασε εις το πιο καλόν στάδιον του βίου 
του, κατά το οποίον θα έβλεπε τους υιούς του εργαζομένους επί τω αυτώ και θα 
ησχολείτο κι εκείνος μεταξύ μας, απολαμβάνων όλα τα αγαθά της ζωής. Έκλαψα 
πικρά, αναλογιζόμενος την πλήρη ορφάνια μου και την ευτυχίαν όλων μας, εν 
τω μέσω μιας καλής ζωής μεταξύ υιών και πατρός! Είχον υποχρέωσιν να θέσω 
την λύπην υπό το καθήκον. Ωπλίσθην με την σχετικήν ψυχραιμίαν στρατιώτου 
και τράβηξα εμπρός. Εντός ολίγου, παρελάβομεν όσα ηγοράσαμεν και μετά τινας 
ημέρας αφίχθημεν εις Μάκρην, ένθα παρουσιάσθην πενθών. Άπαντα τα εργα-
λεία τα ετοποθέτησα εντός αποθήκης, διότι, καίτοι η οικοδομή είχε τελειώσει, 
εντούτοις τα πατώματα ήσαν ακόμη ελλιπή, καθώς και άλλα σχετικά με την εγκα-
τάστασιν, έπρεπε δε να μη χάνεται χρόνος και ως εκ τούτου προσέλαβον αμέσως 
ως βοηθόν μου τον αδελφόν Θεοδόσιον και ήρχισα να προετοιμάζω ατελείωτην 
προκαταρκτικήν εργασίαν. Μέχρι τέλους του έτους είμεθα έτοιμοι σχεδόν.

1909

Θα πρέπη να αναφέρω ένα οπωσδήποτε σοβαρόν γεγονός, το οποίον μας εν-
διέφερε τότε απολύτως: Την συνεχή εργασίαν του παλαιού αλευρομύλου του 
θείου Χατζη-Αποστόλου, αφ’ ότου κατά το 1918 ονειροπόλουν εν τη φαντασία 
μου να συνταυτίσω την ζωήν μου με τοιαύτην τινα βιομηχανίαν. Ο αλευρόμυλος 
ούτος ήτο ένα εμπόδιον δι’ ημάς και μόνον το γεγονός ότι, ως παλαιός με λέβητα 

235 Το μηχανουργείο του Καλοχαιρέτα ήταν από τα μεγαλύτερα της Σμύρνης και εφοδίαζε με κάθε είδους μηχα-
νήματα (π. χ. πιεστήρια για ελαιουργεία και οινοποιεία, ατμομηχανές, τόρνους κλπ.) ολόκληρη τη Δυτική Μ. Ασία και 
τα νησιά του Αιγαίου.

236 Οι Φώκιες (Παλαιά και Νέα Φώκαια), 50 περίπου χλμ. βορειοδυτικά της Σμύρνης, ήταν ξακουστές για τις 
εκλεκτής ποιότητας μυλόπετρές τους, που τις συναντάμε ακόμη και σήμερα σε λιοτρίβεια και κάθε λογής μύλους σε 
όλο το χώρο του Αιγαίου, μικρασιατικό και ελλαδικό.

237 «Σημειωματάρια» Θεοδοσιάδη: «Θάνατος γονέων. Ο μακαριστός πατήρ μου Χη Εμμανουήλ Παπαθεοδοσίου 
απέθανεν εν Μάκρη εν τη οικία του, πλησίον του υιών του Βασιλείου και Θεοδοσίου, προσβληθείς εκ της νόσου [τετάνου] 
την 2/15 Μαΐου του 1908, ημέραν Κυριακήν και ετάφη εν τω νεκροταφείω Μάκρης. Εν τω ιδίω τάφω κατόπιν ετάφησαν 
ο θείος μου Χη Απόστολος και αργότερον ο κύριος Ιππόλυτος Καζίλλης.»
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εφθαρμένον και εν τω μέσω της πόλεως ευρισκόμενος, εις όλως ακατάλληλον 
θέσιν, θα εξωστρακίζετο οπωσδήποτε, μας ενεθάρρυνε και προέβημεν εις την 
ίδρυσιν του νέου ιδικού μας. Πάντως εκ της φοράς των πραγμάτων, διά πολλούς 
λόγους, έπρεπε, αντί αρχικής βολιδοσκοπήσεως περί ιδρύσεως νέου, να ενοικι-
άζαμεν μετά του Βασιλάκη τον παλαιόν τούτον αλευρόμυλον, τον οποίον επί σει-
ράν ετών τελευταίως εξεμεταλλεύοντο οι εκ Ρόδου αδελφοί Αντώνιος και Σπύρος 
Κινδυλίδαι. Όπως δε απεδείχθη εκ των υστέρων, μοιραίως αποσπασθέντες με 
τους Κωνσταντινίδας της εταιρείας, ενοικιάσαμεν τούτον κατά το 1911. Εάν η 
εκ των υστέρων σκέψις επραγματοποιείτο αρχικώς, αφήνοντες κατά μέρος την 
εξοστράκισίν του, ήτις ουδέποτε έγινεν, εκτός του ότι θα απεφεύγοντο πλείστα 
όσα επεισόδια, δεν θα εγίνετο και σπατάλη χρήματος διά την ίδρυσιν, δεν θα 
διέφευγον κέρδη εκ του συναγωνισμού και τόσα άλλα ατυχή συμβάντα, τα οποία 
εδημιουργήθησαν μοιραίως, περί των οποίων θα αναφερθώ κατωτέρω. Ήδη 
το κτίριον ήτο έτοιμον, όπως και τα συναφή μικροεργαλεία, και ηρχίσαμεν την 
μεταφοράν και σιγά σιγά την τακτοποίησιν και εγκατάστασιν αυτών εις ο μέρος 
έπρεπε να τοποθετηθούν. Επισκέψεις συνεχείς και τα εκ τούτων σχόλια έφθανον 
μέχρι των ώτων μας, επί τη θέα του μεγάλου όγκου των σιδερικών και διαφό-
ρων εξαρτημάτων, [ο οποίος] υπεχρέωνε και απησχόλει τους συμπολίτας μου 
να φθάνουν εις το σημείον να δυσπιστούν διά την τεχνικήν μου ικανότητα και 
να λέγουν οι γέροντες: «Αυτό, καλέ, το παιδάκι θα κάμη την φάπρικα;» Εις τα ακού-
σματα αυτά αντέτασσον μίαν απάθειαν και ειρωνίαν σαρκαστικήν, ήτις εκ των 
υστέρων απεδείχθη πολύ ολίγη και πολύ ελλιπής απάντησις! Προ της εγκατα-
στάσεως των μηχανημάτων, ητοίμασα τας βάσεις της μηχανής και του κεντρικού 
άξονος, επειδή δε τότε η χρήσις του μπετόν ήτο έτι ασυνήθης, διά τούτο έφερον 
εκ Σμύρνης 10 σάκκους υδραυλικής ασβέστου, ήτις αντικαθιστά μεν οπωσδήπο-
τε εν μέρει το μπετόν, αργίζει (sic) όμως να στεγνώση. Εν τω μεταξύ, κατέφθασαν 
αι δύο μυλόπετρες και η μηχανή, της οποίας την τοποθέτησιν αφήκα τελευταίαν, 
ειδοποιών συγχρόνως και τον εν Σμύρνην αντιπρόσωπον, όστις, εκ του μεταξύ 
μας συμβολαίου, είχε ρητήν υποχρέωσιν να έλθη αμέσως και μας παραδώση την 
κίνησιν της μηχανής.

Κατά το Πάσχα και μετά την τελείαν εγκατάστασιν και ρύθμισιν πάσης εργασί-
ας τεχνικής, κατέφθασε και ο πατήρ του Στ. Καλοχαιρέτα, μαστρο-Κωστής Καλο-
χαιρέτας, όστις θα μας παρέδιδε την κίνησιν της μηχανής. Δυστυχώς, παρόλον 
ότι η μηχανή ήτο καλώς τοποθετημένη, εν συνδυασμώ με τα προς αυτήν διάφορα 
καλοζέν (καθαριστήρια) κτλ., δεν ηδυνήθη να ρυθμίση την ποσότητα αέρος διά 
την καύσιν του αερίου και τοιουτοτρόπως, κατόπιν δεκαπενθημέρου αγωνίας πά-
ντων ημών και διαφόρων μετατροπών κατά την κρίσιν του, ηναγκάσθη να επι-
στρέψη άπρακτος εις Σμύρνην, ένθα διά τηλεγραφήματος επείγοντος ειδοποίησε 
τα εν Αγγλία εργοστάσια να αποστείλουν ειδικόν μηχανικόν περί του πρακτέου.

Και είναι μεν αληθές ότι τα εργοστάσια έστειλαν αμέσως ένα εμπειρότατον 
μηχανικόν, αλλά λόγω επαναστάσεως τότε της Αλβανίας,238 συνέτρεξε κάποια 

238 Μετά την Επανάσταση των Νεοτούρκων (1908), εκδηλώθηκε ο αλβανικός εθνικισμός, αρχικά με την ίδρυση 
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αφορμή και μόλις μετά δίμηνον έφθασε μετά του υιού Καλοχαιρέτα. Άμα τη αφί-
ξει του, κατά Μάιον περίπου και ώραν 5ην απογευματινήν, διηυθύνθημεν εις 
τον αλευρόμυλον αμέσως και εντός ημισείας ώρας σχηματίσαντες αέριον, εξεκι-
νήσαμεν απροσκόπτως. Την επομένην πρωίαν επανέλαβον εγώ ενώπιόν του την 
εκκίνησιν και διά του ιδίου ατμοπλοίου, όπερ μέχρι πρωίας εφόρτωνε εμπορεύ-
ματα, απήλθε. Πριν προχωρήσω, οφείλω να αναφέρω ένα γεγονός, το οποίον 
μας εζημίωσε μερικά λεπτά. Επί τη προβλέψει αμέσου εκκινήσεως, είχομεν προ-
αγοράσει περί τας 10.000 οκάδας σίτου, δεδομένου ότι δεν θα ευρίσκαμεν αρ-
γότερον μια τέτοια καλή ευκαιρία. Επειδή όμως συνέπεσεν η καθυστέρησις της 
εκκινήσεως της μηχανής και κατά συνέπειαν η λειτουργία του αλευρομύλου και 
εκ του γεγονότος ότι την χρονιά εκείνην είχομεν αφόρητον ζέστην, έτι δε και του 
ακαταλλήλου της αποθήκης, συνέβη ώστε να σκωληκοβρωθή ο σίτος εις σημείον 
περίπου 30%. Τοιουτοτρόπως ηρχίσαμεν την λειτουργίαν με παθητικόν, όπερ 
χάρις εις την άοκνον προσπάθειαν πάντων και ιδιαιτέρως εμού, κατωρθώθη να 
ισοφαρίση σχεδόν η ως άνω ζημία με τα προκύψαντα κέρδη, εκ των αιματηρών 
οικονομιών, τας οποίας εκάμομεν εν αρχή, αφού ουδένα άλλον εργάτην είχον, 
πλην του Θεοδοσίου, μετά του οποίου επαλαίσαμεν κυριολεκτικώς μέχρι της 
αποπερατώσεως του ως άνω ποσού! Ρεκόρ αφάνταστον! Δυστυχώς και εν συνε-
χεία το κακόν δεν επέπρωτο να σταματήση μέχρις εδώ. Ευθύς αμέσως, ησθένη-
σε ο Χατζη-Σταμάτιος με φοβερούς στομαχικούς πόνους, οίτινες τον εκράτησαν 
κλινήρη επί δύο-τρεις μήνας, εδέησε δε κατά το φθινόπωρον να επιβιβασθή και 
μεταβή εις Σμύρνην, προς θεραπείαν. Δεν ενθυμούμαι διά ποίους λόγους απεβι-
βάσθη εις Σύμην, πάντως διά την χειροτέρευσιν της καταστάσεώς του, ένθα και 
απέθανεν, αφού διεγνώσθη ότι υπέφερε από έλκος του στομάχου.

Ήδη μετά την καθυστέρησιν της λειτουργίας, την ζημίαν του σίτου και τον θά-
νατον του Χατζη-Σταματίου, τέταρτον κατά σειράν ατύχημα εις βάρος του ετέρου 
γυναικαδέλφου Χατζη-Ιωάννου Κωνσταντινίδη συνετέλεσε εις την καθυστέρησιν 
της προόδου του αλευρομύλου. 

1911

Εν τω μεταξύ, λήξαντος του συμβολαίου του ετέρου αλευρομύλου με τους τέως 
ενοικιαστάς αδελφούς Κινδυλίδας και αποθανόντος ήδη του θείου Χατζη-Απο-
στόλου,239 εσπεύσαμεν να συνεννοηθώμεν μετά των κληρονόμων αυτού εν 

σχολείων και συλλόγων και την έκδοση εφημερίδων, εντύπων κλπ., και αργότερα με την απαίτηση παραχώρησης 
αυτονομίας. Οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να καταπνίξουν κάθε ενέργεια των Αλβανών για περισσότερες ελευθερίες 
και να επιβάλουν τον εκτουρκισμό των αλβανόφωνων περιοχών, πολιτική που οδήγησε σε στάσεις και εξεγέρσεις σε 
πολλές αλβανικές επαρχίες από το 1909 ως τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων. Οι Αλβανοί επαναστάτες προσ-
δοκούσαν την περαιτέρω εξάπλωση της εξέγερσής τους και την διπλωματική επέμβαση των ευρωπαϊκών χωρών, 
με στόχο τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Αλβανίας, πράγμα που επιτεύχθηκε τελικά τον Δεκέμβριο του 1913.

239 Είναι ο Χατζη-Απόστολος Βασιλειάδης. Βλ. υποσημ. 150, σελ. 59.
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Σμύρνη, αδελφών Βασιλειάδη,240 παρά των οποίων, κατόπιν τηλεγραφημάτων 
ανταλλαγέντων εν σπουδή, ενοικιάσαμεν τούτον αντί 45 εικοσαφράγκων ετη-
σίως. Εκ παραλλήλου, λοιπόν, με τους δικαστικούς αγώνας, προς ισορρόπησιν 
τούτων κατωρθώσαμεν να στρώσωμεν την ιδίαν εργασίαν, δι’ ατομικόν μας πλέ-
ον λογαριασμόν. Με τα ολίγα δε κεφάλαια, τα οποία είχομεν, λόγω της αποκτη-
θείσης καλής μας συναλλαγής και κατόπιν προσωρινής μεν, αλλά γενικής και 
επιμελούς επισκευής, εξεκινήσαμεν περί τα τέλη του 1910 και με την έναρξιν 
του νέου έτους εωρτάσαμεν μία ξεκουρασμένη (sic) και ηθικώς οπωσδήποτε 
ήσυχη Πρωτοχρονιά. Ευθύς αμέσως, συν τη εντατική εργασία, ήτις μας ανέμενε 
εναγωνίως, ήρχισα να ετοιμάζω τα της γενικής επισκευής και μετασκευής του 
όλου συστήματος. Ήδη, ως εκ του όγκου της εργασίας υπερβαινούσης τας 15 
ώρας ημερησίως, είχον προσλάβει τον τεχνίτην των παλαιών ενοικιαστών και 
τον εργάτην αυτών, δηλαδή τον Μέντον και τον Μουσταφά, τον μεν πρώτον εκ 
Ρόδου ως μυλωνά, τον δε δεύτερον εκ Κρήτης. 

1912

Γνωρίζομεν φυσικά την έκρηξιν του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου κατά της 
Τουρκίας, του οποίου η ψυχή και το κίνητρον ήτο ο αείμνηστος Βενιζέλος, όστις 
εν τη χαρακτηριζούση αυτώ ευφυΐα, έσπευσε αμέσως με την φασαρίαν του με-
ταξύ Ιταλίας και Τουρκίας πολέμου διά την υπόθεσιν της Τριπολίτιδος,241 να 
συνεννοηθή μετά των κυβερνήσεων Σερβίας και Βουλγαρίας,242 και να κηρύ-
ξουν ομού τον κατά της Τουρκίας πόλεμον, όστις απέσπασεν εκ ταύτης όλην 
την Μακεδονίαν, το πλείστον της Θράκης και τας νήσους του Αιγαίου. Ο πόλε-
μος ούτος ενεθάρρυνε πολύ τους εν Τουρκία ομοεθνείς, καθ’ ον χρόνον ημείς, 
οι αδελφοί Θεοδοσιάδαι, επί πλέον είχομεν και την προστασίαν του Γαλλικού 
Προξενείου. Τα κεφάλαιά μας μας επέτρεψαν να αγοράσωμεν αρκετά σιτηρά, 
καθώς και ξύλα, διά την κίνησιν του αλευρομύλου. Συνεχής και εντατική εργασία 
και αποταμίευσις χρυσών νομισμάτων, διότι τότε εν Τουρκία δεν εκυκλοφόρουν 
χαρτονομίσματα,243 εβελτίωνον την θέσιν μας από όλας τας πλευράς. Τα χρυσά 
νομίσματα ανά είκοσι εξ εκάστου είδους έκαμνον ρολά και τα ετοποθέτουν εντός 
του παραπλεύρως της κλίνης μου χρηματοκιβωτίου. Τα άλευρα εις σάκκους των 

240 Οι Βασίλειος, Νίκος και Θεοφάνης Βασιλειάδης ήταν γιοι του Απόστολου Βασιλειάδη και εγγονοί του Βασίλη 
Βασιλειάδη (Ακ Βασίλη). Η εταιρεία εξαγωγών Βασιλειάδη είχε γραφεία στη Μάκρη, στα Μύλασα, στο Κιοϊτζεγίζ, στην 
Αττάλεια και τη Σμύρνη. Από τα τρία αδέλφια σημαντικότερη δράση είχε ο δημογέροντας Μάκρης και επιχειρηματίας 
Βασίλειος Α. Βασιλειάδης (Λιβίσι, 1860-1915), ο δεύτερος σημαντικότερος ευεργέτης της περιοχής μαζί με τον Χατζη-
Νικόλαο Λουιζίδη. Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στην πατρίδα του. Σημαντικές είναι οι δωρεές του στη Σμύρνη, 
η οποία επίσης τον ανακήρυξε μέγα ευργέτη.

241 Στις 29 Σεπτεμβρίου 1911, η Ιταλία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διεκδικώντας 
εδάφη που ανήκαν στο βιλαέτι της Τριπολίτιδας (σημερινή Λιβύη).

242 Στη συμμαχία των βαλκανικών χωρών συμμετείχε και το Μαυροβούνιο.

243  Χαρτονομίσματα, οι περίφημες μπανγκανότες, άρχισαν να κυκλοφορούν με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου.
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100 κιλών, εστοιβαγμένα επί του κάτω πατώματος, ανά τρία εις ύψος, κατελάμ-
βανον επιφάνειαν 300 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Κάποτε ηρίθμησα άνω 
των χιλίων σάκκων, πλην των εν τη αποθήκη αλεύρων και των σιτηρών. Σωστή 
ευτυχία και εύνοια τύχης!

Τη παρακλήσει του Β. Βασιλειάδη,244 εξαδέλφου, ανέλαβον να εκπονήσω 
χάρτην δάσους τινός, ευρισκομένου εις την περιφέρειαν Αβλάν,245 μεταξύ Ελ-
μαλί246 και Μάκρης, επ’ αμοιβή, της οποίας ποτέ δεν είδον ούτε την σκιάν. Επέ-
βην ενός θαυμασίου ίππου και τη συνοδεία σωματοφύλακος εξεκίνησα. Περί το 
απόγευμα, λόγω της υψομετρικής στήλης, αιφνιδιάσθημεν από συνεχή χιόνα επί 
χιονοσκεπούς εδάφους. Μοι επροστάτευε καλό αδιάβροχο και υψηλά υποδήμα-
τα. Εις το οροπέδιον δυστυχώς εχάσαμεν τον δρόμον, συνεπεία του στρώματος 
της χιόνος, και ευρέθημεν προ μιας κλιτύος αρκετά αποτόμου. Ως ήτο επόμενον, 
προεπορεύετο ο οδηγός μου, όστις εν τη προσπαθεία του να ανακαλύψη τον 
δρόμον, εκούραζε πολύ το ζώον του, όπερ, ολισθήσαν αποτόμως, ερρίφθη μετά 
του αναβάτου και των επ’ αυτού πραγμάτων εις τον απότομον εκείνον κατήφο-
ρον. Εντός ολίγου, κάθε πράγμα έμψυχον ή άψυχον, διαφυγόν εκ της ολότητος, 
διέγραψε ιδικήν του προς τα κάτω πορείαν, κυλιόμενον ολοταχώς προς τα κάτω. 
Το διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα, καίτοι δεν υπερέβαινε το λεπτόν, εντούτοις 
είναι εισέτι εν τη μνήμη μου απεικονισμένον, ως διαρκείας ολοκλήρου ώρας! 
Μόνον κινηματογραφική ταινία θα ήτο ικανή ν’ ανταποδώση (sic) την κωμικο-
τραγικήν εκείνην και δίκην247 διαττόντων αστέρων διαγραφομένην επικίνδυνον 
προς τα κάτω πορείαν. Πρώτος ο ίππος, ως εκ του όγκου του και της κεκτημένης 
ταχύτητος, έφθασε εις το τέρμα, εντός του χάνδακος, όστις εξ αυτοσυντηρήσεως 
εστάθη αμέσως όρθιος, ενώ ο αναβάτης εις απόστασιν 15 περίπου μέτρων, ανε-
γείρετο και αυτός, διευθύνων τους οφθαλμούς του προς το φρόνιμον ζώον. Εκ 
των αποσκευών ουδεμία κατέφθασεν εις το τέρμα και έγινε ανάγκη να περισυλ-
λεγώσι πολύ δυσκόλως. Ολόκληρος δε γύρος εχρειάσθη να διαγραφή, διά να 
συναντηθώμεν εκ νέου. 

Κατά τας 9 της νυκτός, οδηγούμενοι μόνον από υλακάς248 των σκύλων, ηδυ-
νήθημεν να εύρωμεν άσυλον εις ένα σπιτάκι χωρικού, όστις μας εφιλοξένησε 

244 Για τον Βασίλειο Βασιλειάδη βλ. υποσημ. 150, σελ. 59.

245 Όρος Αβλάνι (τουρκ. Avlan Dağ), 42 χλμ. Β.Α. της Μάκρης. «Το Αβλάνι είναι ψηλό βουνό, δυόμιση ώρες (18 
χλμ.) ψηλότερα από το Σαζάκι. Το Αβλάνι έχει απέραντα δάση που έκοβαν πολλή ξυλεία από ‘κεί. Χιλιάδες κομμάτια 
τράβες έκοβαν. Εγώ μόνο θα κατέβασα από ‘κεί στον ποταμό πάνω από δέκα χιλιάδες τράβες. Έχει και κάμπο στο Αβλάνι 
απάνω. Αβλάνι λέγεται και ο κάμπος. Είναι μεγάλος και σπέρνεται σιτηρά. Τριακόσια μέτρα από κάτω από τον κάμπο είναι 
οι πηγές του Μουγγέν-Τσάι. Τον κάμπο του Αβλανιού τον σπέρναν οι κάτοικοι του Σαζακιού και του ορεινού. Τούρκοι 
είναι αυτοί που τον σπέρνουν.» (Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος).

246  Ελμαλί (τουρκ. Elmalı): μικρή κωμόπολη 165 χλμ. Α. της Μάκρης και 70 χλμ. Β. της Φοινίκης (τουρκ. Finike), 
χτισμένη στις υπώρειες ομώνυμου βουνού, ύψους 2.505 μ. Το οροπέδιό της κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια 
και στη θέση της υπήρχε το πόλισμα Αλίμαλα. Είχε μικρή τουρκόφωνη ελληνική κοινότητα προ του 1922.

247 Δίκην: αρχαίο επίρρημα που σημαίνει παρόμοια με, όπως, σαν.

248 Υλακή: γάβγισμα.
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πολύ καλά, πράγμα όπερ είναι ίδιον των Τούρκων χωρικών.249 Αι κόκκινες φλό-
γες της ωραίας και πλουσίας του φωτιάς διατηρούν ακόμη τας καμπύλας και την 
ζεστασιά των εν τη μνήμη μου. Την επομένην πρωίαν ξεκινήσαμεν δι’ ανωφε-
ρούς δρόμου, όστις, απολήξας εις το επί της κορυφής οροπέδιον, μας ωδήγησε 
διά της εκτεταμένης αυτού κλιτύος εις το δεσπόζον του ζητουμένου δάσους σπίτι 
του χωρικού, περί ου εκ των προτέρων είχομεν συστάσεις να φιλοξενηθώμεν. 
Η πρωία της άλλης ημέρας μοι έφερεν εις το μόλις δύο λεπτά απέχον δάσος, 
ούτινος η θέα των παρθένων δένδρων (λεύκες) μοι αφήρπασε προς στιγμήν τον 
νουν μου και μετέφερεν την ψυχήν και το πνεύμα μου εις το υπερπέραν! Ήτο η 
πρώτη φορά στην ζωή μου που έβλεπα τοιούτον τι παράδοξον άμα και μεγαλο-
πρεπές θέαμα φύσεως! Έμεινα κυριολεκτικώς ενεός250 προ της αυτομάτου και 
αυτεπαγγέλτου δυνάμεως αυτής! Οποίον μεγαλείον της ακωλύτου και αδεσμεύ-
του αυτής μοναδικής βλαστήσεως! Ευθυτενή και υπερήφανα υπερύψηλα δένδρα, 
μόλις απέχοντα αλλήλων, εσκέπαζον εκτεταμένην και απέραντον έκτασιν, απα-
γορεύουσαν αυστηρώς την διείσδυσιν εντός αυτής ολίγων έστω ακτίνων ηλίου. 
Προς στιγμήν έπαυσα να σκέπτωμαι περί τοπογραφικού σχεδίου του δάσους, 
περιορισθείς αποκλειστικώς εις τον θαυμασμόν αυτού. Ο διαρρέων χείμαρρος, 
κυλιόμενος ήσυχα στη φαρδιά του και ολοκάθαρη στράτα, με τους εν αυτώ στιλ-
πνούς και λείους χάλικάς του, η καταπράσινη μαγεία του πελωρίου αυτού δεν-
δρόκοσμου, με τους δίκην ουρανοξύστας (sic) εν αυτώ γιγαντόσωμους κορμούς 
των λευκών, ο πατριάρχης του ουρανού με τας ζωντανάς του ακτίνας, το πλούσι-
ον και διυλισμένον φυσικόν οξυγόνον της γύρω ατμόσφαιρας με υπεχρέωσαν να 
αποκαλύψω την κεφαλήν και εγείρων τους οφθαλμούς προς τα άνω, να εισδύσω 
εις το άπειρον και σιωπηλώς να ομολογήσω την μικρότητά μου. Περιφερόμενος 
ώσπερ πτερόν μέσα εις τον δένδρινον εκείνον ωκεανόν και απορροφημένος με 
την μανίαν της φύσεως και την ορμήν αυτής, διηυθυνόμην αμέριμνος επί στενού 
μονοπατίου, όπερ κατέληγε εις δίοδον έτι στενωτέραν, μόλις περί τα 30 εκατοστά 
πλάτους, ήτις ήτο η μόνη διέξοδος, ενώνουσα ως ισθμός τας δύο περιοχάς του 
δάσους. Και τοιαύτης ούσης, εξελέγη παρά του χωρικού ως σημείον τοποθετήσε-
ως παγίδος διά συλλήψεις λαγών. Ευτυχώς, πολύ προ εμού, ίσως από πρωίας, 
άλλη λεία επρόκειτο να χρησιμεύση διά την παγίδα αντ’ εμού, όστις ασφαλώς 
θα την επάτουν και ανυπερθέτως θα υφιστάμην ου μικρόν κακόν, ένεκεν της 
μεγάλης πιέσεως των χειλέων αυτής, συνεπεία των ισχυρών χαλυβδίνων ελα-
τηρίων της. Μόλις απείχον παρ’ αυτής περί τα 8 μέτρα, και την προσοχήν μου 
απέσπασαν αι κινήσεις του αθώου ζώου, όπερ εν τη απελπισία του να απαλλαγή, 
προσεπάθει, παρά τους φοβερούς του πόνους, να διαθέση και τας τελευταίας του 
εφεδρίας. Ενώ ταύτα συνέβαινον μεταξύ εμού και του ταλαιπώρου τετραπόδου, 

249 Παραμένει παροιμιώδης η τουρκική φιλοξενία, ιδίως των Τούρκων νομάδων χωρικών Γιουρούκων κατά 
τις παλαιότερες εποχές. Ο τουρκικός πληθυσμός γύρω από τη Μάκρη και το Λιβίσι πριν από το 1922 ήταν στην πλει-
οψηφία του Γιουρούκοι, πρώην νομαδικοί πληθυσμοί πρόσφατα εγκατεστημένοι μονίμως, που ασχολούνταν κυρίως 
με την κτηνοτροφία.

250 Ενεός: άφωνος, σιωπηλός.
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ηκούσθησαν εκ της άκρης του δάσους φωναί, εντός ολίγου δε μοι επλησίαζον 
ο χωρικός μετά του συνοδού μου, οίτινες έσπευσον να μοι γνωρίσωσι τον εκ 
της διόδου κίνδυνον, τον οποίον ήδη είχον αποφύγει. Μετ’ ολίγον ο δυστυχής 
λαγός εμαγειρεύετο και εσερβίρετο διά το γεύμα. 

Ο σκοπός της μεταβάσεώς μου εις την περιοχήν ταύτην του δάσους Αβλάν 
ήτο η εκπόνησις τοπογραφικού χάρτου και κυρίως η μελέτη της μεταφοράς των 
προϊόντων αυτού, ήτις ήτο πολύ δυσχερής την εποχήν εκείνην, καθ’ ην η χρήσις 
του αυτοκινήτου ήτο περιωρισμένη.251 Πάντως, κατά την τριήμερον διαμονήν 
μου εκεί, ηδυνήθην να εκπονήσω ένα τοπογραφικόν χάρτην εκ των ενόντων 
και κατά προσέγγισιν, η δε διαδρομή μοι επέτρεψε να χαράξω ένα πρότυπον 
αμαξιτού δρόμου με τα πλέον πρόχειρα τεχνικά μέσα. Ταύτα τα δύο έργα, ατελή 
φυσικά, προυκάλεσαν την έκπληξιν του μακαρίτου Βασιλειάδη, παρά του οποίου 
διά δευτέραν ήδη φοράν απέσπασα συγχαρητήρια, της πρώτης ούσης καθ’ ην 
εποχήν, επισκεπτόμενος τον νέον αλευρόμυλόν μας, με είπε «Μπράβο Στελάκη, 
ωραία τα κατάφερες!» Η επάνοδός μου εκ του δάσους ήτο εν μέρει μελαγχολική, 
διότι εγκατέλειπον την πρωτοφανή εκείνην δι’ εμέ εικόνα, εις το κέντρον της 
οποίας ηδύνατο να ιδρυθή τεράστιον δι’ ατμομηχανής εργοστάσιον, του οποίου 
ως καύσιμος ύλη θα εχρησίμευον τα εκ της βιομηχανοποιήσεως των κορμών 
των δένδρων υπολείμματα.

Ως [συνέπεια] εκ του Βαλκανικού Πολέμου, διεδόθη εις Μάκρην ότι η κυ-
βέρνησις θα επίτασσε τα εις χείρας των εμπόρων σιτηρά. Τούτο εκυκλοφόρησε 
ευρέως εις τον εμπορικόν κόσμον και ήρχισε αθρόα πώλησις σιτηρών και κατά 
συνέπειαν εκπεσμός τούτων. Επειδή δε αγορασταί έπρεπε να είναι μη Τούρκοι 
υπήκοοι, διά να αποφύγουν τον κίνδυνον της επιτάξεως, διά τούτο έχοντες ημείς 
την προστασίαν του Γαλλικού Προξενείου, ηγοράσαμεν άφθονα σιτηρά και τα 
αποθηκεύσαμεν. Οι δε διά των ελληνικών εφημερίδων, τας οποίας τακτικά ελαμ-
βάνομεν, ελληνικοί και βαλκανικοί θρίαμβοι, εκ του βαλκανοτουρκικού θεάτρου 
του πολέμου, ηύξανον τας ελπίδας μας και μας ανεπτέρωσαν εις σημείον τοιού-
τον, ώστε να πλέκωμεν όνειρα μελλοντικά, καθ’ ον χρόνον εν τω μεταξύ τα εις 
χρυσόν νομίσματά μας ηύξανον αλματωδώς, εξ ων 200 τοιαύτα εστέλλομεν ως 
πρώτην δόσιν εις το εν Σμύρνη γραφείον Βασιλειάδη δι’ ασφάλειάν μας.

Τον Πρώτον Βαλκανικόν Πόλεμον επηκολούθησε ο Δεύτερος, αυτήν την φο-
ράν συμμετεχούσης και της ηττηθείσης Τουρκίας κατά της απλήστου Βουλγαρίας, 
ήτις ήθελε να καρπωθή εκ του πρώτου πολέμου τα πάντα σχεδόν. Αποτέλεσμα 
τούτου ήτο η εντός ολίγου καταρράκωσις της Βουλγαρίας και η εκ μέρους της Ελλά-
δος κατάληψις της Θράκης μέχρις Αίνου.252 Η εργασία μας εντατικώς εξηκολούθει, 

251 Τότε οι μεταφορές εμπορευμάτων, ξυλείας κλπ. γίνονταν με καμήλες και μουλάρια κυρίως. Οι αναφορές 
ξένων προξένων υπογραμμίζουν συχνά την έλλειψη οδικού δικτύου, απαραίτητου για τη μεταφορά των προϊόντων 
και την ανάπτυξη του εμπορίου, καθώς και την αδιαφορία της οθωμανικής κυβέρνησης για την οδοποιία.

252 Στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στρατός, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, κατέλαβε αστραπιαία την 
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προστεθείσης εις αυτήν και της υπηρεσίας δύο ατμοπλοϊκών ιταλικών εταιριών, 
της Servizi Maritimi και της Maritima Italiana, των οποίων την αντιπροσωπείαν 
αναλαβών ο Ιππόλυτος Καζίλλης, ανέθεσε εις ημάς την διεκπεραίωσιν ταύτης.

Κάποιο απόγευμα του Ιουνίου αφίχθη εις Μάκρην μια κυρία εξ Αθηνών, ήτις 
αμέσως μοι εζήτησε. Κατέλυσεν εν τω μεταξύ εις το ξενοδοχείον και έσπευσα να 
την επισκεφθώ και μάθω τι ήθελε παρ’ εμού. Εν τω προσώπω της εγνώρισα την 
δίδα Βιργινίαν, εις της οποίας το σπίτι έμενε ο Διογένης Λουιζίδης κατά τα έτη των 
εν Πειραιεί σπουδών μου. Την κόρην αυτήν την εγνώρισα καλώς τότε και η φυσιο-
γνωμία της έμεινε τυπωμένη εν τη μνήμη μου. Και εκείνη όμως μοι ενεθυμείτο και 
μάλιστα εκ του γεγονότος ότι ήμην ηθικός και προμαζεμένος (sic) νέος. Εκ τούτων 
δε ελαύνουσα, εζήτησεν -ως εικός- αμέσως την αρωγήν μου. Εκ πρώτης όψεως 
ηννόησα ότι ήτο έγκυος και ψυχολογικώς εσχημάτισα την ιδέαν ότι το παρείσα-
κτον ήτο καρπός του φίλου μου Διογένη. Την απορίαν και σιωπήν μου την έλυσαν 
αμέσως τα δάκρυα της δυστυχούς νέας, ήτις εν τη απελπισία της εγκατέλειψε την 
πατρικήν της εστίαν και ήλθεν εις Μάκρην, διά να ζητήση την ικανοποίησίν της 
από τον ασυγχώρητον Διογένην. Την καθησύχασα πρωτίστως και την συνεβού-
λευσα να μη φθάση εις τα άκρα, αρκουμένη εις μίαν χρηματικήν αποζημίωσιν 
κτλ. Την επομένην, ως ήτο φυσικόν, ανήλθεν εις Λιβίσιον, ένθα παρεθέριζεν ο 
Διογένης οικογενειακώς, διευθυνθείσα κατ’ ευθείαν ως νύμφη πλέον εις το σπίτι 
του. Η θέσις του φίλου μου κατέστη δυσχερής! Ούτος ενωρίς είχε μάθει την άφιξίν 
της εξ Αθηνών κι έλαβε μεν τα μέτρα του, αλλά τι εσήμαινε τούτο, καθ’ον χρόνον 
η αφιχθείσα Ελληνίς ήτο ωπλισμένη με ηθικόν σθένος και απόφασιν ακατανίκη-
τον; Διάφοροι συνήγοροι αυτεπαγγέλτως, είτε εχθροί του Διογένη είτε νομίσαντες 
προς στιγμήν ότι ήτο δυνατόν να την εκμεταλλευθώσιν ηθικώς, έσπευσαν να την 
συνδράμωσι, η δε αποκρουστική υποδοχή, ης έτυχε, και η προς στιγμήν εξαφά-
νισις του Διογένη την υπεχρέωσαν να καταφύγη δικαστικώς. Μετά ολιγοήμερον 
άκαρπον προσπάθειάν της εις Λιβίσιον, κατήλθεν εις Μάκρην. Πλην όμως, όλως 
απροσδοκήτως, περιεπλέχθη εις άλλην παγίδα που, χάρις εις την ατομικήν της 
ηθικήν ρώμην και ψυχραιμίαν, κατώρθωσε να διαφύγη. Ο αναλαβών την επανα-
φοράν της εις Μάκρην αγωγιάτης, ποταπός και κακοήθης Μιχ. Κιουλάφας, θέλων 
να μετέλθη επ’ αυτή βίαν, διά να κορέση τα πάθη του, την ωδήγησε από άλλον 
δρόμον ασυνήθη και έρημον. Αποπειραθείς δε καθ’ οδόν να εκτελέση την ασελγή 
του επιθυμία διά παντός τρόπου και ευρεθείς προ γενναίας και αποφασιστικής 
αντιστάσεως εκ μέρους της δυστυχούς γυναικός, ηναγκάσθη κακώς έχων, με απτά 
τα ίχνη επ’ αυτού και επ’ εκείνης εις τε τα πρόσωπα και τας χείρας, να δαμάση εκών 
άκων253 την ορμήν του και συνεχίση την εις Μάκρην άγουσαν, ήτις τον έφερεν εις 

Ανατολική Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη μέχρι τον Έβρο και την κοιλάδα του Στρυμόνα μέχρι την Πάνω Τζουμαγιά 
(τώρα Μπλαγκόεφγκραντ). Η Αίνος βρίσκεται στις ανατολικές εκβολές του Έβρου και είναι γνωστό λιμάνι που έλεγχε 
και την ποταμοπλοΐα από τα ομηρικά χρόνια. Μέχρι να αναπτυχθεί η Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς), η Αίνος είχε με-
γάλη στρατηγική σημασία. 

253 Εκών άκων: θέλοντας και μη.
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τας φυλακάς, κατόπιν μηνύσεως της Βιργινίας. Κατόπιν, λοιπόν, των απογοητεύσε-
ων τούτων αναγκασθείσα να εγκαταλείψη την Μάκρην, μετέβη εις Σμύρνην, ένθα, 
μέσω του Ελληνικού Προξενείου, κατώρθωσε να πάρη κάποιαν αποζημίωσιν παρά 
του αδελφού του Διογένη, ιατρού Σωκράτους, εγκατεστημένου εκεί.

1913

Το 1913, παραλαβόν από το προηγούμενον έτος την ορμήν και ευστάθειαν της 
εργασίας μας, εξηκολούθησε με τον ίδιον ρυθμόν την πορείαν του, ενώ οι μετα-
ξύ ημών και του Χατζή-Γιάννη Κωνσταντινίδη δικαστικοί αγώνες εξηκολούθουν, 
του δικαστού ευρισκομένου εις αδιέξοδον να εξάγη συμπέρασμά τι οιονδήποτε, 
ως εκ της περιπλεχθείσης δικογραφίας, συνεπεία των επανειλημμένων και αλ-
λοπροσάλλων αγωγών και από τα δύο μέρη, καταστάσης ούτω της υποθέσεως 
«ολόκληρος γόρδιος δεσμός»! Δευτέρα αποστολή εκ 200 ετέρων λιρών επηκολού-
θησεν εις το αυτό γραφείον, ήτοι εν όλω 400 χρυσαί λίραι.

Η κουμβάρα μου, συνεχίζουσα το διαγραφέν (sic) της πρόγραμμα γεννήσεων, 
έτεκε τον Μανώλην, τον οποίον εβάπτισα εγώ. Ως μόνον δε αντιστάθμισμα είχον 
εις όφελός μου την μικράν και λιτήν περιποίησιν, την οποίαν απελάμβανον εκ 
της συγκατοικίας. 

Κατά την άνοιξιν έγινε ανάγκη να μεταβώ εις Ρόδον, διά να εκποιήσω μια παρ-
τίδα αλεύρων. Εφορτώσαμεν μεγάλη φορτηγίδα περί τους 250 σάκκους, επιβιβα-
σθείς δε και εγώ μετέβην εις Ρόδον κατόπιν λίαν τρικυμιώδους ταξιδίου, το οποί-
ον παρ’ ολίγον θα ήτο ο τάφος εμού τε και των αλεύρων. Μετά διήμερον, έφθασα 
εις την νήσον ταύτην κακώς έχων και μετά τινας ημέρας, εκποιήσας το εμπόρευμα 
και αγοράσας διάφορα πράγματα διά την οικογένειαν και το σπίτι, επανέκαμψα 
εις Μάκρην ατμοπλοϊκώς. Εκείνο το καλοκαίρι επεσκέφθη και ο μακαρίτης Παύ-
λος Παυλίδης, αργότερον γυναικάδελφός μου, τους οικείους του εις Λιβίσιον εξ 
Αλεξανδρείας, οικογενειακώς, επιβιβαζόμενος δε κατά την αναχώρησίν του διά 
του ιταλικού, εις ό ήμην πράκτωρ, εχαιρετίσθημεν και αντηλλάξαμεν φιλόφρονας 
τινας φράσεις, ενώ διελογιζόμην την ένωσίν μου μετά της αδελφής του, πράγμα 
όπερ ψυχολογικώς αντελήφθην ότι και εκείνος εσκέπτετο δι’ εμέ.

Ο Θεοδόσιος εξηκολούθει πάντοτε να εργάζεται πλησίον μας, καθώς και ο 
Μέντος, περί ου θα ασχοληθώ αργότερον, διότι επέδειξε κακήν διαγωγήν. Τον 
Οκτώβριον του ιδίου έτους εξετέλει τον πλουν του, ως συνήθως κατά δεκαπενθη-
μερίαν, το ιταλικόν ατμόπλοιον της Servizi Maritimi «Vincenzo Florio», με συνέ-
χειαν Αττάλειαν μέχρι Βηρυτού. Εκτάκτως όμως, μετά τρεις ημέρας από της ανα-
χωρήσεώς του δι’ Αττάλειαν, επέστρεψε εις Μάκρην. Εντός ολίγου ο πλοίαρχός 
του μετά του πρώτου μηχανικού μοι επεσκέπτοντο εις το πρακτορείον, ζητούντες 
την αρωγήν μου δι’ ατύχημά τι, όπερ συνέβη εις την μηχανήν του σκάφους. 
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Ανήλθον αμέσως μετ’ αυτών επί του πλοίου και είδον την βλάβην της μηχανής, 
ήτις, καίτοι σοβαρά, ουδόλως με επτόησε, διά να αναλάβω την επισκευήν της. 
Είχε θραυσθή κατά τον πλουν του σκάφους το εν σκέλος του διωστήρος254 της 
χαμηλής πιέσεως, με τομήν λοξήν. Εξ ευγενείας απέφυγον να συζητήσω μετά 
του πλοιάρχου περί της αμοιβής μου, πράγμα όπερ εκείνος εζήτησε προκαταβο-
λικώς. Εμελέτησα λεπτομερώς τον τρόπον της επισκευής και εξήλθον του σκά-
φους, διευθυνθείς αμέσως εις την αγοράν των απαιτουμένων υλικών, τα οποία 
καταλλήλως κατεσκεύασα εις ένα σιδηρουργείον πρωτόγονον. Ανήλθον είτα εις 
το πλοίον και επί τόπου προσδιώρισα τας οπάς επί των κατασκευασθέντων ελα-
σμάτων δύο καμπυλών, τας οποίας ήνοιξα βοηθούμενος με το προσωπικόν της 
μηχανής. Κατόπιν ετρύπησα επί του θραυσθέντος τεμαχίου πελωρίαν οπήν, βά-
θους 25 εκατοστών και διαμέτρου 25 χιλιοστών, και διά μεγάλης και ισχυράς 
βίδας έδεσα τα δύο τεμάχια του διωστήρος, εφ’ ου εβίδωσα εις τα δύο ελάσματα 
διά τεσσάρων βίδων, συσσωματώσας ούτω το τεμάχιον κατά τρόπον πολύ κα-
λόν και στερεόν. Μετά την τελείαν εφαρμογήν, εξετελέσαμεν την τρίτην ημέραν 
δοκιμαστικόν πλουν, όστις εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Ο πλοίαρχος μετά 
του μηχανικού έμειναν κατενθουσιασμένοι, όταν δε αντί αμοιβής ηρκέσθην να 
τους ζητήσω μίαν ευχαριστήριον επιστολήν, μετ’ ευχαριστήσεως μοι εχορήγησαν 
ταύτην, την οποίαν μέχρι σήμερον δεν εξεμεταλλεύθην. 

Κατά τον Απρίλιον του ιδίου έτους, εν απόγευμα αφίχθη και ηγκυροβόλη-
σε μακράν της προκυμαίας εν ιστιοφόρον 20 τόνων περίπου, όπερ ήτο πλήρες 
στρατού μετά του οπλισμού του. Την επιούσαν εμάθομεν ότι το εκστρατευτικόν 
αυτό σώμα ήτο προωρισμένον διά Τριπολίτιδα,255 ήτις, καταληφθείσα παρά των 
Ιταλών, εντούτοις εξηκολούθει να ανθίσταται, της Τουρκίας προσπαθούσης να 
ματαιώση διά κλεπτοπολέμου την κατοχήν. Οι αξιωματικοί, καίτοι ήσαν πολύ 
ευγενείς, εν τούτοις ήσαν γυναικοθήραι, πράγμα όπερ εσημείωσε μίαν κακήν αρ-
χήν εις την κοινωνίαν Μάκρης, ήτις αργότερον, κατά τον Ευρωπαϊκόν Πόλεμον, 
έλαβε διαστάσεις. Μετ’ αυτών εσχετίσθην αρκετά και τούτο συνετέλεσεν εις την 
μη εξ ολοκλήρου καταστροφήν του εν Λιβισίω κτήματός μας, όπερ κατέλαβον 
ούτοι.256 Κατά το φθινόπωρον, το εκ 200 στρατιωτών σώμα τούτο, επιβιβασθέν 
επί άλλου ιστιοφόρου μεγαλυτέρου, απήρε257 διά να συλληφθή την επομένην 
παρ’ ιταλικού πολεμικού.

254 Διωστήρ: μπιέλα.

255 Τριπολίτιδα (ιταλ. Tripolitania, τουρκ. Trablusgarp, λαϊκά η Τρίπολη της Μπαρμπαριάς): η δυτική περιφέρεια 
της σημερινής Λιβύης, όπου και η πρωτεύουσα Τρίπολη.

256 Οι επιτάξεις των Τούρκων κατά τον Α΄ Παγκ. Πόλεμο εις βάρος κυρίως των μη Μουσουλμάνων υπηκόων 
τους (Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων, Αράβων Χριστιανών κ. ά.) ήσαν ανεξέλεγκτες και τις περισσότερες φορές εντε-
λώς αδικαιολόγητες. Υπό το πρόσχημα δήθεν στρατιωτικών αναγκών, οι Νεότουρκοι υφάρπαζαν ακίνητες περιουσί-
ες, προϊόντα, εργαλεία, ζώα, μέσα (πλεούμενα, άμαξες κ. ά.) ή εμπορεύματα, επέτασσαν ιδιωτικά ή κοινοτικά κτήρια 
(σπίτια, εργοστάσια, σχολεία, νοσοκομεία, εργαστήρια, λέσχες, σωματεία κλπ.), με κύριο σκοπό την καταλήστευση 
των αλλοθρήσκων και την οικονομική εξουθένωσή τους. 

257 Απαίρω: αποπλέω.
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1914

Ο ίδιος ρυθμός, η ιδία έντασις και η αυτή διάθεσις των προϊόντων του αλευ-
ρομύλου, βαίνουσα συνεχώς επιταχυνομένη και αυξανομένη, ενώ το χρηματο-
κιβώτιον εδέχετο τακτικά ρολά των είκοσι χρυσών λιρών. Ενίοτε μικραί προ-
στριβαί μετά του αδελφού μου, Βασιλάκη, με υπενθύμιζον ότι μόνον εγώ δι’ 
αποφασιστικής ενεργείας ήμην ο ενδεδειγμένος να κανονίσω την πορείαν του 
μέλλοντός μου, νυμφευόμενος και ζων μετά της οικογενείας μου ιδιαιτέρως, συν-
εργαζόμενοι δε μετά του Βασιλάκη. Και είναι μεν γεγονός ότι με εζήτησαν πολλά 
κορίτσια καλών οικογενειών, αλλ’ είτε διότι ο αδελφός μου είχε το βέτο αυτεπαγ-
γέλτως επί της υποθέσεως ταύτης είτε διότι συνετέλουν άλλοι λόγοι, [συνέβη] 
να ματαιώνονται αι ενέργειαι. Τελευταίως, μέσω της εξαδέλφης Δωροθέας, το 
γένος Μουσαίου, και της μητρός της, Ειρήνης Σούκα, μοι εγένετο πρότασις διά 
την δίδα Ευτέρπην Κοφτερού. Εκ του γεγονότος ότι εσχηματίσθη εν εμοί κάποια 
αντίδρασις εκ της εκάστοτε αναμίξεως του Βασιλάκη, θα έδιδον τον λόγον μου, 
αν δεν ελάμβανε μια απροσδόκητος συνάντησις μετά του εξαδέλφου Πλάτωνος 
Μουσαίου, καθ’ ην με συνέστησεν ούτος την τακτοποίησίν μου εμπορικώς μετά 
του Βασιλάκη και τον διακανονισμόν των κεφαλαίων μου και ότι, ταύτα πράττων, 
θα επηκολούθει συνεννόησις μεταξύ εμού και της οικογενείας Παυλίδη, καθ’ ην 
θα ελάμβανε χώραν ο αρραβών μου μετά της θυγατρός αυτών Καλλιρρόης, ήδη 
συζύγου μου. Επειδή όμως ο εξάδελφος Πλάτων, φοβούμενος μη προσκρούση 
το ζήτημα του συνοικεσίου, κατά τον διακανονισμόν των μεταξύ εμού και του 
Βασιλάκη λογαριασμών, ή μήπως εκ του γεγονότος ότι εγώ νυμφευόμενος θα 
εχώριζον εκ της οικογενείας του, καθ’ ον χρόνον ο Βασιλάκης ήθελε να συζώ-
μεν, έστω και μετά την αποκατάστασίν μου, διότι αυτό ήτο το συμφέρον του, διά 
τούτο απεφάσισε να μη αναμιχθή περαιτέρω, αλλ’ ούτε δε και να με δηλώση την 
τοιαύτην απόφασίν του, απέναντι της οποίας εκράτησα κι εγώ στάσιν αξιοπρεπή, 
μη ανοίξας ποτέ προς αυτόν την υπόθεσιν ταύτην.

Ούτως είχον τα πράγματα, ότε άλλος αντ’ εκείνου και δη επισημότερον πρό-
σωπον, ο θείος και ανάδοχος της Καλλιρρόης Χαράλαμπος Παυλίδης και αδελ-
φός του πενθερού μου, συναντήσας τον Ιππόλυτον Καζίλλη, οικογενειακόν μας 
φίλον και εις θέσιν πατρός μου, προξενικόν δε πράκτορα της Γαλλίας εν Μάκρη, 
παρ’ ου ετύγχανε και διερμηνέας ο Βασιλάκης,258 εδήλωσεν εις αυτόν την επι-
θυμίαν της οικογενείας του πενθερού μου, δι’ ης μοι προσέφερον την χείρα της 
κόρης του. Ως ήτο επόμενον, ο μεν Ιπ. Καζίλλης εύρε την πρότασιν πολύ ται-
ριαστήν και αρμόζουσαν, ενώ ο Βασιλάκης μετά δυσφορίας ήκουσε ταύτα, εγώ 
δε, επειγόμενος να τελειώσω οπωσδήποτε την υπόθεσιν, έσπευσα να ετοιμάσω 
μεγάλα χρυσά νομίσματα δι’ αρραβώνα. Ενώ, λοιπόν, τοιαύτα εσχεδιάζοντο υφ’ 
ημών και ανέμενον περισσοτέραν προσέγγισιν, αίφνης όλως ενάντια, συντελέ-
σαντα εις την ματαίωσιν του συνοικεσίου, διέκοψαν την περαιτέρω προσέγγισιν. 

258 Βλ. υποσημ. 104, σελ. 46.
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Εις τούτο συνετέλεσεν η σπουδή του εν Κιοτζεγέζ259 αδελφού της Καλλιρρόης, 
μακαρίτου Δάνου, όστις, εν τη επιθυμία του να εύρη ανώτερον εμού γαμβρόν 
διά την αδελφήν του, επρότεινεν εις τον εκεί διαμένοντα μηχανικόν μεταλλείων 
Γεωργίου την χείρα της αδελφής του, πράγμα όπερ επέτυχε παρ’ αυτού.

Τοιουτοτρόπως, ματαιωθέντος οριστικώς του μεταξύ μου συνοικεσίου, εδέ-
χετο η μέλλουσα σύζυγός μου εντός ολίγου χειροφίλημα εκ μέρους του νέου 
γαμβρού, ενώ εγώ κατέπιον το δυσάρεστον αυτό γεγονός, όπερ ηθικώς πολύ με 
εκόστιζε! Και ο μεν νέος γαμβρός, επειγόμενος να επιστρέψη εις Ελλάδα, ένθα η 
οικογένειά του, απεχαιρέτα την μνηστήν του, με σκοπόν να επιστρέψη και τελέση 
τους γάμους του, ενώ εν τω μεταξύ γοργά τα πολεμικά γεγονότα εκ του Παγκο-
σμίου Πολέμου έκλειον την μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας επικοινωνίαν, ήτις 
και έκλεισε τελικώς κάθε ελπίδα πραγματοποιήσεως του συνοικεσίου τούτου.260 

Εις την αρχήν του έτους τούτου, μεσολαβούντος του εξαδέλφου Πλάτωνος, 
ανέλαβον την εγκατάστασιν καταρράκτου (ξυλουργικού μεγάλου πριονιστηρίου) 
του Τούρκου Οσμάν Νουρή, εις την κορυφήν του δάσους Τεζλή Πελ.261 Προς τον 
σκοπόν τούτον, μετέβη εις Σμύρνην και παρήγγειλα εις το μηχανουργείον του Σ. 
Καλοχαιρέτα τα μηχανήματα του καταρράκτου, τα οποία παραλαβών επέστρεψα 
εις Μάκρην, ένθεν κατά τας αρχάς Απριλίου, μετά την αποστολήν των μηχανη-
μάτων εις το περί ου λόγος δάσος, εξεκίνησα κι εγώ διά την εγκατάστασιν.

Επί τη ευκαιρία της εν Σμύρνη επισκέψεώς μου, ηγόρασα την μεν Μαρίαν 
πελωρίαν περιλαίμιον χρυσήν άλυσον, όπως τότε συνηθίζετο, αξίας 20 λιρών 
Τουρκίας χρυσών, και σχετικήν τουαλέταν. Την βαπτιστικιάν μου Ειρήνην του-
αλέταν γκρι και διάφορα άλλα σχετικά, και τον Βασιλάκη τρία κουστούμια, δύο 
παλτό και παπούτσια δι’ όλους εν γένει και υφάσματα διά τα παιδιά, αξίας περί-
που 100 λιρών χρυσών. Διά την αγοράν και ράψιμο των φορεμάτων, με εβοή-
θησεν η εξαδέλφη Βαρβάρα Β. Μουσαίου. 

Μετά την εγκατάστασιν του καταρράκτου, επέστρεψα εις Μάκρην και εντός 
ολίγου ελάμβανε χώραν το επεισόδιον της δολοφονίας του διαδοχικού (sic) ζεύ-

259 Το Κιοτζεγέζ, Κιοτζεγίζ, Κιοϊτζεΐζ ή ο Κοϊτζές, Κιοτζές, Κιοϊτζές (τουρκ. Köyceğiz) είναι παραλίμνιο χωριό, 
κτισμένο στη βόρεια όχθη της ομώνυμης λιμνοθάλασσας, 73 χλμ. Β.Δ. από τη Μάκρη και 15 χλμ Β.Α. από το Ταλιάνι, 
στην περιοχή των αρχαίων πόλεων Καύνου και Θήρας. Ήταν έδρα καζά και υπαγόταν στο σαντζάκι του Μέντεσε (βλ. 
υποσημ. 10, σ. 13). Οι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν και εγκαταστάθηκαν στο ευρισκόμενο μόλις σε 5 χλμ. απόσταση  
Γιουκσέκουμο (τουρκ. Yüksekkum, που σημαίνει «Ύψωμα της άμμου», επειδή ήταν κτισμένο στο βόρειο άκρο της 
λίμνης, όπου είχε πολλή άμμο). Γι' αυτό το λόγο συχνά γίνεται σύγχυση ανάμεσα στα δυο χωριά.

260 Η αφήγηση ζωής του Θεοδοσιάδη σταματάει το 1915, αλλά στα σύγχρονα ημερολόγια εξορίας (τα «Σημειω-
ματάρια») γράφει για τον γάμο του: «Ηρραβωνίσθην την 8ην Μαΐου του 1920, περί ώραν 8ην εσπερινήν, ανεπισήμως 
ένεκα του θανάτου του γυναικαδέλφου, εν τη οικία του πεθερού μου, ένθα και αντήλλαξα δώρα ήτοι μνήστρα. Ενυμ-
φεύθην την 4ην Οκτωβρίου του 1920 και ώραν 4ην απογευματινήν εν τω εν Μάκρη Ιερώ Ναώ του Αγίου Νικολάου, λιτά 
όμως διά τους αυτούς ως και άνω λόγους. Το μυστήριον του γάμου ετέλεσαν οι ιερείς Πατήρ Αναστάσιος και Π. Αντώνιος, 
έψαλλε δε ο αγαπητός φίλος Γεώργιος Πολίτης. Εν Δάρεντε, ευρισκόμενος εν εξορία, 19 Σεπτεμβρίου 1920.»

261 Το δάσος Τεζλί Μπελ (τουρκ. Tezli Bel) βρίσκεται σε οροπέδιο ανάμεσα στα ψηλά βουνά Ακντάγ (Küçük 
Akdağ) και Γιουμρούνταγ (Yumrudağ), Α. της Μάκρης, στην περιφέρεια της αρχαίας Τλω.
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γους της Αυστρίας, την 13ην Αυγούστου,262 υπό του Σέρβου την καταγωγήν, 
Αυστριακού δε υπηκόου [Γ. Πρίντσιπ]. Τούτο υπήρξε αφορμή του Πρώτου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, εις τον οποίον έλαβε μέρος και η Τουρκία το επιόν έτος,263 
και κατά τον οποίον εξήλθον μεν νικηταί οι περί την Αγγλίαν σύμμαχοι φαινο-
μενικώς, ενώ κυρίως κατεστράφη όλος ο κόσμος, καθ’ ότι, διαρκέσαντος του πο-
λέμου επί τετραετίαν, εξηφανίσθησαν εκ του προσώπου της γης συνεπεία τούτου 
είκοσι εν όλω εκατομμύρια αθώων ανθρώπων εμμέσως ή αμέσως!264 

1915

Με την έναρξιν του ως άνω πολέμου εχαλαρώθη και η εργασία μας, αφ’ ενός δι-
ότι έπαυσε κάθε εμπορική κίνησις και αφ’ ετέρου διότι, συνεπεία της αναμίξεως 
και της Τουρκίας, εκηρύχθη γενική επιστράτευσις και κήρυξις εκ μέρους ταύτης 
του πολέμου υπέρ της Γερμανίας και κατά των συμμάχων. Της επιστρατεύσεως 
εξαιρούντο επί εν έτος οι πληρώνοντες 44 λίρας, πράγμα όπερ συνετέλεσεν εις 
το να απαλλαγούν πολλοί, μεταξύ των οποίων φυσικά και ημείς οι τρεις αδελφοί, 
πληρώσαντες τρία αντισηκώματα.265 Εν επί πλέον κακόν δι’ ημάς ήτο η απώλεια 
της προστατεύσεως (sic) των συμφερόντων μας εκ μέρους της Γαλλίας, διότι η 
Τουρκία αμέσως με την κήρυξιν του πολέμου, απεκήρυξε και το βαρύ δι’ αυτήν 
φορτίον των διομολογήσεων,266 ήτοι υποχρεώσεων αυτής προς τα ευρωπαϊκά 
κράτη να σέβεται και να μη δικάζη αμέσως τους ξένους υπηκόους. Συγχρόνως 
επηκολούθησεν αθρόα έκδοσις χαρτονομίσματος267 και εξαφάνισις του χρυσού 

262 Η δολοφονία του διαδόχου της Αυστροουγγαρίας Φερδινάνδου και της γυναίκας του Σοφίας διαπράχθηκε 
από τον εθνικιστή Σέρβο φοιτητή Γαβρίλο Πρίντσιπ, στις 28 Ιουνίου 1914, στο Σεράγεβο της Βοσνίας, που τότε ανήκε 
στην Αυστροουγγαρία. Η δολοφονία εκείνη αποτέλεσε την κυριότερη αφορμή για την έναρξη του Α΄ Παγκ. Πολέμου 
(28 Ιουλίου 1914 - 11 Νοεμβρίου 1918).

263 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν βγήκε στον πόλεμο το 1915, αλλά συμμετείχε από την αρχή (3 Νοεμβρίου 
1914) στον Α΄ Παγκ. Πόλεμο, ως σύμμαχος της Γερμανίας, της Αυστροουγγαρίας και της Βουλγαρίας κατά της Εγκάρ-
διας Συνεννόησης (Entente Cordiale, Αντάντ), στην οποία συμμετείχαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία, η Ιταλία (από το 
1915) και διάφορες άλλες χώρες. Συνθηκολόγησε την 30ή Οκτωβρίου 1918, με την ανακωχή του Μούδρου Λήμνου, 
και παρεδόθη στους συμμάχους.

264 Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια τα θύματα του πολέμου. Υπολογίζεται ότι οι νεκροί στρατιώτες ανέρχονται σε 9 
περίπου εκατομμύρια, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20 εκατομμύρια. Οι άμαχοι πολίτες που έχασαν τη ζωή τους 
υπερβαίνουν τους 25 εκατομμύρια.

265  Αντισήκωμα: ο στρατιωτικός φόρος μπεντέλι (τουρκ. bedel), τον οποίο πλήρωναν οι μη Μουσουλμάνοι υπή-
κοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να μην υπηρετήσουν τη θητεία τους στον τουρκικό στρατό, όπου οι συνθή-
κες για τους μη Μουσουλμάνους ήταν εξοντωτικές και ιδιαίτερα σκληρές. Συνήθως οι Χριστιανοί πλήρωναν δυο και 
τρεις φορές το μπεντέλι (εάν μπορούσαν) και στο τέλος πάλι τους στράτευαν, με στόχο πρώτα την οικονομική τους 
αφαίμαξη κι έπειτα τη φυσική τους εξόντωση από τις κακουχίες στα διαβόητα «τάγματα εργασίας» (αμελέ ταμπουρού) 
του νεοτουρκικού καθεστώτος. 

266 Με την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον πόλεμο, η νεοτουρκική κυβέρνηση είχε την ελευθερία 
να υλοποιήσει ένα βασικό στόχο του προγράμματός της, την κατάργηση των διομολογήσεων, των συμφωνιών δηλα-
δή που επί αιώνες παραχωρούσαν δικαίωμα ετεροδικίας, προνομίων και προστασίας στους ξένους υπηκόους που 
ζούσαν στην αυτοκρατορία.

267 Στις αρχές του 1915, κατά τη διάρκεια του πολέμου, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Οθωμανική Αυ-
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και αργύρου. Ο αλευρόμυλος ηργάζετο διά λογαριασμόν του στρατού, εξ ου είχο-
μεν απολαβάς κατά το μάλλον ή ήττον μετρίας.

Tα παράλια κατέλαβε τάγμα χωροφυλακής υπό την διοίκησιν του ταγματάρ-
χου Αλβανού [κενό στη θέση του ονόματος], όστις ήτο τύπος αυστηρού και σα-
τραπικού (sic) ανθρώπου. Ούτος διενήργησεν εράνους268 εις είδη ρουχισμού 
και άλλα διά τον στρατόν, δι’ Eπιτροπής, ης μέλη ήσαν εκ των Χριστιανών ο 
Πλάτων Μουσαίος και ο Κυριακός Κρεμμυδάς. Συνέβη ποτέ να καλέση κι εμέ 
εις το γραφείον της Eπιτροπής διά να εγγραφώ. Δυστυχώς εκείνην την ώραν 
ήμην απησχολημένος με την επισκευήν οδοντωτών τροχών της μυλόπετρας και 
δεν μετέβην αμέσως. Τούτο έγινε και δευτέραν φοράν, ενώ την τρίτην εξεμάνη 
ο κομπορρήμων269 διοικητής, όστις διέταξε την βία προσαγωγήν μου. Μετ’ ολί-
γον, εν συνοδεία εισηρχόμην εις το γραφείον της Eπιτροπής και απολογούμενος 
εδικαιολογήθην διά την καθυστέρησίν μου, ήτις ήτο συνέπεια της βλάβης του 
μύλου, όστις άλεθε σιτηρά του στρατού. Από άγριος έγινε πράος και από κατη-
γορούμενος εγενόμην εκτιμούμενος! Το επεισόδιον έληξε δι’ εισφοράς μου υπέρ 
του στρατού ενός σάκκου αλεύρου.

Εις το τάγμα του ρηθέντος διοικητού, υπηρέτει και τις επιλοχίας Χουσνή Τσα-
ούς,270 όστις μας υπεχρέωσε να μας υπογράφει περισσοτέρας ποσότητας αλεύ-
ρου και να τον δίδωμεν εις αντάλλαγμα το ήμισυ της αξίας αυτών εις χρυσόν, 
συμφώνως με την τρέχουσαν τιμήν της λίρας. Καίτοι η πράξις ετιμωρείτο δι’ 
αγχόνης, αν ανεκαλύπτετο, ευρέθημεν προ άλλης απειλής, δι’ ης, αν δεν εστέρ-
γωμεν, θα μας εσκότωνε οπωσδήποτε, διότι εν τη μανία του να θησαυρίση και 
με την ελπίδα ότι ευχαρίστως θα εδεχόμεθα την πρότασίν του, μας επρότεινε 
την δοσοληψίαν ταύτην. Επειδή δε η άρνησίς μας θα ήτο δι’ αυτόν μία απειλή 
παντοτινή, διά τούτο έθεσε ως όρον την απειλήν ταύτην, ήτις και επέτυχε, διότι η 
θέσις μας ήτο τραγική και απεφασίσαμεν να ενδώσωμεν, διότι η άρνησίς μας θα 
ήτο χείρον κακόν.271 Ευτυχώς, ουδέν ατύχημα συνέβη εις το μέλλον, συνεπεία 
της υποθέσεως ταύτης, ενώ ο Χουσνή Τσαούς μας εχρησίμευσε μετά πάροδον 
επτά ετών, όπως θα αναφερθώ. Εν τω μεταξύ, το τάγμα του ως άνω διοικητού 
αντικατέστησεν άλλο τάγμα, με διοικητήν τον ταγματάρχην Ταχίρ πέην,272 άνδρα 
πολύ σοβαρόν και δραστήριον, του οποίου οι υπ’ αυτόν αξιωματικοί, καίτοι ευ-

τοκρατορία χαρτονόμισμα, οι λεγόμενες μπανκανότες ή παγκανότες (ιταλ. banconota). Αρχικά η χάρτινη λίρα ήταν 
ίσης αξίας με τη χρυσή, πολύ γρήγορα όμως περιέπεσε σε τόσο μεγάλη υποτίμηση, ώστε μια χρυσή άξιζε 5 περίπου 
μπαγκανότες πριν από το 1922.

268 Κατά τα χρόνια του πολέμου, η νεοτουρκική κυβέρνηση διενεργούσε πολύ τακτικά εράνους, δήθεν για τις 
έκτακτες ανάγκες του πολέμου, στους οποίους η συμμετοχή των Χριστιανών ήταν υποχρεωτική και συχνά εξαναγκα-
στική, παρότι παρουσιαζόταν ως προαιρετική.

269 Κομπορρήμων: αλαζονικός, υπερφίαλος.

270 Τουρκ. Hüsnü Çavuş.

271 Αυτή η συχνά ανεξέλεγκτη τακτική χρηματισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, που ασκούσαν, μάλλον συστημα-
τικά, οι αξιωματούχοι και οι κάθε λογής υπάλληλοι της οθωμανικής διοίκησης ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, 
χαρακτηριστικό της κακοδαιμονίας και της διαφθοράς, οι οποίες κυριαρχούσαν τότε στο κράτος. 

272 Τουρκ. Tahir bey. Πέης: ο μπέης στο λιβισιανό ιδίωμα, όπου ο φθόγγος μπ προφέρεται ως π.
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γενείς, εντούτοις ήσαν φανατικοί. Μεταξύ αυτών, ο Σουρεγιά πέης,273 με γυναίκα 
Χριστιανήν, ήτο τόσον ευγενής, όσον και φανατικός, επειδή δε, όπως συμβαίνει 
συνήθως, μεταξύ των Χριστιανών υπήρχον και προδόται,274 δραττόμενος της 
ευκαιρίας ταύτης, εξέσπασε καθ’ ημών μετά μανίας. Οι προδόται και προδότριαι 
ήσαν οι εξής:

1. Είς δικηγόρος εκ των τριών τοιούτων, ούτινος το όνομα σκοπίμως
 αποφεύγω να γνωρίσω, εξ εντροπής διά λογαριασμόν του.
2. Κάποιος Μιχαλάκης, όστις ηρέσκετο να κομψεύεται και να ενδύεται
 στρατιωτικήν περισκελίδα και χακί σακάκι και όστις, ευρεθείς
 εις Σμύρνην κατά την κατοχήν αυτής, υπέστη φοβερά αντίποινα.
3. Μια γυνή εκ Λιβισίου.
4. Μια γυνή εκ Μάκρης, η Μ. Σ.
5. Μια γυνή εκ Μάκρης, η Β. Π. κ.ά.
Αι δυο τελευταίαι ήσαν και προαγωγοί, η δε προτελευταία συνετέλεσε εις το 

να αυτοκτονήση δηλητηριασθείσα μία κόρη ενός δικηγόρου, διά να αποκρύψη 
το παρείσακτον ενός Τούρκου επιλοχία, τη μεσολαβήσει της βρωμεράς ταύτης 
γυναικός. Επίσης και άλλη τις, η Ευτυχία Μέντου, ήτο προδότρια και μοιχαλίς.

Είναι αληθές ότι, συνεπεία των ιδιοτήτων μου, αλλά και εκ του γεγονότος 
ότι ήμην ησύχου χαρακτήρος και πολύ προσεκτικός, όχι μόνον επέρασα πολύ 
καλά με το τάγμα τούτο, αλλά και προσέφερον υπηρεσίας αρκετάς. Ούτω, με την 
σχεδίασιν της προσωπογραφίας του Σουρεγιά εξησφάλισα την φιλίαν του. Εν 
τω μεταξύ, εσχεδίασα με καλλιτεχνικά γράμματα τουρκικάς πινακίδας διά καθο-
δήγησιν των στρατιωτών, πλην του καθήκοντός μου εν τω αλευρομύλω, διά το 
άλεσμα των σιτηρών του στρατού. 

Η πρώτη στρατιωτική πράξις του Σουρεγιά εν Μάκρη κατά των Χριστιανών 
ήτο η εξορία επί κατηγορία των συμπολιτών Γ. Λαζαρίδη, Πλάτωνος Μουσαίου, 
Χαρ. Παυλίδη, Π. Πασχαλίδη κ. ά., αποθάντων πάντων, του ενός κατόπιν του 
άλλου σε λίγους μήνες, εντός των φυλακών Δενιζλίου,275 από εξανθηματικόν 
τύφον.276 Η τελευταία λέξις του εξαδέλφου μου, μακαρίτου Πλάτωνος Μουσαίου, 

273 Τουρκ. Süreyya bey.

274 Το φαινόμενο αυτό ήταν συχνό στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικά 
την εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και του Μεγάλου Πολέμου. Τότε υπήρχαν αρκετοί συνεργάτες των Οθωμανών, 
καταδότες κλπ., οι οποίοι απέβλεπαν στο προσωπικό τους όφελος.

275 Το Ντενιζλί ή Δενιζλί (τουρκ. Denizli) είναι μια μεγάλη οθωμανική πόλη της Δυτ. Μ. Ασίας, στα όρια της 
Φρυγίας με την Καρία, χτισμένη πολύ κοντά στις σπουδαίες αρχαίες και βυζαντινές ελληνικές πόλεις Λαοδίκεια, 
Κολοσσές, Χώνες και Ιεράπολη. Διοικητικό, συγκοινωνιακό και οικονομικό κέντρο των Οθωμανών, με δραστήρια 
ελληνική κοινότητα, απέχει περί τα 230 χλμ. Β.-ΒΑ. της Μάκρης, μέσα από δύσβατα και υψηλά όρη. 

276  Η πρώτη εξορία έλαβε χώρα στα τέλη του 1916, με την κατηγορία της κατασκοπείας και εσχάτης προδοσίας. 
Μέλη της Εφοροδημογεροντίας και Χριστιανοί προεστοί της περιοχής κατηγορήθηκαν ότι βρίσκονταν σε συνεννόηση 
τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ (το Αγγλικό Προξενείο Ρόδου και τους Γάλλους του Καστελορίζου) και διεβίβαζαν 
με επιστολές και με τους φυγόστρατους που κατέφευγαν στη Ρόδο και στο Καστελόριζο πληροφορίες στρατιωτικής 
φύσεως. Αφορμή στάθηκε η εύρεση κάποιων σχετικών επιστολών. Η σφραγίδα του σωματείου Μακρηνολιβισιανών 
«Αδελφότης Λεβησίου - Μάκρης» και οι υπογραφές του αρχιερατικού επιτρόπου και του γραμματέα της Εφοροδημο-
γεροντίας σε κάποιες από τις επιστολές ήταν αρκετές αποδείξεις για την εξορία και την καταδίκη πολλών μελών της 
δημογεροντίας και εφορίας Μάκρης.
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όταν μας απεχαιρέτα εκ Μάκρης, ήτο: «Αφήνομε γεια, συμπολίται!».
Το θέρος αυτό, διάφοροι λόγοι μάς υπεχρέωσαν να συγκατοικήσωμεν μετά 

του μακαρίτου εις θέσιν πατρός μας Ιππολ. Καζίλλη, εις το εν Λιβισίω κτήμα του 
Αν. Σαράφη, και περάσαμε πολύ καλά. Μεταξύ των συμπολιτών μου, την πρώ-
την θέσιν ως εθνικός ήρως και μάρτυς κατέχει ο αείμνηστος Ιωάννης Β. Αγιορεί-
της,277 πατήρ του ενταύθα διαπρεπούς και νεαρού δικηγόρου Β. Ι. Αγιορείτου. 
Ο ρηθείς Ιωάννης Αγιορείτης ήτο ο μόνος, όστις ηργάσθη κατά των Τούρκων, 
προδίδων τας ενεργείας των εις το εν Ρόδω πρακτορείον των Άγγλων, αφανώς 
και μετά μεγάλης επιμελείας και τακτικής. Την εποχήν αυτήν, κατόπιν προδοσίας 
γινομένης εκ μέρους του προαναφερθέντος δικηγόρου, απεκαλύφθη απόδρασις 
μεγάλης ομάδος φυγοστράτων, κρυπτομένων και προωρισμένων να αποδρά-
σωσι εκ των παραλίων Μάκρης και Λιβισίου. Εις την καταγγελίαν έσπευσαν 
αμέσως αι στρατιωτικαί αρχαί Μάκρης και κατώρθωσαν να συλλάβωσι και φο-
νεύσωσι και εξοντώσωσιν οπωσδήποτε την εν λόγω ομάδα. Ως ήτο επόμενον, 
ο Ι. Αγιορείτης, εφοδιάσας έναν εκ των φυγοστράτων δι’ επιστολής και παραπε-
σάσης ταύτης, ευρέθη τυχαίως από το τουρκικόν απόσπασμα. Και εκ διαφόρων 
γεγονότων, την επομένην ημέραν, συνελήφθη ο Αγιορείτης, όστις υπεβλήθη εις 
φοβερά βασανιστήρια διά να ομολογήση συνενόχους κτλ. Η ανωτερότης του γί-
γαντος εκείνου εφάνη από την πρώτην στιγμήν της συλλήψεώς του, καθ’ ότι όχι 
μόνον δεν ομολόγησε κανέναν, αλλά και υπέστη μόνος του μετά παραδειγματι-
κής καρτερίας και υπομονής τα φρικωδέστερα βασανιστήρια και μαρτύρια μέχρι 
«Η αρχή της απέλασης έγινε κατά τα τέλη του 1916. Κατ’ αρχάς εστάλησαν στο στρατοδικείο του Ντενιζλή η εφοροδημο-
γεροντία του Λιβυσσίου, αποτελούμενη από 11 άτομα, με την κατηγορία ότι συνεννοούνται με το Ελληνικό Προξενείο της 
Ρόδου. Όλοι αυτοί πέθαναν εκεί, άλλοι από κακώσεις και άλλοι από εξανθηματικό τύφο.» (Κ.Μ.Σ., Περιφέρεια Μάκρης, 
Λιβίσι, Νικ. Ανδριώτης. Πληροφορητές: Σάββας και Ειρήνη Γαβαθά).

277 Ο δικηγόρος Ιωάννης Β. Αγιορείτης κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία και απαγχονίστηκε το 1915. Η 
αυτοθυσία του τον κατατάσσει μεταξύ των σπουδαίων εθνομαρτύρων της Μ. Ασίας του 20ού αι. Για τις συλλήψεις 
των δημογερόντων και την καταδίκη του Αγιορείτη, βλ. Πασχαλίδης: 117: «Εις Λεβήσιον υπήρχεν ομάς ανθρώπων, 
οι οποίοι είτε από συμπάθειαν προς τον αγώνα της Αντάντ, είτε ως κατάσκοποι της Γαλλίας ήρχοντο εις συνεννόησιν 
με τους Γάλλους Καστελλορίζου και τον εν Ρόδω Άγγλον Πρόξενον. Εις αυτούς έγραφον την στρατιωτικήν δύναμιν της 
περιοχής Μάκρης, τον τόπον του στρατωνισμού και των φυλακίων, τας στρατιωτικάς κινήσεις και αποθήκας και άλλας 
συναφείς στρατιωτικάς ειδήσεις, ων συνέπεια η καταστροφή των δύο υποβρυχίων εις Σύμπολον κ. ά. Τας επιστολάς 
διεβίβαζον διά φυγοστράτων, ζητούντων καταφύγιον εις Καστελλόριζον ή Ρόδον και προς πίστωσιν των γραφομένων ως 
αξιοπίστων ειδήσεων έθετον, εκ συνεννοήσεως ως φαίνεται, την σφραγίδα του κοινού σωματείου Μακρηνολεβησανών 
«Αδελφότης Λεβησίου - Μάκρης» και τας υπογραφάς του Αρχιερατικού Επιτρόπου και του Γραμματέα της Εφοροδημο-
γεροντίας. [...] Επιστολή έπεσεν εις χείρας Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος παρέδωκεν αυτήν εις τας Τουρκικάς Αρχάς. 
Τούτο ήρκεσε διά να συλληφθούν όλοι οι Εφοροδημογέροντες Λεβησίου - Μάκρης, να υποβληθούν εις εξαντλητικάς 
ανακρίσεις, ν’ απομονωθούν, να φυλακισθούν και τέλος, μετά πολλάς μεσαιωνικάς δοκιμασίας, να παραπεμφθούν εις το 
Στρατοδικείον Δενισλή να δικασθούν. [...] Είναι δε Γεώργιος Λαζαρίδης, δικηγόρος, Πλάτων Μουσαίος, Χαράλ. Παυλίδης, 
Παπα-Δημήτριος Χαστάς, Αρχ. Επίτροπος Λεβησίου, Κυρ. Τσακκίρης, διδάσκαλος, Πασχ. Πασχαλίδης, έφορος, Γεώρ. 
Αναγνωστόπουλος, γραμματεύς εφοροδημογεροντίας, Ιωάν. Αγιορείτης, Γεώργ. και Δουλής Πανηγύρης, Κωστούλης, 
Μαυρίκος, Εμμ. Φακής, Πανηγ. Δουλής, Νίκος Χατζη Δουλή, Σάββας και Γεώργ. Κοντού, Νικόλ. Καμπούρης, Μιχ. Δελη-
πάσης, Ι. Βαϊρακτάρης, Αντ. και Μιχ. Χ. Αντωνίου, Παπαντώνιος Νικολάου, Κων/νος Γεωργάς και οι 9 Μουχτάρηδες και 
Ιχτιάρηδες. Τούτων τέσσαρες μόνον εσώθησαν από τον δι’ ανηκούστων μαρτυρίων θάνατον, τον οποίον εδοκίμασαν όλοι, 
αθωωθέντες μεταθανατίως υπό του Στρατοδικείου, οία ειρωνεία! Πλην των Γεωρ. Πανηγύρη, Γεωρ. Αναγνωστοπούλου 
και Ιωαν. Αγιορείτου καταδικασθέντων εις τον δι’ αγχόνης θάνατον ως ενόχων προδοσίας! Τούτων ο Ιωάν. Αγιορείτης 
ανέλαβε την ευθύνην των επιστολών, διακηρύσσων την αθωότητα των λοιπών θυμάτων.» Ο γιος του Αγιορείτη έγινε 
μετά δικηγόρος της εταιρείας “Εργάνη”.
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τελευταίας πνοής! Συνεπεία της προδοσίας ταύτης, πολλοί Χριστιανοί εφυλακί-
σθησαν και εφονεύθησαν και εκ των δύο πόλεων.

Μικραί ποσότητες σίτου περιελθούσαι εις χείρας μας εξ αγοράς, μας επέτρε-
ψαν να ετοιμάσωμεν ολίγα άλευρα, τα οποία ηγόρασε Τούρκος πλοίαρχος εκ 
Ρόδου. Μετά την παραλαβήν των εν λόγω αλεύρων, ο πλοίαρχος, τη υποκινήσει 
του δημάρχου, εζύγισε δι’ οργάνου της Δημαρχίας τα άλευρα, τα οποία ήσαν 
ολίγον ελλιπή, συνεπεία της φύρας. Καίτοι εκ του νόμου είχομεν κάθε δίκαιον, 
εντούτοις, ως εκ της εμπολέμου καταστάσεως και εκ του γεγονότος ότι είμεθα 
Χριστιανοί, μας εμήνυσε εις τον εισαγγελέα και μόνον κατόπιν δωροδοκίας 50 
λιρών χρυσών, μέσω του εν Μάκρη χωροφύλακος Ετέμ προς τον εν Μούγλοις278 
εισαγγελέα εφετών, απηλλάγημεν. 

Εδώ τελειώνει το χειρόγραφο του Στ. Θεοδοσιάδη,
που διέκοψε ο αιφνίδιος θάνατός του το 1943.

278 Τα Μούγλα (τουρκ. Muğla), χτισμένα στη θέση των αρχαίων Μωβόλων της Καρίας, απέχουν από τη Μά-
κρη 140 χλμ. Β.-ΒΔ. Ήταν η πρωτεύουσα του σαντζακιού Μεντεσέ,στο οποίο ανήκαν η Μάκρη και το Λιβίσι, και το 
σπουδαιότερο διοικητικό-στρατιωτικό κέντρο της περιοχής. Στην μικρή πόλη ζούσε ως το 1922 μια ακμαία ελληνική 
κοινότητα περίπου 3.000 ατόμων, με ναό της Παναγίας, ανάμεσα σε 7.000 Τούρκους κι ελάχιστους Εβραίους.
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Ημερολόγιο Εξορίας 1921

Ιούλιος 1921
Ιστορικαί αναμνήσεις βίου μου

Εξορίσθην εκ Μάκρης, κατά την γενικήν εξορίαν την 5/18 Ιουλίου,279 ημέραν 
Δευτέραν και ώραν 10 π. μ. του 1921 μεθ’ ετέρων 35 συμπολιτών μου, εν όλω 
36,280 οίτινες ήσαν ο αδελφός μου Βασίλειος,281 ο γυναικάδελφός μου Ευριπίδης 
Παυλίδης, ο σύγγαμβρός μου Κωνσταντίνος Κρεμμυδάς, ο Χριστόδουλος Παπα-

279 Τα χρόνια του Α΄ Παγκ. Πολέμου, οι οθωμανικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν έκτακτα στρατιωτικά μέτρα από το 
φόβο της απόβασης των Αγγλογάλλων στα μικρασιατικά παράλια και της κατασκοπείας και συνεργασίας των ντόπιων 
Χριστιανών με τον εχθρό. Ένας φόβος, ο οποίος δεν ήταν ανυπόστατος, όπως δείχνουν οι μαρτυρίες για αυτόνομες 
δράσεις υπέρ των Αγγλογάλλων στα παράλια της Λυκίας, κυρίως στα νησιά Ταρσανά και Μαλλιονήσι, δράσεις τις οποίες 
βοηθούσε η μορφολογία της περιοχής με τα πολλά νησιά. Ένα από τα στρατιωτικά μέτρα ήταν οι εκτοπισμοί του ανδρι-
κού και κάποτε και του συνολικού πληθυσμού στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Για 
τους άντρες σε ηλικία στράτευσης εκτοπισμός σήμαινε εργασία στα εργατικά τάγματα (αμελέ ταμπουρού). Για τους πιο 
ηλικιωμένους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σήμαινε εξορία, όπου αν γλύτωναν από τις κακουχίες, τις επιδημίες και 
τις διώξεις, έπρεπε να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε άγνωστες περιοχές του εσωτερικού της Μ. Ασίας.

280 Ο Παλλύκιος Σύλλογος «Τελμησσός», σε επιστολή του, με την οποία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ασκή-
σει πιέσεις, αναφέρει μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισθέντων: «Περιήλθεν βεβαίως εις γνώσιν Υμών ότι οι Τούρκοι εξετό-
πισαν εκ Μάκρης και Λιβησίου της Λυκίας πεντήκοντα πέντε (55) ομογενείς ημών αποστείλαντες αυτούς εις Μούγλα. Η 
κτηθείσα πείρα εκ των εκτοπισμών των παρελθόντων ετών μαρτυρεί ότι ουδείς των ατυχών τούτων θα επανέλθη εις 
την πατρίδα του, αι δε περιουσίαι αυτών κινηταί και ακίνητοι θα περιέλθωσι ταχέως εις την κατοχήν των εκτοπισάντων 
αυτούς. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των εκτοπίσεων, ήτοι η διά των κακουχιών εξόντωσις των Ομογενών και η 
διαρπαγή των περιουσιών αυτών. Ατυχώς αι πράξεις αύται των Τούρκων λαμβάνουσι χώραν προ των ομμάτων των ορ-
γάνων της Ιταλικής Κυβερνήσεως, άτινα όμως ου μόνον δεν παρεμποδίζουσι ταύτας, αλλ’ εν πολλοίς και υποδαυλίζωσιν 
αυτάς. Είμεθα εν γνώσει των ενεργειών Υμών διά της διπλωματικής οδού προς αποσόβησιν των καταστροφών τούτων 
διά των Ιταλικών αρχών, δυστυχώς όμως, όπως και ανωτέρω είπομεν, η πείρα μας εδίδαξε ότι αι τοιαύται ενέργειαι δεν 
φέρουσι την θεραπείαν του κακού και απόδειξις άμεσος ότι μετά τας ενεργείας Υμών παρά τη Ιταλική Κυβερνήσει επί 
του ζητήματος τούτου, αφενός οι εις Μούγλα εκτοπισθέντες ου μόνον δεν επέστρεψαν εις Μάκρην, αλλά ωδηγήθησαν εκ 
Μούγλων εις Έρεγλι, εις πόλιν κειμένην ανατολικώτερον και του Ικονίου, αφ’ ετέρου δε συνετάχθη εν Μάκρη και Λιβη-
σίω και νέος κατάλογος εκτοπισμού εξ ογδοήκοντα τριών (83) ομογενών, οίτινες βεβαίως θα υπέστησαν την τύχην των 
άλλων. Ένεκα τούτων, κ. Υπουργέ, προαγόμεθα να υποδείξωμεν Υμίν δύο τρόπους αποτελεσματικούς προς κατάπαυσιν 
ανηκούστων τούτων μαρτυρίων των ομογενών μας.[...]. Ο πρόεδρος Καλαφάτης Οικονόμος, ο γ. γραμματεύς Μ.Σπανός, 
ιατρός». Βλ. Ι.Α.Υ.Ε.,1921, 18, 4, 1, Ιταλία. Εκτοπίσεις Ελλήνων στην ιταλοκρατούμενη ζώνη της Μικράς Ασίας. Παλλύ-
κιος Μικρασιατικός Σύλλογος «Τελμησσός», εν Αθήναις, 31 Ιουλίου 1921, αρ. πρ. 580 (Υπ. Εξ., 9286).

281 Το 1921 εξορίστηκαν 36 Μακρηνολιβισιανοί πρόκριτοι, με την κατηγορία της κατασκοπείας και προδοσίας. 
Αφορμή στάθηκε η παλαιότερη εύρεση επιστολών στα ελληνικά και στα γαλλικά, οι οποίες θεωρήθηκαν αποδεικτικά 
στοιχεία συνεννόησης με τον εχθρό, αλλά και η γενικότερη δράση τους τόσο στα χρόνια του Α΄ Παγκ. Πολέμου, όσο 
και μετά την ανακωχή. Μεταξύ των προκρίτων εκτοπίστηκαν οι τρεις αδελφοί Θεοδοσιάδη. Από τα τρία αδέλφια, ο Θε-
οδόσιος έχασε τη ζωή του από την επιδημία του εξανθηματικού τύφου, ενώ οι Στέλιος και Βασιλάκης φυλακίστηκαν 
και καταδικάστηκαν σε θάνατο από το στρατοδικείο των Μούγλων. Η καταδίκη τους δεν εφαρμόστηκε, χάρη στο νόμο 
περί αμνηστίας, που ψηφίστηκε μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης. Μετά από πολλές περιπέτειες, κατά-
φεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα το 1924. Στο ημερολόγιο ο Στέλιος δεν συμπεριλαμβάνει το όνομα του αδελφού 
του Θεοδοσίου στους 36 που εκτοπίστηκαν. Ενδεχομένως ο Θεοδόσιος υπηρετούσε ήδη στα εργατικά τάγματα ή ήταν 
ήδη εξόριστος ως φυγόστρατος.
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δουλής, ιατρός, ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, δικηγόρος, ο Γεώργιος Τζιλάβης, ο 
Αντώνιος Παπαθανασίου, φαρμακοποιός, ο εξάδελφος επί γυναικί Μιλτιάδης 
Παυλίδης, ο Γεώργιος Πολίτης, διδάσκαλος, ο Κυριακός Κρεμμυδάς, έμπορος, 
ο Θεολόγος Πεγκλής, ο Κωνσταντίνος Σταματιάδης, ο Xατζη-Σάββας ή Γαβαθάς, 
εκ Λιβισίου, ο Χριστόδουλος Κοτζαμπιγίκογλους, ο Δημήτριος Κολοκοτρώνης, 
ο Μιχαήλ Μαλλιαρόμυτος, ο Ιωάννης Σπανός, ο Νίκος Παλτούρης, ο Βασίλειος 
Παλτούρης, ο Σταμάτης Κόππας, ο Κώστας Μακρής, ο αδελφός του, οι αδελφοί 
Πάκου ή Καμαρότου, ο Γιάννης Σαλάδας, ο Αντώνης Σοφτάς, ο Κελ Γιάννης ή 
Γιάννης της Μεγάλης του Κολιού, ο Αντώνιος Παπάς, ο Σωτήριος Κέλη Γεωργά, 
ο Μιχάλης Χατζη-Σταμάτης, ο Παύλος Κουφουλουκάς, ο Ιωάννης Χαραλ. Χατζη-
Σάββας, ο Νικόλαος Διακουμής, ο Παπαγεώργης, ο Νικόλαος Κουτσούλης και 
Δημ. Στρογγύλης.282 

Την αγαπητήν μου σύζυγον απεχαιρέτησα πλησίον της γέφυρας Κεσίκ Κα-
πού,283 εγκαταλείψας αυτήν εις βαθύ πένθος, ένεκεν του απροόπτου τούτου απο-

282 Οι εκτοπισμοί πληθυσμού της περιοχής ξεκίνησαν τα χρόνια του Α΄ Παγκ. Πολέμου αλλά συνεχίστηκαν και 
μετά το τέλος του πολέμου. Στο Αρχείο του Κ.Μ.Σ. υπάρχουν περισσότερες μαρτυρίες για τις εξορίες και τους εκτοπι-
σμούς στην περιοχή:

 «Στην τοποθεσία Τρουντζ Μουάριν, ένας μικρός όρμος νοτιοδυτικά από τα Καλάμια, μετά το Πελέγκι και το εξωκκλήσι 
της Παναγιάς του Χάσπελι, οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει μόνιμη φρουρά, καθώς από αυτό το σημείο γινόταν η μεγαλύ-
τερη διαφυγή στρατεύσιμων Χριστιανών. Σε αυτή την τοποθεσία πιάσανε οι Τούρκοι στο 1915 και τους απεσταλμένους 
της Εφοροδημογεροντίας του Λιβισιού, που μεταφέρανε αιτήσεις και αναφορές για τους συμμάχους Έλληνες και Αγγλο-
γάλλους για να καταλάβουν το Λιβίσι και την Μάκρη. Μετά τη σύλληψη των απεσταλμένων άρχισαν οι άγριες δικαστικές 
δολοφονίες. Θύματα ήταν οι προύχοντες της Μάκρης και του Λιβισιού στις αρχές και μετά όλου του πληθυσμού.» [Κ.Μ.Σ. 
Μάκρη – Τρουντζ Μουάριν (Πηγή Νεραντζιάς), μαρτυρία του Αντ. Τζιζή στην Κ. Μπουγιούκου, 1956].

«Στα 1916 πήγε εξορία μαζί με την οικογένειά του στο Ατζίμπαγιάμ και επέστρεψε το 1918. Έμεινε 4 χρόνια και τον Σεπτέμ-
βριο του 1922 με τούρκικο καΐκι πέρασε στην Ρόδο και από εκεί με ελληνικό πλοίο πήγε στην Τζια». (Κ.Μ.Σ., βιογραφικό 
πληροφορήτριας Δέσποινας Παπαβασιλείου).

«Ο Χαρίτος Μαυρίκος στα 1916 πήγε εξορία με τα γυναικόπαιδα κάτω των 11 χρονών και άνω των 45 άντρες στο Ατζίμπα-
γιάμ, όπου έμειναν 6 μήνες και γύρισαν στο Πελτζιάτζι. Στα 1920 εξορίστηκε μαζί με όλους τους Χριστιανούς άντρες της 
πατρίδας του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πέρασε από τα Μούγλα, Εγερδίρ, Νίγδη, Καισάρεια, Σεβάστεια, για να μείνει 
τελικά στο κούρδικο χωριό Άσκαλε περίπου 3 χρόνια. Λίγους μήνες πριν να δοθεί η διαταγή απόλυσης των εξόριστων 
δωροδόκησε κάποιους Τούρκους, έφυγε και μετά 9 ημερών πεζοπορία έφτασε στην Τραπεζούντα. Εκεί τον κράτησαν 
ένα μήνα σε αγγαρεία και μετά την σχετική διαταγή έφυγε με το ελληνικό πλοίο "ΖΑΧΑΡΙΑΣ". Τους πήγανε στην Κωνστα-
ντινούπολη, όπου έμεινε ένα μήνα. Στις αρχές του 1923 τους μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε 6 μήνες Από εκεί 
ήρθε στον Πειραιά (Λιπάσματα) και από το 1925 εγκαταστάθηκε στη Νέα Μάκρη.» (Κ.Μ.Σ., βιογραφικό πληροφορητή 
Χαρίτου Μαυρίκου).

«Στα 1917 πήγε εξορία μαζί με την οικογένειά του στο Ατζίμπαγιάμ και γύρισε στο Λιβίσι το 1918 μετά την ανακωχή. Στα 
1920 εξορίστηκε μαζί με όλους τους Χριστιανούς άντρες της πατρίδας του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Πήγε στο Ερζε-
ρούμ, Νίγδη και από εκεί στα 1922 στη Μερσίνα, από όπου έφυγε με το ελληνικό πλοίο "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ" για την Ελλάδα.» 
(Κ.Μ.Σ., βιογραφικό πληροφορητή Παύλου Μπουτάρη).

«Εξορίστηκε στα 1917 στο Ατζί Μπατέμ, όπου έμεινε 6 μήνες, και μετά στο Ντενιζλί με άλλους 6. Γύρισε στην πατρίδα του 
το 1918. Δεύτερη εξορία στα 1920 στα Μούγλα, όπου δούλεψε σκληρά στις πέτρες κουβαλώντας και σκάβοντας. Ύστερα 
από 9 μήνες πήγε στη Μουταλάσκη, όπου έμεινε 8 μήνες και με την ανταλλαγή κατέβηκε στην Μερσίνα. Με βαπόρι πήγε 
στην Κέρκυρα και μετά στην Τζια, για να πάρει την οικογένειά του. Το Νοέμβριο του 1924 εγκαταστάθηκε στη Νέα Μά-
κρη.» (Κ.Μ.Σ., βιογραφικό πληροφορητή Παναγιώτη Δελησάββα).

283 «Το Κεσίκ Καπί (Κομμένη Πόρτα) είναι συνοικία της Μάκρης στο ανατολικό της μέρος. Έχει μια γέφυρα, την 
γέφυρα Κεσίκ Καπί. Κάτ’ απ’ αυτήν περνά ο χείμαρρος Μουρτ τσάι και χύνεται στον κόλπο της Μάκρης. Η συνοικία Κεσίκ 
Καπί έχει πολλά περιβόλια από μηλιές, λεμονιές, μανταρινιές, απιδιές. Τα περιβόλια αυτά ποτίζονται από πηγάδια.» Βλ. 
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χωρισμού μας. Κοινώς, έχοντες την βαρείαν λύπην ξεκινήσαμεν εκ Μάκρης, εν-
θαρρυνόμενοι εν μέρει εις τας δηλώσεις των αρχών, αίτινες μας διαβεβαίωσαν 
ότι θα διεμέναμεν εις Μούγλα. Πάντες σχεδόν έφιπποι, εξαιρέσει ολίγων πεζών 
δεν ήργησε να φθάσωμεν εις τον ποταμόν Καργί,284 ένθα γευματίσαντες ιππεύ-
σαμεν και πάλιν σκοπεύοντες να φθάσωμεν το εσπέρας εν Κιουτζέκ.285 Δυστυχώς 
μετά μιας ώρας οδοιπορίαν, ο εκ των συμπολιτών μας συνεξόριστος Χριστόδου-
λος Κοτζαμπιγίκογλους, συνεπεία καρδιακού νοσήματος αφ’ ενός, του κακού του 
δρόμου και της μεγάλης ζέστης, έπαθεν από συγκοπήν της καρδίας, υποχρεω-
θέντες να φορτώσωμεν αυτόν επί του ιδίου ζώου και να τον μεταφέρωμεν εις 
Ίνιτζε,286 ένθα και τον ενταφιάσαμεν. Επίσης πολλά υπέστη και πολύ υπέφερε 
και ο αδελφός Βασιλάκης έως ότου εφθάσαμεν εις Κιουτζέκ, ένθα κακώς έχων 
και υποφέρων από ρευματισμούς εζήτησε να επιστρέψη διά θαλάσσης εις Μά-
κρην, αλλά δυστυχώς δεν τω επετράπη. Τούτο κατώρθωσε μόνον ο Δημητράκης 
Στρογγύλης, όστις, ωφεληθείς εκ της διαταγής της νομαρχίας «περί προσωρινής 
διαμονής των δικαστικών», επέστρεψε την επομένην πρωίαν εις Μάκρην, εξορι-
σθείς μετά 7 μήνας σχεδόν. Την επομένην, ιππεύσαντες οι λοιποί, εξεκινήσαμεν 
αφιππεύσαντες την εσπέραν εις Ορτατζιά.287 

Ημέρα Τρίτη, 7 Ιουλίου [1921], άφιξις εις Γιουκσέκουμου,288 ένθα εφυλακί-

Αρχείο Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος.

284  Ποταμός Καργί (τουρκ. Kargı Çay). «Ο Καργί τσάι πηγάζει μισή ώρα βορεινά του Κιζίλ τσάι. Το χειμώνα δέχεται 
και τα νερά των βουνών Κεσέρ Αλή και Τεκερλέκι. Περνά δυτικά, από την άκρια του Καργί και χύνεται Β.Δ. του λιμανιού 
της Μάκρης. Από τον ποταμό του Καργί κατεβάζουν τράβες στις εκβολές του και τις βαρκέρνουν από ‘κεί. Τις τράβες τις 
κόβουν από τα βουνά του Καργί, το Κεσέρ Αλή, το Τεκερλέκι. Οι έμποροι της Μάκρης έχουν συνεργεία στα βουνά αυτά 
και κόβουν. Τα ταξιδεύουν με μουλάρια ως τον ποταμό κι από ‘κεί τα ρίχνουν στον ποταμό, όπως και το Μουγγέν τσάι.» 
Βλ. Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας Σαρρής ή Κυπραίος.

285 Το Κιουτζέκ ή Κιουτζέκι (τουρκ. Göçek) είναι τουρκικός οικισμός, όπου ζούσαν και 18 χριστιανικές οικογέ-
νειες, 31 χλμ. Β.Δ. από τη Μάκρη.

286 Το Ίνιτζε (τουρκ. İnlice İskelesi) ήταν σκάλα, μικρό λιμανάκι περίπου 17 χλμ. Β.Δ. της Μάκρης, στην περιοχή 
του νησιού  Κιζίλ Αντά (Kızıl Ada) και του Καργί. 

«Το Ίνιτζε είναι σκάλα του μετοχίου. Βρίσκεται βορεινά του Κιζίλ-Ατά και Β.Δ. της Μάκρης. Θα’ ναι δυο ώρες μακριά από 
τη Μάκρη, ίσως και τρεις. Από το Ίνιτζε μόνο μεταλλείο μπαρκέρνουν». Βλ. Κ.Μ.Σ., Μαρία Λιουδάκη, Μάκρη, Κώστας 
Σαρρής ή Κυπραίος.

287 Η Ορτατζιά ή Ορτάτζα (τουρκ. Ortaca) είναι τουρκική κωμόπολη στην ευφορότατη κοιλάδα του Ινδού ποτα-
μού (τουρκ. Dalaman Çay), στη μέση σχεδόν της διαδρομής από το Κιουτζέκι στο Γιουκσέκουμου, 45 χλμ. ΒΔ. της 
Μάκρης.

288 Γιουκσέκουμου (τουρκ. Köyceğiz): Παραλίμνιο χωριό στη βόρεια όχθη της λίμνης Κιοϊτζεΐζ, 5 χλμ. από το 
τουρκικό χωριό Κιοϊτζεΐζ ή Κιοϊτζές, 63 χλμ. Β.Δ. της Μάκρης και 60 χλμ. Ν.Α. από τα Μούγλα. Συχνά συγχέεται με το 
ίδιο το Κιοϊτζεγίζ, επειδή πολλοί κάτοικοί του το εγκατέλειψαν λόγω ελονοσίας κι εγκαταστάθηκαν στην πιο υγιεινή 
τοποθεσία Γιουκσέκουμο. Λίγοι Ελληνορθόδοξοι, κυρίως από τα Μούγλα, ζούσαν εκεί. Οι Μακρηνοί και Λιβισιανοί 
πήγανε για δουλειά στο Γιουκσέκουμο, όπου υπήρχε εργοστάσιο και μεταλλεία, αλλά είχαν τα σπίτια τους και τις 
οικογένειές τους στο Λιβίσι και στη Μάκρη.

«Το Γιουκσέκουμου ήτανε τούρκικος τόπος. [...] Οι Έλληνες, οι Μουγλαλήδες, δηλαδή, πήγανε πολύ κατόπι. Όταν ζούσα 
εγώ εκεί στα πρώτα χρόνια του 1900, οι Έλληνες είχανε εκεί καμιά σαρανταριά με πενήντα χρόνια. Από τα Μούγλα κινή-
σανε οι πρώτοι για εμπορικούς λόγους και πήγανε στο Γιουκσέκουμου και σιγά σιγά στρώσανε δουλειά και φέρανε και 
τις οικογένειές τους και κάνανε σπίτια και μείνανε εκεί μέχρι να τους σηκώσουνε και να τους διώξουνε απ’ την Τουρκία 
όλους τους Ρωμιούς. Οι Μακρηνοί και Λιβισιανοί πήγανε κάτω για να πιάσουνε δουλειά στη φάμπρικα και στα μαντένια. 
Αυτοί κρατήσανε τα σπίτια τους στο Λιβίσι και στη Μάκρη, δε φέρανε οικογένειες στο Γιουκσέκουμου.» Βλ. K.M.Σ., Ελένη 
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σθημεν, την δ’ επομένην πρωίαν εκκινήσαντες αφίχθημεν το βράδυ εις Ούλα.289 
Ημέρα Πέμπτη, 9 Ιουλίου [1921]. Την 9ην Ιουλίου την μεσημβρίαν εφθάσα-

μεν εις Μούγλα, ένθα εμείναμεν μέχρι 14 [Ιουλίου], οπότε αναχωρήσαμεν με 
ετέρους, περί τους 80 ομογενείς εκ Μυλάσων,290 οίτινες έφθασαν μίαν ημέραν 
μετά την άφιξίν μας εις Μούγλα και διεμένομεν πάντες εις το προαύλιον της εκ-
κλησίας, καθώς και εις το σχολείον.

Την 14ην Ιουλίου [1921] αναχωρήσαμεν πάντες, περί τους 114 νομίζω, 
και την 16ην εφθάσαμεν εις Γερέν Κιουμκού (Τάβας),291 ένθα τη συστάσει ενός 
Οθωμανού προσεκλήθην υπό του διοικητού, όστις δυνάμει γραπτής αιτήσεώς 
του παρά του Μουτεσαρίφη292 Δενιζλίου293 εζήτει την κράτησίν μου εκεί ως μη-
χανικός, διά την κατασκευήν ενός εργοστασίου αλεύρων. Αναχωρήσαντες την 
επομένην εφθάσαμεν αυθημερόν, ήτοι την 17ην [Ιουλίου] εις Δενιζλή, ημέραν 
Σάββατον, βράδυ. Μετά 2 ώρας εκ του σταθμού Δενιζλίου επεβιβάσθημεν πάντες 
εις τον σιδηρόδρομον πλην εμού, όστις έμεινα εκεί κατόπιν διαταγής του Μουτε-
σαρίφη, ο οποίος μ’ εκράτησε διά να επισκευάσω ηλεκτρικήν μηχανήν διά φωτι-
σμόν της πόλεως. Εις Δενιζλή έμεινα μέχρι της 24 Ιουλίου, χωρίς δυστυχώς να 
μοι δοθεί καμιά εργασία μηχανική εκ μέρους της αρχής. Τέλος, την 24 Ιουλίου, 
ημέραν Σάββατον, με ειδοποίησαν να εκκινήσω εκείθεν, όπου την εσπέραν με 
Ηλία τινά φαρμακοποιόν και τρεις γυναίκας συγγενείς του, εξεκινήσαμεν φθάσα-
ντες εις Εγερτίρ294 την επομένην, 25 Ιουλίου [1921], Κυριακήν.

Εν Εγερτίρ έμεινα εις ένα χάνι295 έναντι του δικαστηρίου μέχρι την 27η Ιου-
λίου [1921], την δε ημέραν εκείνην με πολλούς των χωρίων Τάτσα και Πέ-

Γαζή, 14/4/1965, Γιάννης Χατζηδουλής. Βλ. επίσης Κοντογιάννη Π.: 358 και υποσ. 264, σελ. 115, για Κιοϊτζεγίζ.

289 Τα Ούλα (τουρκ. Ula), χτισμένα στη θέση της αρχαίας καρικής πόλης Όλα, είναι μικρή κωμόπολη του καζά 
των Μούγλων, από τα οποία απέχουν 14 χλμ. νότια.

290 Τα Μύλασα (τουρκ. Milas) υπήρξαν στην αρχαιότητα μια σπουδαιότατη καρική πόλη, έδρα της δυναστείας 
των Εκατομνιδών και μέγα θρησκευτικό κέντρο των Καρών. Τη σπουδαία στρατιωτική και οικονομική σημασία τους 
διατήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής, αλλά και μετά την τουρκική κατάκτηση του 14ου αι. Ήταν μέ-
χρι το 1922 ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ελληνισμού στη Ν.Δ. Μικρασία, έδρα καζά του σαντζακιού Μεντεσέ, 
με 3.500 Έλληνες κατοίκους, άλλους τόσους Οθωμανούς και λιγοστούς ξένους. Βλ. Κοντογιάννης: 352.

291 Το Γερέν Κιουμκού (τουρκ. Yören Gömkü < αρχ. Ιερόν Κώμη) ήταν η έδρα του καζά Ταβάς, που ανήκε στο 
σαντζάκι του Ντενιζλί. Η μικρή πόλη ονομάζεται σήμερα Ταβάς (Tavas), από το όνομα της σημαντικής αρχαίας και βυ-
ζαντινής πόλης Τάβαι, στην περιοχή της οποίας ζούσαν ως την εποχή της Εξόδου του 1922 οι λεγόμενοι Ταβασλήδες, 
«Μουσουλμάνοι του σπαθιού» (εξαναγκασμένοι διά της βίας), που διατηρούσαν πολλές χριστιανικές συνήθειες, έθιμα 
και δοξασίες και ήσαν ευμενώς διακείμενοι προς τους Χριστιανούς. 

292 Μουτεσαρίφης (τουρκ. mütesarrıf): ο διοικητής του σαντζακιού.

293 Για το Ντενιζλί βλ. υποσημ. 275, σελ. 115.

294  Το Εγερτίρ, Εγιρδίρ ή Εγιρντίρ (τουρκ. Eğirdir < βυζ. Ακρωτήριον) είναι μια μικρή πόλη, έδρα καζά του 
σαντζακιού Σπάρτης Πισιδίας, από την οποία απέχει περί τα 35 χλμ. Β.Α. Είναι χτισμένη στη νοτιότατη όχθη ομώνυμης 
λίμνης, πάνω στο δρόμο Σπάρτης - Άκσεχιρ. 20 χλμ. βορειότερα βρίσκεται η μικτή κωμόπολη Πάρλα (τουρκ. Barla), 
με 2.500 Έλληνες κι άλλους τόσους Τούρκους κατοίκους το 1922. Βλ. Κοντογιάννης: 164.

295 Χάνι (τουρκ. han): κατάλυμα, πανδοχείο.
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τσα296 της περιφερείας Μυλάσων, τινάς εκ Μυλάσων, ετέρους εκ Σπάρτης297 
και Βουρδουρίου298 και γυναίκας τινάς εκ Δενιζλίου και Ναζλίου299 και τινάς εκ 
Ταλιανίου300 και Γιουκσεκούμ και δύο εκ Λιβισίου, τον Μιχάλην Καλεκίργη και 
Στέφανον Τσανίρα, απεβιβάσθημεν εις μικράν νήσον της λίμνης Εγερτίρ,301 έν-
θεν την επομένην εξεκινήσαμεν διά λέμβου, αποβιβασθέντες εις Εγιούπ, όθεν 
αυθημερόν με κάρα διανυκτερεύσαμεν εις Αβσάρ,302 μέρος ελεεινόν και εστίαν 
κωνώπων. Την επομένην εσπέραν, 29 Ιουλίου, ημέραν Πέμπτην, με κάρα εφθά-

296 Τα χωριά Τάτσα ή Ντάτσα (τουρκ. Datça) και Πέτσα (τουρκ. Beçi, σήμερα ίσως Ρεσαντιέ / Reşadiye ή Μεσου-
ντιέ / Mesudiye) ήταν οι δυο σημαντικότεροι ελληνικοί οικισμοί της αρχαίας Κνιδίας Χερσονήσου, αποικίες Συμιακών 
στα νεότερα χρόνια. 

297 Για τη Σπάρτη βλ. υποσημ. 139, σελ. 57.

298 Για το Βουλδούρι βλ. υποσημ. 140, σελ. 57..

299 Το Ναζλί (τουρκ. Nazıllı) είναι μια πολύ σημαντική και πλούσια αγροτική πόλη της κοιλάδας του Μαιάνδρου, 
συγκοινωνιακός κόμβος πάνω στη διαδρομή από το Αϊδίνι (47 χλμ.) στο Ντενιζλί (80 χλμ.). Ιδρύθηκε από τους Τουρ-
κομάνους εμίρηδες του Αϊδινίου τον 14ο αι. Είχε ακμαιότατη, πολυπληθή και άριστα οργανωμένη ελληνική κοινότητα 
που έφθανε τις 8.-10.000 άτομα, ασχολούμενη κυρίως με το εμπόριο και τις τέχνες.

300 Το Ταλιάνι ή Νταλιάνι (τουρκ. Dalyan: λιμνοθάλασσα, ιχθυοτροφείο) βρίσκεται Ν.Α. της λίμνης Κιοϊτζεγίζ, 
στη θέση της περίφημης αρχαίας Καύνου, περίπου 25 χλμ. Ν. από το Γιουκσέκουμο, στο μουδουρλούκι του οποίου 
υπαγόταν διοικητικά. Οι κάτοικοί του ήταν σχεδόν όλοι Ελληνορθόδοξοι, περί τις 150 οικογένειες, με εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου και σχολείο.

«Ανατολικά και νότια από μας ήτανε το χωριό Ταλιάνι. Εκεί ήτανε όλο Έλληνες. Θα είχε μέχρι 150 ελληνικές οικογένειες. 
Αυτοί τα είχανε όλα κανονικά κι εκκλησία και σχολείο και δασκάλους και μουχτάρη και αζάδες. Τον Άι-Γιώργη είχανε 
εκκλησία. Καλή εκκλησία με όμορφο αυλόγυρο, όλο με κοχλάκια της θάλασσας στρωμένον, χρώματα, χρώματα. Είχανε 
μαγαζιά, καφενεία και κάθε Παρασκευή γίνονταν μεγάλο παζάρι κι έβρισκες ό,τι ήθελες ν’ αγοράσεις. Επτά γεμενετζήδες 
ήτανε στο Ταλιάνι και τα τουρκοχώρια κατέβαιναν εκεί για τα γεμενιά τους. Αυτοί είχανε επαφή και με τη Μάκρη και με τα 
νησιά, με τη Ρόδο, με τη Σύμη. Φέρνανε και πράματα από τη Ρόδο για τα μαγαζιά τους. Το Ταλιάνι ήτανε στο νοτιοανατο-
λικό μέρος της λίμνης Κόιτζε. Την ονομασία του την είχε από τα ψάρια που πιάνανε εκεί. Οι Τούρκοι το λέγανε Νταλιάν, οι 
Ρωμιοί και Νταλιάνι και Ταλιάνι. Οι κάτοικοι του εμπορευόμενοι ήτανε, ψαράδες και ξυλάδες. Κατέβαζαν ξύλα ποσότητες 
από τα δάση και τα πουλούσανε στους εμπόρους που έρχονταν με τα καΐκια.» (K.M.Σ., Ελένη Γαζή, 7/4/1965, Γιάννης 
Χατζηδουλής).

«Από το χωριό της Ταλάμονης (το Νταλαμάν) στρέφουμε προς τη θάλασσα και, με νότια κατεύθυνση, ύστερα από 2½ 
ώρες (15½ χλμ) πορεία, φτάνουμε στο Νταλιάνι. Χωριό τούρκικο, κατά το πλείστον με Χριστιανούς από τα Μούγλα, Μύ-
λασα και λίγους νησιώτες ψαράδες. Εδώ υπάρχει ένα από τα πιο σπουδαία ιχθυοτροφεία της νοτιοδυτικής ακτής της 
Μικρασίας. Σχηματίζεται μια πολύ εκτεταμένη λιμνοθάλασσα, σ’ αυτήν χύνεται και ο ποταμός του Ταλιανιού που συντελεί 
εις το να τροφοδοτεί τα ψάρια. Οι κάτοικοι όπως σ’ όλα τα ιχθυοτροφεία κλείνουν το στόμιο της θάλασσας με καλαμωτές, 
για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα ψάρια: κάνουν πλούσια εξαγωγή, σε νωπά, παστά και αποξεραμένα (πετάλια). Η 
ποικιλία των ψαριών αποτελείται από κεφάλους και λαυράκια. Από τους κεφάλους βγάζουν εκλεκτό αυγοτάραχο. Εδώ 
έμεναν πολλοί Λιβισιανοί και μερικοί απ’ αυτούς είχαν και κτήματα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σ’ όλα αυτά τα χωριά, 
οι επαγγελματίες και τεχνίτες ήταν Λιβισιανοί, που περιόδευαν εποχιακά, πουλώντας τα προϊόντα τους ή ασκώντας το 
επάγγελμά τους.» (Κ.Μ.Σ., Λυκία, Καλλ. Μπουγιούκου, Αντ. Τζιζής, 1956).

301 Η λίμνη του Εγιρντίρ (τουρκ. Eğirdir Gölü) είναι μια από τις πολλές λίμνες της Πισιδίας, με εμβαδόν 482 τ. 
χλμ. Βρίσκεται 35 χλμ. Β.Α. της Σπάρτης και το νερό της είναι πόσιμο. Πολύ κοντά στην ομώνυμη πόλη, υπάρχουν δυο 
μικρά νησιά, το Μικρό Νησί (τουρκ. Can Ada, έκτασης μόλις 10 στρεμμάτων) και το Νησί (τουρκ. Nis Ada, σήμερα 
Yeşil Ada), έκτασης πλέον των 100 στρεμμάτων, τα οποία είναι ενωμένα με την ξηρά με αμαξιτό δρόμο. Στο Νησί 
κατοικούσαν ελάχιστοι Τούρκοι και περισσότερες από 120 οικογένειες Χριστιανών (περίπου 600-800 κάτοικοι), με 
ωραία πέτρινα σπίτια, σχολείο και εκκλησία των Αγ. Αναργύρων, που σώζεται καλά διατηρημένη. Οι Νησλήδες ασχο-
λούνταν με την αλιεία, την ταπητουργία και το εμπόριο. Υπήρχαν επίσης αρκετοί χτίστες και τεχνίτες που πουλούσαν 
την τέχνη τους στα γύρω τουρκοχώρια. Βλ. Κοντογιάννης: 164 και Φρόσω Χατόγλου http://frosochatoglou.blogspot.
com/2013/06/1997.html

302 Αβσάρ (τουρκ. Avşar): χωριό που βρίσκεται ανατολικά της λίμνης Εγιρντίρ.
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σαμεν εις Καραήτς,303 ένθα εμείναμεν μέχρι 1 Αυγούστου [1921], Κυριακήν. 
Ξεκινήσαμεν εκείθεν όλοι ομού περί τους 150, πλην των εκ Σπάρτης, περί τους 
5-6, εφθάσαμεν με ζώα την αυγούλα, ημέραν Τρίτην εις Ιλκίν,304 την δ’ επομένην 
με κάρα αναχωρήσαντες εφθάσαμεν την 7ην Αυγούστου [1921], Σάββατον, εις 
Ικόνιον.305 Εκεί μας προσέφεραν αι Αρμενίδες γυναίκες φαγητόν, εκκινήσαντες 
δε την 9ην Αυγούστου εξ Ικονίου, εφθάσαμεν αυθημερόν σιδηροδρομικώς εις 
Έρεγλι,306 ένθεν εκκινήσαντες την επομένην με κάρα εφθάσαμεν την [...] Αυγού-
στου, ημέραν Πέμπτην, εις Νίγδην.307 Εκ Νίγδης εξεκινήσαμεν την επομένην και 

303 Καραήτς: κεφαλοχώρι νοτίως του Άκσεχιρ, το σημερινό Şarkikaraağaç, πάνω στο δρόμο Σπάρτης - Ικονίου.

304 Το Ιλκίν ή Ιλγκίν (τουρκ. Ilgın < βυζ. Λαγηνά), στη θέση του οποίου βρισκόταν το Τυριάειον του Ξενοφώντος, 
ήταν μια μικρή κωμόπολη, έδρα καζά του βιλαετιού Ικονίου. Βρίσκεται 74 χλμ. Β.Δ. του Ικονίου και 46 χλμ. Α. του 
Άκσεχιρ. Το Ιλγκίν είχε μικρή, αλλά δυναμική ελληνική κοινότητα (περί τα 400 άτομα ανάμεσα σε 3.000 Τούρκους), 
πολλά μέλη της οποίας ήταν έποικοι από τη Σύλλη, το Ικόνιο, τα Πέρματα και την Καππαδοκία, που εγκαταστάθηκαν 
εδώ για εμπορικούς λόγους μετά την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κων/πόλεως – Ικονίου – Βαγδάτης. 
Εξαιρετικής τέχνης ιερά κειμήλια από το Ιλγκίν θησαυρίζονται στα Μουσεία Βυζαντινό και Χριστιανικό Αθηνών και 
Μπενάκειο.

305 Το Ικόνιο (τουρκ. Konya), πρωτεύουσα της Λυκαονίας, είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαίες και βυζαντι-
νές πόλεις της Μ. Ασίας. Κύρια πρωτεύουσα του σελτζουκικού σουλτανάτου του Ικονίου (ή της Ρωμανίας, 1077-1307) 
και κέντρο του τάγματος των Μεβλεβήδων δερβίσηδων, όπου σώζονται μοναδικά σελτζουκικά μνημεία, πολυάριθμα 
τεμένη και μεντρεσέδες (ιεροδιδασκαλεία). Θεωρείται ιερή πόλη για τους Τούρκους. Το βιλαέτι (νομός) του Ικονίου 
ήταν το μεγαλύτερο της Μ. Ασίας, στο οποίο ανήκαν 5 σαντζάκια [Ικονίου, Νίγδης, Ατταλείας, Χαμίτ Αμπάτ (Σπάρτης) 
και Βουρδουρίου], καθώς και πολυάριθμοι καζάδες (επαρχίες) από την Πισιδία και την Παμφυλία έως την Καππα-
δοκία. Ανέκαθεν ήταν έδρα Μητροπολίτη, ο οποίος όμως έδρευε στη Νίγδη (238 χλμ. Α.), επειδή εκεί ζούσαν πολλές 
χιλιάδες Χριστιανοί. Σύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία του περιοδικού Ξενοφάνης (1906), οι Χριστιανοί της Μητρό-
πολης Ικονίου ανέρχονταν σε 53.225. Κατά τον Π. Κοντογιάννη, το Ικόνιο είχε 60.000 κατοίκους, εκ των οποίων 53.000 
Μουσουλμάνοι, 3.000 Έλληνες, 2.500 Αρμένιοι και διάφοροι ξένοι. Σύμφωνα με τη μελέτη του Σ. Αντωνόπουλου 
Μικρά Ασία, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1907, το Ικόνιο είχε 41.969 Μουσουλμάνους, 1.024 Έλληνες και 1.822 Αρ-
μενίους. Η πλειοψηφία των Ελλήνων προερχόταν από τη γειτονική κωμόπολη της Σύλλης και μιλούσαν το παράξενο 
ιδίωμά της ως μητρική γλώσσα. Η οικονομία του Ικονίου στηριζόταν στο εμπόριο, στην ταπητουργία, την κτηνοτροφία 
και την επεξεργασία δερμάτων, ενώ η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Κων/πόλεως – Βαγδάτης συνέβαλε 
τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Βλ. Κοντογιάννης: 144.

306 Το Έρεγλι (τουρκ. Ereğli) είναι η πολύ σημαντική αρχαία και βυζαντινή πόλη Ηράκλεια (η) ή Κύβιστρα (τα) 
της Καππαδοκίας. Έδρα ομώνυμου καζά του σαντζακιού Νίγδης, απέχει 96 χλμ. Ν.Δ. της Νίγδης και 152 χλμ. Α. του 
Ικονίου, σε θέση πολύ στρατηγική, που ελέγχει το δρόμο από τη μικρασιατική ενδοχώρα προς την Κιλικία. Το Έρεγλι 
είχε περίπου 2.000 Έλληνες, εποίκους κυρίως από τα χωριά της Νίγδης, και 15.000 Τούρκους κατοίκους. Γνωστό για 
την παραγωγή της φυσικής χρωστικής ουσίας ρουβία (ερυθρόδανο, ριζάρι), που ήταν βασική για την υφαντουργία 
και την ταπητουργία, ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό κέντρο μιας μεγάλης περιοχής, που αναπτύχθηκε πολύ από τη 
διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής προς την Βαγδάτη. Βλ. Κοντογιάννης: 148.

307 Η Νίγδη (τουρκ. Niğde) είναι μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της Καππαδοκίας, ιδρυμένη από τους Σελ-
τζούκους στα τέλη του 12ου αι., στη θέση του αρχαιότερου πολίσματος Κάδηνα και του βυζαντινού φρουρίου του Αγ. 
Νικήτα. Βρίσκεται 130 χλμ. Ν.Δ. της Καισαρείας, σε στρατηγικό σημείο κομβικής σημασίας για την άμυνα, το εμπόριο 
και την οικονομία της περιοχής. Έδρα ενός από τα πέντε σαντζάκια του βιλαετιού Ικονίου, καθώς και του Μητροπολίτη 
Ικονίου. Σύμφωνα με τον Π. Κοντογιάννη (σ. 149), είχε συνολικό πληθυσμό 17.000 κατοίκων, από τους οποίους 5.000 
Ελληνορθόδοξοι. Μικρότερους αριθμούς παραθέτει ο Σ. Αντωνόπουλος το 1907:10.000 Μουσουλμάνοι, 3.000 Ρωμιοί 
και 2.000 Αρμένιοι. Οι Έλληνες Νιγδελήδες είχαν πολύ οργανωμένη και εύρωστη οικονομικά κοινότητα, με ναούς και 
σχολεία (που σώζονται επιβλητικά έως σήμερα), και κατοικούσαν σε δυο περιοχές της πόλης: στο Κάστρο, γύρω από 
το ναό του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου και τον αρμένικο μαχαλά, και στο προάστιο Καγιάμπασι, γύρω από το ναό της 
Παναγίας. Η πόλη περιστοιχίζεται από πλειάδα μικρών και μεγάλων ρωμαίικων χωριών (ελληνόφωνα τα περισσότε-
ρα), όπως το Αραβανί, το Γούρδονος, το Φερτέκι, η Τελμισός (Ντολμοτσό), τα Μάταλα, το Ίλοσον, το Τένεϊ, το Ούλαγατς, 
η Σεμέντρα, το Ανταβάλ και άλλα. Όλη η περιοχή βρίθει υπόσκαφων λαξευτών χριστιανικών μνημείων της βυζαντινής 
εποχής και διατηρούσε ως το 1924 έντονη τη μνήμη των Ακριτών.
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μέσω Ιντζέ Σου308 εφθάσαμε εις Καισάρειαν309 την 18ην Αυγούστου, Τετάρτην, 
και εκείθε παραμείναντες την ημέραν εκείνην, εξεκινήσαμεν την επομένην και 
την 26ην Αυγούστου, Πέμπτην, εφθάσαμε εις Σεβάστειαν.310 Την ημέραν της 
αφίξεώς μας εκεί, συναντήσαμεν ετέραν αποστολήν εξ ανδρών εκ Σαμψούντος311 
και γυναικοπαίδων εκ των χωρίων αυτής, περί τους 400. Μετά διήμερον δια-
μονήν μας εκεί, ανεχωρήσαμεν πάντες με κάρα την 29ην [Αυγούστου 1921], 
ημέραν Κυριακήν, και φθάσαμεν την 31ην Αυγούστου, Κυριακήν, εις Καγκάλ.312 
Εις Καγκάλ εμοιράσθημεν πάλιν εις δύο τμήματα και οι μεν Σαμψούντιοι πάντες 
έλαβον την προς την Μαλάτειαν313 άγουσαν, ενώ ημείς την προς Δάρεντε.314 

308 Το Ιντζέσου (τουρκ. İncesu) είναι μια καινούργια πόλη της Καππαδοκίας, που χτίστηκε πάνω στην στρατη-
γική οδό Καισαρείας - Αδάνων από τον βεζίρη Μερζιφονλού Καραμουσταφά πασά το 1667, ο οποίος την προίκισε με 
μεγάλο καραβάνσαράι, λουτρό και τζαμί. Έδρα καζά, με περίπου 8.000 Τούρκους κατοίκους και ανθηρότατη ελληνική 
τουρκόφωνη κοινότητα 3.800 ατόμων, που ασχολούνταν με το εμπόριο, την ταπητουργία και την αμπελουργία. Είχαν 
δυο μεγάλες εκκλησίες (σώζεται η μια), τρία σχολεία και μεγάλα πέτρινα πολυτελή σπίτια, που εντυπωσιάζουν ως 
σήμερα. Βρίσκεται 31 χλμ. Ν.Δ. της Καισαρείας. Βλ. Κοντογιάννης: 140.

309 Η Καισάρεια (τουρκ. Kayseri) ονομαζόταν αρχικά Μάζακα (τα), μετά το 150 π. Χ. Ευσέβεια και μετά την κατά-
κτησή της από τη Ρώμη (17 μ. Χ.) πήρε την τιμητική ονομασία Καισάρεια. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαίες και 
βυζαντινές πόλεις της Μ. Ασίας και σήμερα επίσης κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις τουρκικές πόλεις. 
Χτισμένη στους πρόποδες του Μεγάλου Αργαίου, που δεσπόζει σε όλο το καππαδοκικό οροπέδιο, συνδέθηκε από τον 
4ο μ. Χ. αιώνα με τον Μ. Βασίλειο και πολλούς αγίους της Εκκλησίας, αλλά και με αυτοκράτορες, στρατηγούς και άλλες 
προσωπικότητες του Βυζαντίου. Έδρα μιας από τις αρχαιότερες και πιο σημαντικές μητροπόλεις της Ανατολής, δεύτερη 
τη τάξει μετά την Αρχιεπισκοπή Κων/πόλεως. Κατακτήθηκε το 1067 από τους Σελτζούκους κι αργότερα έγινε συμ-
πρωτεύουσα του σουλτανάτου Ρουμ. Το σαντζάκι Καισαρείας ανήκε στο βιλαέτι Αγκύρας και αποτελούνταν από τρεις 
καζάδες. Στην πόλη κατοικούσαν περί τις 20.-25.000 Αρμενίων, άλλοι τόσοι Τούρκοι και λίγοι Έλληνες τουρκόφωνοι 
(γύρω στις 3.000). Ολόγυρα υπήρχαν δεκάδες ελληνικά χωριά, όλα τουρκόφωνα, που οι κάτοικοί τους ασχολούνταν με 
το εμπόριο, τις τέχνες και τη γεωργία (Μουταλάσκη, Κερμίρα, Ταξιάρχης, Σκοπή, Ανδρονίκι, Στέφανα, Ερχιλέτ, Ταβλο-
σούν, Σαρμουσακλί, Άη-Κωστέν κ. ά.). Κοντά στην Καισάρεια βρισκόταν το μεγαλύτερο ελληνικό εκπαιδευτικό κέντρο 
της Ανατολικής Μ. Ασίας, η μονή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στο Ζιντζίρ Ντερέ, που υπήρξε ο πνευματικός φάρος του 
καππαδοκικού Ελληνισμού, με διδασκαλείο, ιερατική σχολή, παρθεναγωγείο κλπ. Επίσης η Καισάρεια υπήρξε μεγάλο 
πνευματικό και οικονομικό κέντρο των Αρμενίων, με άριστη οργάνωση. Βλ. Κοντογιάννης: 136-138.

310 Η Σεβάστεια (τουρκ. Sivas) είναι μια πανάρχαια πόλη της προς Πόντον Καππαδοκίας, έδρα ομώνυμου βιλα-
ετιού και σαντζακιού. Παλαιό διοικητικό κέντρο των Τουρκομάνων και των Σελτζούκων, κατά βάση ήταν μια μεγάλη 
και εμπορική αρμενική πόλη, με 30.000 Αρμενίους κατοίκους και χιλιάδες άλλους στα χωριά της περιφέρειας, που 
εξοντώθηκαν στη Γενοκτονία του 1915. Οι Ρωμιοί τουρκόφωνοι κάτοικοί της έφταναν τις 3.000, ασχολούμενοι κυρίως 
με το εμπόριο μαλλιού και τις τέχνες. Η περιοχή της Σεβάστειας είχε μεγάλη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. 
Βλ. Κοντογιάννης: 111-114.

311 Η Σαμψούντα (τουρκ. Samsun) είναι η αρχαία ελληνική πόλη Αμισός, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του 
Ευξείνου Πόντου. Απέχει 351 χλμ. Β.Δ. της Σεβάστειας και 344 χλμ. Δ. της Τραπεζούντας. Έδρα σαντζακιού με πέντε 
καζάδες, είχε 12.000 Τούρκους, 11.000  Έλληνες και 1.500 Αρμενίους κατοίκους (Κοντογιάννης: 77). Εδώ έδρευε 
επίσης ο Μητροπολίτης Αμασείας. Οι Έλληνες της πόλης ασχολούνταν κυρίως με το καπνεμπόριο και πολλοί ήταν 
τουρκόφωνοι, προερχόμενοι από την Καππαδοκία. Στην περιοχή της Σαμσούντας υπήρχαν ως το 1923 περισσότεροι 
από 180 ελληνικοί οικισμοί, που υπέστησαν άγριες διώξεις και εξόντωση από τους Νεοτούρκους, όπως και οι κάτοι-
κοι της πόλης. 

312 Κανγκάλ (τουρκ. Kangal): κωμόπολη του καζά Σεβαστείας, 90 χλμ. Ν.Α. της πόλης, που κατοικείται κυρίως 
από Κούρδους.

313 Η Μαλάτια (τουρκ. Malatya, με εσφαλμένη γραφή Μαλάτεια) είναι η περίφημη Μελιτηνή των βυζαντινών 
χρόνων, γνωστή από τις επικές μάχες μεταξύ Αράβων και Ακριτών. Πόλη αρχαιότατη, σπουδαία και οχυρή στην 
περιοχή του Άνω Ευφράτη (τουρκ. Fırat Nehri), προπύργιο των Αρμενίων, αλλά και των Κούρδων. Απέχει από τη 
Σεβάστεια 288 χλμ. Ν.Α.

314  Το Δάρεντε ή Ντάρεντε (τουρκ. Darende) ήταν έδρα ενός από τους εννιά καζάδες του βιλαετιού Σεβαστείας. 
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Εκκινήσαντες εκ Καγκάλ την 1ην Σεπτεμβρίου, ημέραν Τετάρτην, εφθάσαμεν εις 
Δάρεντε την 4ην Σεπτεμβρίου [1921], ημέραν Σάββατον, ένθα και διαμείναμε 
πλέον εκεί, διανύσαντες το διάστημα τούτο εκ Μάκρης εντός 61 ημερών.315 Αι 
άνω χρονολογίαι είναι παλαιάς ημερομηνίας.316 

Η πόλις Δάρεντε είναι υποδιοίκησις του νομού Σεβαστείας, διαρρέεται υπό 
παραποτάμου του Ευφράτου κατά μήκος και έχει σχήμα στενόν, επίμηκες. Η αρ-
μενική συνοικία της πόλεως εκείνης, εξαφανισθείσα εκ προσώπου γης, αντεκα-
τεστάθη υφ’ ημών κατά το διάστημα της διαμονής μας εκεί. Εις Δάρεντε εύρομεν 
ετέρους ομογενείς εκ Σαμψούντος και των χωρίων αυτής και διήλθομεν οπωσ-
δήποτε καλά καθ’ όλον το διάστημα της διαμονής μας εκεί. Εκκλησιαζόμεθα εις 
την αρμενικήν εκκλησίαν, ένθα και εορτάσαμεν το Πάσχα του 1922.

Μεταξύ των εκ Σαμψούντος εξορίστων υπήρχε και αρχιερεύς, ο βοηθός Επι-
σκόπου Αμασείας Δωρόθεος, καθώς και τέσσαρες ιερείς. Κατά την άφιξίν μας εις 
τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Έρεγλι, συναντήσαμεν περί τους 40 ομογενείς εξ 
Αναμουρίου,317 οίτινες μαζί μας εγκατεστάθησαν εις Δάρεντε.

Εις Δάρεντε διέμεινα μέχρι της 9/22 Νοεμβρίου του 1921,την ημέραν δε 
εκείνην ανεχώρησα εκείθεν, διά να μεταβώ εις Χεκίμ Χαν,318 δωδεκάωρον απέ-
χοντος του Δάρεντε, ένθα έμενε ο Βασιλάκης μετά του μακαρίτου Θεοδοσίου μας. 
Την μετάβασίν μου εκεί προυκάλεσε τηλεγράφημα του αδελφού Βασιλάκη, όστις 
με ειδοποίει την ασθένειαν του Θεοδοσίου. Έσπευσα αμέσως να μεταβώ εκεί, 
αλλά δυστυχώς μίαν ημέραν προ της εκκινήσεώς μου εκ Δάρεντε, απέθανεν ο 
δυστυχής Θεοδόσιός μας, προσβληθείς υπό εξανθηματικού τύφου.319 Εις Χεκίμ 

Βρίσκεται 176 χλμ. Ν.Α. της Σεβάστειας και είχε σημαντική αρμενική κοινότητα (γύρω στα 4.000 άτομα) με καλά σχο-
λεία, κεντρική εκκλησία της Παναγίας (Σουρπ Αστβατζατσίν) κι άλλους δυο ναούς. Οι Ελληνορθόδοξοι κάτοικοί της 
ήταν 1.330. Βλ. Κοντογιάννης:115.

315 Στο χρονικό διάστημα δύο μηνών, οι εξόριστοι Μακρηνοί διέσχισαν πάνω από 1.500 χλμ. από τα νότια αι-
γαιακά παράλια της Μικρασίας μέχρι τα κράσπεδα του Ευφράτη ποταμού, διασχίζοντας τις απέραντες εκτάσεις του 
μικρασιατικού οροπεδίου, μέσα σε απερίγραπτες συνθήκες (ταλαιπωρίες κάθε είδους, κόπωση, φόβος, καιρικές αλ-
λαγές κλπ.).

316 Το νέο ημερολόγιο δεν ίσχυε ακόμη για τους Έλληνες. Ο Θεοδοσιάδης όμως το χρησιμοποιεί πολύ συχνά στα 
γραπτά του, κάνοντας διάκριση των ημερομηνιών με το παλαιό ή το νέο ημερολόγιο.

317 Το Ανεμούριο (τουρκ. Anamur) βρίσκεται στο ομώνυμο ακρωτήριο, που αποτελεί το νοτιότερο άκρο της 
Τουρκίας και το κοντινότερο σημείο της μικρασιατικής ακτής προς την Κύπρο. Είναι ένας από τους αρχαιότερους 
οικισμούς της Τραχείας Κιλικίας, που ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους ως λιμάνι της γειτονικής Ναγίδου. Το όνομά 
του σχετίζεται με την παρουσία έντονων ανέμων, χαρακτηριστικό της περιοχής, που οφείλεται στη γεωμορφολογία 
της με τα πανύψηλα όρη. Η πόλη άκμασε πολύ στα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Η νεκρόπολη και τα εντυπωσιακά 
αρχαία ερείπιά της αντανακλούν σήμερα την ευημερία και την καλλιτεχνική άνθιση. Στη νεότερη εποχή, το Ανεμούριο 
ήταν ένα ασήμαντο χωριουδάκι, κατοικημένο κυρίως από Έλληνες, που ανήκε στον καζά της Σελεύκειας (Σιλίφκε ή 
Ιτσέλ), του βιλαετιού των Αδάνων. Οι Αναμουρλήδες υπέστησαν και αυτοί τις διώξεις των Νεοτούρκων, λόγω της 
παραθαλάσσιας πατρίδας τους και της υποτιθέμενης συνεργασίας τους με τους Αγγλογάλλους.

318 Η μικρή κωμόπολη Χεκίμ Χαν (τουρκ. Hekim han) βρίσκεται 73 χλμ. Β.Α. του Ντάρεντε και ανήκε στον καζά 
της Μαλάτιας.

319 Ο εξανθηματικός τύφος ή ψειραρρώστια, επειδή μεταδιδόταν μέσω των ψειρών, είναι μια πολύ επικίνδυνη 
μολυσματική νόσος, η οποία, κατά τον Α΄ Παγκ. Πόλεμο, θέρισε αρχικά τα στρατόπεδα της Τουρκίας και μέσω των 
Τούρκων στρατιωτών μεταδόθηκε στον άμαχο πληθυσμό, αλλά και στους Χριστιανούς επιστρατευμένους στα τάγματα 



126

Χαν διέμεινα μέχρι της 18 [Ιανουαρίου]/3 Φεβρουαρίου του 1922, ηναγκάσθην 
δε να εγκαταλείψω την πόλιν εκείνην, καθ’ ότι εζητήθην παρά των αρχών Δάρε-
ντε ως στρατιώτης. Κατόπιν συστάσεως ενός κυρίου Κωνσταντίνου Κακουλίδου, 
εκ Σαμψούντος, προς τον εν Μαλατεία εργοστασιάρχην Μεεμέτ Πέη, εζητήθην 
τηλεγραφικώς μέσω του Μουτεσαρίφη Μαλατείας, τη ενεργεία του άνωθι εργο-
στασιάρχου διά να επισκευάσω το εργοστάσιόν του. Εκ συμπτώσεως, καθ’ ον 
χρόνον εζητούμην εις Δάρεντε, εζητούμην και εκ Μαλατείας. Διά ν’ αποφύγω, 
λοιπόν, την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, κατέφυγα εις Μαλάτειαν, αφιχθείς εκεί την 
220 [Ιανουαρίου]/5 Φεβρουαρίου [1922] και διέμεινα μέχρι της 14/27 [Μαρ-
τίου] του ιδίου, οπότε ηναγκάσθην, δυνάμει διαταγής εξ Αγκύρας, την οποίαν 
προκάλεσεν ο διοικητής Δάρεντε, να εγκαταλείψω και την πόλιν αυτήν και να 
επιστρέψω πάλιν το δεύτερον εις Δάρεντε, την 18/31 Μαρτίου [1922]. Εκεί 
ανέλαβον καθήκοντα μηχανικού, χαράξας οδούς και δημόσια κτήρια, υπηρε-
τών ως στρατιώτης. Την 16/29 Απριλίου [1922] συκοφαντηθείς εκ Μάκρης ως 
κατάσκοπος, ερρίφθην εις τας φυλακάς μέχρι της 16/29 Ιουνίου [1922], οπότε 
εκκινήσας εκείθεν με στρατιωτικήν συνοδείαν, έλαβον την άγουσαν διά Μούγλα, 
συναντήσας εις Καισάρειαν τον αδελφόν Βασιλάκη. Τα επόμενα περιγράφω εις 
άλλο τι κεφάλαιον, εις το περί της καταδίκης μου εις τον δι’ αγχόνης θάνατον.

Έγραφον εν φυλακαίς Μούγλων κατά Απρίλιον και Μάιον του 1923. 
Στέλιος.

εργασίας. Προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους.
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Ημερολόγιο εγκλεισμού στις φυλακές Μούγλων

Η καταδίκη μου εις τον δι’ αγχόνης θάνατον 
υπό του εν Μούγλοις επιτετραμμένου δικαστηρίου

Κατά Ιούλιον του 1920 ευρισκόμενος εις Λιβίσιον και παραθερίζων εις το 
σπίτι του πενθερού μου Χατζη-Εμμανουήλ Παυλίδου, μεμνηστευμένος τότε μετά 
της συζύγου μου και θυγατρός του Καλλιρρόης, έμαθον εξωδίκως ότι κατόπιν 
ερεύνης εκ μέρους της στρατιωτικής αρχής Μάκρης εις την οικίαν του εκ Τρι-
πόλεως της Συρίας Χαβάτζια Σάββα Αντωνίου Όχτη, διά ζήτησιν όπλων, αντ’ 
αυτών ευρέθησαν, έξωθεν της οικίας αυτού, έγγραφα τινά σχετικά δήθεν με εμέ 
και τον αδελφόν μου Βασιλάκην. Περίεργος εκ του περιεχομένου των εγγράφων 
τούτων, ανέμενον μετ’ ανυπομονησίας την πρόσκλησίν μου παρά των αρχών 
Μάκρης. Μετά τινας ημέρας έμαθον ότι συνεπεία των εγγράφων τούτων εφυλα-
κίσθη ο Χαβάτζιας και μετά τινας ημέρας πάλιν, κατόπιν διαταγής του εισαγγελέ-
ως Μάκρης, παρά την άγνοιαν του οποίου εφυλακίσθη, απεφυλακίσθη. Έκτοτε 
σιγή εκάλυψε την υπόθεσιν ταύτην, θεωρηθείσης φυσικά ταύτης αναξίου λόγου, 
αβασίμου και αστηρίκτου. Μετά ολόκληρον έτος, την 5ην Ιουλίου του 1921, 
εξωρίσθην μεθ’ ετέρων 35 συμπολιτών μου, κατά την γενικήν εξορίαν, εις την 
υποδιοίκησιν Δάρεντε του Νομού Σεβαστείας.320 

Αίφνης, κατόπιν διαταγής της Εισαγγελίας Μάκρης προς την Εισαγγελίαν Δά-
ρεντε, συνελήφθην ως κατάσκοπος την 16/29 Απριλίου, περί την 5ην απογευ-
ματινήν ώραν, του 1922 προφυλακισθείς εκεί. Μέχρι της 16/29 Ιουνίου του ιδί-
ου έτους ευρισκόμην προφυλακισμένος εκεί, απολαμβάνων αρκετής ευνοίας εκ 
μέρους των αρχών της υποδιοικήσεως ταύτης και ασχολούμενος με διαφόρους 
εργασίας, τας οποίας αι στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί μοι ενεπιστεύθησαν, 
ως μηχανικόν. Την πρωίαν της 18/29 Ιουνίου του 1922 εξεκίνησα εκ Δάρεντε 
με συνοδείαν χωροφύλακος και διελθών τας υποδιοικήσεις Κιούρουν,321 Αζι-
ζιέ322 και Χαμιντιέ,323 έφθασα περίπου την 1/14 Ιουλίου εις Καισάρειαν, ένθα 

320 Η πρώτη παράγραφος είναι περίληψη του 1ου Ημερολογίου.

321 Κιούρουν ή Γκιορούν (τουρκ. Gürün): κεφαλοχώρι, έδρα ενός από τους εννιά καζάδες του σαντζακιού της 
Σεβάστειας. Βρίσκεται 130 χλμ. Ν.Α. της Σεβάστειας και 36 χλμ. Β.Δ. του Ντάρεντε, κοντά στον ποταμό Γκιουρούν Σου 
(Gürünsu). Κάτοικοι 1.200.Βλ. Κοντογιάννης: 115.

322 Το κεφαλοχώρι Αζιζιέ (τουρκ. Azizye, σήμ. Pınarbaşı) ήταν η έδρα ενός από τους πιο εύφορους καζάδες του 
σαντζακιού της Σεβάστειας. Βρίσκεται 231 χλμ. Ν.Δ. της Σεβάστειας και 97 χλμ. Β.Α. της Καισάρειας. Είχε τότε 1.600 
κατοίκους (βλ. Κοντογιάννης: 115). Σήμερα λέγεται Πινάρμπασι (δηλ. Κεφαλόβρυσο), έχει περί τις 15.000 κατοίκους 
και ανήκει στην επαρχία Καισαρείας.

323 Το Χαμιντιέ (τουρκ. Hamidye), γνωστότερο παλιότερα και ως Σαρμουσακλί (Sarımsaklı), είναι μια κωμόπο-
λη περίπου 35 χλμ. Β.Α. της Καισάρειας, στην οποία ανήκε διοικητικά και εκκλησιαστικά. Κατοικούνταν από Τούρ-
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συνήντησα τον αδελφόν Βασιλάκην, όστις προφυλακισθείς και αυτός, διά τους 
αυτούς λόγους, εις την δωδεκάωρον απέχουσαν της υποδιοικήσεως Δάρεντε 
υποδιοίκησιν Χεκίμ Χαν, της επαρχίας Μαλατείας, είχε φθάσει εις Καισάρειαν 
την 23 Ιουνίου/6 Ιουλίου. Εις Καισάρειαν, κατόπιν εγγυήσεως του ιερέως της 
πόλεως εκείνης, διεμείναμεν μέχρι της 3/18 Ιουλίου. Την ημέραν ταύτην εκκι-
νήσαντες αμφότεροι, αμαξιτώς πάντοτε, με συνοδείαν χωροφύλακος, εφθάσαμεν 
μετά τρεις ημέρας εις την επαρχίαν Νίγδης,324 φιλοξενηθέντες εις την οικίαν των 
συμπολιτών μας Σάββα Μεσσία και Αντωνίου Μόσχου.325 

Μετά διήμερον διαμονήν μας εκεί, εξεκινήσαμεν απροόπτως και βιαίως και 
μετά τριήμερον εφθάσαμεν εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν.326 Εις τον σταθμόν 
αυτόν διεμείναμεν επί τρεις ημέρας. Την δε 11/24 Ιουλίου εκκινήσαντες σιδηρο-
δρομικώς, εφθάσαμεν μέσω Ικονίου εις Ακ Σεχίρ,327 ένθεν αναχωρήσαντες την 
επομένην αμαξιτώς εφθάσαμεν εις Εγερτίρ,328 διελθόντες διά λέμβου την ομώνυ-
μον λίμνην την 14/27 Ιουλίου. Εις Εγερτίρ επεβιβάσθημεν σιδηροδρόμου την 
16/29 Ιουλίου και κατελθόντες την επομένην εις τον προ του Δενιζλίου σταθμόν 
Χαμιτιέ, εξακολουθήσαμεν το υπόλοιπον του δρόμου μας μέχρι Μούγλων, έφιπ-
ποι, φθάσαντες εις την πόλιν ταύτην την 28 Ιουλίου/10ην Αυγούστου [1922].

Την επομένην της αφίξεώς μας, η χωροφυλακή μάς παρέδωσεν εις την Εισαγ-
γελίαν των Εφετών, ήτις διέταξε την φυλάκισίν μας. Εις φυλακάς συνηντήσαμεν 
τον Χαβάτζιαν, όστις, φυλακισθείς κατά τα μέσα Απριλίου εις Μάκρην, έφθασεν 
εις Μούγλα ένα μήνα περίπου προ της ιδικής μας αφίξεως. Ως ήτο επόμενον, 
μη υπαρχούσης άλλης αφορμής, μόνον η κατά Ιούλιον του 1920 εύρεσις των 
δήθεν στρατιωτικώνεγγράφων εις ημάς, μας υποχρέωνε να πιστεύωμεν ότι διά 
την υπόθεσιν αυτήν ζητηθέντες αφίχθημεν και οι τρεις εις φυλακάς Μούγλων. 
Τούτο εγνώσθη μετά τινας ημέρας, όταν ηρωτήθημεν (εβράκ μουχακεμεσί)329 περί 
της ταυτότητός μας εν τω ιδιαιτέρω γραφείω του δικαστηρίου. Μετά την τυπικήν 
ταύτην πράξιν, προσελάβoμεν δικηγόρον τον Πεκίρ εφέντη330 αντί 50 λιρών, 

κους, λίγους Αρμενίους και αρκετούς Έλληνες. Ήταν περίφημο στην Καππαδοκία για την αρχαία μονή της Παναγιάς 
του Κέργκεμε, αλλά και για τα χαλιά του, τα λεγόμενα παγκοσμίως Κάισερι. Σήμερα ονομάζεται Μπουνιάν (τουρκ. 
Bünyan). Βλ. Κοντογιάννης: 140.

324 Για τη Νίγδη βλ. υποσημ. 313, σελ. 126 του 1ου Ημερολογίου.

325 Οι Σάββας Μεσσίας και Αντώνιος Μόσχος είναι Μακρηνολιβισιανοί που είχαν εξοριστεί νωρίτερα.

326 Ο σιδ. σταθμός βρίσκεται στο Ουλούκισλα (τουρκ. Ulukışla), 50 χλμ. Ν. της Νίγδης. Ο σταθμός εξυπηρετούσε 
τότε ολόκληρη την Καππαδοκία (περιοχές Καισαρείας, Νέβσεχιρ, Νίγδης και Άκσαράι). Το 1924-25 εδώ συγκεντρώ-
θηκαν όλοι οι ανταλλάξιμοι Καππαδόκες, για να μεταφερθούν σιδηροδρομικώς στη Μερσίνα κι από εκεί με πλοία στην 
Ελλάδα.

327 Το Ακ Σεχίρ (τουρκ. Akşehir) απέχει από το Ικόνιο 110 χλμ. Β.Δ. Είναι η περίφημη αρχαία και βυζαντινή πόλη 
της Πισιδίας Φιλομήλιον, που βρίσκεται κοντά στη νότια όχθη ομώνυμης λίμνης (ή λίμνης των Σαράντα Μαρτύρων), 
πάνω στη στρατηγικής σημασίας οδό από το Ακροϊνό της Φρυγίας (σημ. Αφιόν Καραχισάρ) στο Ικόνιο της Λυκαονίας. 
Έδρα καζά, που ανήκε στο σαντζάκι του Ικονίου, με πολλούς Τούρκους κατοίκους και λιγοστούς Έλληνες εμπόρους, οι 
οποίοι εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την κατασκευή του σιδηροδρόμου Κων/πόλεως - Βαγδάτης. Βλ. Κοντογιάννης: 144.

328 Για το Έγιρντιρ βλ. υποσημ. 307, σελ. 125 του 1ου Ημερολογίου.

329 Τουρκ. evrak muhakemesi: δικαστικά ή ανακριτικά έγγραφα.

330 Πεκίρ εφέντης: τουρκ. Bekir Efendi.
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γνωσθείσης εν τω μεταξύ και της ημέρας της διαδικασίας μας, ήτις ήτο η 1/14 
Σεπτεμβρίου [1922]. Συνέπεσε κατά την εποχήν ταύτην να ανασταλούν αι υπο-
θέσεις του δικαστικού τμήματος, ένεκεν ζητήσεως των υπαλλήλων από άλλα τμή-
ματα του κράτους και ως εκ τούτου η υπόθεσίς μας έμεινε νεκρά μέχρι της 4/17 
Δεκεμβρίου, καθ’ ην ημέραν ζητηθέντες μετέβημεν το πρώτον ενώπιον του Κα-
κουργοδικείου. Το δικαστήριον τούτο παρέπεμψε την υπόθεσιν εις το Πλημμελει-
οδικείον και δη εκείνο της Μάκρης. Την 6/19 Δεκεμβρίου παρεδόθημεν εις την 
χωροφυλακήν και τη συνοδεία χωροφυλάκων εφθάσαμεν εις Μάκρην την 11/24 
Δεκεμβρίου του 1922, περί την δύσιν του ηλίου. Την μεθεπομένην της αφίξεώς 
μας απέθανεν ο μεθ’ ημών αφιχθείς εκ φυλακών Μούγλων Γεώργιος Αγγειάδης, 
μετά δύο δε ημέρας ζητηθέντες παρουσιάσθημεν ενώπιον του δικαστηρίου Μά-
κρης, ένθα ο πρόεδρος μάς ανήγγειλεν ότι, ένεκεν ελλείψεως δικαστικού παρ-
έδρου, θα ζητήση οδηγίας εξ Αγκύρας. Τέλος, κατά τας 10/23 Ιανουαρίου του 
1923 έφθασε διαταγή εξ Αγκύρας, δι’ ης εντέλλετο το δικαστήριον Μάκρης να 
μας παραπέμψη πάλιν εις το όμοιον τούτου των Μούγλων Πλημμελειοδικείον. 
Την 15/28 του ιδίου μηνός, την πρωίαν, αίφνης εστάλημεν και οι τρεις πάλιν εις 
Μούγλα, ένθα εφθάσαμεν εκεί την 21 Ιανουαρίου/2 Φεβρουαρίου. Την 15/28 
Φεβρουαρίου [1923] παρουσιάσθημεν το πρώτον εις το εν Μούγλοις Πλημμε-
λειοδικείον, ένθα, συμφώνως τω μερικώ περί αμνηστίας των πολιτικών κατα-
δίκων νόμω, εζητήσαμεν την απαλλαγήν μας, ενώ διαρρήδην331 απερρίψαμεν 
τα εναντίον μας περί κατασκοπείας χαρακτηρισθέντα έγγραφα ως συκοφαντικά. 
Το δικαστήριον τούτο απέρριψε την πρότασίν μας περί της ωφελείας μας εκ της 
μερικής ταύτης αμνηστίας, χαρακτηρίσαν την υπόθεσίν μας ως λίαν σοβαράν και 
κατ’ ακολουθίαν απεφάνθη περί της συνεχίσεως της διαδικασίας μας.

Εν πρώτοις, ανεγνώσθησαν τα μεταφρασθέντα έγγραφα, τα οποία αποτελού-
ντο εξ 23 επιστολών γαλλικών και ελληνικών. Μεταξύ των εγγράφων τούτων, 
τα μόνα θεωρούμενα ως επιλήψιμα ήσαν έν αναφέρον ότι έφθασαν ποτέ εις 
Μάκρην περί τους 150 τσέτα ασκερί,332 ήτοι στρατιώτες εθελονταί μετά του αρχη-
γού των και διαμείναντες εκεί περί τινας ημέρας, επέστρεψαν πάλιν εις Μούγλα. 
Έτερον αναφέρει χαιρετισμούς εκ μέρους μου υπό του γράψαντος την επιστο-
λήν προς τον αρμοστήν Σμύρνης της Γαλλίας, αμφότερα μεταφρασθέντα εις την 
τουρκικήν εκ γαλλικού πρωτοτύπου. Άλλα αναφέρουν τινά περί Βενιζέλου και 
Αβέρωφ μεταφρασθέντα εξ ελληνικού πρωτοτύπου, άλλα δε διάφορα τραγούδια 
περί αγάπης και άλλα άσχετα περί πολιτικών κ.τ.λ. άπαντα ανυπόγραφα, άνευ 
ημερομηνίας και άνευ διευθύνσεως. Εζητήσαμεν πρώτον να ίδωμεν τα πρωτό-
τυπα ταύτα έγγραφα, άτινα δι’ ημάς ήσαν μυθώδη και ανύπαρκτα και ψευδή και 
συκοφαντικά. Επειδή δε δεν συνυπήρχον πρωτοκολλημένα με τα μεταφρασθέ-
ντα ούτε εντός του υλικούτων εγγράφων, απεφασίσθη να ερωτηθή το δικαστήρι-
ον Μάκρης περί της τύχης αυτών, καθώς επίσης να ζητηθή και η κατάθεσις των 

331 Διαρρήδην: επίρρημα που σημαίνει απερίφραστα, σαφέστατα, ρητά.

332 Τσέτα ασκερί (τουρκ. çete askeri) ονομάζονται οι στρατιώτες που ανήκουν σε άτακτο στρατό, οι αντάρτες, οι 
τσέτες.
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κομισέρ333 και αστυνόμου Μάκρης, περί του τρόπου της ευρέσεως των εγγράφων 
τούτων, καθ’ ότι αμφότεροι παρευρέθησαν κατά την εύρεσιν αυτών έξωθεν της 
οικίας του Χαβάτζια.

Ως εκ τούτου, η υπόθεσίς μας ανεβλήθη διά την 4/17 Μαρτίου [1923]. Την 
ημέραν ταύτην παρουσιάσθημεν το δεύτερον ενώπιον του δικαστηρίου, ένθα 
μας απηγγέλθησαν (sic) αι καταθέσεις των μαρτύρων, οίτινες μόνον εξ υποθέ-
σεως καταφέρονται εναντίον μας, μας εγνώρισαν δε προσέτι ότι τα πρωτότυπα 
των εγγράφων δεν υπάρχουν εκεί και απεφασίσθη να ερωτηθή το συμβολαιο-
γραφείον, ένθα επισήμως εκεί μετεφράσθησαν, δι’ ο και ανεβλήθη διά την 29 
[Μαρτίου]/11 Απριλίου. Την ημέραν εκείνην, παρουσιασθέντες και δηλώσαντες 
την ασθένειαν του Χαβάτζια, ανέβαλαν την υπόθεσίν μας διά την 5/18 Απριλίου. 
Και πάλιν παρουσιάσθημεν και μας απηγγέλθη (sic) ότι τα έγγραφα δεν ευρέ-
θησαν ούτε εις το συμβολαιογραφείον και ανέβαλον την διαδικασίαν διά την 
8/21 Απριλίου, ίνα εξαιτήσωσιν εις το Kακουργοδικείον. Παρουσιασθέντες και 
την ημέραν ταύτην και γνωρίσαντές μας την μη εύρεσιν των εγγράφων τούτων, 
ανέβαλον και πάλι την διαδικασίαν διά την 25ην Απριλίου, ίνα εξαιτήσωσι διά 
δευτέραν φοράν το Κακουργοδικείον περί της τύχης των εγγράφων. 

Τέλος, εξημέρωσεν η κακή ημέρα αύτη, την οποία δυστυχώς εθεωρούσαμεν 
ως ημέραν αθωώσεως και απαλλαγής μας, καθ’ ότι ουδεμία απόδειξις εναντί-
ον μας υπήρχε, ουδέν έστω και εκ των πλαστών εγγράφων ευρέθη, ουδεμία 
μαρτυρία, διά την οποίαν να αμφιβάλη το δικαστήριον εναντίον μας και μας 
καταδικάσουν έστω και μίαν ώραν. Παρόντων του τε προέδρου δικαστού, του 
εισαγγελέως [...] εν τη αιθούση μετά του συνηγόρου δικηγόρου μας και περί των 
δέκα ετέρων δικηγόρων και πολιτών Οθωμανών, παρακολουθούντων φιλικώς 
την έκβασιν της υποθέσεώς μας. Κατ’ αρχάς έλαβεν τον λόγον ο πρόεδρος, όστις 
εγνώρισε την μη εύρεσιν των πρωτοτύπων εγγράφων και κατά την δευτέραν 
ζήτησιν αυτών εκ του Κακουργοδικείου. Ο λόγος ήλθεν εις τον εισαγγελέα, όστις 
είπεν εν εκτάσει τα εξής: 

«Επειδή εκ της μη ευρέσεως των πρωτοτύπων τούτων χειρογράφων επιστολών, δυ-
νάμει των οποίων οι άνθρωποι ούτοι κατηγορούνται, και επειδή, και αν υπήρχον έτι 
άνευ υπογραφής και άνευ χρονολογίας και διευθύνσεως, δεν έχουν κύρος, επειδή δε 
διαρρήδην και οι ίδιοι αρνούνται απορρίπτοντες άπασαν ευθύνην εκ της κατηγορίας 
ταύτης, επειδή ουδεμία μαρτυρία άλλη εναντίον αυτών υπάρχει, επειδή ο διατεινόμενος 
Σουκρής (υιός Άραβος τινός) απουσιάζει εις Ρόδον, ενώ εκ της πρώτης καταθέσεως 
ουδόλως φαίνεται ότι το ευρεθέν επ’ αυτού όπλον ανήκει εις τον Χαβάτζιαν, καθ’ ότι 
ευρέθη επ’ αυτού και επομένως ανήκει αυτώ, διά ταύτα όλα εμφαίνομαι υπέρ της αθω-
ώσεως και των τριών τούτων κατ’ ευθείαν.» 

Μετά τον εισαγγελέα, τρίτος ωμίλησεν ο δικηγόρος μας, όστις και έγγραφον 
λόγον επέδωσε τω δικαστηρίω, ειπών τα εξής: 

«Επειδή η ουσία της υποθέσεως αυτής είναι η παρουσίασις των εγγράφων, δι’ ων 
και κατηγορούνται οι πελάται μου κι επειδή τα έγγραφα αυτά δεν υπάρχουν, ουδεμία 

333 Κομισέρ ή κομισέρης: ο διευθυντής της αστυνομίας, ο διοικητής του καρακολιού (του αστυνομικού τμήματος).
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δε άλλη απόδειξις υπάρχει, δι’ ης να φαίνεται ότι οι πελάται μου είναι έστω και κατά το 
ελάχιστον υπαίτιοι διά την υπόθεσιν ταύτην και επειδή κυρίως δεν ευρέθησαν εντός της 
οικίας του ετέρου εκ των κατηγορουμένων ή μη έξω, εις τον δρόμον της οικίας, και δι’ άλ-
λους και άλλους λόγους, καθώς επίσης και διά την υπεράσπισιν, την οποίαν ο κ. εισαγ-
γελεύς απήγγειλε υπέρ των κατηγορουμένων, ήτις και μόνη αρκεί διά να δώση φως εις 
το δικαστήριον, διά τούτο ζητώ την καθ’ ολοκληρίαν αθώωσιν των πελατών μου κ.τ.λ.» 

Μετά τον δικηγόρον μας, ο δικαστής μάς ηρώτησε αν έχωμεν να προσθέσωμεν 
τι, θεωρήσας την διαδικασίαν μας λήξασαν. Και πάλιν από κοινού και οι τρεις 
διεμαρτυρήθημεν κατά των κατηγοριών μας, γνωρίσαντες ότι πάνθ’ όσα εναντίον 
μας αναφέρονται, είναι ψευδή και ανυπόστατα και αστήρικτα και αβάσιμα κ.τ.λ. 
Τέλος, του δικαστού κηρύξαντος αποπερατωθείσαν την διαδικασίαν, εξήλθομεν 
πάντες, μείνας μόνος αυτός μετά του γραμματέως διά την απόφασιν. Εξελθόντες, 
εδεχόμεθα τα συγχαρητήρια των παρευρεθέντων εν τη διαδικασία, διαβεβαιού-
ντων ημάς ότι κατόπιν τόσης υποστηρίξεως εκ μέρους του εισαγγελέως και της μη 
ευρέσεως των εγγράφων κ.τ.λ., η αθώωσίς μας είναι βεβαία 100% κ.τ.λ. 

Μετά επτά λεπτά, έκρουσεν ο κώδων και ωδηγήθημεν πάλιν εν τη δικαστική 
αιθούση, διά να ακούσωμεν την απόφασιν του δικαστού. Διά λόγους αγνώστους 
προς ημάς, ο δικαστής κατάχλωμος και πολύ ερεθισμένος και οργίλως απευθυ-
νόμενος προς ημάς, μας είπε τα εξής: 

«Επειδή ο Βασιλάκης, ως διερμηνέας του Γαλλικού Προξενείου έγραψε τας επιστο-
λάς ταύτας και επειδή ο Στέλιος είναι αδελφός του και επειδή ευρέθησαν τα έγγραφα 
έξωθεν της οικίας του Χαβάτζια, διά τούτο το δικαστήριον καταδικάζει και τους τρεις, 
ήτοι τον εκ Τριπόλεως της Συρίας334 Άραβα Ρωμιόν και κάτοικον Μάκρης Χαβάτζια 
Σάββα Αντωνίου Όχτην, τον Βασιλάκη Θεοδοσιάδη, τον Στέλιον Θεοδοσιάδη εις τον δι’ 
αγχόνης θάνατον!»

Εξήλθομεν άφωνοι, εκστατικοί και κακομοιριασμένοι εκ της αιθούσης και 
διηυθύνθημεν εις τας φυλακάς, αναμένοντες πλέον την απόφασιν, ην θα εξέ-
διδεν η εν Αγκύρα Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευσις,335 εις ην κατά νόμον θα 
παρέπεμπεν ο αθεόφοβος δικαστής την θανατικήν απόφασιν, ην εναντίον μας 
εξέδωκε, την 12/25 Απριλίου, κατά την 5ην εσπερινήν ώραν της ημέρας Τετάρ-
της, του 1923 – 1339.336 

Έγραφον εν φυλακαίς Μούγλων την 16/29 Απριλίου [1923], ημέραν καθ’ ην συνε-
πληρώθη έτος ακριβώς από της φυλακίσεώς μου διά την ατυχή ταύτην υπόθεσιν. 

Στέλιος Θεοδοσιάδης.

334 Τρίπολη της Συρίας: είναι η γνωστή από τα αρχαία χρόνια πόλη της Φοινίκης (του σημερινού Λιβάνου), που 
στα αραβικά ονομάζεται Ταράμπουλους. Στην περιοχή, όπως σε όλη τη Δυτική Συρία (Αντιόχεια, Χαλέπι, Χάμα κ. α.) 
διέμεναν πολλές χιλιάδες αραβοφώνων Ελληνορθοδόξων, που αυτοαποκαλούνταν «Ρουμ» (Ρωμιοί).

335 H Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση (Türkiye Büyük Millet Meclisi) συγκλήθηκε στην Άγκυρα στις 24 Απρι-
λίου 1920 και οι εργασίες της διήρκεσαν έως την 29ην Οκτωβρίου 1923, οπότε ανακηρύχθηκε από τον Κεμάλ η 
Τουρκική Δημοκρατία.

336 Το έτος 1339 είναι το ισχύον τότε στην Τουρκία και υπολογίζεται σύμφωνα με το μουσουλμανικό ημερολόγιο 
Ρουμί.
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Κατόπιν της αποφάσεως του δικαστηρίου,
διά τον εναντίον ημών περί αγχόνης θάνατον.

Η απόφασις αύτη του δικαστηρίου, καθ’ ην μία και μόνη γνώμη ενός δικαστού 
ήρκεσε, διά να εκδοθή εναντίον μας τοιαύτη καταδίκη, απήρεσε ουχί μόνον εις 
τον τουρκικόν κύκλον των γραμματέων, αλλά και εις αυτόν των υπαλλήλων, δι’ 
ο και πολλοί συμπαθούντες προς ημάς έσπευσαν ευσυνειδήτως να μας συλλυ-
πηθούν και παρηγορήσουν και ενθαρρύνουν, διαβεβαιούντες ημάς ότι τοιαύτη 
καταδίκη είναι αδύνατον ποτέ να επικυρωθή από την εν Αγκύρα Μεγάλην Εθνο-
συνέλευσιν, καθ’ ότι απάδει προς τας ιδέας της εποχής και καταφέρεται διαρρή-
δην εναντίον του νόμου της. 

1ον) Διότι μία και μόνη ψήφος, και δη προκειμένου περί αγχόνης, είναι
 δυνατόν να σφάλη.
2ον) Διότι δεν υπάρχει εναντίον μας ουδέν εκ των εγγράφων της κατηγορίας
 μας επί τάπητος.
3ον) Και αν υπήρχε, θα ήτο ανυπόγραφον, άνευ χρονολογίας και άνευ
 διευθύνσεως και επομένως άκυρον.
4ον) Διότι ταύτα ηυρέθησαν έξωθι της οικίας του Χαβάτζια, καθ’ οδόν.
5ον) Διότι ουδεμία άλλη εναντίον μας μαρτυρία ή απόδειξις υπάρχει.
6ον) Διότι ο αξιότιμος εισαγγελεύς εζήτησε την αθώωσίν μας κατ’ ευθείαν.
7ον) Διότι υπάρχει ο μερικός περί αμνηστίας νόμος, όστις, εκδοθείς
 την 18 Αυγούστου/1 Σεπτεμβρίου του 1337,337 απαλλάσσει τους προ
 της χρονολογίας ταύτης τοιούτου είδους εγκλήματος.
8ον) Διότι ημείς, μη διαπράξαντες ουδέν εξ όσων μας κατηγορούν,
 διαμαρτυρόμεθα μη αποδεχόμενοι ουδέν εξ όσων μας κατηγορούν.

Εκ τούτων όλων πραγματικώς ηντλήσαμεν αρκετόν θάρρος. Εκείνο όμως, 
όπερ μας διεβεβαίωσε πλέον εις την μη επικύρωσιν της καταδίκης αύτης υπό 
της εν Αγκύρα Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως, είναι η λογικωτάτη και αληθεστάτη 
και (αν)αμφισβήτητος πάσης άλλης σκέψεως ιδέα ή γνώμη του καλλίστου νέου 
Μεχμέτ Ταχίρ πέη, του άλλοτε εισαγγελέως εν Μάκρη, νυν δε δικηγόρου εν 
Μούγλοις, τον οποίον και αντιπρόσωπόν μας διωρίσαμεν διά την απαλλαγήν 
μας εκ της καταδίκης ταύτης. Η ορθή ιδέα του Μεχμέτ Ταχίρ πέη338 είναι η εξής: 

Ο κύριος δικαστής, εν τη οργή του εναντίον μας κατά τον χρόνον της αποφά-
σεως της καταδίκης περί αγχόνης, μη εννοήσας καλώς το 52ον άρθρον, δυνάμει 
του οποίου μας κατεδίκασεν, παρασυρθείς υπό της οργής, διέπραξε το φοβερόν 

337 Η ημερομηνία είναι σύμφωνα με το μουσουλμανικό ημερολόγιο Ρουμί και αντιστοιχεί στην 1η Σεπτεμβρί-
ου 1921.

338  Τουρκ. Mehmet Tahir Bey.
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λάθος εις βάρος του να μας καταδικάση εις τον δι’ αγχόνης θάνατον, παρ’ όλας 
τας διαμαρτυρίας αυτού τούτου του 52ου άρθρου. Το 52ο άρθρον καταδικάζει εις 
θάνατον μόνον τους υπαλλήλους εν γένει του δικαστηρίου και γενικότερον πά-
ντα υπάλληλον της κυβερνήσεως, από του ανωτάτου μέχρις αυτού του υπηρέτου 
του λαμβάνοντος μισθόν τινά επισήμως υπό της κυβερνήσεως, και τούτους όταν 
αποδειχθή η πραγματική ενοχή των. Ποσώς, λοιπόν, μη αναφέρον δι’ οποιον-
δήποτε πολίτην, είτε Χριστιανόν είτε Οθωμανόν, αυτό τούτο το άρθρον μόνον 
του καταρρίπτει την εναντίον μας απόφασιν του αξιοτίμου κυρίου δικαστού. Δι’ 
ο βεβαιωθέντες περί της αθωώσεώς μας και εκ του κακού χαρακτηρισμού του 
άρθρου υπό του δικαστού και των έναντι 9 αληθειών και εκ της ικανότητος 
του Μεεμέτ Ταχίρ πέη, αναλαβόντος την υπεράσπισίν μας, αναμένομεν μετά της 
μεγαλυτέρας υπομονής και καρτερικότητος και ψυχραιμίας την υπέρ ημών κα-
λήν απόφασιν της εν Αγκύρα Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως, ήτις, εν ονόματι της 
αληθείας και του νόμου, θα ευδοκήση και διατάξη την αθώωσίν μας και την κατ’ 
ακολουθίαν επάνοδόν μας εις τους κόλπους των αγαπητών μας οικογενειών. Και 
εγώ μεν ταύτα σκέπτομαι περί ημών, δηλαδή περί της τελείας απαλλαγής μας εκ 
των κακών τούτων, τα οποία αδίκως υπέστημεν, και της διασώσεώς μας εκ του 
δι’ αγχόνης θανάτου. Ίδωμεν τώρα τι θα αποφασίση η μεγάλη εν Αγκύρα Εθνο-
συνέλευσις περί της τύχης μας και τι σκέφτεται ο Άγιος ο Θεός.

Έγραφον εν φυλακαίς Μούγλων, τη 18 [Απριλίου]/1η Μαΐου 1923

Επιστολή προς την αγαπητήν μου σύζυγον Καλλιρρόην

Καλλιρρόη μου,

Μετά τα γεγονότα του εν Μούγλοις επιτετραμμένου δικαστηρίου καθ’ ημών, 
καθ’ α την 12/25 Απριλίου του 1923, περί ώραν 5ην απογευματινήν, εξεδόθη 
εναντίον μας πρωτοδίκως απόφασις περί θανάτου δι’ αγχόνης, πλην των ενερ-
γειών μου διά την ακύρωσιν της καταδίκης ταύτης, εσκέφθην, εν περιπτώσει 
καθ’ ην απολύτως θα είναι αδύνατος η επιτυχία αύτη, ήτις κατά τας διαβεβαι-
ώσεις πάντων είναι βεβαιοτάτη, να σε γράψω τας γραμμάς μου ταύτας, διά των 
οποίων να σε γνωρίσω τας τελευταίας μου σκέψεις και αποφάσεις, εάν -ο μη 
γένοιτο!- επικυρωθή η πρωτόδικος αύτη απόφασις του εν Μούγλοις δικαστη-
ρίου υπό της Μεγάλης εν Αγκύρα Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως! Ναι μεν είναι 
τολμηρά αυτή η σκέψις μου περί ενδεχομένης θανατικής εκτελέσεως εκ μέρους 
της Σεβαστής ημών Κυβερνήσεως και ότι υπέρ της πατρίδος ταύτης πολλάς ερ-
γασίας και πολλούς κόπους προσέφερον και άφθονον ιδρώτα έχυσα, ενώ ουδέν 
το παραμικρόν λάθος έχω κάμει, ουδεμίαν δε εκ των κατηγοριών, τας οποίας 
μοι προσάπτουσι ουδέποτε όχι μόνο έχω πράξει, αλλ’ ούτε διελογίσθην ούτε εν 
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αυτώ τω ύπνω μου ονειρεύθην. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχων υπ’ όψιν μου 
ότι εν τω ψευδεί τούτω κόσμω όλα γίνονται εκ μέρους των ανθρώπων εις βάρος 
άλλων ομοίων αυτών, εσκέφθην ότι δεν θα ήτο επιζήμιον να σε γνωρίσω τας 
τελευταίας μου σκέψεις και αποφάσεις και συμβουλάς, αν -ο μοι γένοιτο!- θα [...] 
η καταδίκη μου [...] τον σκληρόν και όλως άδικον θάνατον τούτον. Πρωτίστως, 
λοιπόν, σοι παραγγέλλω να προσέχης την υγείαν σου και εκείνην του παιδιού 
μας, χωρίς να λυπάσαι και μελαγχολείς επί τη ιδική μου παντοτινή απουσία, 
καθ’ ότι ημέρας και νυκτός αι ψυχαί μας πάντοτε θα ευρίσκωνται μαζί και πάντο-
τε θα αλληλοβλέπωνται. Εν τοιαύτη περιπτώσει, και πάλιν σε παραγγέλλω και σε 
διατάσσω να είσαι γενναία μέχρι της στιγμής εκείνης, καθ’ ην αι ψυχαί μας θα 
συναντηθώσι για πάντα. 

Καλλιρρόη μου, θα συνεχίσω την παρούσαν μου μετά τινας ημέρας, καθ’ ότι 
σήμερον είδον καλόν τι όνειρον και ίσως είναι για καλό μας. 

Εν φυλακαίς Μούγλων τη 15/28 Απριλίου 1923. 
Ο Στέλιος Σου.

Παρήλθον 70 ημέραι από της χρονολογίας της άνω επιστολής μου. Την 25 
[Ιουνίου]/8 Ιουλίου [1923], Καλλιρρόη μου, επέστρεψαν τα έγγραφά μας εκ του 
ακυρωτικού δικαστηρίου Σεβαστείας, απορριφθείσης της εναντίον μας κατηγορί-
ας, ην πρωτοδίκως το εν Μούγλοις Πρωτοδικείον μας επέρριψε, ήτοι τον δι’ αγ-
χόνης θάνατον. Προσεκλήθημεν εκ νέου εις το δικαστήριον των εφετών και ώρι-
σαν ημέραν δικάσιμον την 25 [Ιουλίου]/6 Αυγούστου 1923 ημέραν Κυριακήν. 

Καλλιρρόη μου, σήμερον 12/25 Ιουλίου [1923] αλλεπάλληλα τηλεγραφήμα-
τα μάς ανήγγειλαν την υπογραφήν της ειρήνης.339 Ούτω, συμφώνως με τον γενι-
κόν νόμον της αμνηστίας των πολιτικών καταδίκων, εντός ολίγου θα απαλλαγώ 
ουχί πλέον μόνον της αγχόνης, αλλά και της περαιτέρω κρατήσεως.

Περίεργος τηλεπάθεια

Ένα όνειρον, το οποίον είδον την 11/24 Απριλίου [1922], Κυριακήν εξημέρω-
μα εις Δάρεντε, σχετικόν με την φυλάκισίν μου του 1922.
Χωροφύλαξ γνωστός μου εις Δάρεντε, ονόματι Μεεμέτ, παρουσιασθείς εις τον ύπνον 
μου, με συνέλαβε καθ’ ον χρόνον δήθεν εφόρεσα μάσκα και διηρχόμην την μεγάλην 
οδόν Μάκρης. Ούτος μοι ωδήγησεν εις το κρατητήριον και μοι εφυλάκισεν εντός δω-
ματίου, ούτινος εις μεν την μίαν γωνίαν εστέκετο γυνή φορεμένη ακάθαρτα ενδύματα 
λευκά πλησίον.

Εξυπνήσας έντρομος, την πρωίαν διηγήθην το όνειρον εις τον χωροφύλακα, 
τον οποίον συνήντησα καθ’ οδόν, διευθυνόμενος εις την εκκλησίαν. Ο χωρο-
φύλαξ εμειδίασε και με είπε «χαΐρλισί ολσούν»,340 δηλαδή «ας είναι για καλό!» 

339 Εννοεί την υπογραφή συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Λωζάννη (24 Ιουλίου 1923)

340 Τουρκ. hayırlısı olsun: τουρκική ευχή που σημαίνει «με το καλό», «ας είναι για καλό», «ό,τι είναι να γίνει, ας 
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Δυστυχώς μετά εξ ημέρας ο ίδιος χωροφύλαξ, διαταχθείς υπό του ζαντάρμα κο-
μαντάν341 και διοικητού Δάρεντε, εστάλη και με συνέλαβεν, οδηγήσας με εις τας 
φυλακάς, κατόπιν του εκ Μάκρης τηλεγραφήματος, διά του οποίου κατηγορού-
μην ως προδότης, συκοφαντούμενος.

Ημερολόγιο 1923

12/25 Απριλίου [1923], Τετάρτη. Κατεδικάσθημεν υπό του εν Μούγλοις
δικαστηρίου εις τον δι’ αγχόνης θάνατον.
13/26 Απριλίου. Απαρηγόρητος έκλαιον.
14/27 Απριλίου. Η λύπη μου εκορυφώθη σήμερον.
15/28 Απριλίου, Σάββατο. Ζήτησα 400 λίρας εκ Μάκρης.
16/29 Απριλίου. Συμπλήρωσις έτους από της φυλακίσεώς μου. 
[Όνειρον]: Έβλεπον την πενθεράν μου καθ’ ύπνον. Επιστρέφων δήθεν εκ της στρα-

τολογίας.
17/30 Απριλίου. Ελήφθη τηλεγράφημα Κεμάλ υπό χρονολ. 16/29 Απριλίου 

διά την ζήτησιν των 400 λιρών. 
[Όνειρον]: Έβλεπον γυναίκα τινά ενδεδυμένην φόρεμα κόκκινον, ήτις με είπε: «Η 

Καλλιρρόη είναι 48 ετών;»
18 [Απριλίου]/1 Μαΐου, Τρίτη. Επίδοσις του διαμαρτυρικού εγγράφου κατά 

της αποφάσεως του δικαστηρίου εναντίον μας, περί τον δι’ αγχόνης θάνατον.
19/2 Μαΐου, Τετάρτη. Αντιπροσωπικόν (sic) Μεεμέτ πέη.
22/5 Μαΐου, Σάββατον. Όνειρον: Την νύκτα της Παρασκευής προς το Σάββα-

τον, έβλεπον την Καλλιρρόην μου καθ’ ύπνον και επρόκειτο να γεννήση εντός λάκκου 
βάθους 1½ μ. ως έγγιστα, εις του οποίου το δάπεδον είχε τετράγωνον οπήν, εντός της 
οποίας θα εγέννα. Μετ’ ολίγον με πλησίασε και την περιέπτυξα σφικτά και την εφίλουν 
γλυκύτατα. 

2ον [όνειρον]: Έβλεπον και ηγόρασα 14 αυγά από τον μακαρίτη θείον Χατζη-Νι-
κόλαον και δύο ειδών καρφιά και ότι ούτος μοι έκλεψεν την ομπρέλα μου και με την 
επέστρεψε πάλιν, όταν το είπον εις τον μακαρίτην θείον Χατζη-Απόστολον, κατόπιν δε 
εφόρτωσα τα αυγά και τα καρφιά επί όνου, ον ηγόρασα τότε και ανεχώρησα. 

3ον [όνειρον]: Έβλεπον τον Λάζαρον Ευθυμίου, όστις επρόκειτο να με ράψη ζεύ-
γος παντόφλες μαύρες. 

4ον [όνειρον]: Έβλεπον τον διευθυντήν φυλακών Πεκίρ εφέντη, μοι προσέφερε 
δύο [...] και τον επρότεινα να ενοικιάση το εν Μάκρη εργοστάσιον.

23/6 Μαΐου, Κυριακή. Άφιξις χρημάτων.
25/8 Μαΐου, Τρίτη. [όνειρον]: Έβλεπον και εζωγράφισα τον Θεοδόσιον.
26/9 Μαΐου, Τετάρτη. Διαταγάς εξ Αγκύρας διά την παραπομπήν των εγγρά-

είναι για καλό».

341  Διοικητής χωροφυλακής (τουρκ. jandarma komandan).
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φων μας εις Μακεμέι ταγί σανί.342 
Σήμερον, 26 [Απριλίου]/ 9 Μαΐου, δυνάμει διαταγής εξ Αγκύρας υπό χρον. 

2/15 παρελθόντος Απριλίου, τα έγγραφά μας αντί να παραπεμφθώσιν εις την εν 
Αγκύρα Μεγάλην Εθνοσυνέλευσιν, θα σταλώσιν εις το εν Σεβαστεία ακυρωτικόν 
δικαστήριον, ένθα μεγαλυτέρα ελπίς υπάρχει διά την αθώωσίν μας, καθ’ ότι το 
δικαστήριον τούτο δεν επιδράται (sic)343 υπό ουδεμιάς εξωτερικής δυνάμεως. 
Προσέτι, εν περιπτώσει που ακυρωθούν εκεί τα έγγραφά μας, δεν θα επιστρέ-
ψουν εδώ διά να υποστώμεν δευτέραν διαδικασίαν, αλλά απ’ ευθείας η από [...].

27 [Απριλίου]/10 Μαΐου, Πέμπτη. Εμβάσαμεν (sic) τω Μουδίρη344 φυλακών 
140 λίρες. 

Έβλεπον το εξής όνειρον: Ευρισκόμην εις το σπίτι Λιβισίου, ήτο νυξ. Προς το 
βορειοδυτικόν μέρος, εις μέτριον ύψος, εις τον ουρανόν είδον εν σχήματι τετραγώνου 
ακανονίστου τραπεζίου σύμπλεγμα εκ 5-6 αστέρων χρώματος χρυσού. Αίφνης το σύμ-
πλεγμα ήλλαξε μορφήν και ολίγον βορειότερον κατά 5, είδον εις δύο σειράς εκ των 
άνω προς τα κάτω και εις το αυτό ύψος σχεδόν με το πρώτον σχήμα, σχήματα μεγά-
λων σταυρών αποτελουμένων εκ πολλών αστέρων ανά ζεύγη χρώματος χρυσού. Μετ’ 
ολίγον οι σταυροί όλοι διέγραψαν ημικύκλιον και έδυσαν μεταξύ του νοτίου και του 
νοτιοδυτικού μέρους. Είς εκ των σταυρών διέγραψε τροχιάν, εκ του μέρους εις ο εφάνη 
με τους πρώτους προς το αυτό μέρος, αλλ’ αντί να βυθισθή με τους πρώτους, ήλθε κι 
έπεσε εντός του αμπελιού του θείου Χατζη-Αποστόλου, κάτωθεν του μπαλκονιού μας, 
και εχάθη μέσα εις ξηρά μεγάλα χόρτα.

28 [Απριλίου]/11 Μαΐου, Παρασκευή. Αποστολή επιστολής Κεμάλ και Καλ-
λιρρόης διά του Παϊράμη.345 

30 [Απριλίου]/13 Μαΐου , Κυριακή. Επιστολή ταχυδρομική προς τον Κεμάλ, 
αναχώρησις εγγράφων εις Σεβάστειαν και υπ. αρ. 50 αναχώρησις Μεεμέτ εφέ-
ντη. 

Όνειρον: Έβλεπον την Καλλιρρόην μου και την εφίλησα ζωηρά. Επίσης τον Μι-
χαλάκην του Βασιλάκη, όστις κατόπιν διαταγής μου επρόκειτο να μοι φέρη 10 καπνά, 
ενώ έφερε μόνο 9. Το εν εκράτησεν ο Κωνσταντίνος και το έτερον έδωσα εις την [πα...] 
χανούμισσα.

1/14 Μαΐου, Δευτέρα. Ουδέν άξιον λόγου.
2/15 Μαΐου, Τρίτη. Επιθεώρησις εκ μέρους [...].
4/17 Μαΐου, Πέμπτη. Σήμερον το παϊράμιον346 των Τούρκων. 
Όνειρον: Έβλεπον ότι ήλθε ατμόπλοιον εις Μάκρην, ούτινος ο πλοίαρχος κατήλθε 

και εζήτησεν και ηρώτησε τι, τον εδόθη δε απάντησις ευνοϊκή ή επήρε ό,τι εζήτησε 
και επρόκειτο να επιστρέψη εις τας 28 του μηνός, διά να συμπληρώση τον σκοπόν του 
τελείως.

342 Mahkeme-i Tab-ı Sani: εφετείο.

343 Αντί του ορθού «δεν επηρεάζεται».

344 Μουδίρης (τουρκ. müdür): διευθυντής.

345 Παϊράμης (τουρκ. Bayram): τουρκικό αντρικό κύριο όνομα (αντίστοιχο περίπου του ελληνικού Πασχάλης).

346 Παϊράμιον (τουρκ. bayram): το μπαϊράμι, μεγάλη μουσουλμανική γιορτή.
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5/18 Μαΐου, Παρασκευή. Όνειρον: Έβλεπον τον Ευριπίδην αναχωρούντα επί ίπ-
που κοκκίνου και κλαίοντα, διότι δήθεν δεν μετέβην να τον αποχαιρετήσω. Έβλεπον τον 
Σουρεγιά πέη, άλλοτε αξιωματικόν εν Μάκρη, όστις επέτρεψε να κολυμβά Οθωμανίς τις, 
σκεπασμένη με κόκκινη χλαμύδα, πλησίον των οικιών Δελαγραμμάτικα και Αποστόλου, 
ενώ εκ της οικίας του Δελαγραμμάτικα από την θύραν εφάνη ο Αλκιβιάδης, όστις έβλεπε 
την Οθωμανίδα κολυμβώσαν. Προσέτι έβλεπον ότι επρόκειτο να μνηστευθώ την ανεψιά 
μου Δέσποιναν, της αδελφής Κατίνας, όπερ μοι απήρεσε. Παρουσιάσθη εις τον ύπνον 
μου ο πενθερός μου και με είπε: «Γαμβρέ, κοίταξε πόσον είμαι κόκκινος από την 
πολλή ζέστη που έχω!» Εγώ δε τον παρηγόρουν. Εν τω μεταξύ, είχα ανάγκην χρημά-
των διά να μεταβώ εις Λιβίσιον και εδανείσθη διά λογαριασμόν του ο σύγγαμβρός μου 
Κωνσταντινίδης από τον ξάδελφον Βασιλάκη ένα μικρόν [ποσόν] διά τας ανάγκας του 
σπιτιού του πενθερού μου.

6/19 Μαΐου, Σάββατον. Όνειρον: Διήλθον με αμάξι από το σπίτι του Λιβισίου 
της εξαδέλφης Δεσποίνης Χατζη-Σάββα και έκοψα από μια αμυγδαλιά τρία αμύγδαλα 
με τον κλώνον μαζί. Επάλεψα με κάποιον, τον οποίον έρριψα αμέσως. Έβλεπον τον Ευ-
άγγελον Λουιζίδην, όστις με εδέχθη εις το μαγαζί του.

7/20 Μαΐου, Κυριακή. Όνειρον: Ετρύγιζον σταφυλάς, εξ ων θα εκάμνωμεν κρασί 
και πετμέζι εις το αμπέλι Λιβισίου. Ήλθον εις τον λιμένα Μάκρης εν πολεμικόν γαλλι-
κόν, το οποίον ηγκυροβόλησε εις τα δεξιά της πόλεως Μάκρης, και δύο τουρκικά, ων 
το πλήρωμα [ε...] μερικούς Οθωμανούς εντός των πλοίων. Επρόκειτο να εμβαλώσω τρία 
υφάσματα και δεν εκόπη καταλλήλως το τεμάχιον, όπερ εχρησίμευε ως εμβάλωμα, διά 
να εξαρκέση εις τα τρία. Έβλεπον μηχανικά εργαλεία οδοποιίας και τον υπηρετούντα 
μας Γεώργιον ως προμηθευτήν. Καθηγητής τις με εφώναξε πλησίον, ενώ [...]

8/21 Μαΐου, Δευτέρα. Όνειρον: Εις το πατρικόν σπίτι της Μάκρης ευρίσκοντο οι 
γονείς μου, οίτινες εκοιμούντο, η μεν μητέρα μου εις την μεγάλην κάμαραν, ο δε πατήρ 
μου εις την μικράν. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγα κοντά εις τον πατέρα και ήνοιξα την πόρτα 
του μπαλκονιού και βγήκα εις το μπαλκόνι. Εκείνη την ώρα έβρεχε, πήρα μια σκούπα 
που είχεν εκεί και ερέκτισα όλο το σπίτι (τα σανίδια) διά να σκουπίσω. Εσκούπισα την 
μεγάλην κάμαραν και κατόπιν την σάλα, κατόπιν βγήκα εις το παλκόνι που πλυνόμεθα, 
για να καθαρίσω την σκούπαν. Εκεί είδον την Μαρούλαν του Ευθύμη, ήτις είχε δύο 
όρνιθες και με διέκοψεν την πορείαν του σκουπίσματος.

9/22 Μαΐου, Τρίτη. Όνειρον: Έβλεπον τον κουμβάρον μου Δημήτρην και τον 
Παρασκευά Ελευθερίου, ελθόντας και τους δύο καθ’ ον χρόνον παρέδιδον μάθημα εις 
μικράν τάξιν δημοτικού σχολείου, αντικαταστήσας τον Εμμ. Πολυζωίδην.

10/23 Μαΐου, Τετάρτη. [Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου μηχανικόν τινα 
γεωγράφον Αυστριακόν, με τον οποίον ήλθον εις διαφόρους συζητήσεις και μοι έδειξε 
κι έναν χάρτην της Ευρώπης, ον είχε χαράξει ο ίδιος. Παρευρίσκετο και ο Μιλτιάδης. 
Τον μηχανικόν εφιλοξένησε εις το πατρικόν μας σπίτι, άνευ αμοιβής, διά να καρπωθώ 
εκ της συναναστροφής του πολλά. Κατόπιν τον εφιλοξένησα εις το σπίτι του θείου 
Χατζη-Αποστόλου. Εν τω μεταξύ, ήλθε και ο θείος μου Χατζη-Απόστολος, τον οποίον 
περιεποιήθην και του προσέφερον κι ένα ποτήρι νερό από το μαγαζί του Στέργιου 
Μαμαλίγκα. Ο μηχανικός εις το μαγαζί του Σουρμανή είχε ένα τεψί κατεΐφι από σύκα 
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και τον ερώτησα πόσο το πωλεί την οκάν. Με είπε 50 γρ[όσια], οπότε του έδωσα 5 γρ. 
αργυρά, ήτοι 12½ χάρτινα, διά να με βάλη 100 γρ. Εκ του ποσού των σύκων, τα οποία 
εζήτησα, επήρα 2 μεγάλα κι ένα μικρότερον, καθώς δε και εκ των 5 γρ. επήρα τα δύο 
και ούτω τρία σύκα αντί τριών γρ. [...]

11/24 Μαΐου, Πέμπτη. [Όνειρον]: Ευρισκόμην εις το πατρικόν μου σπίτι μετά 
της κουνιάδας μου Κατίνας, ενδεδυμένης ζωηρά, και της ανεψιάς μου Ειρήνης και 
εώρταζον την εορτήν της κόρης μου, ήτις ευρίσκετο εις Λιβίσιον και παρ’ όλην μου την 
αναμονήν, δεν ήρχετο. Από το σπίτι του πενθερού μου μοι έστειλεν ένα σινί347 πακλαβά 
διά την εορτήν, διέταξα την Ειρήνην να μας προσφέρη ολίγον. Εν τω μεταξύ ήλθον εις 
το σπίτι ο Β. Κουφουλούκας μετά του Βασιλάκη και κάποιου άλλου και βγήκαν εις [το] 
μπαλκόνι μαζί μου και τους έλεγον διά την μη άφιξιν της Ειρήνης μου. Κατόπιν ήλθον 
δύο υπηρέτριαι, μία της Κατίνας και μία του διοικητού Φεβζή πέη, παραπονουμένης 
της δευτέρας, διότι την απέπεμψεν ο Φεβζή πέης. Μετέβην κατόπιν εις την οικίαν της 
εξαδέλφης Όλγας και εξήγησα εις τα κορίτσια της πώς θα ανεβάζουν νερό εις το πάνω 
πάτωμα με αντλίαν, ησπάσθην την μεγάλην κόρην της Όλγας Μαρίαν, ανεχώρησα 
εκείθεν και εξερχόμενος είδον τον κ. Καζίλλην, ον εχαιρέτησα και διηυθύνθην εις το 
σπίτι. Καθ’ οδόν, είδον δρόμους επισκευαζομένους, μεγάλους σωρούς ασβέστου, πέτρες 
πελεκητές. Κατόπιν συνήντησα τον Κοφτερόν, όστις ητοιμάζετο να φύγη εξόριστος και 
επρόκειτο να μεταβώ μαζί του. Κατόπιν μετέβην εις το σπίτι μας, αλλά ήτο κλειστή η 
θύρα, ήτις δεν ομοίαζε την παλαιάν, αλλά είχε 2-3 σκαλοπάτια και επρόκειτο να ανέβω 
εις ένα δένδρον και να εισέλθω. Ήλθε και τις άλλος και επρόκειτο κι εκείνος να εισέλθη 
εις το σπίτι κ.τ.λ.

12/25 Μαΐου, Παρασκευή. Εστάλησαν επιστολαί εις Σεβάστειαν προς τους 
Χασάν Φεχμή πέην348 (Διευθυντήν Σχολείων) και Ασίμ πέην (πάρεδρον ακυρω-
τικού) εκ μέρους του Πεκίρ εφέντη.

13/26, Μαΐου, Σάββατον. Τηλεγράφημα εκ μέρους Πεκίρ εφέντη προς τον εν 
Σεβαστεία Χασάν Φεχμή πέην.

14/27 Μαΐου, Κυριακή. Επιστολή προς Μεεμέτ πέην.
15/28 Μαΐου, Δευτέρα. Όνειρον: Έβλεπον ότι επρόκειτο να με καταδικάση η κυ-

βέρνησις διά μίαν πυρκαϊάν, ήτις έγινε προ πολλών ετών εκ μέρους του πατρός μου, ενώ 
δε πάντες ανεχώρουν εκ Μάκρης, εγώ μόνον έμεινα και ευρισκόμενος εις το προαύλιον 
του Αγ. Νικολάου, ένθα ευρίσκετο ο Πατήρ Διονύσιος349 και ήθελε να μάθη ένα άσμα. 
Κατόπιν ευρέθην εις το σπίτι μας, ένθα ευρίσκοντο κι ο Μιχαήλ μετά του Λουίζου, εις 
τους οποίους προσέφερον γάλα με καφέ. 

 Εν τω μεταξύ εξύπνησα, διότι πραγματικώς εμπατσίσθην (sic) από τον εις 
το πλευρόν μου ονειρευόμενον Βασιλάκην, όστις ονειρευόμενος και θέλων να 
τιμωρήση τον υιόν του, προσέφερε εις εμέ ένα μπάτσο πρώτης δυνάμεως!

16/29 Μαΐου, Τρίτη. Όνειρον: Έβλεπον εκκλησίαν, της οποίας την ξυλουργικήν 

347 Σινί (τουρκ. sini): είδος ρηχού ταψιού, μεγάλος δίσκος.

348 Hasan Fehmi Bey.

349 Πατήρ Διονύσιος: ο δάσκαλος του Θεοδοσιάδη και μετέπειτα αρχιερατικός προϊστάμενος Πισιδίας Διονύσιος 
Καλαφάτης, βλ. υποσημ. 127, σελ. 52.
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εργασίαν επρόκειτο να κάμνη ο Μανώλης Κιούσης.
17/30 Μαΐου, Τετάρτη. Επιστολή από Μεεμέτ πέην.
21 [Μαΐου]/3 Ιουνίου, Κυριακή. Επίσκεψις εξελεγκτού.
22 [Μαΐου]/4 Ιουνίου, Δευτέρα. Όνειρον: Έβλεπον εις τον ύπνον μου τον Αν-

δρέαν Λαζαρίδην, όστις είχε ένα ωραίον κήπον, τον οποίον διέρρεε μικρός ποταμίσκος. 
23 [Μαΐου]/5 Ιουνίου, Τρίτη. Κατήλθομεν εις το φρούριον ως βαρυποινίται. 

Ήμην πολύ μελαγχολικός.
24 [Μαΐου]/6 Ιουνίου, Τετάρτη. Παρητήθη ο Πεκίρ Εφέντη.
26 [Μαΐου]/8 Ιουνίου, Παρασκευή. Όνειρον: Μετά της Καλλιρρόης μου και της 

Βέρας μετέβημεν εις επίσκεψιν (ευρισκόμενοι δήθεν εις Καντίκιοϊ της Κωνσταντινου-
πόλεως) μιας δεσποινίδος. Εισελθόντες το σπίτι της, την εχαιρέτησα εγώ πρώτος και 
κατόπιν έπαιξα [...] της αριστερής της χειρός τα τρία δάχτυλα ήσαν μικρότερα των φυ-
σικών. Εφαίνετο ότι ήτο κόρη εγγράμματος, ολίγον μελαχροινή και μετρίας ωραιότητος. 
Το σπίτι της ήτο πλουσίως κεκοσμημένον. Το δε δωμάτιον της μεγάλο κι είχε και πιάνο. 
Φαίνεται ότι δεν είχε πατέρα αλλά θείον, όστις εντέλει [...] ασθενής δεν εφάνη τόσον 
φιλόξενος. Αναχωρήσαντες, είδον εις την αυλήν της τον θείον της απησχολημένον με 
πιθάρια κι εργοστάσιον αλεύρων. 

27 [Μαΐου]/9 Ιουνίου, Σάββατον. Επιστολή από Μπεκίρ πέην. 
Όνειρον: Έβλεπον ότι ευρισκόμην στο σπίτι του Λιβισίου του θείου Χατζη-Αποστό-

λου, ένθα ήσαν όλοι οι αδελφοί της Καλλιρρόης μου και επρόκειτο να τους επισκεφθώ. 
28 [Μαΐου]/10 Ιουνίου, Κυριακή. Έβλεπον εις τον ύπνον μου ότι μοι εξύρισαν 

την κόμην μου κατά τον τουρκικόν τρόπον.
30 [Μαΐου]/12 Ιουνίου, Τρίτη. [Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου τους 

γυναικαδελφούς μου Σάββαν και Βασίλειον, τους οποίους συνήντησα εις οδόν τινα των 
Αθηνών κι εντός καφενείου, καθ’ ην στιγμήν συνήντησα καθ’ οδόν τον Β. Μουσαίον και 
είδον εις την θύραν του καφενείου τον Χατζη-Ν. Λουιζίδην. 

Όνειρον Ossuz Meemet Efe (sic), εκ Βαζ Αρμούτ350 των Μούγλων, ευρισκο-
μένου εις φυλακάς: Έβλεπεν ούτος σήμερον εις τον ύπνον του ότι, απαλλαγέντες των 
φυλακών, ανελάβομεν εργασίας μηχανικών. Εχώρισα από τον Βασιλάκη κι εγώ μεν 
ανέλαβον εργασίαν μηχανικήν οδών και γεφυρών, ενώ ο Βασιλάκης δεξαμενών. Ηπόρει 
δε διατί εγώ, μικρότερος καίτοι, έπαιρνον περισσότερον μισθόν. Σε καλό, Παναγιά μου!

Ακριβώς η ημέρα αύτη συμπίπτει με την ημέραν αποφάσεως του ακυρωτικού 
Σεβαστείας περί ακυρώσεως της αποφάσεως του Πρωτοδικείου Μούγλων.

31 [Μαΐου]/13 Ιουνίου, Τετάρτη. Όνειρον: Έβλεπον όλους τους οικείους της 
Καλλιρρόης μου, τους οποίους επεσκέφθην εις το σπίτι του πενθερού μου κατά την εορ-
τήν του Πάσχα και μετά των οποίων εφιλήθημεν. Εφόρουν ψάθινα καπέλα και ρούχα 
ολίγον μεταχειρισμένα.

1/14 Ιουνίου, Πέμπτη. Εξορία πέντε φυλακισμένων εις διαφόρους φυλακάς. 
Αποστολή επιστολής προς Μ. Π.351 

Όνειρον: Έβλεπον πάλιν την Καλλιρρόην μου, ήτο λίγο ασθενής και επρόκειτο να 

350  Βαζ Αρμούτ: μικρό τουρκοχώρι των Μούγλων.

351 Προς τον Μπεκίρ μπέη.
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της αγοράσω φάρμακον με συνταγήν του Μιχαλάκη Σαράφη. Έβλεπον ότι είχομεν ερ-
γοστάσιον αλεύρων και ηγοράζαμεν σίτον.

2/15 Ιουνίου, Παρασκευή. Έβλεπον τον κουμβάρον μου Δημήτριον νυμφευόμε-
νον την Χατζη-Δέσποιναν, την σύζυγον του Χατζη-Λουίζου, όστις την επροίκισε με 300 
χρυσά εικοσόφραγκα.

4/17 Ιουνίου, Κυριακή. Και σήμερον ο Βασιλάκης, ως και άλλοτε, επειδή 
είναι πολύ προπέτης, επίμονος και επιπόλαιος, με ονόμασε αχμάκην352 ενώπιον 
του Χαβάτζια, Ιορδάνη, Απντουλάχ και Μεεμέτ Κρητικού. Παραλείπω να ανα-
φέρω τους λόγους, καθ’ ότι θα επιβαρύνω την θέσιν του περισσότερον. Μόνο 
αναφέρω ότι, καθ’ ον χρόνον τον έκαμα την παρατήρησιν και τον υπέδειξα την 
επιπολαιότητα και αφροσύνην του, με είπεν ότι «Επιτέλους, θα με περιορίσεις να 
μιλώ;»

Όνειρον: Έβλεπον ότι εις το σπίτι του Λιβισίου είχομεν προσκεκλημένους τον Βα-
σίλειον, Νίκον και Θεοφάνην Βασιλειάδας. Εν τέλει του φαγητού μας, υπεσχέθησαν ότι 
θα μας υπεστήριζον εν Αλεξανδρεία. 

5/18 Ιουνίου, Δευτέρα. [Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου σύρματα εκ χαλ-
κού εις τεμάχια, καθώς και τον επίσκοπον Ατταλείας αναγινώσκοντα το ιερόν το βιβλίον.

6/19 Ιουνίου, Τρίτη. Όνειρον: Έβλεπον εργοστάσιον αλεύρων, κατασκευασθέν 
προχείρως υπ’ εμού. Εν αυτώ άλεσα περί τα 20-30 σακκιά άλευρα. 

7/20 Ιουνίου, Τετάρτη. [Όνειρον]: Επιστρέφων από μέρος τι, εν ω ήμην προσκε-
κλημένος, συνελήφθην υπό αστυνόμου και επρόκειτο να οδηγηθώ εις την αστυνομίαν. 
Καθ’ ον χρόνον μετέβαινον, επέρασα εις τας χείρας μου κύκλον τινά, τον οποίον εκύ-
λουν καθ’ οδόν. Έβλεπον προσέτι ότι παρήγγειλα σανίδια εις εργάτας να κατασκευάσω-
σι από πλησίον τι δάσος διά κατασκευήν εργοστασίου τινός. 

Έτερον [όνειρον]: [Έβλεπον] ότι ευρισκόμενος εις φυλακάς Μαλατείας, με ειδοποί-
ησεν τις ότι ωδηγήθη εις φυλακάς δεσποινίς τις, ην έσπευσα να συναντήσω. 

8/21 Ιουνίου, Πέμπτη. [Όνειρον]: Έβλεπον Άγγλον τινα περιηγητήν, μετά του 
οποίου μετέβην εις την εκκλησίαν, και τον έλεγον ότι οι Οθωμανοί προσευχόμενοι βλέ-
πουσι κάποτε προς το μέρος της Μέκκας. Εις το μέρος ένθα εστεκόμεθα, εκρέμετο μία 
ομπρέλα, πλησίον της οποίας εκρέμασα κι εγώ δύο ετέρας χρώματος μαύρου.

10/23 Ιουνίου, Σάββατον. [Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου εργοστάσια 
και τον Θεοδόσιον τον μακαρίτην, [...]. Έβλεπον προσέτι ότι εκράτουν μικράν πυξίδα 
και μετέβην εις το γραφείον Οσμάν πέη και τον εζήτησα χρήματα, εξ όσων μοι οφείλει. 
Με απήντησεν ότι αργότερα θα με πληρώση.

11/24 Ιουνίου, Κυριακή. Σήμερον εξήλθεν των φυλακών ο Ossuz Mehmet 
Efe (sic).

Όνειρον: Έβλεπον τον Γ. Λαζαρίδην, διαβαίνοντα μετά της οικογενείας του της κη-
δείας δύο επισκόπων, τον Ν. Πανάγον πίνοντα ρακήν, του εζήτησα ολίγον και δεν μοι 
έδωσε. Με πολλούς άλλους εμοιράσθημεν πράγματα μαγαζιού τινός, αποθανόντος του 
ιδιοκτήτου του. Εξορίσθημεν πάντες εκ Μάκρης. Εξήλθον των φυλακών προσωρινώς 
κ.τ.λ.

352 Αχμάκης (τουρκ. ahmak): βλάκας, ανόητος, αργόστροφος, βραδύνους.
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12/25 Ιουνίου, Δευτέρα. Αναχώρησις Εξελεγκτικού.
13/26 Ιουνίου, Τρίτη. Όνειρον: Έβλεπον τον Αλκιβιάδην, συναντηθέντες μετ’ 

αυτού εις πόλιν τινά και τοποθετούντες εις το ίδιον μέρος διάφορα πράγματά μας. Επρό-
κειτο να αναλάβω την ανέγερσιν κτιρίου τινός σχήματος πυραμίδος. Έβλεπον γυναίκα, 
ήτις, πλέκουσα κάλτσαν, μετέβη εις τράπεζαν τινά και εις κατάστημα γυναικείων ειδών.

14/27 Ιουνίου, Τετάρτη. Όνειρον: Έβλεπον ιερέα τινά Καθολικόν με δίκαννον 
όπλον, [...] εις τον οποίον έδειξα προς το μέρος του βουνού λύκον, τον οποίον εφό-
νευσε.

15/28 Ιουνίου, Πέμπτη. Όνειρον: Επεσκέφθην εργοστάσιον και εισήλθον και 
εζήτησα χάριν τινά. Είδον πολλά αυτοκίνητα, τα οποία εσύροντο υπό ίππων, έκαστον 
τούτων έφερε μικράν ποδιάν εμπρός εις τον λαιμόν. Εις εν αυτοκίνητον είδον γυναίκα 
τινά με λευκά ενδεδυμένη, ουχί ωραίαν, αλλά καλλωπισμένην. Αύτη ειρωνεύετο άλλους. 
Το εργοστάσιον είχε σχήμα πελωρίας οικίας. Ανέλαβον την κατασκευήν οδού τινός, εις 
τας πλευράς της οδού ήνοιξα αύλακα, εις τον δεξιόν αύλακα έτρεχε νερό, το οποίον 
φθάνον εις την γωνίαν του αύλακος, εκτύπα την πλευράν οικίας τινός. Διέταξα να εμπή-
ξωσι πασσάλους κ.τ.λ. Έβλεπα την Δωρίτσα εις τον ύπνον μου.

16/29 Ιουνίου, Παρασκευή. Όνειρον: Έβλεπον τον Τσιμένην, όστις μοι έκοψε 
καπνόν, έπειτα ευρέθην εν τω μέσω της οδού του Αγίου Νικολάου. Εβραίοι τινές μοι 
έδωσαν ρούχα, τα οποία επρόκειτο να στείλω εις κάποιον. Εν τω μεταξύ μετέβαινεν εις 
τον Αγ. Νικόλαον η ανεψιά μου Δεσποινούλα, την οποίαν εφώναξα και ήλθε πλησίον 
μου μετά του πατρός της Κωνσταντίνου, μετά του οποίου θα εμοιραζόμην τον εντός της 
ταμπακέρας μου καπνόν κ.τ.λ.

21 [Ιουνίου]/4 Ιουλίου, Τετάρτη. Όνειρον: Έβλεπον ρυάκιον με πολύ καθαρόν 
νερό, το οποίον [...] τις. Έβλεπον πελαργόν αναχωρούντα προς νότον και έτερον με 
νεοσσούς. 

22 [Ιουνίου]/5 Ιουλίου. Όνειρον: Παρουσιασθείσα η κόρη του εξαδέλφου Πλά-
τωνος, η Σεβαστούλα, με είπε τα εξής: Εξήγαγεν εκ του κόλπου της τηλεγράφημα, όπερ 
ανέγνωσε: «Χαρμόσυνον τηλεγράφημα αγγέλλει την απαλλαγήν των αδελφών Βασιλάκη 
και Στέλιου εκ των φυλακών!»

 Η ημέρα αύτη συνέπεσε ακριβώς με την ημέραν της ελεύσεως του εγγράφου 
μας εκ του ακυρωτικού δικαστηρίου Σεβαστείας. Πραγματικώς, την επομένην 
μάς ανηγγέλθη το γεγονός.

25 [Ιουνίου] /8 Ιουλίου, Κυριακή. Τηλεγραφήματα εκ Ρόδου διά του ασυρ-
μάτου μέσω Μαρμαρά353 και εκ Σμύρνης ιδιωτικά αγγέλλουν σήμερον την υπο-
γραφήν της Ειρήνης.354 Αμήν! Σήμερον, επί τη ελεύσει των εγγράφων μας χθες, 
ετηλεγραφήσαμεν εις τον εν Σμύρνην δικηγόρον αντιπρόσωπόν μας να έλθη, 
διά να παρευρεθή εις την διαδικασίαν μας προσεχώς. 

353 Μαρμαράς: το γνωστό πόλισμα Μαρμαρίτσι ή Μαρμαρίσι (τουρκ. Marmaris), βόρεια από τη Ρόδο και 55 χλμ. 
Ν.Δ. των Μούγλων, μεγάλο τουριστικό θέρετρο σήμερα. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον Μαρμαρά, νησί με ομώνυμη 
κωμόπολη μέσα στην Προποντίδα.

354 Πρόκειται για την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, με την οποία έκλεισε και τυπικά ο Μικρασιατικός 
Πόλεμος (για τους Έλληνες) ή Πόλεμος της Ανεξαρτησίας (για τους Τούρκους).
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26 [Ιουνίου]/9 Ιουλίου, Δευτέρα. Σήμερον έλαβα επιστολήν παρά της Καλ-
λιρρόης μου, ήτις μοι γράφει ότι έφθασεν εις Ρόδον μετά της κόρης μου Ειρήνης 
και της μητέρας της. 

[Όνειρον]: Έβλεπον την Καλλιρρόην μου εις τον ύπνον μου, τους εξαδέλφους Πλά-
τωνα και Νίκον μετά του Βασιλάκη, ανερχομένους εκ Μάκρης εις Λιβίσιον.

27 [Ιουνίου]/10 Ιουλίου [Τρίτη]. Τηλεγράφημα εξ Αγκύρας με υπογραφήν 
Γιουνούζ Ναδί355 προς τον εν Μούγλοις Δήμαρχον αναγγέλλει την υπογραφή της 
Ειρήνης.

28 [Ιουνίου]/11 Ιουλίου, [Τετάρτη]. Έγραψα προς την Καλλιρρόην μου μέσω 
Μαρμαρά και μέσω Μάκρης.

29 [Ιουνίου]/12 Ιουλίου, Πέμπτη. Σήμερον εκ νέου προσήλθομεν εις εβράκ 
μουχακεμεσί,356 μας εδήλωσεν ο γραμματεύς ότι θα σταλώσι κλήσεις εις Μάκρην 
και θα μας ορίση την ημέραν της διαδικασίας. Έτερον τηλεγράφημα εξ Αγκύρας, 
εξ ιδίας πηγής, ακυρεί το προηγούμενον περί υπογραφής της Ειρήνης, γνωρίζον 
ότι αύτη θα υπογραφή εντός ημερών τινων λόγω αντιρρήσεων τινών των Ευρω-
παίων.

Όνειρον: Έβλεπον ότι άλλαξε πορείαν η Σελήνη ή μάλλον έλαβε πορείαν, εκοκκίνι-
ζεν, είχε δε χρώμα χρυσούν λάμπον. Προσέτι ότι είχε γίνει πυρκαϊά, ότι [...] ο Βασίλ. 
Βασιλειάδης κ.τ.λ.

1/14 Ιουλίου, Σάββατον. Σήμερον τηλεγραφικώς εξ Αγκύρας [...] τα ονόματά 
μας, το ποσόν και το είδος της καταδίκης μας. Σήμερον ο εκ Μάκρης εις φυλακάς 
ευρισκόμενος Εμίν Τσαούς357 είδε εις τον ύπνον του ότι απηλλάγημεν.

Όνειρον: Έβλεπον ότι εξωρίσθην, ευρισκόμενος εν εξορία, [...] τινά εις χωρίον της 
πόλεως εκείνης. 

3/16 Ιουλίου, Δευτέρα. Ο Οσμάν πέης εν ύπνω μου εφάνη έμπροσθέν μου 
και επρόκειτο να μοι αναγγείλη κάτι τι.

4/17 Ιουλίου, Τρίτη. Εγράφη εκ μέρους του Ισίν εφέντη358 προς τον εν Σμύρ-
νην Μεεμέτ Ταχίρ πέην, δικηγόρον μας, περί της ημέρας της διαδικασίας μας, 
ήτις συμπίπτει [με] την 25 [Ιουλίου]/6 Αυγούστου.

5/18 Ιουλίου [1923], Τετάρτη. Σήμερον συνεπληρώθησαν δύο έτη αφ’ ης 
εγκατέλειψα την Καλλιρρόην μου. Τηλεγράφημα πρακτορείου agence αγγέλλει 
την συμπλήρωσιν όλων των συζητήσεων εν τω συνεδρίω της Ειρήνης και μένει 
μόνον η υπογραφή.

6/19 Ιουλίου, Πέμπτη. Όνειρον: Επρόκειτο να ενοικιάσω οικίαν διά να εγκατα-
σταθώ μετά της οικογενείας μου. Τοιαύτην δεν εύρον μοναχικήν.359 Κατόπιν μετέβην εις 

355 Yunus Nadi Abalıoğlu (Seydiler Μάκρης,1879 - Γενεύη, 1945). Τούρκος δημοσιογράφος και πολιτικός (βου-
λευτής). Εκδότης της εφημερίδας Τζουμχουριέτ (Cumhuriyet), που ίδρυσε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη.

356 evrak muhakemesi: δικαστικά - ανακριτικά έγγραφα.

357 Τουρκ. Emin Çavuş.

358 Τουρκ. Işın Efendi.

359 Πιθανότατα εννοεί μονοκατοικία.
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συνοικίαν τινά, ήτις απετελείτο από πολλά απερτεμάν,360 αλλ’ ούτε εκεί εύρον πάτωμα361 
κενόν. Είδον πολλά σύρματα τηλεγράφου επί τω απερτεμάν. Επρόκειτο να ιππεύσω και 
να μεταβώ εις μέρος τι.

8/21 Ιουλίου, Σάββατον. Σήμερον έφθασε δεύτερον τηλεγράφημα εκ μέρους 
του Ναδή πέη, αγγέλλον την υπογραφήν της Ειρήνης εις τας 24 Ιουλίου. Σήμε-
ρον ηλλάξαμεν δωμάτιον εις το Τεβέ Ταμί.362 

Ονειρεύθην τον παλαιόν καδήν363 Μυλάσων Πεξίτ, όστις διωρίσθη καδής εν Μάκρη 
και πρόεδρος του εκεί Πρωτοδικείου. Προσέτι ότι, όταν επέστρεψα εις Μάκρην από 
την στρατολογίαν, είδον να στρατολογούνται Χριστιανοί μέχρι [της κλάσεως] των ’95.
Ανέλαβεν ο Κιαμίλ Εφέντη να με υποστηρίξη, καθ’ ότι ήμην [της κλάσεως] του ‘98 και 
ούτω θα απηλλασσόμην της στρατολογίας.

11/24 Ιουλίου, Τρίτη. Όνειρον: Διηύθυνον ατμόπλοιον, όπερ δεν ευρίσκετο 
εντός της θαλάσσης, ευρισκόμενος εις την πρώραν του ατμοπλοίου.

12/25 Ιουλίου, Τετάρτη. Σήμερον ηγγέλθη επισήμως η υπογραφή της Ειρή-
νης.364 Είθε πολύ ταχέως να εφαρμοσθή η αμνηστία των πολιτικών καταδίκων 
και ούτως απαλλαγώ της αδίκου κρατήσεώς μου εις τας φυλακάς.

14/27 Ιουλίου, Παρασκευή. [Όνειρον]: Διά δευτέραν φοράν έβλεπον εις τον 
ύπνον μου την Δέσποιναν Πολυζωίδου [...] πολύ σκούρα κόκκινα. Παρουσιασθείσα εις 
τον ύπνον μου, συνωμίλησε μαζί μου, κατόπιν αποτόμως μοι εγκατέλειψε, ειπούσα με 
«αύριον θα σε πη η Ασπασία τα καθέκαστα» (προκειμένου περί της ταχείας απαλ-
λαγής), η οποία ην εκεί και τα ήκουσε όλα. «Άλλωστε σας έχουν από καλό μάτι.»

16/29 Ιουλίου, Κυριακή. Όνειρον: Έβλεπον μεγάλην σειράν καμήλων αναχωρού-
ντων (sic) εις το εσωτερικόν. Την σειράν διέκοψα και μετέβην εις το πατρικόν μας σπίτι. 

17/30 Ιουλίου, Δευτέρα. Όνειρον: Έβλεπον ότι μετά του Βασιλάκην επρόκειτο να 
μεταφέρωμεν εργαλεία αλευρικής από αποθήκας τινάς του Δελαγραμμάτικα, καθ’ ότι αι 
αποθήκαι θα ενοικιάζωντο εις άλλους.

19 Ιουλίου/1 Αυγούστου, Τετάρτη. Όνειρον: Έβλεπον την γλυκυτάτην μας Καλ-
λιρρόην μεταβαίνουσαν μετά της Κατίνας, της μητρός της, εις επίσκεψιν προσώπου 
τινός διαμένοντος εν Μάκρη, εις το σπίτι του πενθερού μου. Έβλεπον προσέτι ότι ευρι-
σκόμην εντός εκκλησίας και εις τον δεξιόν χορόν κι έψαλλον.

20 Ιουλίου/2 Αυγούστου, Πέμπτη. Όνειρον: Έβλεπον εις τον ύπνον μου πυρο-
βολισμούς μεταξύ εχθρών, εγώ ως ουδέτερος έφυγα εις άλλο μέρος πολύ ανηφορικόν, 
οπότε εις το κάτω μέρος διέκρινα την Δέσποιναν του εξαδέλφου Β. Γεωργαλλίδου, σύ-
ζυγον του Πολυζωίδη, την οποίαν επί σειράν ημερών βλέπω εις τον ύπνον μου.

360 Appartement (γαλλ.): διαμέρισμα. Στα τουρκικά η λέξη δηλώνει την πολυκατοικία.

361 Οροφοδιαμέρισμα. Στα τουρκικά το χρησιμοποιούν για να δηλώσουν την πολυκατοικία.

362 Δεβέ ταμί (τουρκ. deve damı): καμηλόνταμο, στάβλος για καμήλες.

363 Καδής (τουρκ. kadi): ιεροδικαστής.

364 Η Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε, μετά από εννιά μήνες διαπραγματεύσεων, στις 24 Ιουλίου 1923 από 
τους εκπροσώπους της Ελλάδας, της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και πολλών χωρών της Αντάντ, που είχαν 
λάβει μέρος στον Α΄ Παγκ. Πόλεμο. Τρεις μήνες αργότερα, στις 29 Οκτωβρίου 1923 η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση ανακοίνωσε την κατάργηση του σουλτανάτου και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.
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22 [Ιουλίου]/4 Αυγούστου, Σάββατον. Όνειρον: Έβλεπον ότι εχθροί εκτύπησαν 
πλοίον τι εις τον λιμένα Μάκρης.

24 [Ιουλίου]/6 Αυγούστου, Δευτέρα. Σήμερον εξήχθημεν (sic) διά πρώτην 
φοράν εις δίκην μετά την επιστροφήν των εγγράφων μας εκ του ακυρωτικού 
δικαστηρίου. Το δικαστήριον απεφάνθη, κατόπιν τη προτάσει (sic) του εισαγγε-
λέως να γίνη εκ μέρους του Πρωτοδικείου επίσημος παραπομπή των εγγράφων 
μας εις το νυν δικαστήριον της Σμύρνης, ένθα δικαζόμεθα, επειδή εις το Πρωτο-
δικείον παρεπέμφθησαν ταύτα εκ του ακυρωτικού, ένθα είχον σταλεί το πρώτον 
εκ μέρους του Πρωτοδικείου. Μετά τινας ημέρας, θα μας ειδοποιήσουν εκ νέου.

[Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου ότι τη επιστασία μου κατεσκεύαζον δρόμον, 
καθώς και ατμόπλοιον αναχωρούν εκ του λιμένος Μάκρης.

25 [Ιουλίου]/7 Αυγούστου, Τρίτη. Όνειρον: Ευρέθην εις το σπίτι της Ευαγγελί-
ας μας εν Χαλκηδόνι, ένθα εις τον δρόμον είδον κάποιον άνθρωπον μασκέ, αλευρωμέ-
νον εις το πρόσωπον. Τον επλησίασα και φαίνεται ότι συνεπλάκην μετ’ αυτού. Αίφνης 
μοι επλησίασαν δυο παιδιά, είς εξ ων ήτο υιός του Αλή Ρεΐς, πλοιάρχου Κρητικού εκ 
Ρόδου. Καθ’ ον χρόνον ώρμησαν τα παιδιά εναντίον μου, ο πατήρ του ενός, [ο] Αλή 
Ρεΐς, διέταξε εις το παιδί του να φιλήση το χέρι μου. 

Κατόπιν ευρέθην εις άλλο μέρος και κρατών εις τας χείρας μου ένα χιλιάρικο [μπου-
κάλι] μαστίχα, […], έρριψα την μαστίχα εντός βρικίου τινός και απήλθον. Ευρέθην εις 
την άκραν ενός δρόμου ξένου και σκοτεινού και μοι επετέθησαν κάτι σκυλάκια, τα οποία 
κατώρθωσα με ένα μαχαίρι να τα αποπέμψω, διευθυνόμενος (sic) εις το βάθος του στενού 
και σκοτεινού δρόμου, τον οποίον περάσας πολύ γρήγορα και άνευ δυσκολίας, ευρέθην 
εις ανοικτόν μέρος, εις το μέσον του οποίου υπήρχε δένδρον ερριμμένον, εις του οποίου 
τον κορμόν ήτο τοποθετημένος λύχνος, όστις έφεγγε τα πέριξ. Διήλθον και εκείνο το μέρος 
και ευρέθην εις μικράν τινά συνοικίαν, ένθα συνάντησα τον Ανδρέαν Λαζαρίδην, [...] 
Και διηυθύνθημεν (sic) προς ανατολάς, εις μέρος λιμναζόμενον (sic). Καθ’ οδόν συνη-
ντήσαμεν κόρην τινά, ήτις δεν εφόρει κάλτσες και είχε πολύ χονδράς γάμπες (sic), κάτι 
μας είπε, προχωρούσα πάντοτε προ ημών. Αίφνης συνηντήσαμεν την οικογένειαν Χονδρο-
λουλίδου μετά της Χατζη-Δεσποίνης και των δύο των θυγατέρων, εφίππων εις μέρος λίαν 
λιμναζόμενον. Το έν εκ των ζώων εβυθίζετο εις το ύδωρ καθ’ ολοκληρίαν, το άλλο εν μέρει. 
Αφού απεμακρύνθησαν επί τινα βήματα και τους εχαιρετίσαμεν, διέκρινα μεταξύ των 
ζώων έφιππον και την Καλλιρρόην μου, την οποίαν και εχαιρέτησα. Κατόπιν εξηκολουθή-
σαμεν μετά του Ανδρέα τον προς ανατολάς δρόμον, προηγουμένης πάντοτε της κόρης και 
μετά τινα λεπτά ευρέθην μόνος μου πλησίον της θαλάσσης, ένθα είδον τον ψαράν Κιαμίλ, 
εις εκ Μάκρης ψαρόσκαλαν, εις μικρά δε απ’ αυτού απόστασιν δύο ετέρους. Εκείνην την 
στιγμήν ο Κιαμίλ ανέσυρεν εκ της θαλάσσης ένα ροφό, ψάρι έως δύο κιλά και τον οποίον 
μοι έδωσε και απήλθον αναχωρήσας εκείθεν. Έχασα προς στιγμήν τον δρόμον, αλλά πολύ 
ταχέως ηύρον πάλιν τούτον και διηυθυνόμην ασφαλώς. Εδώ αφυπνίσθην.

6/8 [Ιουλίου]/ Αυγούστου, Τετάρτη. [Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου ότι 
η Καλλιρρόη μου εγέννησε θυγάτριον δεύτερον και ήμην μεν εύχαρις, διότι ηλευθε-
ρώθη, μελαγχολικός δε διότι έτεκε θυγάτριον. Προσέτι έβλεπον ότι κάποιος μαραγκός 
(ίσως ο Νικόλαος Ζώης) κατεσκεύασε λέμβον εντός περιπτέρου ενός.
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29 [Ιουλίου]/11 Αυγούστου, Σάββατον. [Όνειρον]: Έβλεπον τον Οσμάν πέην 
εις τον ύπνον μου, προσφέροντα και προσφερόμενον αυτώ γλύκισμα τι, [...] Προσέτι 
επρόκειτο να μοι προτείνη τις να αγοράσω το μαγαζί του Αβραάμ Κυτρόν, όπερ είχε 
πολλά πράγματα μέσα. Η πράξις δεν έλαβε χώραν. Σήμερον την μεσημβρίαν επλάγιασα 
και είδον εις τον ύπνον μου τον Γιάννην Χάνναν, κάτοικον εκ Ρόδου, όστις με είπεν ότι 
οι Οθωμανοί Κρήτες εκ Κρήτης εξωρίσθησαν. 

30 [Ιουλίου]/12 Αυγούστου, Κυριακή. Ημέρα συνελεύσεως της Τουρκικής 
Βουλής, κατόπιν της Ειρήνης. Όνειρον: Είδον καθ’ ύπνον ότι εκ Μάκρης μετέβην εις 
Λιβίσιον και διήλθον εκ της οικίας του θείου Χατζη-Νικολάου, ένθα κάτω εις την αυλήν 
είδον τον εξάδελφον Βασίλην Χατζη-Νικολάου κατασκευάζοντα πετιμέζι. Μοι εφώνα-
ξε να με προσφέρη, κατά το σύνηθες, αφρούς πετμεζιού. Αφίππευσα από τον ίππον 
μου, όστις ήτο χρώματος υποκιτρίνου, και μετέβην πλησίον του. Του είπον ότι θέλω 
να αγοράσω πετμέζι και αίφνης επαρουσιάσθη η αδελφή του Χρυσάνθη, σύζυγος του 
πατρός Αντωνίου, και με την οποίαν συνεφώνησα 2½ οκάδες πετιμέζι, όπερ μοι έβαλε 
εντός μεγάλης μπουκάλας. Οι κάτοικοι Λιβισίου φαίνεται [ότι] ήσαν εναντίον μου διά 
κάποιαν υπόθεσιν και ως εκ τούτου ηναγκάσθην να επιστρέψω εις Μάκρην, αφού προ-
ηγουμένως μετέβην εις το καφενείον Λιβισίου και είδον τον Σάββα Μεσία, όστις έλεγεν 
εναντίον μου. Κατόπιν επρόκειτο να μεταβή τις εις Μάκρην και τον προσέφερον ζώον 
μου τι, όπερ δεν κατεδέχθη, διότι ήτο μικρόσωμον. Αντί του ιδικού μου, ηύρε άλλο και 
απήλθε. Έβλεπον και πάλιν εις τον ύπνον μου [...].

31 [Ιουλίου]/13 Αυγούστου, Δευτέρα. [Όνειρον]: Έβλεπον και πάλιν την Καλ-
λιρρόην μου πολύ ζωηρά, την συνήντησα εν λευκή ενδυμασία, [...] εσυνώδευον την 
κόρην του Ιωάννου Μαρατσίνου.

Σήμερον διά δευτέραν φοράν εξήλθομεν εις την διαδικασίαν. Τα έγγραφά 
μας είχον παραπεμφθεί εις το Πλημμελειοδικείον, ένθα επί παρουσία μας έγινε 
η επίσημος παραπομπή αυτών εις το Κακουργοδικείον.

2/15 Αυγούστου, Τετάρτη. [Όνειρο] Τα σημερινά όνειρα ήσαν συνεχή [και] όλα 
σχεδόν πραγματευόμενα περί της Καλλιρρόης μου. Την έβλεπον και πάλιν επρόκειτο 
να γεννήση. Άλλοτε ήμην και αυτής μεμνηστευμένος και περί της μνηστείας μου οι 
γονείς της συνετάχθησαν με το μέρος μου και μέσω της θείας Δεσποίνης Κρεμμυδά μοι 
υπεσχέθησαν. Έβλεπον προσέτι την γυναικαδέλφην μου Κατίναν γυμνήν κατά το ήμισυ 
από την κοιλίαν μέχρι των ποδιών και εις το γυμνόν αυτό μέρος είχεν αλείψει φάρμακόν 
τι, επειδή δήθεν υπέφερε από ρευματισμούς και ούτω γυμνήν περί επάνω, την συνή-
ντησα καθ’ οδόν και την ωμίλησα. Ακολούθως συνήντησα πάλιν την Καλλιρρόην μου. 
Κατόπιν, ευρέθην εις ακρογιαλιάν τινά, εκεί συνήντησα κάποιον, όστις μοι ανέφερεν 
το όνομα του Θεοδοσίου [...] ότι εγένετο γαμβρός του πενθερού μου, θα έφερνεν εις 
δύσκολην θέσιν την οικογένειαν αυτήν. [...]

3/16 Αυγούστου, Πέμπτη. [Όνειρον]: Και πάλιν την Καλλιρρόην μου εις τον 
ύπνον μου έβλεπον. Προσέτι έβλεπον περί τα 500 πρόβατα, τα οποία ήσαν ιδικά μας 
μετά του Βασιλάκη και τα έβοσκα εις τα βουνά.[...] Υπηρέτριά τις κρατούσα το παιδί 
μου, επλησίασε, ησπάσθη το παιδί.

5/18 Αυγούστου, Σάββατον. [...] ο Ιορδάνης προκαλεί τον γέλωτα των άλλων.



146

6/19 Αυγούστου, Κυριακή. Όνειρον: Έβλεπον πάρα πολύ ζωηρά την Καλλιρρόην 
μου ως εξής: Ευρισκόμην έναντι της πατρικής οικίας εν άλλη οικία και έβλεπον εκ του 
οίκου του […] την πενθεράν μου να καθαρίζει το σπίτι της αγοράς. 

8/21 Αυγούστου, Τρίτη. [...]
9/22 Αυγούστου, Τετάρτη. [...] Έβλεπον εις ύπνον μου ότι επεσκεύασα [...] 

πλησίον του δικαστηρίου Μάκρης [...] έβλεπον προσέτι…
15/28 Αυγούστου, Τρίτη: Της Παναγίας.
17/30 Αυγούστου, Πέμπτη. Σήμερον δι’ εγχειριδίου πλησίον του αγκώνος 

της αριστεράς χειρός εκτύπησεν κάποιος Μεεμέτ τον Μουζάνη, έτερος δε, ο Με-
εμέτ Τσαούς365 τον Τελή Μεεμέτ.366 

Όνειρον: Έβλεπον τρεις στρατιώτας αναχωρούντας εις τας πατρίδας των. Ο είς 
τούτων εκράτει εις τας χείρας του ανά εν κάνιστρον πλήρες ορνίθων, λευκών και μαύ-
ρων. Γυψ ώρμησε να αρπάξη μία, αλλά δεν ηδυνήθη. Κατόπιν ο γυψ υπερασπίζων τον 
εαυτόν του, εδήλωσεν ότι «όστις με πειράξει, θα τον εκδικηθώ!»

19 Αυγούστου/1 Σεπτεμβρίου 1923, Σάββατο. 
21 [Αυγούστου]/3 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Έβλεπον εις τον ύπνον μου πολύ ζωη-

ράν την μορφήν του Β. Βασιλειάδου εις νεκράν κατάστασιν και την Δέσποινάν του, ήτις 
κατεγίνετο να ετοιμάση τα του μνημοσύνου.

22 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Όνειρον: Εκ του οίκου του Λιβισίου διηυ-
θυνόμην λοξοδρομικώς (sic) εις μέρος άγνωστον. Αφού μετέβην εκεί, ευρέθην εντός με-
γάλου πλοίου ευρισκομένου εις την ξηράν, όπερ ήτο παλαιόν. Το πλοίον ήτο του Ακίφ 
αγά, όστις ευρίσκετο εντός αυτού, είχε μέσα πολλά εμπορεύματα, καθώς και πολλούς 
σακκίσκους (sic) σκάγια, εις δύο σειράς εκ των κάτω προς τα άνω. Τα σκάγια ήσαν 
τρεις σειραί και επουλήθησαν (sic) η μία. Είχε και διάφορα μηχανήματα αλευρικής, 
καθώς και έτερόν τι, όπερ εξεφλοίδιαζε (sic) ελαίας, εις το οποίον είχε πιεσθεί πρό 
τινος ποσότης τις τοματών. Αναχωρήσας εκ του πλοίου, διηυθυνόμην (sic) πάλιν εις 
το πατρικόν μας σπίτι, δι’ άλλης οδού [δυσανάγνωστο], ήτις απείχε μίαν ώραν. Καθ’ 
οδόν συνήντησα τον κουνιάδον μου Βασίλην, με τον οποίον εμίλησα, έπειτα τον Πέτρον 
Παλάκα με τον υιόν του, κατόπιν πήγα στο σπίτι και πριν εισέλθω, είδον εξερχομένους 
τον Καμψή με δυο άλλους [...].

25 [Αυγούστου]/7 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Έβλεπον εις τον ύπνον μου τον 
ανεψιόν μου Ηλία.

26/8 [Αυγούστου]/ Σεπτεμβρίου, Σάββατον. Έβλεπον εις τον ύπνον μου το θεί-
ον Χαράλαμπον Παυλίδην και τον Μιλτιάδην.

27 [Αυγούστου]/9 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Έβλεπον εις τον ύπνον μου τον Μι-
χαήλ Χατζη-Σταματίου, προκειμένου να καταδικασθή εις θάνατον, αλλά απαλλαγείς εις 
το τέλος.

28 Αυγούστου/10 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Όνειρον: Μετά λύπης μου σήμερον 
έβλεπον εις τον ύπνον μου τον αγαπητόν μου αδελφόν Αλκιβιάδην τρελόν. Ευρισκόμην 
εις το καφενείον της αδελφής Κατίνας εν Μάκρη, ένθα ήτο εκεί και ο Αλκιβιάδης ολίγον 

365 Τουρκ. Mehmet Çavuş.

366 Τουρκ. Deli Mehmet.
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τρελός. Κατόπιν μετέβην εις το σπίτι του πενθερού μου, διά να αναγγείλω το γεγονός 
εις τους άλλους αδελφούς, ένθα ευρίσκοντο εκεί. Ήτο νυξ, ανήλθον την κλίμακα της 
οικίας και έκρουσα τα δωμάτια, εις α εκοιμώντο τα παιδιά. Ηγέρθησαν, εν τω μεταξύ 
ανεφάνη και ο Αλκιβιάδης, πράττων διαφόρους ανοησίας, ο Παύλος ητοίμασε φάρμα-
κόν τι να τον ποτίση, οι δε άλλοι διαφόρως εσκέπτοντο περί της κακής ταύτης νόσου 
του αδελφού. 

Έτερον όνειρον: Προσέφερον εις τον Καραμπιγίκην ένα φέσι ολίγον μεταχειρισμέ-
νον με μεγάλην φούνταν. 

29 Αυγούστου/11 Σεπτεμβρίου [1923], Τρίτη. Όνειρον: Το μεσημέρι εκοιμή-
θην και ονειρεύθην την Κλειώ, θυγατέρα του Λ. Ηλιού πνιγείσαν εν Πειραιεί.

1/14 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή. Όνειρον: Έβλεπον εις τον ύπνον μου το γλυκύ-
τατον θυγάτριόν μου, φέρον οδόντας και εις τας δυο σιαγόνας, οίτινες δεν ήσαν λευκοί, 
όπως συνήθως εις τα μικρά παιδιά.

2/15 Σεπτεμβρίου, Σάββατον. Σήμερον έστειλα επιστολήν προς την Καλλιρ-
ρόην μου μέσω Κεμάλ εφέντη και εκ συμπτώσεως έλαβον παρ’ αυτής τοιαύτην, 
καθώς και φωτογραφία της Ειρήνης μου. 

[Όνειρον]: Σήμερον έβλεπον ότι έγινα ζανταρμάς,367 η κυβέρνησις μοι έδωκε όπλον 
και συνώδευον μετά δυο άλλων Χριστιανών ζανταρμάδων μίαν επιτροπείαν, ήτις από 
σπίτια Χριστιανών Λιβισίου συνέλεγεν εράνους.

4/17 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Σήμερον απηλλάγησαν οι συμπολίτισσες γυναίκες. 
[Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου τα εξής όνειρα: Ηγόρασα από τον Παυλήν 

τον φούρναρην δυο ψωμιά, από δε τον Στέργιον Μαμαλίγκα δυο φιάλας κρασί με ένα 
ταμιζανάκι έτερον ποτόν ομοιάζον το κρασί, τον έδωσα δύο λίρας Αγγλίας κι επρόκειτο 
να μοι επιστρέψη το υπόλοιπον, αλλά τας εκράτησε παρά την θέλησίν μου, κατόπιν δε 
μοι επέστρεψε εις αργυρά νομίσματα ένα μικρόν ποσόν.

7/20 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη. Αναχώρησαν οι γυναίκες.
9/22 Σεπτεμβρίου, Σάββατον. [Όνειρον]: Έβλεπον την Καλλιρρόην μου με λευ-

κά μεταξωτά ενδύματα και επρόκειτο να φορέση εις το κεφάλι της λευκό φέσι και να 
δέση και ένα μαντήλι μεταξωτό.

10/23 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Επιστολή προς τον κομισάριον. 
[Όνειρον]: Έβλεπον εις τον ύπνον μου την Καλλιρρόην μου και την Ειρηνούλαν 

μου και εκοιμούντο και οι δύο. Εν τω μεταξύ, μετέβην κι εγώ και συνεννοηθείς μετά της 
Καλλιρρόης μου, επρόκειτο να εμποδίσω την Ειρηνούλαν μου να θηλάση, ήτις σπεύσα-
σα [συν......] διά την εργασίαν ταύτην, εύρε τους μαστούς κεκρυμμένους.

11/24 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. [Όνειρον]: Έβλεπον μαγαζί εμπορικόν και εντός 
αυτού τον Αβραάμ Παναγιωτόπουλον, πρώην συμμαθητήν μου εν Χαλκηδόνι, όστις 
επέστρεφε εκ της αγγλικής σχολής.

12/25 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. [Όνειρον]: Έβλεπον τον Μιχαήλ, την Ευαγγελίαν 
μας κι όλα τους τα παιδιά πολύ πολύ ζωηρά, επιστρέψαντας εκ Κωνσταντινουπόλεως 
πλησίον μου.

367 Ζανταρμάς (γαλλ. gendarme >τουρκ. jandarma): χωροφύλακας.
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Ενθύμιον φυλακών Μούγλων
[κείμενο γραμμένο εντός σχεδίου μαιάνδρου]

Την 5/18 Ιουλίου του 1921 εξωρίσθην εκ Μάκρης εις την υποδιοίκησιν Δάρεντε 
του νομού Σεβαστείας, αφιχθείς εκεί την 4/17 Σεπτεμβρίου. Την 16/29 Απρι-
λίου του 1922 εφυλακίσθην εις Δάρεντε συκοφαντηθείς ως κατάσκοπος. Την 
28 Ιουλίου/10 Αυγούστου αφίχθην εις φυλακάς Μούγλων μετά του Βασιλάκου. 
Την 12/25 Απριλίου του 1923 κατεδικάσθην πρωτοδίκως υπό του εν Μούγλοις 
Πλημμελειοδικείου εις τον δι’ αγχόνης θάνατον. Την 30 Απριλίου/13 Μαΐου 
εστάλησαν τα έγγραφά μου εκ Μούγλων εις το ακυρωτικόν δικαστήριον Σεβα-
στείας. Την 24 Ιουνίου/8 Ιουλίου, επεστράφησαν τα έγγραφά μας εκ του ακυ-
ρωτικού της Σεβαστείας. Την 25 Φεβρουαρίου/9 Μαρτίου του 1924 απεφυλακί-
σθην εκ των φυλακών Μούγλων, δυνάμει του περί ανταλλαγής νόμου. Την 13ην 
Απριλίου ανεχώρησα εκ Μούγλων και την 14ην Απριλίου έφθασα εις Σμύρνην, 
ένθα και αδίκως εφυλακίσθην και πάλι, αντί να απολυθώ, όπως διελάμβανον 
τα έγγραφά μου. Την 20ην Μαΐου απεφυλακίσθην εκ των κεντρικών φυλακών 
Σμύρνης, διά να αποσταλώ εις Ελλάδα. Την 21ην Μαΐου [1924] εφυλακίσθην το 
τρίτον εις τας ιδίας φυλακάς, όλως αδίκως και παρανόμως. Πότε θα τελειώσουν 
άραγε τα δεινά μου;

Στέλιος
Εν φυλακαίς Σμύρνης τη 25 [Μαΐου]/7 Ιουνίου 1924

Άφιξις του πενθερού μου εις φυλακάς Μούγλων
και θάνατος αυτού

Ο γέρων πενθερός μου Χατζηεμμανουήλ Παυλίδης, αναχωρήσας εκ των φυ-
λακών Μάκρης διά θαλάσσης την 28ην Οκτωβρίου/9ην Νοεμβρίου του 1922, 
ημέραν Τετάρτην, μέσον (sic) Ρόδου-Λέρου και αποβιβασθείς εις Κιουλούκι,368 
έφθασε μέσον (sic) Μυλάσων369 εις Μούγλα την 31 Οκτωβρίου/13 Νοεμβρίου, 
ημέραν Δευτέραν και ώραν 8ην εσπερινήν, διανυκτερεύσας εις το κρατητήριον 
της χωροφυλακής.Την επομένην, ήτοι 1/14 Νοεμβρίου, μετεφέρθη εις φυλακάς, 
ένθα έτυχε των περιποιήσεων και περιθάλψεών μου.

368  Κιουλούκι, Κουλούκι (τουρκ. Güllük): επίνειο περίπου 25 χλμ. δυτικά των Μυλάσων, στον μυχό του κόλπου 
της Μεντελιάς (ο αρχαίος Ιασικός κόλπος). Λίγα χλμ. βορείως του Κουλουκιού βρίσκεται η αρχαιότατη ελληνική πόλη 
Ιασός, η νοτιότερη των Ιώνων. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του ως το 1922 ήταν Έλληνες.

369  Για τα Μύλασα βλ. υποσημ. 290, σελ. 121.
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Τον παρέλαβον κακώς έχοντα, ξεπαγωμένον, ακάθαρτον και γεμάτον ψείρες 
δυστυχώς, αίτινες είχον τον φόβον της μεταδόσεως του εξανθηματικού, καθ’ 
ότι ήσαν προελεύσεως Μυλάσων, ένθα η φοβερά αύτη νόσος, προ μηνός εκεί 
μεταδοθείσα, έσχε πολλά θύματα. Η πρώτη μου φροντίς ήτο να τον αλλάξω τα 
εσωτερικά και εξωτερικά του ενδύματα, αντικαταστήσας ταύτα με ιδικά μου κα-
θαρά, ενώ όλα τα ιδικά του ακάθαρτα και μη, τα παρέδωσα προς καθαρισμόν. 
Κατόπιν προσεκάλεσα τον επίσης φυλακισμένον ομογενή ιατρόν εκ Γέροντος 370 
των Σωκίων, κύριον Στέλιον Αδριανόν, όστις πολύ προθύμως μέχρι του θανά-
του του, παρείχε την επιστημονικήν του αρωγήν. Η διάγνωσις του φίλου ιατρού 
διεπίστωσε γρίπην, φυσήματα, βήχα κ.τ.λ. Συμφώνως, όθεν, με τας σχετικάς 
οδηγίας του, ενοσήλευσε τον πατέρα, χορηγών αυτόν μαλακτικά διά τον βήχα, 
τονωτικά διά την φοβεράν ατονίαν και εξάντλησιν του οργανισμού του, ζεστά 
και βεντούζες διά την γρίπην και άλλα. Διά παρακλήσεων κατώρθωσα και τον 
επρομήθευσα κατάλληλον ευήλιον θέσιν, ενώ τον κατεσκεύασα κουνουπιέραν 
πρόχειρον, εφοδίασα το παράθυρόν του με παραπέτασμα, τους τοίχους με ψάθες 
και επιπλέον τον προσέλαβον υπηρέτην ομογενή φυλακισμένον, όστις διετήρει 
ακαταπαύστως πυράν και εξετέλει πιστότατα όλας του τας διαταγάς. Δυστυχώς η 
πάθησις του στομάχου του, όπως πάντοτε έλεγεν ο ίδιος, ήτις δεν ήτο άλλο τι ή 
φυσική αδυναμία των οργάνων της λειτουργίας, συνεπεία του γήρατος, δεν μοι 
έδιδε μικράς ελπίδας ζωής, περί της περαιτέρω συντηρήσεως της υγείας του. 
Τούτο όχι μόνον δεν μοι απήλπισεν, αλλά και περισσότερον παρατηρητικόν και 
επιμονητικόν (sic) με κατέστησε, αναλογιζόμενος την μεγάλην χαράν των αγα-
πητών υιών του, καθ’ ον χρόνον θα ηυτύχουν να μεταφέρω αυτόν πλησίον των, 
έστω και με ζωήν μόνον μιας ημέρας. Διό εδιπλασίασα τας προσπαθείας μου, 
εξοδεύων διά το παραμικρόν και περιποιούμενος αυτόν σαν μικρόν παιδί. Πά-
ντοτε προτιμούσε, ως εκ της παθήσεως του στομάχου του, να πιέζη τούτον με το 
καμπύλον μέρος της ράβδου του. Ηρέσκετο ούτω και ηυχαριστείτο καθότι, όπως 
μοι έλεγε, ανεπλήρωνε μέρος εισπνοής, ήτις ήτο ανεπαρκής διά την τακτικήν ερ-
γασίαν των πνευμόνων του. Την ράβδον αντικατέστησα με κατάλληλον τολύπην 
κουρελίων, την οποίαν έδενα με ζώνην επί του αλγούντος μέρους και ούτω έμενε 
πολύ ευχαριστημένος, λέγων μοι πάντοτε: «Υιέ μου, τι καλά που τα κατάφερες!»

Αι πρώται ημέραι παρήλθον και η γενική του κατάστασις μας έδωσε μερι-
370  Γέροντας (τουρκ. παλιά Yoran και σήμερα Yenihisar, αλλά και Didim): μεγάλο ελληνικό χωριό της περιοχής 

του Μαιάνδρου, χτισμένο επάνω στο περίφημο αρχαίο μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος, 18 χλμ. νοτίως της Μιλή-
του. Το όνομά του είναι τουρκική παραφθορά του αρχαίου τοπωνυμίου Ιερόν (Γιοράν > Γέροντας). Ως το 1922 είχε 
5.-6.000 Έλληνες κατοίκους, αγρότες κυρίως, πολλοί εκ των οποίων ήταν Αρβανίτες από την Αττικοβοιωτία και την 
Κούλουρη. Στ’ ανοιχτά του Γέροντα συνήφθη τον Αύγουστο του 1824 η μεγαλύτερη ναυμαχία της Επανάστασης, κατά 
την οποία ο Μιαούλης κατατρόπωσε τον τουρκικό στόλο κι έσωσε τη Σάμο από βέβαιη καταστροφή.

Τα Σώκια (τουρκ. Söke) είναι μια ευπορότατη πόλη χτισμένη στις εκβολές του Μαιάνδρου, κοντά στην αρχαία 
Πριήνη. Σημαντικό αγροτικό κι εμπορικό κέντρο της Ιωνίας, που συνδεόταν σιδηροδρομικά με τη Σμύρνη, στο οποίο 
μέχρι το 1922 κατοικούσαν 7.000 Έλληνες, 10.000 Τούρκοι (κυρίως Κρητικοί) και λίγοι Εβραίοι. Η περιφέρεια των 
Σωκίων έβριθε ελληνικών χωριών, μικρών και μεγάλων (Ντωμάτια, Κελεμπέσι, Γέροντας, Γλώσσα, Σπελιά, Άκκιοϊ, 
Γενίκιοϊ, Ρουμιοτσαγκλί κ. ά.). 
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κά σημεία καλυτερεύσεως. Η τροφή του ήτο πολύ καθαρά και ελαφρά, ως επί 
το πλείστον σούπα από ζωμόν κρέατος αρκετού, γάλα, αυγά, ρυζόγαλο, καθαρό 
βούτυρο, 1-2 καφέδες, 1-2 τέια, 1 σαλέπι εκάστην πρωίαν, φλαμούρι κ.τ.λ. Η 
έκτη ημέρα ήτο λίαν ικανοποιητική, καθότι, εκτός που έφαγε οπωσδήποτε με 
όρεξιν, διεφάνη και εν τω προσώπω του σχετική ησυχία, μειδίαμα αρκετόν και 
ικανή όρεξις διηγήσεων. Τούτο με υπεχρέωσε να προσλάβω συνήγορον και να 
επιδώσω και αναφοράν προς τον εισαγγελέα των εφετών εκ μέρους του, διά την 
συντόμευσιν της εκδικάσεως της υποθέσεώς του, συνεπεία του πολλού γήρατός 
του και της ασθενείας του. 

Η επομένη πάλιν μας διέψευσεν τας ελπίδας και ούτω μέχρι της 11/24 Νοεμ-
βρίου, οτέ μεν καλά, οτέ δε κακά διήρχετο ο καημένος, με πολλά «αχ» εξερχόμενα 
εκ του πονεμένου στήθους του, σαν φωτιά από μέσα από μεγάλην κάμινον. Την 
εσπέραν της ημέρας εκείνης, κατ’ απαίτησίν του, τον προσέφερον τεμάχιον άρτου 
σκούρου, ολίγον βούτυρον και τσάι, τα οποία έφαγε με ολίγην όρεξιν. Μετ’ ολί-
γον μας επλησίασε και ο ιατρός μετά του Βασιλάκη και ηρχίσαμεν συνομιλούντες 
διάφορα ζητήματα σχετικά με την μέλλουσαν αθώωσίν μας, υποσχεθέντος του 
πατρός μετ’ ευχαριστήσεως να αναλάβη όλα τα έξοδα του φίλου ιατρού κατά την 
εις Ρόδον μετάβασίν μας. Η διάθεσις αύτη του γέροντος πατρός, ήτις προήρχετο 
μάλλον από πόθον και ουχί από καλυτέρευσιν της υγείας του, έδωσε ένα μικρό 
θάρρος εις τον ιατρόν, όστις με συνεβούλευσε να τον ετοιμάσω την επομένην το-
νωτικόν από κανέλλα και κονιάκ και ζάχαρη. Τέλος, διά να μη τον κουράζωμεν, 
τον διέταξεν ο ιατρός να κατακλιθή κατά τας 8½, ενώ ημείς τον εγκαταλείψαμεν 
κατά τας 10½. 

Μόλις κατεκλίθην, ήκουσα αυτόν να παραληρή και φωνάζη το όνομα του Σα-
λίχ Ζεκή πέη διά δήθεν εμπορικάς εργασίας ξυλείας κ.τ.λ. Κατόπιν το όνομα της 
Καλλιρρόης και τελευταίως την λέξιν «γαμπρέ, ε γαμπρέ!» Έσπευσα αμέσως πλησί-
ον του, ήγειρα την κουνουπιέραν, παρετήρησα τον σφυγμόν του, ήτο θερμός, με 
τακτικούς παλμούς και ανέπνεε τακτικά, διό και μετ’ ολίγον τον εγκατέλειψα και 
είπον καθ’ εαυτόν ότι πρόκειται περί ονείρου. Μετέβην πάλιν και κατεκλίθην, 
χωρίς να λείψουν υποψίαι μικραί περί πιθανού θανάτου. Μολονότι με πήρε ο 
ύπνος εντός ολίγου, οπωσδήποτε ο νους μου ήτο πάντοτε στον πατέρα. Ηγέρθην 
κατά την1 μετά μεσονύκτιον και εκοιμάτο ήσυχος. Κατεκλίθην και πάλιν, οπότε 
κατά τας 3½ ήκουσα τούτον συνομιλούντα μετά του υπηρέτου και ηγέρθην εκ πε-
ριεργείας. Τους επλησίασα και επειδή εκρύωνε, διέταξα τον υπηρέτην να ανάψη 
την φωτιά και ετοιμάση θερμόν. Εν τω μεταξύ δε επέστρεψα εις την κλίνην μου 
να κατακλιθώ και πάλιν. Δεν παρήλθον 2-3 λεπτά και ήκουσα τούτον φωνάζοντα 
με χαμηλήν φωνήν: «Συμπεθέρα Δέσποινα, ε συμπεθέρα Δέσποινα του Κρεμμυδά!» 
Καίτοι ισχυρά κεφαλαλγία μοι εβασάνιζε, δεν ηδιαφόρησα να μεταβώ και πάλιν 
πλησίον του και μάλιστα έντρομος πλέον, καθότι εφώναζεν όνομα νεκράς. Εσκέ-
φθην δε να φορέσω και τα ρούχα μου πλέον, διότι εξημέρωνεν ήδη. Δυστυχώς 
κατά το διάστημα των ολίγων λεπτών, τα οποία διέθεσα διά να ενδυθώ, κατ’ εκεί-
νο το βραχύ διάστημα εξέπνευσεν σχεδόν ο ταλαιπωρηθείς γέρων. Μετ’ ολίγον 
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μετέβην πλησίον του και ήρχετο και ο υπηρέτης με τη φωτιά. Ήγειρα την κου-
νουπιέρα και αμέσως έψαυσα τας χείρας του, αίτινες ήσαν ψυχραί και ο σφυγμός 
διαλείψας σχεδόν. Εις τας φωνάς μου, έτρεξε και ο Βασιλάκης, όστις ήγειρε τον 
ιατρόν με τους λοιπούς χριστιανούς, περί τους δέκα.

Ο φίλος ιατρός έσπευσεν αμέσως αλλ’ εις μάτην πλέον, καθότι αμυδροί τι-
νες ψίθυροι του λάρυγγος διεπίστωσαν τον θάνατόν του, επελθόντα ακριβώς 
την 4ην πρωινήν ώραν, εξημέρωμα Σαββάτου, 12/25 Νοεμβρίου 1922. Τον 
αλλάξαμεν τα ρούχα του, τον επλαγιάσαμεν ανατολικά, ανάψαμε ζεύγος κηρίων 
και επήραμε από ένα ποτόν ζεστό. Χωρίς να ταράξωμεν την ησυχίαν των άλλων 
φυλακισμένων, περιεμείναμεν μέχρι πρωίας, οπότε εγνώρισα τον θάνατόν του 
εις τον διευθυντήν, έστειλα τρία παιδιά να ετοιμάσουν το μνήμα του και εφώναξα 
τον επίσης εκ Γέροντος φυλακισμένον ιερέα Παπα-Μανώλην, όστις τον έβαλε 
το αντάφι371 του και τον εδιάβασε ευχάς τινάς. Κατά τας 10 προ μεσημβρίας, τη 
βοηθεία του Βασιλάκη και των εκ Γέροντος ιατρού κ. Στέλιου, Αλέκου, Μήτσου 
και Αθανασίου, καθώς και του ιερέως Παπα-Μανώλη, μεταφέραμεν τον νεκρόν 
του εις το ορθόδοξον νεκροταφείον, ένθα, μετά την νεκρώσιμον ακολουθίαν, 
ασπασθέντες πάντες την χείρα του, παρεκαλέσαμεν τον Ύψιστον να συγχωρήση 
αυτόν. Αιωνία η μνήμη του!

Εις την απέναντι σελίδα παραθέτω το σχέδιον του νεκροταφείου και την θέσιν 
του μνήματος, ίνα χρησιμεύσωσι ταύτα προς ανακάλυψιν του μέρους του τάφου, 
δι’ ενδεχομένην μεταφοράν των οστών του μακαρίτου. Εντός του τάφου, προς 
το μέρος της κεφαλής και άνωθεν αυτής, ευρίσκεται τοποθετημένος σταυρός εκ 
μαρμάρου, πάχους δέκα εκατοστών περίπου, ούτινος η μία πλευρά είναι ολίγον 
τεθραυσμένη. Το μνήμα του είναι σκεπασμένον με λευκήν πλάκα εκ μαρμάρου, 
της οποίας λείπει η μία γωνία και φέρει εκ σημειώσεως το όνομα άλλου Μανώ-
λη, αποθανόντος προ του πατρός.

371  Αντάφι: η λέξη πιθανότατα αναφέρεται σε κάποιο είδος χασεδένιου ιερατικού σαβάνου με παραστάσεις από 
το βίο και την ταφή του Χριστού, σαν εκείνα που έφερναν οι χατζήδες από τον Άγιο Τάφο.
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Επιλογές από τα σημειωματάρια

Στη μνήμη του Κώστα Παυλίδη

Γύρω από το σύμβολο τούτο που κατοπτρίζει την μνήμην του εκλιπόντος διανο-
ουμένου, ενώπιον του πολυκάρπου τούτου αμπελώνος και πολυτελούς αγρού, εξ 
ου των κλώνων εκρέμαντο εύχυμοι και δροσεροί πνευματικοί καρποί, κοντά σ’ 
αυτό το εύοσμον και αειθαλές ανθοκήπιο, του οποίου το άρωμα αναμεμιγμένον 
με τα νάματα της αρετής και της σοφίας, διεχέετο εν τη ατμοσφαίρα διά να τέρψη 
την ψυχήν του θνητού και να χορτάση την κυψέλην του μέλιτος. Συγκεντρωμένοι 
οι εκτιμώντες τον επιστήμονα, τον ανθρωπιστήν, τον κοινωνιολόγον και σοφόν, 
εκτίομεν φόρον ευλαβείας εν ταυτώ και καθήκοντος! Ο κλήρος έλαχεν εις εμέ, 
εκ των περί αυτόν, ίνα εξυμνήσω εν ολίγοις, εν τη συγκρότητί μου (sic) τας αρε-
τάς του εξόχου Εκείνου. Κλίνω ευλαβώς το γόνυ προ της μνήμης και της ψυχής 
αυτού, ήτις ασφαλώς αυτήν την στιγμήν θα πτερυγίζη εις τους ιερούς τούτους θό-
λους του οίκου του Υψίστου! Από τα ήσυχα νερά του Νείλου εξεπήδησεν αίφνης 
ως πίδαξ, μία κονιοποιημένη υπέρχρυσος νεφέλη, η οποία υπερθερμανθείσα με 
τας φλογεράς ακτίνας του Ηλίου της Αιγύπτου, μετεβλήθη εις διάττοντα [αστέρα].

Ο ανήρ ούτος μεταπηδήσας εις την πόλιν της Παλλάδος, μετέφερεν εκείθεν 
εκ της καπνιζούσης τέφρας της Αλεξανδρείου (sic) Βιβλιοθήκης, την λάβαν του 
πνευματικού χαιρετισμού εις τον βωμόν του θείου Πλάτωνος. Νεαρότατος και 
χαλύβδινος ο αθλητής ούτος του στίβου, εν ταυτώ και των γραμμάτων, εξήλθε 
με το πτυχίον, εκ του Πανεπιστημίου Καΐρου, της Νομικής, διά να χρησιμεύ-
ση αμέσως ως διαπρεπής (sic) στέλεχος του δικαστικού τμήματος της Τραπέζης 
Ανατολής, πλησίον του διαπρεπούς υποδιοικητού αυτής, αειμνήστου Αστέρος 
και θείου του Βάσου Παυλίδη. Αλλ’ εδώ αρχίζει η πάλη μεταξύ του διανοουμένου 
και του επαγγελματίου, μεταξύ του πνεύματος και της σαρκός, μεταξύ του ιδανι-
κού και του χρήματος!

Η φλογέρα του πόθου θωπεύει απαλά την ευαίσθητη χορδή της επιστήμης, 
της οποίας ο νέος δόκιμος αποπληρωθείς εκ του σκότους της ύλης, περιβάλλεται 
την χλαμύδα της σοφίας, διά να σφυρηλατήση επί του ηθικού άκμονος αυτής τον 
χαρακτήρα ενός τζέντλεμαν! Η φωνή της ιδέας αφυπνίζει τον τέως υπάλληλον 
και υποχρεώνει τούτον να εγείρη μετά σεβασμού το μεγαλειώδες παραπέτασμα 
των γραμμάτων, διά να εισέλθη εν θριάμβω εις την κοινωνικήν παλαίστραν, 
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ο απόστολος της ιδέας! Τα μοτέρ του ιπταμένου Ικάρου τίθενται αυθωρεί εις 
ενέργειαν, διά να ακονίσουν κάθε ματαίαν ξένην αντίδρασιν! Ο κύβος ερρίφθη! 
Ο υπάλτης (sic) μεταβάλλεται εκ νέου εις φοιτητήν των θρανίων! Περιβληθείς 
δε την πανοπλίαν της αυτοπεποιθήσεως αποδύεται ψυχή τε και σώματι εις τον 
αγώνα του πνεύματος! Ανατρέπει ως πτερωτός άλτης ένα μετά το άλλο τα συνα-
ντώμενα εμπόδια και τερματίζει πρώτος, ως πολυνίκης αθλητής, με ανά χείρας 
την δάδα της σοφίας! Συνετελέσθη ήδη ο πνευματικός αρραβών του Παυλίδη! 
Ήδη αρχίζει η δράσις του Καλλιγράμμου Κούρου και δονεί η ατμόσφαιρα του 
Πανελληνίου επί τω ακούσματι του χαρμοσύνου γεγονότος. [...]

[Η νεκρολογία παρέμεινε ημιτελής].  

Ελλάς

Ελλάς δεν είναι σημείον τι επί του γεωγραφικού χάρτου. Έχει άλλη βαθύτερη 
ιδέα και υψηλότερη έννοια. Σημαίνει ιστορίαν με μεγάλο παρελθόν και απέρα-
ντο νόημα, με βαθυστόχαστη νοημοσύνη και ανεξίτηλη έκφραση, με ανάστημα 
Ολύμπιον και παράστημα θείον, με φέγγος σέλαος και ρυθμόν αρμονίας, με 
ουσίαν ηθικήν και ουχί ύλην μεταλλικήν. 

Ελλάς σημαίνει Όλυμπος και Δίας και Αθηνά, αναδυομένη Αφροδίτη και Ερ-
μής του Πραξιτέλους. Συμπόσιον του Πλάτωνος και μεγαλοφυία του Αριστοτέλη. 
Πυθαγόρας και γεωμετρία. Ιπποκράτης και ιατρική. Μιλτιάδης και Μαραθών. 
Αλκιβιάδης και γοητεία. Αρχιμήδης και κύκλοι επί της άμμου. Σαλαμίνα και 
Θεμιστοκλής. Αθήναι και Περικλής. Παρθενών και Φειδίας. Αλέξανδρος Μέγας 
και Ινδίαι. Αλλά και Μέγας Κωνσταντίνος και τίμιος Σταυρός. Παλαιολόγος και 
επάλξεις του Βυζαντίου. Βασίλειος Βουλγαροκτόνος και Λέων Ίσαυρος. Ενώ και 
Ρήγας Φεραίος και Γέρος του Μωριά, Μάρκος Μπότσαρης και Καραϊσκάκης, 
Σολωμός και ...

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη
περπατώντας η Δόξα μονάχη
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια
και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινομένο από λίγα χορτάρια

που είχαν μείνει στην έρημη γη.

Σημαίνει Κανάρης και αρμάδα τουρκική. Βύρων και Μεσολόγγι. Τζαβέλλας 
και Σούλι. Χορός του Ζαλόγγου και Αρκάδι της Κρήτης. Ανδρούτσος και Χάνι 
της Γραβιάς. Κόδριγκτον και Ναυαρίνον. Έτι δε Τρικούπης και Βενιζέλος. Ση-
μαίνει ζώσα φωνή του Κωστή Παλαμά και τσαρούχι της Πίνδου και του Καλαμά. 
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Σημαίνει Σωκράτης και σοφία, Ίκαρος και ...αέρας, σημαίνει Ευρώπην, Ασίαν 
και Αφρικήν, σημαίνει Σύμπαν, εξ ου ιστορίαν του παρελθόντος εξ ύψους 2 ½ 
χιλιετηρίδων, εκ του οποίου κατερχόμενα τα ηθικά στούκας θα κατακτήσουν το 
προσεχές μέλλον για να συμπληρώσουν και επαληθεύσουν ό,τι είπεν ο μεγάλος 
Τρικούπης:«Η Ελλάς προώρισται να ζήση και θα ζήση». 

Εν Υμηττώ, μεσονύκτιον 31ης Δεκεμβρίου 1942-1943

Έχω ανάγκην από τα εξής βιβλία:

Εκτενής Ηλεκτρολογία, ήτις δέον να πραγματεύεται περί τηλεφώνων, άνευ σύρ-
ματος τηλεγράφου και όλων των σχετικών περί ηλεκτρισμού, εκτενής Φυσική 
Πειραματική, Νέα Ατμομηχανική, Νέα Αεριομηχανική, Σύγγραμμα περί παρα-
γωγής ελαίου, Σύγγραμμα περί παραγωγής πάγου, Σύγγραμμα περί παραγωγής 
αλεύρου, Σύγγραμμα περί αυτοκινήτων, Νέα Γεωγραφία,Τοπογραφία, Χριστό-
φορος ή Το ναυάγιον ή ο Διάκονος υπό Λέοντος Μελά, 1875, πολυσέλιδον 
και καλής ποιότητος με σταυρωτάς γραμμάς εγκόλπιον σημειωματάριον, Μεταλ-
λουργική, Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν.
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Ποίημα  «ο Άνδρας»

Με πόθο ο άνδρας ψάχνοντας
να βρη την ευτυχία,

παλαίβει ακούραστα, νικά
της φύσης τα στοιχεία.

Ζητεί να δη τ’ αθώρητα
και τ’ άφθαρτα να φθάση,

σκάβει την γη, την καλλιεργεί,
ξυλοκοπά τα δάση.

Πατεί τ’ απάτητα βουνά,
ψηλά τα νέφ’ εγγίζει,

την μανιωμένη θάλασσα
με μια σανίδα σχίζει.

Και με το μάτι αχόρταγο,
μ’ αχόρταγο το σώμα,

συνάζει πλούτη απ’ το νερό
και πλούτη από το σώμα.

Κι ενώ σαν άλλος βασιλιάς
χτίζει τρανά παλάτια,

στρέφει τα μάτια και θωρεί
της γυναικός τα μάτια.

Και βλέπει μέσ’ στα βάθη των
πλούτη ενός άλλου Κροίσου,

κάτι σαν άστρα ουρανού
και άνθη παραδείσου.

Και λέγει με παράπονο
«ψεύτρα η χαρά του κόσμου,

την ευτυχία όπου ζητώ,
ΕΣΥ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΩΣ’ ΜΟΥ!»

Εν φυλακαίς Σμύρνης τη 25/7 [Μαΐου]/ Ιουνίου 1924





Παραρτήμα

Στο παράρτημα δημοσιεύεται επιλογή εγγράφων από διάφορα αρχεία,
καθώς και φωτογραφίες από το οικογενειακό αρχείο 

της ανιψιάς του Στέλιου, Αλίκης Θεοδοσιάδη.
 

j



ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

158

ΟΘωΜανικα αρχέια τηΣ ΠρωΘυΠΟυργιαΣ

BOADH. EUM. AYŞ, 27/63, 30 Νοεμβρίου 1919. Έγγραφο που καταγγέλλει
ότι ο Ρωμιός Βασιλάκης Θεοδοσιάδης, διερμηνέας του Γαλλικού Προξενείου Μάκρης,

διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ των Άγγλων και των Γάλλων.
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γαλλικα ΠρΟξένικα αρχέια ναντηΣ

Οι «προνομιούχοι δραγουμάνοι» (διερμηνείς) εντεταλμένοι στην υπηρεσία
του Προξενικού Πρακτορείου της Γαλλίας στη Μάκρη Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης

και Λουίζος Λουιζίδης. Μάκρη, 8 Οκτωβρίου 1901.
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έπιστολή του γάλλου προξένου αντωνίου καζίλλη προς τον μουδίρη Μάκρης με 
θέμα την απαλλαγή από τον ατομικό φόρο των αποστόλου βασιλειάδη και έμμα-
νουήλ Θεοδοσίου (Θεοδοσιάδη) ως διερμηνέων του γαλλικού Προξενείου.

Μάκρη, τη 23 Απριλίου 1865

Κύριε Μουδίρη,
Εις απάντησιν του υπό χθεσινήν και σημερινήν ημερομηνίαν εγγράφου σας, 

αφορώντος την πληρωμήν του ατομικού φόρου των δύο διερμηνέων του πρα-
κτορείου τούτου, Αποστόλου Βασιλειάδου και Εμμανουήλ Θεοδοσίου, έχω την 
τιμήν ν’ αναφέρω προς υμάς ότι, σύμφωνα με τας περί των προξενείων διατάξεις 
της Υψηλής Πύλης υπό ημερομηνίαν 9 Σαπάν 1280 έτους οθωμανικού, κατά το 
ενδέκατον άρθρον αυτών, οι ρηθέντες δύο διερμηνείς του δεν υπόκεινται εις την 
πληρωμήν άλλου φόρου ειμή μόνον εκείνου των κτημάτων αυτών, καθώς κατ’ έτος 
πλήρωσαν διά ταύτα, κύριε μουδίρη, θέλετε ευαρεστηθή και λάβητε γνώσιν του 
ρηθέντος άρθρου των διατάξεων της κυβερνήσεως προς οδηγίαν υμών. Δέχθητε δε 
την προς υμάς εξαίρετον υπόληψίν μου. 
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έπιστολή του έμμανουήλ Θεοδοσιάδη (έμμανουήλ Παπά Θεοδοσίου),1 πατέρα 
του Στέλιου Θεοδοσιάδη, προς τον γάλλο πρόξενο αντώνιο καζίλλη για προσωπική 
επαγγελματική του υπόθεση.2 

Μάκρη, τη 20 Ιουλίου 1866

Προς τον Κύριον Αντώνιον Καζίλλην, προξενικόν πράκτορα της Γαλλίας εις 
Μάκρην

Κύριε Πράκτωρ,
Ο ευσεβάστως υποφαινόμενος έχω την τιμήν ν’αναφέρω εις Υμάς ότι κατά το 

ανά χείρας μου συμφωνητικόν έγγραφον μετά του κυρίου Χ΄΄Ιωάννη Μπαρκούτη 
υπό ημερομηνίαν 9 Μαρτίου 1866 διά τρεις χιλιάδες οκτακόσια καντάρια πυρό-
ξυλα, κατά τους όρους του συμφωνητικού μας, δεν ήλθε ούτε εστάλη άνθρωπος 
διά να παραλάβη τα χίλια τετρακόσια αρ. 1.400 καντάρια πυρόξυλα. [...] Διαμαρ-
τύρομαι σήμερον διά του επισημοτέρου τρόπου εναντίον του κυρίου Χη Ιωάννη 
Μπαρκούτη προς διαφύλαξιν του δικαιώματός μου.

Ευπειθέστατος 
Εμμ. Παπά Θεοδοσίου

1 Ο πατέρας του Στέλιου Θεοδοσιάδη, Εμμανουήλ Παπα-Θεοδοσίου ή Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης, διορίστηκε 
διερμηνέας στο Γαλλικό Προξενείο το 1860, δηλαδή λίγο μετά την ίδρυσή του, την εποχή της θητείας του πρώτου 
Γάλλου υποπροξένου Αντώνη Καζίλλη.

2 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Macri (Consulat), 1810-1918, 394PO/1/1-5.
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έπιστολή του έμμανουήλ Θεοδοσιάδη προς τον γάλλο πρόξενο αντώνιο καζίλλη 
για προσωπική του υπόθεση. 

Μάκρη, τη 5 Ιανουαρίου 1867

Προς τον Κύριον Α. Καζίλλην Προξενικόν Πράκτορα της Γαλλίας εν Μάκρη

Κύριε Πράκτωρ,
Ο ευσεβάστως υποφαινόμενος έχω την τιμήν να αναφέρω εις υμάς ότι διά τας 

35 λίρας οθωμανικάς, άτινας έκαμε αγωγήν παρ’ εμού ο κύριος Γρηγορ. Σαράφης, 
έλαβον μεν αυτάς διά λογαριασμόν του Κυρ. Εμμ. Κρεμμυδά, αλλά καθώς τας 
έλαβον, ούτω και εγώ τας έδωσα εις τον ενταύθα Μουδίρη Χουσεΐν Εφέντη, ίνα 
χάριν φιλανθρωπίας ελευθερώση αυτόν από την φυλακήν, τον οποίον αδίκως είχε 
φυλακίσει κατά τον παρελθόντα Αύγουστον ο ρηθείς Μουδίρης, επειδή επώλησεν 
εις διαφόρους αντίκας, ώστε τας ρηθείσας 35 λίρας δεν χρεωστώ, Κύριε Πράκτωρ, 
να πληρώσω εγώ, όστις εμεσίτευσα χάριν φιλανθρωπίας, αλλά πρέπει να τας επι-
στρέψη ο Μουδίρης Χουσεΐν εφέντης, όστις παρανόμως έλαβεν αυτός.   

Ευπειθέστατος 
Εμμ. Π. Θεοδοσιάδης
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έπιστολή καβάση προς τον γάλλο πρόξενο αντώνιο καζίλλη περί νομικής δια-
φοράς του έμμανουήλ Θεοδοσιάδη.1

Εν Μάκρη 8/20 Οκτωβρίου 1867

Κύριε Πράκτωρ,
Κατά διαταγήν σας, έχω την τιμήν να σας εκθέσω όσα γνωρίζω περί της δια-

φοράς του Πλοιάρχου Νικολάου c/ Τούλουζα κατά του Κυρίου Εμμανουήλ Παπά 
Θεοδοσίου, οπού με εστείλατε διά να παρασταθώ εις την παράδοσιν των ξύλων 
εις το τέλος της προθεσμίας. Σας λέγω λοιπόν, κύριε Πράκτωρ, ότι την τελευταίαν 
ημέραν της προθεσμίας, ημέρα Σάββατον έως το κιντί, ώρα 9½ αλά τούρκα, είχε 
έως 70 και 80 καντάρια ξύλα, τα οποία ο Πλοίαρχος εζύγιαζε, το δε βράδυ αφού 
επήγαμε εις το καράβι, ο Κύριος Εμμανουήλ Παπά Θεοδοσίου με έβαλεν και είπα 
εις τον Πλοίαρχον να του δώσει είκοσι λίρας για να σταθή τρεις, τέσσαρες ημέρας 
να κατέβουν τα ξύλα να τα παραλάβη, αλλά ο Πλοίαρχος επειδή εις το μέρος ήταν 
πολύ ρέζιγον2 διά το πλοίον, δεν εδέχθη. Ταύτα είδα και ομολογώ. 

Εν Μάκρη 8/20 Οκτωβρίου 1867 
Ο απεσταλμένος καβάσης3  

1 Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Macri (Consulat), 1810-1918, 394PO/1/1-5.

2 Ρέζιγον: ρίσκο, επικίνδυνο.

3 Καβάσης: τουρκ. κλητήρας
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έπιστολή του γάλλου προξένου αντ. καζίλλη προς τον μουδίρη της Μάκρης
(Αναφορά στον πατέρα του Στέλιου Θεοδοσιάδη Εμμανουήλ Παπά Θεοδοσίου, διερ-

μηνέα του Γαλλικού Προξενείου) 

Μάκρη, τη 27 Ιανουαρίου 1873

Ενδοξότατε,
Χθες έστειλον εις το Διοικητήριον τον Διερμηνέα μου κυρ. Εμμ. Π. Θεοδοσίου 

ίνα παρευρεθή εις την διαδικασίαν μεταξύ του ενάγοντος Γαρουφάλου, υπηκόου 
Οθωμανού και του εναγομένου Χαΐμ Μάγιου, επίσης υπηκόου Οθωμανού αλλ’ 
υπαλλήλου και προσωρινώς Διευθυντού του Καταστήματος του Κυρίου Γικακών 
Βανοτόρ, προστατευομένου Ολλανδού, δι’ υπόθεσιν αφορώσαν αποκλειστικώς το 
Κατάστημα τούτο. Η Υμ. Ενδοξότης όμως παρετήρησε εις τον Διερμηνέα ότι, αφού 
ο εναγόμενος είναι υπήκοος Οθωμανός, δεν χαίρει το δικαίωμα να παρευρεθή 
και ως εκ τούτου ηναγκάσθη ν’ αποχωρήση. Επειδή λοιπόν, Ενδοξότατε, ως ο 
Διερμηνεύς εστάλη διά να προστατεύση όχι τον Χαΐμ Μάγιον, αλλά τα εις χείρας 
του εμπιστευθέντα ολλανδικά συμφέροντα, η δε Ενδοξότης σας ηρνήθη το παρά 
των Συνθηκών χορηγούμενον τούτο προνόμιον, οφείλω να σας γνωστοποιήσω ότι 
από σήμερον απεκδύομαι πάσης ευθύνης δι’ οποιουδήποτε λόγου ζημίαν ήθελον 
υποφέρει τα ολλανδικά συμφέροντα. Δέχθητε, Ενδοξότατε, την διαβεβαίωσιν της 
προς Υμάς εξαιρ[έτου] υπολήψεώς μου. 
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έπιστολή διαμαρτυρίας κατοίκων Μάκρης και λιβισιού κατά του ιεροδικαστή 
της επαρχίας Μάκρης χαϊρουλλάχ έφέντη. υπογράφει και ο έμμ. Θεοδοσιάδης.
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Μάκρη, 18 Δεκεμβρίου 1873

Προς τον εκλαμπρότατον Προξενικόν Πράκτορα της Γαλλίας εν Μάκρη
Κύριον Α. Καζίλλην
Εκλαμπρότατε!

Έχοντες υπ’ όψιν την φιλάνθρωπον πρόνοιαν, ην εξασκείτε ανέκαθεν περί 
παντός ό,τι αφορά την ησυχίαν και αρμονίαν των κατοίκων της επαρχίας Μάκρης 
Οθωμανών και Χριστιανών, δι’ ην εκάστοτε καταγγέλλετε προς την εν Σμύρνην Κε-
ντρικήν Προξενικήν σας Αρχήν τα αίτια τα επιβλαβώς επιδρώντα εις την καλήν του 
τόπου κατάστασιν, και δι’ αυτής εφιστάτε την προσοχήν της Αυτού Υψηλότητος 
του Νομάρχου Αϊδίν προς θεραπείαν των κακώς εχόντων και την αποτελεσματι-
κότητα της τοιαύτης ενεργείας πολλάκις και εν πολλαίς περιστάσεσι κατιδόντες, 
εσκέφθημεν να επικαλεσθώμεν την αρωγήν Σας επί του εξής αντικειμένου. Ίσως 
δεν σας είναι άγνωστον ότι ο ιεροδικαστής (Ναΐπης) της επαρχίας Μάκρης Κύριος 
Χαϊρουλλάχ Εφέντης από της αφίξεώς του εις την επαρχίαν ταύτην (από τον Οκτώ-
βριον του 1872) καταφέρεται συστηματικώς προς τους Χριστιανούς και ιδίως προς 
τους εμπόρους, άνθρωπος διεστραμμένης φύσεως, οργίλος και ισχυρογνώμων. Ο 
Ναΐπης ούτος διανέμει την δικαιοσύνην ουχί κατά τους εν ισχύι νόμους της Αυ-
τοκρατορικής Κυβερνήσεως και το Σερρί, αλλά κατά το μέρος της συμπαθείας και 
αντιπαθείας του. Διά τούτο εκάστοτε εις τας διαδικασίας οργίζεται, υβρίζει, αποπέ-
μπει, σχίζει ομόλογα, ακυροί προϋπαρχούσας δικαστικάς αποφάσεις, δικάζει ερή-
μην, εκδίδει αποφάσεις εναντίας εκ διαμέτρου προς τας καταθέσεις των διαδίκων, 
τας οποίας μετασχηματίζει κατά το δοκούν, επιβάλλει συμβιβασμόν αυθαιρέτως 
και τον μη παραδεχόμενον κηρύττει άδικον κτλ. Την στρεβλήν ταύτην διαγωγήν 
του δεν εβράδυνε να εξασκήσει ο άνθρωπος ούτος λίγας ημέρας μετά την φθά-
ση (sic) του ενταύθα. Διά τούτο και ημείς προνοήσαντες ότι δεν θα περάσωμεν 
καλά, με τοιούτον διεστραμμένον κριτήν, ανεφέραμεν δι’ αναφοράς τα παράπονά 
μας εις τον ενδοξότατον Μουτεσαρίφη Μεντεσέ, και επειδή δεν είδομεν κανέν 
αποτέλεσμα, επανελάβομεν τοιαύτης φύσεως παραστάσεις και τρίτην και τετάρτην 
φοράν. Εκ της τοιαύτης όμως παραστάσεως, εκτός του ότι δεν ισχύσαμεν να ανα-
χαιτίσωμεν την αυθαιρεσίαν του Καδή τούτου, υπεπέσαμεν εις την δυσμένειάν του 
και προς εκδίκησιν επιβουλεύεται συστηματικώς τα συμφέροντα των Χριστιανών. 
Εσχάτως μάλιστα υπεκίνησε τους Οθωμανούς να μη πληρώνουν τα προς τους 
Χριστιανούς χρέη των διά να προκύπτωσι δίκαι, εις τας οποίας υπόσχεται να κη-
ρύττει τους δευτέρους αδίκους. Την δε δυσμένειαν ταύτην εκμεταλλευόμενοι τινες 
ραδιούργοι, οίοι ο άλλοτε ληστής Κοτζά Αχμέτης και ο Κιατιπλή Αλή Εφέντης, 
ετέθησαν εις τας διαταγάς του εν λόγω Ναΐπη, και μετέρχονται πάντα τρόπον ν’ 
αποτρέψωσι την μεταξύ δύο συμπολιτευομένων εθνών Οθωμανών και Χριστιανών 
υφισταμένην γειτονικήν αρμονίαν και αδελφότητα. Αλλά και ο ομογενής μας Χη 
Δημήτριος, άνθρωπος βάρβαρος και ιδιοτελής, διατελών μέλος του δικαστικού 
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συμβουλίου, ωσαύτως εκμεταλλεύεται την δυσμένειαν του κριτού, διερεθίζων και 
υποκινών αυτόν κατά των εναντίων του, εκδικούμενος διότι τον επαύσαμεν του να 
είναι παρανόμως αρχιερατικός επίτροπος.

Οι τρεις ούτοι πράκτορες του Κριτού, αναλογιζόμενοι ότι όσον ούπω λήγει 
η υπηρεσία του εν λόγω Πάτρωνός των, συνέταξαν καθ’ υπαγόρευσίν του ανα-
φοράν, την οποίαν απεστάλη επίτηδες να κομίση ο Κιατιπλής Αλή Εφέντης εις 
Κωνσταντινούπολιν. Της αναφοράς αύτης το περιεχόμενον είναι άγνωστον, ουχί 
μόνον εις ημάς, αλλά και εις αυτούς τους υπογράψαντας, εις τας οποίας είπον ότι 
θα γυρίσουν τας γαίας, τας οποίας επώλησαν εις τους Χριστιανούς και δεν θα 
πληρώσουν τα χρέη των και μαζεύσαντες όλας τας σφραγίδας τας έφεραν εδώ και 
εσφράγισαν την εν λόγω αναφοράν, άδεται δε ότι δι’ αυτής ζητείται η παράτασις 
της διαμονής του Χαϊρουλλάχ Εφέντη εις την επαρχίαν Μάκρης. Επειδή δε, Κύριε 
Πράκτωρ, τοιαύτη διαγωγή Δικαστού αντιβαίνει εκ διαμέτρου προς τους εν ισχύι 
νόμους και προς την Πατρικήν κηδεμονίαν της Αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως, και 
επειδή ημείς δι’ επανειλημμένων αναφορών μας δεν εισηκούσθημεν, παρακαλού-
μεν να διαβιβάσητε τα αναφερόμενά μας εις τον Γενικόν Πρόξενον της Γαλλικής 
Δημοκρατίας εν Σμύρνη, διότι πεποίθαμεν ότι ασφαλώς και ως τάχος θα περιέλθη 
εις χείρας της Μ. Υψηλότητος του Νομάρχου Βιλαετίου Αϊδίν η παρούσα μας, 
διά να μας απαλλάξη από ένα ταραξίαν και κάκιστον Δικαστήν, όστις εσχημάτισε 
μερίδα εδώ και ενσπείρει την διαίρεσιν μεταξύ των κατοίκων. Ευέλπιδες ότι θέλετε 
επιληφθή της αιτήσεώς μας υποσημειούμεθα με σέβας,

Οι Χριστιανοί κάτοικοι Μάκρης και Λειβισίου

Χαράλαμπος Χ. Παυλίδης, Βλάσιος Βασιλειάδης, Χ. Νικόλαος Βασιλειάδης,
Ιωάννης Κυριαζής, Εμμ. Κρεμμυδάς, Πανηγύρης Παλλαράς, Χη Χαράλαμπος

Χη Σάββα, Μιχαήλ Πετράς, Ιωάννης Καραγεωργίου, Π. Σαράφης,
Άγγελος Χη Καλαφατιάδης, Εμμ. Παπά Θεοδοσίου,

Ι. Σαράφης, Στυλιανός Πέτρου.
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έπιστολή του έμμ. Παπά Θεοδοσίου προς τον γάλλο πρόξενο ιππόλυτο καζίλλη 

4/16 Νοεμβρίου 1878

Προς τον κ.κ. Ιππόλυτον Καζίλλην, Προξ. Πράκτορα της Γαλλίας εν Μάκρη

Κατά τα ανά χείρας μου 2 γραμμάτια εις διαταγήν μου, το εν υπ’ αρ. 222 με-
τζίτια αργυρά, το έτερον από 71 μετζίτια αργυρά, και υπογραφή [...] Κιαμαχλή, 
των οποίων η προθεσμία έληξε το έν εις τας 26 Οκτωβρίου και το έτερον τας29 
Οκτωβρίου, παρουσιάσθην εις την εντόπιον αρχήν ίνα διαμαρτυρηθώ κατά του 
τύπου και έλαβα τον απαιτούμενον μαζπατά, διά τούτο παρακαλώ ίνα ευαρεστηθή-
τε να ζητήσητε παρά της επιτοπίας αρχής την είσπραξιν των ρηθέντων χρημάτων. 

Εν Μάκρη, 4/16 Νοεμβρίου 1878
Ο ευπειθής

Εμμ. Παπά Θεοδοσίου
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έπιστολή του βασιλείου έμμ. Θεοδοσιάδη προς τον γάλλο πρόξενο ιππόλυτο 
καζίλλη 

Εν Μάκρη, τη 17 Αυγούστου 1907, εις Λιβίσιον

Σεβαστέ μοι κύριε Ιππόλυτε,
Το τηλεγράφημα του Γενικού Προξενείου Σμύρνης έχει ως εξής: «της αγωγής 

των Μάσιδων εξακολουθείσης μεταξύ των αντιδίκων να λαμβάνη διαστάσεις ερί-
δων, η παρουσία Υμών ανωφελής.»

Επειδή ο Αλύ Εφέντης με ειδοποίησε ότι ο Καδής έλαβε τηλεγράφημα περί 
αναβολής της διαδικασίας των Μάσιδων κατά την 29ην του αυτού μηνός, και 
επειδή εσκέφθην ότι την Κυριακήν θα κατέλθετε αφεύκτως διά την εορτήν, ηνα-
γκάσθην διά να Σας απαλλάξω του αυριανού κόπου και εξόδων, ει και παρά την 
διαταγήν Υμών, μετέβην παρά τω Καδή, τον οποίον εχαιρέτησα εκ μέρους Υμών 
και ότι λόγοι αδιαθεσίας δεν σας επέτρεψαν να κατέλθετε διά την αναβολήν της 
διαδικασίας, ότι δε Σας παρακαλεί ει δυνατόν να συμμορφωθείτε με τας απαι-
τήσεις των Κυρίων Masse και Biliotti. Απεδέχθη ευχαρίστως ο κ. Δικαστής τας 
προτάσεις μου, τω υπέδειξα το τηλεγράφημα μόνο της Ρόδου και μοι έδειξε κι 
εκείνος το ιδικόν σας, εν τω οποίω τω λέγουν τα αυτά και τω ορίζουν ν’ αναβάλη 
την διαδικασίαν διά την 29 Αυγούστου. Σας διαβιβάζει όθεν δι’ εμού ο Καδής 
τους χαιρετισμούς του, να κυττάζητε την υγείαν Σας και η διαδικασία θ’ αναβληθεί 
διά την 29 Αυγούστου. Μετά ταύτα μετέβην παρά τω κ. Γ. Λαζαρίδη, τω διηγήθην 
τα της αναβολής της διαδικασίας, τω υπέδειξα τα αίτια, ως και εκ της μη ελεύσεως 
του ατμοπλοίου και της αδιαθεσίας του επιτρόπου των Μάσιδωνκαι υπεσχέθη 
αποδεχθείς τας προτάσεις μου (εκ μέρους Υμών δήθεν) ότι θα συμμορφωθή ως 
αντιπρόσωπος των αντιδίκων με τας διατάξεις του Δικαστού. Ηθέλησα να τηλε-
γραφήσω εις τους Κυρίους Masse και A. Biliotti εκ μέρους Υμών ότι ανεβλήθη η 
δικάσιμος διά την 29 Αυγούστου, αλλά δεν μοι επέτρεψεν ο κ. Ι. Κωνσταντινίδης, 
λόγω ότι πρέπει να παρέλθη η ημέρα της 18ης και μετά ταύτα να τηλεγραφήσητε, 
διά να είσθε βέβαιοι περί της ακριβείας. Ώστε περιττόν να κατέλθητε αύριον εφ’ 
άπαξ συνεννοήθην και επήλθεν αποτέλεσμα αίσιον. Συνημμένως τη παρούση θα 
εύρητε τα δύο τηλεγραφήματα. Το της Σμύρνης δεν πρέπει να δείξητε εις άλλο 
πρόσωπον. Το περιεχόμενόν του γνωρίζετε υμείς, ο κ. Ι. Κων/ίδης και εγώ. Δεν 
πρέπει όθεν να περιέλθη και εις την ακοήν των αντιδίκων.

Διατελώ μεθ’ υπολήψεως. 
Όλως υμέτερος 

Β. Ε. Θεοδοσιάδης.
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ΣφραγιδέΣ τΟυ γαλλικΟυ και  τΟυ έλληνικΟυ
ΠρΟξένέιΟυ ΜακρηΣ και  κΟινΟτικέΣ

 Σφραγίδες του Γαλλικού Προξενείου Μάκρης.

 Σφραγίδες του Ελληνικού Προξενείου Μάκρης.

Αριστερά: Σφραγίδα Δημογεροντίας Μάκρης, 1895. 
Κέντρο: Σφραγίδα Φιλόπτωχου Αδελφότητος Μάκρης “Η Λυκία” 1919.

Δεξιά: Σφραγίδα Μητροπολίτη Πισιδίας Κωνσταντίνου 1906.
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ιταλικα ΠρΟξένικα αρχέια

ρώμη, 21 απριλίου 1920 
τηλεγράφημα (αρ. 3862) από το υπουργείο έξωτερικών υποθέσεων προς την 

ιταλική πρεσβεία στην αθήνα και προς τον ιταλό  Ύπατο αρμοστή στην κων/πολη 
(Αναφορά στον προξενικό πράκτορα Βασίλη Θεοδοσιάδη)

Ο Διοικητής της Ρόδου τηλεγράφησε στις 17 τρέχοντος, ημέρα που έλαβε 
πληροφορίες από τη φρουρά της Μάκρης ότι στις 14 το απόγευμα η γαλλική 
Vedetta 82 έφτασε στον κυβερνήτη του Καστελλόριζου. Οι τουρκικές αρχές με 
έκαναν να ακούω να διατάσσουν τους Έλληνες να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους. Ο κυβερνήτης του Καστελλόριζου είχε μακρά συζήτηση με τον Καϊμακάμη, 
ο οποίος αρνήθηκε την άδεια αναχώρησης στον προξενικό πράκτορα της Γαλλίας 
Θεοδοσιάδη [Βασίλη]. Το Vedetta αναχώρησε από το Καστελλόριζο στις 15, ώρα 
5. Ο προξενικός πράκτορας Θεοδοσιάδης, έχοντας μια δικαστική κλήση από την 
τοπική αρχή, επέστρεψε στη Μάκρη.
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αρχέιΟ ΣυλλΟγΟυ ΜικραΣιατων «η ανατΟλη» 1

έΣτιαΣ νέαΣ ΣΜυρνηΣ

Επιστολή του Λουίζου Ηλιού προς τον πρόεδρο του συλλόγου «Η Ανατολή» 
Μαργαρίτη Ευαγγελίδη (αρ. 4776/5174).

Σεβαστέ μου Κύριε Μ. Ευαγγελίδη,
λαμβάνω το θάρρος να συστήσω εις την προστασία υμών, του αγαπητού μου 

Κυρίου Λαμέρα και των άλλων μελών του Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου των 
Μικρασιατών, τον εκ της πατρίδος μου νέον, Στυλιανόν Σ. Θεοδοσιάδην, υιόν 
άλλοτε ευπορούντος πατρός, αλλά νυν άπορον. Ο νέος έχει μεγάλην κλίσιν και 

1 Ο Σύλλογος Μικρασιατών «Η Ανατολή» ιδρύθηκε το 1891 από μια ομάδα Μικρασιατών στην Αθήνα, με στόχο 
τη διάδοση και ενίσχυση της ελληνικής παιδείας στις μικρασιατικές κοινότητες, αλλά και την αλληλεγγύη των Μικρα-
σιατών στην Αθήνα, ιδίως μετά το 1922. Ο Σύλλογος έδρασε ουσιαστικά μέχρι το 1939, αν και τυπικά διατηρήθηκε ως 
το 1949. Σημαντικό υπήρξε και το εκδοτικό έργο του Συλλόγου. Πολλοί νέοι Μικρασιάτες, κυρίως από τουρκόφωνες 
ή αρμενόφωνες περιοχές, σπούδασαν με υποτροφίες του Συλλόγου, ενώ το 1900 ο Σύλλογος ίδρυσε το «Ιεροδιδασκα-
λείον της Αποκαλύψεως» στην Πάτμο, το οποίο μεταφέρθηκε το 1906 στη Σάμο, μετονομαζόμενο σε «Ιεροδιδασκαλείον 
Σάμου ‘’Η Ανατολή’’» καθώς και το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) της Καππαδοκίας. Εξέδωσε 
μικρασιατικές μελέτες και το περιοδικό «Ξενοφάνης».
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έκτακτον επιμέλειαν περί πρακτικά έργα, φοιτά δε εις την εν Πειραιεί πρακτικήν 
σχολήν. Αλλά στερούμενος εφοδίων έχει ανάγκην της υμετέρας ηθικής προστα-
σίας, ην είμαι βέβαιος ότι θα τω παράσχητε, εφ' ω έσομαι ευγνώμων υμίν. Επί 
τη ευκαιρία ταύτη, επιθυμώ να δηλώσω υμίν, ότι νομίζω καθήκον μου να είμαι 
μεταξύ των αντεπιστελλόντων μελών του Συλλόγου, ου ενδόξως προΐστασθε, εάν 
εγκρίνη τούτο το Συμβούλιον.

Σας χαιρετίζω ευσεβάστως και ευγνωμόνως
Εν Κων/πόλει, 10 Ιουλίου 1906

Υμέτερος
Λουίζος Ηλιού
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έπιστολή του Στ. Θεοδοσιάδη προς ένα «στρατηγό της Μεγάλης ιδέας» [καλα-
φάτη; λαμέρα;] (αρ. ιΘ 1799)

Σεβαστέ μοι Στρατηγέ της Μεγάλης Ιδέας,
Ο ως άνω τίτλος, εξημμένος από την ψυχήν μου, που ζη με την ξύπνια (sic, 

αντί σύμπνοια) της δικής σου ψυχής, βγαλμένης από τον χυμό της Μεγάλης Ιδέ-
ας, πετά ευλαβικά προς Σε, τον επανιδρυτήν της μελλούσης να διαδώση Σχολής, 
καίτοι υπό τον πέπλον των περιστάσεων, το δόγμα και την ιδέαν της Μεγάλης 
Ιδέας, και να Σε φέρη την δάφνην διά τους τόσους ηθικούς εθνικούς σου κόπους, 
εκ μέρους του θαυμαστού Σου υποφαινομένου με μεγάλην ταπεινοφροσύνην. Με 
τα εν τη επιστολή σου θα συμμορφωθώ αμέσως, αναθέτων εις με την Καλλιρρόην 
την συνάντησιν της εν Πειραιεί κ. Μερόπης, ενώ προσωπικώς θα επιληφθώ διά τα 
άλλα. Ως προς το ζήτημα της μεταβάσεώς μας εις Ν. Μάκρην, είμαι εις την διάθε-
σίν Σου, αφού άλλωστε πρόκειται περί ημέρας αργίας, ειδοποιούμενος εγκαίρως. 

Μετ’ ευλαβείας 
ο Σος 

Στέλιος Θεοδοσιάδ[ης]
Εν Υμηττώ 

20η Ι[ανουαρίου] 9 [1929 ή 1939;]
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αρχέιΟ ένωΣέωΣ ΣΜυρναιων

Ψήφισμα της δημογεροντίας Μάκρης προς τις νικήτριες δυνάμεις ηνωμένων 
Πολιτειών, Μεγάλης βρετανίας και γαλλίας (22 ιανουαρίου 1919)

Γραμμένο στα ελληνικά και στα γαλλικά,1 το ψήφισμα απευθύνεται προς τις Με-
γάλες Δυνάμεις εν όψει του συνεδρίου των Βερσαλλιών, το οποίο είχε ξεκινήσει τις 
εργασίες του στις 18 Ιανουαρίου 1919. Το συνέδριο ξεκίνησε με τη συμμετοχή 70 
αντιπροσώπων από 26 έθνη, αλλά οι όροι της συνθήκης τελικά καθορίστηκαν από τις 
τρεις μεγάλες δυνάμεις, ΗΠΑ, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Η Συνθήκη των Βερσαλ-
λιών, που διαμέλισε την ηττημένη Γερμανία, υπογράφτηκε στις 28 Ιουνίου 1919 και 
τέθηκε σε ισχύ από τις 10 Ιανουαρίου 1920.

Προς τας κραταιάς και κοσμοσωτηρίους νικητρίας δυνάμεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών, Μεγάλης Βρεττανίας και Γαλλίας. 

Αι αδελφαί Κοινότητες Μάκρης και Λιβισίου συνελθούσαι σήμερον εις γενικήν 
συνέλευσιν επί τω ακούσματι ότι το συνέδριον των Βερσαλιών, όπερ θα κρίνη 

1 Το ψήφισμα στα γαλλικά φέρει ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 1919 και το υπογράφουν επίσης, εκτός των 
Μακρηνών, δέκα δημογέροντες και έφοροι του Λιβισιού, καθώς και ο Αρχιερατικός Επίτροπος Λεβισίου Αιμιλιανός 
Β. Κόκκινος.
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την απελευθέρωσιν ημών εκ της επαράτου των Τούρκων δουλείας, διά λόγους 
όλως αντιθέτους προς τας προτάσεις του ισαποστόλου και μεγάλου προστάτου των 
Χριστιανών Ουίλσωνος, θυσιάζον τα εθνικά δίκαια ημών και παρορών τους από 
πεντακοσίων ετών διωγμούς, τας βασάνους, τας σφαγάς κια τα μαρτύρια, άπερ 
υπέστημεν χάριν της ενώσεως μετά της μεγάλης μητρός Ελλάδος, πρόκειται να μας 
επιδικάση ως λείαν ξένης Δυνάμεως και ούτω να σφαγιάση τα δίκαια ημών και 
να υποδουλώση χιλιάδας Ελλήνων υπό ζυγόν ξένον, παραδίδον το αγνόν χώμα 
των προγόνων ημών εις χείρας ξένας, εις φυλήν πόρρω απέχουσαν να σεβασθή τα 
ιερά κειμήλια και τας παρακαταθήκας, διά την φύλαξιν των οποίων επί τόσας αιώ-
νας ηγωνίσθημεν, ουδέν ποθούντες ή την ένωσιν ημών μετά της μητρός Ελλάδος. 

Αι Κοινότητες ημών σύσσωμοι, καίτοι την πενταετίαν ταύτην του γενικού πολέ-
μου απώλεσαν το τρίτον του άρρενος πληθυσμού των, περί τους πεντακοσίους δε 
αδελφούς απέστειλαν εις το Μακεδονικόν μέτωπον, βραβευθέντας επί ανδρεία και 
αυταπαρνησία, συνελθούσαι εις πάνδημον σύνοδον ψηφίζουσι τα εξής:

Α! Να ικετεύσωμεν τας μεγάλας νικητρίας δυνάμεις, όπως, εν ονόματι του Χρι-
στιανισμού, του αφθόνου αίματος, όπερ εχύσαμεν υπέρ της ενώσεως ημών μετά 
της μητρός μας Ελλάδος, αποδεχθώσι την παρούσαν ικεσίαν και μη αποδεχθώσι 
την εκ νέου υποδούλωσιν ημών εις ξένην δύναμιν.

Β! Αποφασίζομεν εν εναντία περιπτώσει να προσκαλέσωμεν εκ τε του Μακε-
δονικού μετώπου και εξ όλων των σημείων, ένθα περιπλανώνται τα τέκνα ημών, 
να έλθωσιν εις την πολυφίλητον γην των πατέρων και προγόνων μας και πάντες 
άνδρες, γυναίκες και παιδία αγωνισθώμεν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός 
μας, μεταβάλλοντες τον ιερόν τούτον λόφον της πατρίδος μας εις άλλο Σούλι και 
άλλο Αρκάδι προς δόξαν και τιμήν του αδελφού έθνους, το οποίον έρχεται να 
θέση βέβηλον χείρα επί του χώματος των προγόνων μας.

Γ! Την απόφασιν ημών ταύτη διακηρύττομεν εις σύμπαντα τον πεπολιτισμέ-
νον κόσμον και προς τας κραταιάς και σωτήρας πάντων των υποδούλων Λαών 
Δυνάμεις, ευελπιστούντες ότι, εισακούουσαι τον γόον και θρήνον των ημετέρων 
τέκνων, θέλουσι δώσει την χαράν και την ευφροσύνην προς τον δεινοπαθήσαντα, 
ατιμασθέντα, σφαγιαθέντα και διά πυρός και σιδήρου δοκιμασθέντα δύσμοιρον 
λαόν Λιβισίου και Μάκρης.

Ελπίζοντες ότι το θείον πνεύμα, το διέπον τας πράξεις Υμών εν τω συνεδρίω 
των Βερσαλιών θέλει επινεύσει εις τας ευγενείς ψυχάς Υμών την εκτέλεσιν του 
πόθου ημών τούτου, διατελούμεν ευπειθέστατοι και ευλαβέστατοι οι κάτοικοι Μά-
κρης και Λιβισίου και αντ’ αυτών οι αντιπρόσωποι. 

Εν Μάκρη, τη 22 Ιανουαρίου 1919

Οι Δημογέροντες Μάκρης 
Χ. Γ. Παπαδουλής, Χ. Καραμιχάλης, Β. Λαζαρίδης, Ε. Ν. Γιαγκηλίτζης,
Ι. Κωνσταντινίδης. 
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Οι Έφοροι των εκκλησιών και των σχολείων της Μάκρης 
Κων. Κρεμμυδάς, Μ. Λαζαρίδης, Καραμιχάλης, Εμμ. Αντωνιάδης,
Αθανάσιος Γεωργίου, Β. Ε. Θεοδοσιάδης.
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μάκρης 
Οικονόμος Παππά Αναστάσιος

(σφραγίδες Δημογεροντίας - Εφορείας)
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διΠλωΜατικΟ ιΣτΟρικΟ αρχέιΟ έλληνικΟυ υΠΟυργέιΟυ έξωτέρικων

έυχαριστήριο ψήφισμα των αρχών και φορέων της Μάκρης προς το ελληνικό 
υπουργείο έξωτερικών (αρ. πρωτ. 305/12659)

Εν Μάκρη, τη 25 Απριλίου 1919,
Προς το Σεβαστόν Ημίν Υπουργείον των Εξωτερικών της Ελλάδος,
Αθήνας. 
Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Μετά κατανύξεως θρησκευτικής και δακρύων υπερτάτης χαράς λαμβάνομεν την 
υψίστην τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν της υμετέρας εξοχότητος ότι αι πολυπαθού-
σαι Κοινότητες Μάκρης τε και Λιβησίου σφίγγουν ήδη εις τας μητρικάς αγκάλας 
και αιμασσούσας μέχρις ώρας καρδίας των την αποστολήν του Ερυθρού Σταυρού 
προάγγελον της εθνικής μας Αναστάσεως και παρήγορον ουρανίαν. [...] Αι Κοι-
νότητές μας αισθάνονται ήδη την ζείδωρον της θείας ελευθερίας αύραν προπνέου-
σαν, τονωθείσαι δε ψυχικώς και υλικώς ανδρούνται και αγάλλονται. 

Δοξάζουν τον Πανύψιστον της Ελλάδος Θεόν. 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ ΜΟΥ

179

Ευχαριστούν εν απεριγράπτω συγκινήσει την πατρικήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν. 
Γεραίρουν τον Πολικόν Αστέρα, τον Σωτήρα της ευγενικής φυλής των Ελλήνων 

τον Ελευθέριον Βενιζέλον. 
Και εν τη απείρω και ατέρμονι ευγνωμοσύνη των διατελούσιν αι αλύτρωτοι 

ψυχαί μετά βαθυτάτου σεβασμού και χρηστών ελπίδων της εγγύς παλιγγενεσίας 
αυτών. 

Ο Αρχιερατικός Επίτροπος 
Οικονόμος Παππά Αναστάσιος

Οι Δημογέροντες 
Ι. Κωνσταντινίδης, Α. Σταματιάδης,
Δ. Γ. Δαμιανού, Ε. Ν. Γιαγκιλίτζης

Οι έφοροι και επίτροποι 
Αθανάσιος Γεωργίου, Π. Κουφολούκας,
Μ. Λαζαρίδης, Ε. Παυλίδης.

Ο πρόεδρος της Φιλοπτώχου
Ι. Κωνσταντινίδης. 

Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου
της Φιλοπτώχου
Β. Ε. Θεοδοσιάδης,
Αθανάσιος Γεωργίου,
Π. Κουφολούκας, Κ. Μαμαλίγκας,
Ε. Παυλίδης.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας
των υποδηματοποιών
Δ. Γ. Δαμιανού.

Τα μέλη του Δ. Συμβουλίου
της συντεχνίας
Δημήτριος Πογιατζής,
Μιχαήλ Π. Κωσταντακίου,
Μιχαήλ Α. Παπα…,
Θεοφάνης Στροτού (;)
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δύο αναφορές του Στέλιου Θεοδοσιάδη προς το υπ.έξ. με θέμα την ιταλική προ-
παγάνδα στη Μάκρη (1919). 

ιταλική προπαγάνδα εν Μάκρη

Εξ επιστολής κρυπτογραφικής του αδελφού μου Βασιλείου Θεοδοσιάδου, τυγ-
χάνοντος πρώτου διερμηνέως τού εν τη πόλει μας Γαλλικού Προξενικού Πρα-
κτορείου, Σας γνωρίζω μετά λύπης μου, ότι την 19ην παρελθόντος εγκατεστάθη 
εκεί τμήμα Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού. Διά του ιδίου μέσου τηλεγραφικώς, ότι 
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έφθασεν εκεί την 1ην ισταμένου. Εξωδίκως περί 
της εγκαταστάσεως του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μετ’ επιφυλάξεως τα εξής: ο 
καϊμακάμης Μάκρης, μη συμμορφωθείς με την επίσημον διαταγήν του νομάρχου 
Σμύρνης, περί εγκαταστάσεως του Ελληνικού Σταυρού, εζήτησε διαταγάς παρά 
του Μουτεσαρίφη Μούγλων, εις ά διοικητικώς υπάγεται η Μάκρη. Μολονότι δεν 
είμαι βέβαιος, εντούτοις τείνω να το πιστεύσω ορμώμενος εξ ενός άλλου ζητήματος 
της αυτής φύσεως, σχετικού με το εν τη πατρίδι μου Γαλλικόν Προξενείον, του 
οποίου ο αδελφός μου ως διερμηνεύς ηναγκάσθη να αναφερθή εις τον Γενικόν 
πρόξενον της Γαλλίας ενταύθα, όπως υποστηρίξη τα συμφέροντα Γάλλου προστα-
τευομένου εν Μάκρη.

Προφορικώς παρά του εκ Μούγλων κ. Κοσμά Κοσμανίδου, όστις εσχάτως 
εφιλοξενείτο ενταύθα, ότι Ιταλικόν πολεμικόν καταπλεύσαν εις Κιόβατα, επίνειον 
Μούγλων, εξάωρον απέχοντος του δευτέρου και αποβιβάσαν τον κυβερνήτην αυ-
τού, διέμεινεν εκεί έως ότου ο ρηθείς κυβερνήτης μετέβη εις Μούγλα, ένθα συνεν-
νοηθείς μετά των τουρκικών αρχών της πόλεως εκείνης, επέστρεψε την επομένην 
και απέπλευσε πάλιν εις Ρόδον, αποκομίσας μετ’ αυτού και σχετικά έγγραφα υπο-
γεγραμμένα παρά των εν Μούγλοις Τούρκων, εκδηλούντων τα προς τους Ιταλούς 
αισθήματά των. Αποτέλεσμα της συνεννοήσεως ταύτης, πλην της αποκομίσεως των 
εγγράφων τούτων, ήτο και η αναχώρησις του Μουτεσαρίφη Μούγλων μετά του 
γραμματέως αυτού, δι’ Ιταλικού πάλιν πολεμικού εις Ρόδον, ένθα διαμείναντες εκεί 
επί δύο ημέρας και λαβόντες παρά των Ιταλικών αρχών αρκετά χρήματα, τα οποία 
θα διέθετον εις τον λαόν δι’ ενδεχόμενον δημοψήφισμα, επέστρεψαν εις Μούγλα, 
μετά των απαιτουμένων τιμών εκ μέρους των Ιταλών, οίτινες πάντοτε διακρίνονται 
διά τα τοιαύτα. Παρά του ιδίου προσώπου, έμαθον ότι τα αυτά συνέβησαν και εν 
Μάκρη, με την προσθήκην, ότι πλην των Τούρκων εξέφρασαν τοιαύτην επιθυμία 
και οι κακοήθεις Εβραίοι, οίτινες εσχάτως πλουτίσαντες, εις βάρος των Ελλήνων εκ 
της περιουσίας αυτών αντιστρατεύοντες νυν με τους πόθους του πολλά υποστάντος 
αγνού και πλήρους αισθημάτων Ελληνισμού της πατρίδος μου. [...]

Καλόν είναι η Σεβαστή Ελληνική Κυβέρνησις, να σπεύση προς εγκατάστασιν 
τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εν Μούγλοις, την πρωτεύουσα ταύτην 
της ομωνύμου επαρχίας, όπως φέρει αντιπερισπασμόν εις τας γενικάς ενεργείας 
των Ιταλών. Άλλωστε η πόλις αύτη δύναται και διά θαλάσσης να συγκοινωνή 
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μέσον Κιόβατα εξάωρον απέχοντος των Μούγλων και διά ξηράς μέσον Αϊδινίου, 
συνδεομένου μετ’ αυτών δι’ εκτάκτου αμαξιτής οδού εξ 110 χιλιομέτρων.

Εγκρίνων όπως διαταχθή με κάθε τρόπον η παραμονή εις Μάκρην του Ιατρού 
κυρίου Βασιλείου Μουσαίου, ως αρχηγού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διότι 
δεν υπάρχει άλλο κατάλληλον πρόσωπον, το οποίον θα δυνηθή να διεκπεραιώση 
την κυρίως αποστολήν του Σταυρού τούτου και μάλιστα εις αυτήν την περίστασιν, 
καθ’ ην οι Ιταλοί ευρόντες πεδίον δράσεως και υποστηριζόμενοι και παρά των 
Τούρκων και Εβραίων, εις ους πρωτοστατούν εις μεν τους πρώτους ο απαίσιος 
Οσμάν Νουρή, εις δε τους δευτέρους ο καταχθόνιος Μορτοχάι Μοαδή, έχοντες δε 
και ως ορμητήριον την ιταλοκρατούμενην Ρόδον, διαθέτοντες και ικανόν χρήμα, 
καθώς και προσωπικόν άριστον περί τα τοιαύτα, αφ’ ετέρου μη προσκρούοντες εις 
ουδεμίαν αντίστασιν, ένεκεν της ιδικής μας αδρανείας, και της ελλείψεως καταλ-
λήλων προσώπων, γνωστού όντος, ότι οι επιστήμονές μας, άλλοι μεν εξεπατρίσθη-
σαν πιεσθέντες, άλλοι δε εύρον οικτρόν θάνατον εν ταις επαράταις φυλακαίς του 
Δενιζλίου, θα τείνουν όλοι των τας ηθικάς και υλικάς δυνάμεις, όπως κατωρθώσιν, 
εκείνο το οποίον ημείς επιδιώκομεν προ τόσων ετών και διά το οποίον έχομεν δι-
καιώματα ως εκ της ιστορίας μας, του εθνισμού μας, της γεωγραφικής μας θέσεως, 
της επιστημονικής τοιαύτης και τέλος της βιομηχανίας και του εμπορίου, τα οποία 
μέχρι της χθες ήκμαζον.

Απαραίτητον επίσης είναι δι’ υψίστους εθνικούς σκοπούς να συγκοινωνή η Μά-
κρη όχι μόνον με τον Πειραιά αλλά και με την Σμύρνην, καθ’ ότι εκτός του ότι οι εν 
Μάκρη Έλληνες θα ευρίσκονται εις άμεσον συγκοινωνία με τα μεγαλύτερα κέντρα 
του Ελληνισμού, θα συμφέρη και οικονομικώς διότι άπειρα εμπορεύματα εις καπνά, 
βελανίδια, σησάμια κ.τ.λ. μένουν εις τας αποθήκας άπρακτα, ενώ άλλα με φορτηγίας 
μεταφέρονται εις Ρόδον και εκείθεν εις τας Ιταλικάς αγοράς παρ’ όλας τας απαγορεύ-
σεις του συνεννοητικού ελέγχου. Διά τον σκοπόν αυτόν νομίζω ότι η «Ρούμελη» θα 
είναι δυνατόν να προσεγγίση εις την άνοδον ή και την κάθοδον εν Σμύρνη.

Καλόν και τελεσφόρον θα είναι αν προβή η Σεβαστή Κυβέρνησις εις την σύ-
στασιν διαφόρων επιτροπών εν Μάκρη, ως εκ της σχέσεως των εν Ελλάδι προς 
τους εν τη Μικρά Ασία Ελλήνων, πράγμα εις το οποίον απολύτως η Ιταλική Κυβέρ-
νησις δεν δύναται να προβή, διότι δεν την συνδέει τίποτε με τους Έλληνας κι εν 
γένει με τους κατοίκους της πατρίδος μου. Ένα τμήμα του Πατριωτικού Ιδρύματος, 
μία σύστασις ενός σώματος προσκόπων, με τας ενδυμασίας των, με τα κινήσεις 
των, με τας ενεργείας των και εν γένει αυτό τούτο το περιβάλλον, θα ανατρέψη 
τας προπαγανδιστικάς ενεργείας των Ιταλών και θα παρουσιάση εις τα όμματα των 
Τούρκων και των Εβραίων την πόλιν ελληνικήν.

Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπουν τους Έλληνες της Μάκρης, να μεταβώσιν εις Ρό-
δον, ήτις χάριν εμπορίου, ή διά να ίδωσι τους συγγενείς των, ή τέλος προς θε-
ραπείαν των, ούτε δε τους Ροδίους εις Μάκρην. Ενώ δεν συμβαίνει το αυτό διά 
τους Τούρκους και Εβραίους, οίτινες τακτικώτατα πηγαινοέρχονται κομίζοντες και 
μεταφέροντες από όλα τα είδη των εμπορευμάτων, μηδ’ αυτών των ζώων εξαιρου-
μένων προς διατροφήν των Ιταλών, των ορνίθων και των ωών έτι. Ούτω οι μεν 
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Τούρκοι και οι Εβραίοι έκαμον δύο εμπορικά κέντρα εν Μάκρη κατάμεστα από 
μανιφατούρα, αποικιακά, χαρτικά, μπαχαρικά κ.τ.λ. τα οποία πωλούν εις υπερό-
γκους τιμάς εις τους δυστυχείς πατριώτας μας Έλληνας. Προς συμπλήρωσιν του 
καταλόγου μου, Σας γνωρίζω ότι και προ του πολέμου οι Ιταλοί διετάραξαν τα αι-
σθήματά μας, κι εκείνα των Τούρκων, συστήσαντες ένα ιατρείον με τον ρέκτην και 
καλόν επιστήμονα Ιατρόν Κοροσσίνι και δύο πρακτορεία ατμοπλοϊκά, το Μαρίτιμα 
Ιταλιάνα και Σερβίτσι Μαρίτιμι, των οποίων τα ατμόπλοια προσέγγιζον τρις ή τε-
τράκις της εβδομάδος χωρίς σχετικώς να ικανοποιώνται, ένεκεν των ανταγωνισμού 
των ατμοπλοϊκών εταιρείων Πανταλέοντος και Αμερικανικής, εσχάτως δε και του 
Αυστριακού Λόυδ, ανταγωνιζομένου τα Ιταλικά.

Εν Σμύρνη τη 8/21/4/19
Σ. Θεοδοσιάδης (μηχανικός)

αριθμός 2
ιταλική προπαγάνδα εν Μάκρη 

Καίτοι η εξαγωγή εμπορευμάτων επιτρέπεται εν Τουρκία, αι Ιταλικαί στρατιω-
τικαί αρχαί Ρόδου εμποδίζουν εξ Ατταλείας, Μάκρης και Κιοϊτζεγίζ (Γιουκσέκουμ) 
τοιαύτην παντός εμπορεύματος, εκτός όταν πρόκειται μόνον διά Ρόδον, διότι εκεί-
θεν μεταφέρονται εις Ιταλίαν και τούτο διότι είναι βέβαιοι περί της επιρροής, επί 
των μερών εκείνων, της Ιταλικής ζώνης και θέλουν επομένως να εκμεταλλευθούν 
εν τω μέλλοντι τον πλούτον της χώρας μας.

Αι τουρκικαί αρχαί Μάκρης κατέλαβον οικοδομάς τινάς φυγοστράτων Ελληνο-
θωμανών, κατ’ εισήγησιν των Ιταλών, τας οποίας επισκευάζουν, ίνα εγκατασταθώ-
σιν ιταλικά στρατεύματα όσον ούπω.

Τα Αγγλικά αγήματα, τα οποία απεβιβάσθησαν εις την απέναντι της Ρόδου 
ακτήν, από Μάκρης μέχρι Ταλάμονης (Ταλαμάν εκ του ομωνύμου ποταμού Τα-
λαμάν τσαΐ: Ινδός ποταμός), όπως διαλαμβάνωσι τα αθηναϊκά φύλλα, νομίζω 
ότι απεβιβάσθησαν μόνον και μόνον διά να προστατεύσωσι τα συμφέροντα του 
Χεδίβη εν Ταλαμάν, γνωστού όντος ότι ο πρώην Χεδίβης Αιγύπτου Αββάς Χιλμή 
Πασάς, με αγγλικά χρήματα ηγόρασεν εκτεταμένας γαίας, εκατέρωθεν του Ινδού 
ποταμού, το μεν διά να εκμεταλλευθούν από κοινού μετά της αγγλικής κυβερνήσε-
ως, τα λίαν εις χώμα πλούσια μέρη εκείνα, κυρίως όμως διά πολιτικούς σκοπούς, 
προς επιρροήν επί του λιμένος Μερμερίς (Μαρμαρά) του φυσικοτάτου και ασφα-
λεστάτου και καταστάντος διά την ναυτικήν αυτού αξίαν ίσου προς τον της Σούδας 
εις τα παράλια εκείνα, όπερ καταφαίνεται εκ του ότι άνευ συμφωνίας και μετά πα-
ρακλήσεως μάλιστα ηγόραζον τας γαίας ταύτας, εις οποιανδήποτε αξίαν ήθελον οι 
χωρικοί, το δε διότι διέθεσαν αμέσως και τρία ατμόπλοια Θάσος, Ταλαμάν κι ένα 
μικρότερον, προς εξυπηρέτησιν εκ Μάκρης και Ρόδου, των αναγκών των χιλιάδων 
Αιγυπτίων εργατών και προς μεταφοράν κυρίως του επισήμου αιγυπτιακού ταχυ-
δρομείου μέσον Ρόδου, καθώς των αφθόνων υλικών, των πλουσιοτάτων αγγλικών 
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μηχανημάτων και του προσωπικού συνισταμένου εκ μηχανικών, υπαλλήλων, τε-
χνικών και εργατών. Επομένως, η απόβασις αύτη των αγγλικών στρατευμάτων 
σχετίζεται με την περιφρούρησιν των αγγλικών εν Ταλαμάν συμφερόντων και ουχί 
προς προσδιορισμόν των συνόρων της ζώνης επιρροής μεταξύ Ιταλίας και Ελλά-
δος, όπως γράφουν τα αθηναϊκά φύλλα, αλλά μάλλον μεταξύ Ιταλίας και Αγγλίας 
(;) (Ατομική μου γνώμη ήτις δέον να ληφθή υπ’ όψιν). 

Η αγορά των μερών ή των γαιών αυτών εν Ταλαμάν, απεφασίσθη κατ’αρχάς 
προ του Συντάγματος επί Χαμίτ, κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του, επί τω 
σκοπώ δε τούτω εστάλησαν ανεπισήμως, εκ μέρους του Χεδίβη διάφοροι μηχανι-
κοί Άγγλοι μετεμφιεσμένοι, οίτινες όχι μόνον εκωλύθησαν εκ μέρους της τουρκικής 
αρχής, διά την αγοράν τούτων, αλλά και κατεδικάσθησαν και συνελήφθησαν 
μάλιστα και τινές, μεταξύ των οποίων και τις εκ Μάκρης μεσίτης Βασίλ. Χρηστο-
φίδης, υποστάντες πολλά μέχρις ότου απαλλαγώσι. 

Δεν συνέβη όμως το ίδιον και μετά την εκθρόνισιν του Χαμίτ, διότι κατώρθωσεν 
ο Χεδίβης και οι περί αυτόν, να πείσουν την νεοτουρκικήν κυβέρνησιν να επιτρέ-
ψη την πώλησιν των γαιών τούτων και ούτω το πρώτον έτος της ανακηρύξεως του 
συντάγματος εν Τουρκία, εντός ελαχίστου χρόνου, ελθόντες ελευθέρως ηγόρασαν 
ταύτας ανερχομένας εις χιλιάδας όλας στρεμμάτων, επ’ ονόματι του Χεδίβου και 
προέβησαν αμέσως εις το έργον, σπαταλήσαντες υπέρογκα ποσά, προς διοχέτευσιν 
των απομεμονωμένων υδάτων, με τεχνητάς διώρυγας, εις την θάλασσαν, καλλιέρ-
γειαν διά των τελειοτέρων ατμοκινήτων μηχανημάτων της γης, ανέγερσιν συνοικιών 
διά τους εργάτας, κατασκευήν ευθυγράμμων λεωφόρων, ίδρυσιν μεγάλου μηχα-
νουργείου, εγκατάστασιν τηλεφώνων, τηλεγράφων και ηλεκτρικών φανών, ύδρευ-
σιν της πόλεως, κατασκευήν αμαξιτών οδών δι’ αυτοκίνητα και οικοδομήν διαφό-
ρων γραφείων, μεταξύ των οποίων διακρίνεται το αριστούργημα τέχνης μέγαρον 
το μεγαλύτερον και καλλιτεχνικότερον εν Τουρκία, εις ο εγκατεστάθη το ανωτέρω 
προσωπικόν και το οποίον συνδέεται με όλα τα κέντρα. Υποχρεωθείς παρά του 
στρατιωτικού διοικητού Μάκρης, ως μηχανικός, να μεταβώ κατά Φεβρουάριον του 
1916 και ξεμοντάρω δέκα επτά αυτοκίνητα κι άλλα γεωργικά εργαλεία επιταχθέντα 
διά στρατιωτικάς ανάγκας, παρέλαβον περί τους 200 στρατιώτας και μετέβην επί 
τόπω, ένθα μετά δίμηνον αγωνίαν εις το νοσηρόν και ελώδες και πλήρες κωνώπων 
κλίμα εκείνο, κατώρθωσα να αποστείλω με 360 καμήλους τα ρηθέντα εργαλεία 
και να παρατηρήσω μετά λύπης μου, ότι εκ των πολλών και ποικίλων εργαλείων 
και μηχανημάτων, τα οποία υπήρχον ποτέ, δεν έμειναν ούτε το 10%, των λοιπών 
κλαπέντων, πωληθέντων, καταστραφέντων και επιταχθέντων. 

Έγραφον εν Σμύρνη, τη 11/24/4/1919
Στέλιος Θεοδοσιάδης
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γένικα αρχέια τΟυ κρατΟυΣ

δηλώσεις περί εγκαταλειφθείσας περιουσίας οικογένειας Θεοδοσιάδη (εμφανί-
ζονται συγκληρονόμοι και σε άλλες δηλώσεις υπ’ αρ. 287, 310)

Πράξις 510
Εξητάσθη η υπ’ αριθμόν 4720 (1-9-22) δήλωσις του Βασιλ. Εμμ. Θεοδοσιάδου. 
Ζητεί διά 1 οικίαν λ[ίρας] τ[τουρκικάς] χ[ρυσάς] 150, ¼ φάμπρικα λ.τ.χ. 500, 

εμπορεύματα κτλ. λ.τ.χ. 1.250, αγρόν εις Ασάρην λ.τ.χ. 60, έσοδα διάφορα λ.τ.χ. 
150. 

Η Επιτροπή εξετίμησε την οικίαν αντί των 150, [λ.τ.χ.] 60, φάμπρικα, εγκατα-
λειφθέντα έπιπλα κτλ. ως ανύπαρκτα και αγρόν εις Ασάρ εις λ.τ.χ. 20.

Εξητάσθη η υπ’ αριθμόν 6110 (15-5-24) δήλωσις του Κων/νου Β. Θεοδοσιάδου. 
Ζητεί διά 1 οικίαν, χωράφιον λ.τ.χ. 1.000, για 2/8 οικίας, χωράφιον λ.τ.χ. 160, 

έπιπλα λ.τ.χ. 120. 
Η Επιτροπή εξετίμησε την οικίαν εις 800 [λ.τ.χ.], τα 2/8 της οικίας εις 100, 

δι’ έπιπλα και σκεύη 100, 83,50 εν όλω [λ.τ.χ.] 1.163,50, εξ ων δικαιούται ο Β. 
Θεοδοσιάδης.

Πράξις 510β
Εξητάσθη η υπ’ αριθμόν [...] δήλωσις του Εμμανουήλ Θ. Θεοδοσιάδου. 
Ζητεί διά 1 οικίαν Μάκρης 120 [λ.τ.χ.], 1 χωράφι 800, έπιπλα και ζώα 

185+10=195 [λ.τ.χ.]. 
Η Επιτροπή εξετίμησε την οικίαν εις το ακέραιον 120 [λ.τ.χ.], το χωράφι αντί 

των αιτουμένων 800 [λ.τ.χ.] εις 200, δι’ έπιπλα της οικίας αντί των αιτουμένων 185 
[λ.τ.χ.], 70. 

Εις μεταφοράν 390 [λ.τ.χ.]. 
Διά τα ζώα εκτιμά 6 αίγας ως είχε εις λίρας 6, εισόδημα 32. 
Εξεδικάσθη ακίνητος 320, κινητή 108, εν όλω 428 [λ.τ.χ.], εξ ων δικαιούται εξ 

ολοκλήρου.
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έιΣ τΟυΣ 1813 φέβρΟυαριΟυ ΠρΟικΟΣυΜφωνΟν1 

Εις δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της υπερευλογημένης ενδόξου 
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου Μεγαλο-
μάρτυρος Προκοπίου και πάντων των Αγίων Αμήν. 

Ηθέλησα εγώ ο Βασίλειος Χ.Νικολάου διά να παντρέψω την θυγατέραν μου 
Μαρίαν με τον Πέτρον του Κωσταντή Παπαθεοφάνου. Πρώτον τους δίδω την 
ευχήν μου, διότι ευχές γονέων στηρίζουν θεμέλια οίκου. Δεύτερον τους δίδω διά 
προικώον το χωράφιν μου που είναι στου Αλέξη του Πουγκά από πάνου και ένα 
μουλάριν. Και μετρητά γρόσια χίλια, χρυσαφικά έναν κουτιλλίδιν, ρουπιάδες 60, 
1 ζευγάριν σκολαρίκια χρυσά, 4 πουκνία χρυσά, 2 δακτυλίδια χρυσά, 4 πουκνία 
ασημένια, 2 δακτυλίδια ασημένια, ρουχικά, καβάδια 6, γελέκια 3, κουντουγούνια 
2, τον ένα δουλιμένον, πουκάμισα 35, ρούχα των ποδιών 12, ζώνην ταραπου-
λούσια 1, φέσια δύο, το ένα με χρυσή φούνταν, μαντήλια μεταξουτά 7, ποχτζά 
μεγάλον μεταξουτόν 1, έτερα μαντήλια πανπακιρά 5.

Γαμπρίκια: σαλβάρην 1, κουντουγούνιν 1, ζουνάριν 1, γελέην 1, πουκάρτιν 
1, βρακέτουν 1 και συντώνιν, 2 μεταξουτά μαντήλια, μεταξουτές σερβέττες 6, 
πεσκήρια 3. 

Στρωματικά: παπλώματα 2, στρωσίματα σιτζαντές 1, κιλίμιν 1, στολήν 1, μαξι-
λάρια 10, ψάθα 1, πουντούκια 2, ζημπίλιν 1, κουφίνιν 1, πάννα 1. 

Πακκουρικά: ελεγένην1, σινίν 1, τζηνίν 1, χαρανία 2, τηγάνιν 1, ελεγένην μα.. 
του τάσην (καφισλού), τάσιν ζυμαριού 1, τάσιν με χέριν1, πηνάκια 10. 

Αυτά όλα της τα δίδω να τα εξουσιάζει η ίδια νοικοκυρά και να έχουν και τον 
τριακοσίον δεκαοκτώ θεοφόρων πατέρων την ευχήν και πάντων των αγίων και .... 
αμήν.

Ο άνω ειρημένος Βασίλειος Χ.Νικολάου μη ξεύρον γράμματα βάλω το σημείον 
και υπόσχομαι εις τα άνωθεν.

Παπα Θεοδόσιος Οικονόμος γράφων και βεβαιών.2 

1 Έγγραφο - προικοσύμφωνο που υπογράφει ο παππούς του Στ. Θεοδοσιάδη, Παπά Θεοδόσης Σακιζλής. Το 
έγγραφο είναι δημοσιευμένο στη μελέτη του Κ. Λαμέρα με την ορθογραφία του πρωτότυπου. Εδώ δημοσιεύεται 
προσαρμοσμένο. 

2 Κωνσταντίνος Λαμέρας, Η Μάκρη και το Λιβίσι, Λαογραφική μελέτη, τόμ. Α΄, Αθήνα 1964, σ. 35. Το προικο-
σύμφωνο στη μελέτη του Λαμέρα διατηρεί την ορθογραφία του πρωτότυπου.
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ιΣτΟρικΟ αρχέιΟ έΘνικηΣ τραΠέζηΣ
 
Πιστοποιητικό του Στέλιου έμμ. Θεοδοσιάδη εκδομένο από το Μικτό Συμ-

βούλιο της έκκλησιαστικής έπαρχίας Πισιδίας (14/1/1927).
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Εικόνες και άποσπάσματα
από τα σημειωματάρια

j
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Σχέδιο του λατομείου "Εργάνη" του Στ. Θεοδοσιάδου στον Κοπανά, 
προσφυγικό συνοικισμό μεταξύ Βύρωνα και Ηλιούπολης (1937).
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Σχέδιο ατμομηχανής του Στ. Θεοδοσιάδη.
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Σκίτσο του Στ. Θεοδοσιάδη.
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Φωτογραφίες, έγγραφα και κειμήλια
από το αρχείο της άλίκης και της Γεωργίας Θεοδοσιάδη,
εγγονών του βασίλη Θεοδοσιάδη (αδελφού του ςτέλιου),

που προέρχονται από το οικογενειακό αρχείο
του ςτέλιου Θεοδοσιάδη

και της συζύγου του Καλλιρρόης παυλίδη.

j
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Η οικογένεια Εμμ. Θεοδοσιάδη.
Στο κέντρο, καθιστοί οι γονείς Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης του Θεοδοσίου 

και Ειρήνη Θεοδοσιάδη, το γένος Βασιλειάδη, με το μικρό τους γιο Στέλιο.
Όρθια από αριστερά τα παιδιά: Βασίλης (αριστ., παππούς της Αλίκης και της Γεωργίας),

Θεοδόσιος (στο κέντρο) και Ευαγγελία (δεξιά, σύζυγος Μιχάλη Ηλιού).
Ενυπόγραφη φωτογραφία του φωτογράφου Ξενοφώντος Καρακάλου, γύρω στο 1890.
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Ειρήνη Βασιλειάδη και Εμμανουήλ Θεοδοσιάδης, γονείς του Στέλιου Θεοδοσιάδη 
(γύρω στα 1890).

Τα αδέλφια Στέλιος (δεξιά)
και Βασίλης Θεοδοσιάδης (αριστ.), περί το 1920.

Ιππόλυτος Καζίλλης (1914).
 Γάλλος Πρόξενος Μάκρης.

Προϊστάμενος αδελφών Θεοδοσιάδη.
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Ο Χατζη-Εμμανουήλ και η Μαρία Παυλίδου, πεθερικά του Στ. Θεοδοσιάδη.

Δανός Παυλίδης, αδελφός της Καλλιρρόης, συζύγου του Στ. Θεοδοσιάδη.
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Βάσος Παυλίδης, αδελφός της Καλλιρρόης Στ. Θεοδοσιάδη.

Η κηδεία του Δανού Παυλίδη
και η θρηνούσα σύζυγος, Μάκρη, 19...
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Σάββας Παυλίδης,
αδελφός της Καλλιρρόης Στ. Θεοδοσιάδη.

Ο Παύλος Παυλίδης (αδελφός της Καλλιρρόης Θεοδοσιάδη) και το γαλλικό δίπλωμά του
της Ιατρικής (Παρίσι, 10 Φεβρ. 1892).



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ ΜΟΥ

199

Ο Αλκιβιάδης Παυλίδης,
αδελφός της Καλλιρρόης Στ. Θεοδοσιάδη, 

και η σύζυγός του.

Αλκιβιάδης Παυλίδης. Αλεξάνδρεια 1922.

Ευριπίδης Παυλίδης,
αδελφός της Καλλιρρόης Στ. Θεοδοσιάδη.

Στέλιος Θεοδοσιάδης, 1922.
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Η σύζυγος του Στ. Θεοδοσιάδη
Καλλιρρόη Παυλίδου (δεξιά) με μια θεία της.
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Στέλιος Θεοδοσιάδης και Καλλιρρόη Παυλίδη την εποχή του αρραβώνα τους
(ξεχωριστές φωτογραφίες που έβγαλαν την ίδια εποχή).

Όρθιος στο κέντρο ο Στέλιος Θεοδοσιάδης.
Καθιστοί ο αδελφός του Βασίλης Θεοδοσιάδης με τη σύζυγό του Μαρία

και τα παιδιά τους Ειρήνη (σύζ. Ακριθάκη, δεξιά),
Μοσχούλα (δεξιά κάτω), Κωνσταντίνο και Μιχάλη (αριστ.).
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Αριστερά: Η Ευαγγελία Θεοδοσιάδη – Ηλιού,
αδελφή του Στ. Θεοδοσιάδη, με την κόρη της Ειρήνη.
Στη μέση η μικρή Ρηνούλα,
κόρη του Στέλιου Θεοδοσιάδη.

Κάτω: Επισκεπτήριο του γιατρού
Μιχαήλ Ηλιού, συζύγου της Ευαγγελίας Θεοδοσιάδη.
Χαλκηδόνα, 1930.

Ο Στέλιος και η Καλλιρρόη Θεοδοσιάδη
με τα παιδιά τους Ειρήνη και Μάνο 
(αριστερά, Αθήνα 1927
και δεξιά, Αθήνα γύρω στο 1930).
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Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης, η σύζυγός του Καλλιρρόη 
και η κόρη του Ρηνούλα.

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης με το γιο του Μάνο,
γύρω στα 1935.

«Ο υιός μου Εμμανουήλ εγεννήθη
την πρώτην Οκτωβρίου ημέραν Πέμπτην

και ώραν 9ην […] πρωινήν του 1925.
Εφωτογραφήθη την 9ην Μαΐου του 1926 έτους.

Οι γονείς του
Στέλιος»
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Τα αδέλφια Ειρήνη και Μάνος 
Θεοδοσιάδης (1928-29).

Φωτογραφία του 1930:

Τα πέντε τέκνα του Βασίλη Θεοδοσιάδη
στη Βουλιαγμένη

Καθιστοί
Μανώλης - Ευαγγελία - Μιχαλάκης

Όρθιοι
Κώστας - Ειρήνη

Θεοδοσιάδη-Ακριθάκη
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«Εις ανάμνησιν του πρωτοτύπου. Γλυφάδα, Κυριακή 2 Ιουνίου 1929.
Εις ανάμνησιν μιας αλησμόνητης ημέρας 2 Ιουνίου1929, ην διήλθομεν εις την ωραίαν Γλυφάδα

μετά δύο διαλεκτών και πολυτίμων φίλων μου κ. Στ. Θεοδοσιάδου και Άλκη Παυλίδου»



ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

206

Ο Στέλιος Θεοδοσιάδης (αριστερά, χαιρετά) και δεξιά του ο αδελφός του Βασίλης.

Τα αδέλφια Στέλιος και Βασίλης Θεοδοσιάδης.
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Ο γιος του Στ. Θεοδοσιάδη Μάνος σε ώριμη ηλικία (1971).

Καθιστοί πίσω, από δεξιά: Μαρία και Βασίλης Θεοδοσιάδης, Μανόλης Θεοδοσιάδης,
Δέσποινα Κρεμμυδά, Κώστας Θεοδοσιάδης με τον μικρό Μάνο Στ. Θεοδοσιάδη, 

Ειρήνη και Στέλιος Θεοδοσιάδης.
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Οικογένεια Εμμ. Κρεμμυδά.
Καθιστοί από αριστερά: η Κατίνα Παυλίδη (αδελφή της Καλλιρρόης Θεοδοσιάδη)

και ο Εμμ. Κρεμμυδάς (δήμαρχος Μάκρης). Όρθιοι από αριστερά: ο Χατζηβασιλείου, η σύζυγός 
του Δέσποινα Κρεμμυδά  και δεξιά ο Κυριάκος Κρεμμυδάς.

Όρθιος στο κέντρο ο Κώστας Θεοδοσιάδης.

Όρθιοι από αριστερά:
ο Μιχαλάκης Θεοδοσιάδης,

ένα φιλικό ζευγάρι, δύο άγνωστοι 
και η Ειρήνη Θεοδοσιάδη.

Καθιστοί από αριστερά:
Καλλιρρόη και Στέλιος Θεοδοσιάδης,

η κόρη τους Ρηνούλα,
Μαρία και Βασίλης Θεοδοσιάδης.

Κάτω, από αριστερά:
ο Μάνος Στ. Θεοδοσιάδης,

ένα άγνωστο κορίτσι, 
η Ευαγγελία και η υπηρέτρια. 



ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ ΜΟΥ

209



210

Γενεαλογικό δέντρο
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ΕυχαριςτιΕς 

Στην Αλίκη Θεοδοσιάδη, για την πρόνοια να διασώσει το ημερολόγιο του προγόνου της
και την ευγενική άδειά της να εκδοθεί εμπλουτισμένο με έγγραφα και φωτογραφίες

από το οικογενειακό της αρχείο.

Στον Θοδωρή Κοντάρα, τον Ανδρέα Μπαλτά
και την Ιωάννα Σαπουντζάκη που μας βοήθησαν,

ώστε να πραγματοποιηθεί η παρούσα έκδοση.

Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας,
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τη Βιβλιοθήκη της Εστίας Νέας Σμύρνης,

για την πολύτιμη βοήθειά τους στην έρευνά μας.
Στο Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας (ΙΔΥΑ).

Στο Αρχείο Ενώσεως Σμυρναίων (ΕΣ).

Στον Συλβέν Αντάμ (Sylvain Adam) και την Παναγιώτα Αναγνώστου,
για τη φωτογράφιση του αρχείου του Γαλλικού Υποπροξενείου Μάκρης (1845-1915),

από τα Αρχεία του ΥΠ.ΕΞ της Γαλλίας, στη Νάντη.

Στον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά για τη βοήθειά του στο Γενεαλογικό Δέντρο.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την ευγενική χορηγία και στήριξη των δράσεων
της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» από το 2021 και μετά.

Στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου «ΑΙΓΕΑΣ»,
για την αρωγή του.

Στους ευεργέτες της «ΛΥΚΙΑΣ» από ιδρύσεώς της, για την γενναία τους στήριξη:

Γιάννη Νικ. Παπαπολίτη, Βασίλη Π. Μουσαίο, Στέλιο Γεωργ. Βασιλειάδη,
Ιωσήφ και Ελισάβετ Χαριτωνίδη, Βασίλειο Α. Αγαπητό, Ελευθέριο Σωτηρίου,

Αλίκη Θεοδοσιάδη και Γεωργία Κατσιγιάννη-Θεοδοσιάδη
και στις οικογένειες Ι. Νικάνδρου και Αγαπητού (Αιγάλεω).

j
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ξένα αρχεία
-BOA, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Οθωμανικά Αρχεία της Πρωθυπουργίας)

-Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Macri (Consulat), 1810-1918, 

[Γαλλικά Διπλωματικά Αρχεία της Νάντης, Μάκρη (προξενείο), 1810-1918]

-Ιταλικά Προξενικά Αρχεία

έλληνικά αρχεία 
Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας (ΙΔΥΑ)

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ)

Αρχείο Συλλόγου Μικρασιατών «Ανατολή» - Εστία Νέας Σμύρνης (ΕΝΣ)

Αρχείο Ενώσεως Σμυρναίων (ΕΣ)

Αρχείο Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» 

Οικογενειακά αρχεία
Αρχείο Αλίκης Θεοδοσιάδη

Αρχείο Γεωργίας Θεοδοσιάδη-Κατσιγιάννη

έφημερίδες - Περιοδικά
Εφημερίς της Σμύρνης

Όμηρος

Αγών

Αμάλθεια

Νέα Σμύρνη

Ξενοφάνης

Μάκρη

Λιβίσι

Ροδιακή
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Ο χάρτης του Στέλιου Θεοδοσιάδη, μοναδικού τοπογράφου μηχανικού στη Μάκρη 
πριν το ’22, συνοδευόμενος από το επεξηγηματικό βιβλιαράκι-οδηγό του, έγινε από 
μνήμης στις αρχές της δεκαετίας του ’40. Αποτυπώνει με αξιοζήλευτη ακρίβεια τη 
θέση σπιτιών, μαγαζιών, κτημάτων, δημοσίων κτιρίων, δρόμων, παρόδων και άλλων 
οροσήμων της Μάκρης πρίν το ’22. Αποτελεί έναν άθλο Τοπογραφίας αλλά και ένα 
απίστευτο ντοκουμέντο μεγάλης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για όλους τους 
Μακρηνολιβισιανούς. Η διατήρηση και η παραχώρηση του χάρτη και του βιβλίου-
οδηγού έγινε απο την Αλίκη Θεοδοσιάδη, την οποία ευχαριστούμε από καρδιάς για 
την προσφορά της.

Ακολουθεί η ακριβής μεταγραφή του βιβλίου-οδηγού του χάρτη. Οι γκρίζες γραμ-
μές διαχωρίζουν τις σελίδες του. Κάθε σελίδα έχει δυο μέρη, αριστερό και δεξί. Είναι 
απίστευτη η ευρηματικότητα του δημιουργού να περιγράφει «βαδίζοντας» σε κάθε 
δρόμο, τα κτίρια, κτήματα κτλ. δεξιά και αριστερά του και να αντιστοιχίζει τη σχετική 
τους θέση με κάθε ακρίβεια σε μιλιμετρέ χαρτί. Oι πληροφορίες, για να συνδυαστούν 
με το χάρτη, πρέπει να ακολουθήσουμε τα σημεία αφετηρίας με τα σύμβολα των τεσ-
σάρων κύριων λεωφόρων της Μάκρης, όπως αναφέρονται παρακάτω:

λέωφΟρΟι κατέυΘυνΣη

[Λ1]-ΤΟΥΡΑΠΗ Από αριστερά (δύση) προς δεξιά (ανατολή)

[Λ2]-ΛΙΒΙΣΙΟΥ Από αριστερά (δύση) προς δεξιά (ΒΑ και μετά Ανατολικά)

[Λ3]-ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ=
ΧΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ

Από αριστερά (δύση) προς δεξιά (ανατολή)
Για οικονομία χώρου, συμπεριλήφθηκε μόνο η αρχή της,
η υπόλοιπη αφορούσε κυρίως κτήματα

[Λ4]-ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ Από αριστερά (δύση) προς δεξιά (ανατολή)
Συμπεριλήφθηκε μόνο κατά το ήμισυ, δεξιά του θεάτρου.
Η Λ4 αριστερά του θεάτρου ήταν πολύ αραιοκατοικημένη.



ΧΑΒΑΤΖΙΑ

ΚΑΠΑΚΑ

ΨΑΡΑΔΩΝ

ΜΑΡΑΚΑ Γ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ

ΠΑΣΠΑΤΟΥΡΑ

ΜΙΚΡΗ ΠΑΣΠΑΤΟΥΡΑ

YAZLA YURDU

ΜΑΧΑΛΑ ΚΑΪΖΕΣΙ (ΚΑΒΕΣΕ)

ΚΕΣΙ ΚΑΠΟ/ΚΑΠΟΥ

ΠΕΣΙΧΤΑΣ

ΤΕ ΚΑΒΑΚ (ΤΟΚ ΚΑΒΑΚ)

ΣΙΧΜΑΝΙ/ΣΙΚΜΑΝΙ

ΚΟΡΔΟΝΙ (προκυμαία)

ΠΑΛΙΟ ΧΑΝΙ

δρΟΜΟι ΟριζΟντιΟι - Μέ Σέιρα αΠΟ ν>βΟρ ΣηΜέρινη τΟυρκικη ΟνΟΜαΣια

01-ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ KARAGÖZ

02-ΠΑΥΛΙΔΗ Χ'ΣΑΒΒΑ (ίσως 44/96 SOKAK)

03-ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δεν υπάρχει

04-Χ'ΝΙΚΟΛΑ ΛΟΥΪΖΙΔΗ (ίσως 37/95 SOKAK)

05-Χ'ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Δεν υπάρχει

06-ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Προέκταση Λ3= ATATÜRK CADDESİ

07-ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Δεν υπάρχειι, είναι το πάρκο της μαρίνας

08-ΠΑΡΑΛΙΑ το πλακόστρωτο της μαρίνας

09-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Δεν υπάρχει

010-ΖΕΚΗ ΣΑΛΗΧ Δεν υπάρχει

καΘέτΟι - Μέ Σέιρα αΠΟ δυΣη>ανατΟλη ΣηΜέρινη τΟυρκικη ΟνΟΜαΣια

Κ1-ΚΟΥΖΙΛΛΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ Δεν υπάρχει

Κ2-ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ Δεν υπάρχει

Κ3-ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δεν υπάρχει

Κ4-ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δεν υπάρχει

Κ5-ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δεν υπάρχει

Κ6-ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ Δεν υπάρχει

Κ7-ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στρίβει ΝΑ στον Αγ. Νικόλα και γίνεται ÇARŞI CADDESİ

Κ8-ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δεν υπάρχει

Κ9-ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΩΝ Belediye Caddesi (μόνο η μισή προς Νότο)

Κ10-ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Δεν υπάρχει

ΠΛ1 - ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

ΠΛ2 - ΜΑΝΩΛΑ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΑΛΙΟ ΤΖΑΜΙ)

ΠΛ3 - ΠΑΣΠΑΤΟΥΡΑ

ΠΛ4 - ΤΟΠ ΚΑΒΑΚ

λέωφΟρΟι ΣηΜέρινη τΟυρκικη ΟνΟΜαΣια

Λ1 - ΤΟΥΡΑΠΗ (παλιά κεντρική) ÇARŞI CADDESİ (προέκταση της Κ7, δες πιο κάτω)

Λ2 - ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΥΑ CADDESİ (ΝΔ προς Λιβίσι & ΒΑ η προέκταση της Λ1

Λ3 - ΝΕΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ=ΧΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗ ATATÜRK CADDESİ

Λ4 - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ KARAGOZLER CADDESİ

• γειτονιές

• Πλατείες

• δρόμοι
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ΠαρΟδΟι (δρΟΜιΣκΟι)

Π1 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ  ΜΙΧ.

Π2 ΛΟΥΪΖΙΔΗ ΜΙΧ.

Π3 Χ'ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

Π4 ΜΑΡΙΟΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠ.

Π5 ΓΙΑΓΚΛΙΤΖΗ

Π6 Χ'ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

Π7 ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Π8 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ

Π9 ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Π10 ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ

Π11 ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣ.

Π12 ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Π13 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Π14 ΚΑΚΚΟΥ

Π15 ΑΛΙΚΑΡΗ Κ.

Π16 ΑΡΧΑΙΩΝ

Π17 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

Π18 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Π19 ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Π20 ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. Δ.

Π21 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΒΑΣ.

Π22 ΚΡΕΜΜΥΔΑ

Π23 ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΟΔΟΣ

• κτήματα - Βρίσκονταν στα δεξιά/ανατολικά της οδού Θρ. Φιλιππούση.

• έκκλησίες - Συμβολίζονται με σταυρούς και αριθμούς.

[1]: Αγίου Νικολάου (υπάρχει σκελετός ενσωματωμένος σε κτίρια άλλης 
πλέον ιδιωτικής χρήσης. Από το πίσω στενό διακρίνεται ανέπαφος ο τοίχος 
και μέσα τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, τα μαρμάρινα κολωνάκια του ιερού και 
οι κυρτές αψίδες στην οροφή.
Στο υπόγειο υπάρχουν σπαράγματα αγιογραφιών του τέμπλου και μαρμάρι-
νη αφιερωματική πλάκα με τον Άγιο Νικόλαο).

[2]: Ναΰδριο σε λόφο πάνω από τη Μάκρη (πιθανόν νεκροταφειακό, αφού 
προς τα κάτω και αριστερά στην πλαγιά ήταν το χριστιανικό νεκροταφείο 
από το οποίο δεν υπάρχει πια ίχνος).

[3]: Παρεκκλήσι Αγίας Άννας (δεν υπάρχει πια).

[4]: Αγία Παρασκευή (δεν υπάρχει, αρχές 20ού αι. γκρεμίστηκε προς ανέ-
γερση κρατικού κτιρίου.

• Σχολεία - Όπου σήμανση ΣχΟλέιΟ το ένα από τα δύο που ταυτοποιήθηκε.
Δεν υπάρχουν πια.

• λυκιακές αρχαιότητες - Με (τ) ο αρχαίος Λυκιακός τάφος του Αμύντα 
(υπάρχουν πολλοί στους λόφους πέριξ της Μάκρης), με (Σ) οι σαρκοφάγοι 
και όπου "ΘΕΑΤΡΟ" το αρχαίο θέατρο.
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Μέ τη Σέιρα τΟυ βιβλιΟυ / χαρτη ΜακρηΣ                                         ΟικηΜα

         

1.λέωφΟρΟΣ τΟυραΠη (αΠΟ δυΣη ΠρΟΣ 

ανατΟλη) [Λ1]    
(Κατεύθυνση απο Βρύση 
Μαριοτούλας->κτήματα)      

Αριστερή πλευρά (προς θάλασσα)   Δεξιά πλευρά (προς βουνό)

      Πάροδος Γιαγκλίτζη  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡ. & Β
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓ Ν.

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥ Κ 
ΚΟΥΛΙΝΑΣ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΜΑΣΑΛΤΖΗ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΙΑΓΚΛΙΤΖΗ Η ΛΙΑΝΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6 ΓΙΑΓΚΛΙΤΖΗ Η ΛΙΑΝΗ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 8 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 10

Δρομίσκος Εμμ.
Θεοδοσιάδη

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
(Ε.ΚΡΕΜΜΥΔΑ)

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 12 Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΦΗ ΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 14 ΜΟΡΤΟΥΚΑΗ ΜΟΔΑΙΟΥ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   Χ΄ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΠΑΜ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ Β
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ      

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Χ’ΝΙΚΟΛΑ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   Άγιος Νικόλαος  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

Δρομίσκος Πατρός 
Διονυσίου  

ΚΟΥΤΟΥΠΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΑΡ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Κ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ /ΠΕΤΡΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ ΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Δρομίσκος Παπαγιάννη        

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΑΣΑΠΗ Γ ΕΤΟΙΜΟΡΟΠΟ

ΣΙΤΕ ΠΑΥΛ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΠΑΤΑΚΑ Π

ΟΙΚΙΑ-
ΦΟΥΡΝΟΣ-
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΕΙΟ

ΛΑΖΑΡΙΔΗ Κ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΠΑΥΛΑΚΙΟΥ ΛΑΖ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

         

ΚΑΝΤΖΗ Ι ΟΙΚΙΑ      

ΔΙΑΚΟΥΜΗ Μ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΕΙΟ   ΤΖΙΖΗ ΠΑΥΛ ΟΙΚΙΑ

ΧΑΝΤΖΗ Γ ΟΙΚΙΑ  

Χ’ΚΑΝΕΛΟΥ 
Ν.(ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ) ΦΙΛ. 
ΠΑΠΑΧΑΝΤΖΗ  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Κ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

ΔΕΛΗΠΑΣΗ Μ Κ ΑΝ Κ 
ΠΑΝ  

Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΩΡ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ Κ  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ? ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΕΙΟ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΜΜ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΔΕΜΗΡΤΖΗ Σ ΟΙΚΙΑ

ΚΕΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΘΕΟΔ 
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΔΕΜΗΡΤΖΗ Σ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ

Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   Δρόμος Τεκ Καβάκι  

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧ     ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΙΒΡΑΚ
ΟΙΚΙΑ &
ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Δρομίσκος Β.Ιακώβου ΟΙΚΙΑ   ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΙΒΡΑΚ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΧΑΪΤΑ Μ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΟΥΜΠΟΖΗ ΛΑΜ

ΟΙΚΙΑ & 
ΦΟΥΡΝΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΥ Β
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΜΟΥΜΠΟΖΗ Γ ΟΙΚΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΡΓ

ΤΑΧΗΝΟΠΟΙΕΙΟ 
& ΑΝΩΘΕΝ 2 
ΣΠΙΤΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Δ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΝ >>

ΠΑΥΛΑΚΑ ΠΑΥΛ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΝ

2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
& ΑΝΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝ Γ     ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΝ >>

      ΚΑΣΒΙΡΗ ΕΥΑΓΓ/ΕΜΜ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ



ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

232

 
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Κ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Β
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΔΑΜΙΑΝΟΥ Δ Γ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ? ΧΑΛΑΤΟ

         

Ταπακιανές 
Βυρσοδεψών     δρομίσκος δαμιανού  

      ΚΕΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗ Ν 
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΔΑΜΙΑΝΟΥ Μ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΠΛΑΤΑΝΑ ΧΑΛΑΤΟ

         

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝ OIKIA      

ΠΕΤΡΟΥ Π OIKIA   ? ΓΑΝΩΤΗΡΙΟ

ΧΩΧΟΥ Κ OIKIA   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΧΡΥΣΑΦΙΝΗ Δ OIKIA  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ/
ΠΑΡΑΓΚΟΥΙ ΠΙΠΗ ΟΙΚΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛ OIKIA   ΔΑΜΙΑΝΟΥ Κ ΟΙΚΙΑ 3ΟΡΟΦΟΣ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞ OIKIA   ΠΑΛΗΟΥ ΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΦΑΚΚΟΥ ΠΟΓΙΑΤΖΗ OIKIA   ΠΑΛΗΟΥ ΦΑΚΚΟΥ ΟΙΚΙΑ

Οδός έλληνικού 
Σχολείου     ΚΑΚΙΟΥ Ι ΟΙΚΙΑ

ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΑΔΕΛ ΦΟΥΡΝΟΣ   Χ’ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡ ΟΙΚΙΑ

ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΑΔΕΛ   Χ’ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ (ρακά)
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΑΔΕΛ ΟΙΚΙΑ   ΚΑΡΥΔΗΣ Γ & Ν
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΟΥ Σ ΟΙΚΙΑ   ΠΑΝΤΕΛΗ? ΦΟΥΡΝΟΣ

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΧΑΡ ΟΙΚΙΑ   Χ’ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Γ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΟΥΡΟΥΚΛΟΥ ΟΙΚΙΑ   ΠΕΡΛΙΜΠΟΥ ΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ Π/ΚΕΛ 
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑ   ΚΡΙΕΖΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ Π/ΚΕΛ 
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑ   ΑΠΑΤΖΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ Π/ΚΕΛ 
ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΟΙΚΙΑ   Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

βρύση 2η χ’νικόλα 
λουιζίδη     Τούρκων 

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ’ΝΙΚΟΛΑ ΧΑΝΙ      

ΚΑΒΟΥΡΑ ΟΙΚΙΑ   ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΜΜ
ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΛΠΑΝΤ ΙΟΥΙΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ      

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΘ ΟΙΚΙΑ & ΚΗΠΟΣ   ΧΑΛΗΛ ΙΒΡΑΑΜ ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΤ ΜΑΝΩΛ     Χ’ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Μ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΥΛΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΙΛΤΕΝΗ Μ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Χ’ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΣΟΥΒΛΙΟΥ ΣΤ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

ΚΑΚΟΥ Μ /ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 
Π

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΜΟΣΧΟΥ Α
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

         

      ΑΥΓΕΡΙΝΗ  

ΤΑΧΤΑΝΤΖΗ ΑΝΔΡ OIKIA   ΧΡΥΣΑΦΙΝΗ  

ΤΑΧΤΑΝΤΖΗ ΒΑΣ OIKIA   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

ΤΑΧΤΑΝΤΖΗ ΒΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΚΡΙΕΖΗ Δ  

      ΣΩΤΗΡΙΟΥ Β  

      ΣΟΥΡΟΥΚΛΟΥ ΑΝ  

Οδός νεωμέμνονος     δρομίσκος ακροπόλεως  

ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡ ΧΑΛΑΤΟ   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΧΡ  

ΚΑΝΛΑΣΣΗ ΑΛ     ΠΟΓΙΑΝΤΖΗ Κ  

ΠΑΝΗΓΥΡΗ Γ Σ     ΚΑΥΛΑΙΝΟΥ Χ’ΚΩΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΕΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗ Σ 
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΑΜΠΑΤΖΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΚΟΥΜΑ Ν
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΑΜΠΑΤΖΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΣΥΜΑΙΟΥ Ι

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 
ΟΙΚΟΠΕΔΟ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΙΛΤΕΝΗ Σ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΟΙΚΙΑ   ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΠΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΣΟΥΡΟΥΜΑΔΑ ΚΩΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΚΑΚΚΟΥ ΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

?     ΚΑΚΚΟΥ ΑΝ  

δρομίσκος Παληάγκου 
κακκού     δρομίσκος κακκού  

         

ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΟΜΙΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑ

ΚΟΥΦΟΥΛΟΥΚΑ ΑΠ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΜΕΡΙΣ ΟΙΚΙΑ

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ....ΤΟΥΡΗ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ

         

ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ Κ ΚΗΠΟΣ   ΔΟΥΡΜΟΥΣ ΚΕΛ ΟΙΚΙΑ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ Δ ΧΑΛΑΤΟ   ΘΩΜΑ ΗΛ  

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΒΛ ΟΙΚΙΑ   ΕΦ ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ Ν ΧΑΝΙ   ΜΗΝΑ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

         

ΧΑΤΖΗ Χ΄ΣΑΒΒΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ   ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ ΑΝΔ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΧΑΤΖΗ Χ΄ΣΑΒΒΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ   ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Γ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΚΑΣΑΝ ΚΙΟΥΤΣΟΥ ΟΙΚΙΑ   ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΑΦΟΙ ΟΙΚΙΑ

ΠΑΚΙΡΤΖΗ ΠΗΝ ΟΙΚΙΑ   ΚΕΛΔΟΥΛΗ ΔΟΥΛΗ ΟΙΚΙΑ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΟΙΚΙΑ   ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ Ν ΟΙΚΙΑ

ΑΓΑ ΑΖΙΖ ΟΙΚΙΑ   ΘΩΜΑ ΗΛ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΓΑ ΜΕΜΕΤ ΟΙΚΙΑ   ΚΑΡΑΚΙΟΥΝΙΟΥ Γ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΑΛΙΚΑΡΗ Κ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

δρομίσκος κ.αλικάρη     δρομίσκος αλικάρη  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ        

ΑΓΡΙΟΥ ΑΝΑΛ     ΚΟΥΖΙΟΥ ΠΑΝ  

ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ Β     ΑΓΡΙΟΥ Ν  

Χ’ΣΟΥΒΛΟΥ Ρ     ΑΓΡΙΟΥ Ν  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Κ    
οικόπεδο με αρχαίες 
πέτρες  
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ΒΛΑΣΙΟΥ Ι     ΧΑΣΑΝ ΟΥΣΤΑ  

ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΥ Δ        

δρομίσκος αρχαίων     δρομίσκος αρχαίων  

        ΟΙΚΟΠΕΔΟ

      ΠΑΝΤΕΛΗ?  

ΚΟΥΦΟΥΛΟΥΚΑ Β ΟΙΚΙΑ   ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΚΟΥΦΟΥΛΟΥΚΑ Β/
ΣΠΑΡΤΑΛΗ Ν ΟΙΚΙΑ   ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΟΙΚΙΑ

ΑΛΤΗ ΠΑΡΜΑΚΗ ΟΙΚΙΑ   Τούρκικη ΟΙΚΙΑ

      ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

      ΓΚΑΛΗ ΟΙΚΙΑ

      ΡΟΔΙΤΗ Δ ΟΙΚΙΑ

      ΡΟΔΙΤΗ Δ ΟΙΚΙΑ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΑΤΑΛΙΑΛΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ

         

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΕΙΣΟΔΟΣ   ΖΩΝΗ Α  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΟΙΚΙΑ   δρομίσκος Σταυριανού  
? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑ

ΦΩΤΙΝΑΣ? ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΕΙΣΟΔΟΣ   ΣΑΜΑΡΤΖΗ Δ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΚΟΥΦΟΥΛΟΥΚΑ Π
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Χ’ΔΗΜΗΤΡΗ Ι ΟΙΚΙΑ   ΚΟΥΖΙΟΥ Ι ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΦΟΥΡΝΟΣ   ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓ Ι  

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   Χ’ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ   Χ’ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι  

ΖΩΗ Ν ΟΙΚΙΑ  
δρομίσκος τούρκικου 
νεκροταφείου  

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΓΙΕΡΙΧΟΥΣ Γ ΟΙΚΙΑ

ΚΑΝΤΖΗ Ι/ΠΑΝΑΓΟΥ Κ ΟΙΚΙΑ   ΦΩΤΙΔΙΑ Ν/ΑΡΓΕΙΛΕ ΟΙΚΙΑ

ΚΑΣΑΠΗ Β Κ     ΦΩΤΙΔΙΑ ΣΤΕΦ ΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΗΡΤΖΗ Δ    
οικόπεδο βράχων 
αρχαίων  

      Χ’ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΥΡΤΗ  

      ΚΩΤΗ Ν  

      ΣΙΤΕ Δ  

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΕΙΧΟΣ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ      
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      ΠΕΤΡΙΔΗ Μ  

        ΧΑΛΑΤΟ

      ΠΑΝΑΓΟΥ Ν  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ       ΧΑΛΑΤΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑ ΟΙΚΙΑ   ΣΑΤΟΥΝΑ  

είσοδος σταύλων     ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ Β  

ΠΕΤΡΙΔΗ Π ΟΙΚΙΑ   ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ  

ΠΕΤΡΙΔΗ Κ ΟΙΚΙΑ      
     

  ΣΠΙΤΑΚΙ  

2. λέωφΟρΟΣ λιβιΣιΟυ (συνέχεια 

λ.τουραπή) [Λ2]
ΠΟΛΙΤΟΥΣ ΣΠΙΤΑΚΙ   Βρύση Ι Χ’Ν.ΛΟΥΙΖΙΔΗ  

  ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΠΑΝΑΓΟΥ Ν ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ

Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ Δ ΟΙΚΙΑ   τόπος κονίστρας  

      ΑΛΙΚΑΡΗ Κ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

      ΚΕΛΕΚΑ ΣΑΒΒ  

      ΤΖΕΜΑΛ ΕΦ. ΧΑΛΑΤΟ

      ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ Γ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

      Πάροδος αδριανού  

      ΜΑΛΙΟΥ ΔΕΣΠ  

      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑΣ ΔΕΣ  

     
ΠΟΥΜΠΟΥΡΗ 
ΚΟΜΝΗΝΟΣ Γ  

      Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ Δ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ

      Πηγάδι  

      ΑΝΔΡΟΥΛΗ Α  

      ΑΝΔΡΟΥΛΗ Α  

      ΓΚΑΖΗ  

      ΤΟΥΓΛΗ  

      ΤΟΥΓΛΗ  

      ΣΤΟΥΜΠΟΥ  

      ΑΔΡΙΑΝΟΥ  

      ΑΔΡΙΑΝΟΥ  

      ΚΟΥΡΗ Σ  

        ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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      ΤΖΙΓΕΡΗ Β  

      ΑΡΒΑΝΙΤΗ Σ  

      ΚΟΥΡΤΗ ΑΛ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ι ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΣ   ΠΟΛΙΤΗ Γ

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΠΟΛΙΤΗ Β
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΠΑΝΑΓΟΥ Π
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ      

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΡ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ  
ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΟΙΚΙΑ

      >> ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ     >> ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ ΚΥΡ     ΣΑΡΗ Ι
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ ΚΥΡ        

      τουρκική ΟΙΚΙΑ

      τούρκικο
ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ
ΜΑΓΑΖΙ

ΣΠΑΝΟΥ Ι ΟΙΚΙΑ   ΚΙΟΥΛΜΕΤΗ Κ ΟΙΚΙΑ

      ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ Ν ΚΤΗΜΑ

      ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ Ν
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ/ΚΩΝ-
ΝΙΔΟΥ ΑΓΡΟΣ      

Σφαγεία     ρυάκι προς χείμαρρο  

χειμάρρου εκβολές     γέφυρα  

      Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ Δ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΦΗ ΑΝ ΚΤΗΜΑ   ρυάκι προς χείμαρρο  

      ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΚΤΗΜΑ

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΚΤΗΜΑ   χείμαρρος  

         

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡ Κ Β ΚΤΗΜΑ   ΜΟΣΧΟΥ ΑΝ ΚΤΗΜΑ

Συνοικία τούρκων 
Προσφύγων     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Π

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΣ

Πηγαδάκι     ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛ ΚΤΗΜΑ
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Χ’ Σ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ     Παζάρ Γερί  

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΝΕΛΛ        

         

3.αΠΟ καραγκιΟζ ΠρΟΣ λ. τΟυραΠη 

(αΠΟ δ ΠρΟΣ αν) [Λ4]    
βόρειο μέρος θάλασσα νότιο μέρος βουνό

      χαμηλό καβάκι  

      καραγκιόζι  

    α καιβάδες(?),βαλάνια  

      Πηγαδάκι  

      δρόμος καραγκιοζιού  

      αγροί  

      μέρος για κολύμπι  

      αρχαία κτίσματα  

      αρχαία λαξευτή αίθουσα  

    Β φοινίκια, Σχίνοι   

      ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΥ Σ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

     
αρχαία κτίσματα με 
ακρόπολη (?)  

    Γ αγροί   

         

      Μονοπάτι προς λιβίσιον  

      Μνήματα εβραϊκά  

      λαξευτός Θόλος  

      χαράδρα φυσική  

      ασβεστοκάμινο  

      δρόμος καραγκιοζιού  

        ΠΕΡΙΒΟΛΙ

       
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΕΙΣΟΔΟΣ

       
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΠΗΓΑΔΙ

     
αποθήκαι φωτιστικού 
πετρελαίου  

      λουτρά  

      Τούρκ.
ΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ
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      >>
ΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

      ΧΑΒΑΤΖΙΑ ΣΑΒΒΑ
ΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

      Τούρκ.
ΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

      >>
ΟΙΚΙΑ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

     
δημαρχίας παλιά 
αποθήκη πετρελαίου  

      ΚΙΛΕΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      Τούρκ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

         

      Τούρκ. ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      ΧΑΒΑΤΖΙΑ ΣΑΒΒΑ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      ΚΑΡΑΤΖΑ?  

      ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ  

      Πρώην εβραϊκά μνήματα  

      ΛΥΓΡΙΑΝ ΕΦ. ΟΙΚΙΑ

      ΚΑΠΑΚΑΣ Κ ΟΙΚΙΑ

      ΒΡΟΥΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΟΙΚΙΑ

     
δρομίσκος προς 
συνοικία βουνού.  

      ΒΡΟΥΧΟΥ Ι ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

      ΒΡΟΥΧΟΥ Ι ΣΠΙΤΑΚΙ

      ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΟΙΚΙΑ

      αρχαία λαξευτά  

    Δ Σαρκοφάγος   

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΠΕΡΙΒΟΛΙ

       

   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ

   >> >> ΠΗΓΑΔΙ

   >> >> ΕΙΣΟΔΟΣ
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  30 ΠΑΚΑΡΟΥ Δ? ΟΙΚΙΑ

    31 ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ι ΟΙΚΙΑ

    32 ΚΩΤΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ

    27 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ Μ ΟΙΚΙΑ

    28 Τούρκ. ΟΙΚΙΑ

    29 >> ΟΙΚΙΑ

  25 Τούρκ. ΟΙΚΙΑ

    26 >> ΟΙΚΙΑ

  33 ΒΡΟΥΧΟΥ Ι ΟΙΚΙΑ

    34 ΒΡΟΥΧΟΥ Ν ΟΙΚΙΑ

    35 ΧΕΣΤΡΑ Ι ΟΙΚΙΑ

    36 ΧΕΣΤΡΑ Ι ΟΙΚΙΑ

    37 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΙΑ

    38 ΦΕΡΤΕΚΛΗ ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑ

    39 ΜΑΝΟΥΚΟΥ-ΑΡΜΕΝΗ  

    40 ΖΟΥΡΝΑ Ν  

    41 ΚΙΚΗ ΑΝ.  

    42 ΚΟΥΦΟΥΝΑ ΑΝ.  

    43 ΜΑΝΗΚΑΡΟΥ  

    44 ΤΕΝΕΚΕ Β  

         

    11 ΑΡΑΠΗ Κ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    13 ΚΕΛΕΤΖΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    14 ΚΕΡΚΕΖΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    15 ΠΟΥΛΓΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    17 ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΚΥΡΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    16 ΚΑΛΑΒΕΖΟΥ ΘΕΟΔ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    23 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    12 ΜΗΤΡΟΥ Ν ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    17 ΜΑΝΩΛΗ ΣΑΡΡΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    19 ΓΚΑΖΗ Δ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    2 ΤΣΙΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    7 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    59 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΕΙΡ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    60 Χ’ΑΛΕΞΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    22 ΧΑΦΟΥΖ ΟΙΚΙΣΚΟΣ
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    21 ΧΟΥΟΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    61 >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

  62 >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

  63 >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

  19 ΣΥΜΑΙΟΥ Ι ΚΑΦΕΤΖΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    20 ΣΥΜΑΙΟΥ Ι ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    5 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    9 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Θ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    55 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    6 ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΑΠ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    4 ΜΑΔΩΝΗ Κ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

         

    3 ΨΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    2 ΗΡΑΚΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    1 ΗΡΑΚΛΗ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    24 ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΗΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    51 ΜΑΝΙΚΑΡΟΥ ΧΑΡ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   Αγία Ελένη  

   ΚΤΙΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΙΑ

   ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΙΚΙΑ

   >> ΚΗΠΟΣ

   >> ΧΑΛΑΤΟ

  51 ΑΡΕΤΗΣ Ν  

    52 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ  

    53 ΒΟΥΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ  

    50 Χ’ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΧΑΛΑΤΟ

    49 ΝΙΚΗΤΑ  

    45 ΜΑΡΑΚΑ Γ  

    46 ΜΑΡΑΚΑ ΧΡΥΣΗ  

    47 ΜΑΡΑΚΑ ΒΑΣ  

    48 ΜΙΣΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗΣ  

    64 >> ΧΑΛΑΤΟ

   υδραγωγείο Σικμανιού  

      τεκές  

         

      νεκροταφείον  
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      Σκαλιά νεκροταφείου  

      ρεματιά  

      Μονοπάτι προς λιβίσιον  

    ε ΒΑΖΑΝΑ ? ΔΕΝΔΡΩΝ

      αποθήκη πυρομαχικών  

     
αποθήκη εφοδίων και 
ιματισμού  

      Μονοπάτι προς λιβίσιον  

      λατομεία αργίλλου  

      ΒΑΛΣΑΜΗ  

   ΑΡΑΠΗ ΙΩΣΗΦ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   ΒΑΜΟΥΝΑΣ Ι ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   ΣΩΤΗΡΙΟΥ σιδερά
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ

   ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΑΖΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΥΓΕΡ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Λ ΚΤΗΜΑ

   >> ΟΙΚΙΑ

   ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΟΙΚΙΑ

   >> ΣΤΑΥΛΟΣ

   >> ΚΤΗΜΑ

   ΠΑΥΛΙΔΗ Ε ΚΤΗΜΑ

   >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

   Μονοπάτι προς λιβίσιον  

   
Μονοπάτι προς 
ακρόπολη  

     

      ακρόπολις θεάτρου  

      ακροπόλεως λόφος  

      ακροπόλεως πρόποδες  

    Ζ αρχαία μνημεία  

      λεωφόρος λιβισιού  

    Ζ αρχαία μνημεία  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ 
ΠΑΓΙΑΓΚΗ ΟΙΚΙΑ   αρχαία κτίσματα  

καλαμιώνας     τουρκικά σπιτάκια  
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ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑ   τουρκικά σπιτάκια  

    Δ
δρομίσκος προς 
λιβίσιον  

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΜΜ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΗΓΑΔΙ   κερασέα  

 
ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ   ΛΕΡΙΑΣ ΑΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      ? ΟΙΚΙΣΚΟΣ

      ? ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    Π δρομίσκος  

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΜΜ ΚΤΗΜΑ   λουτρά  

      τόπος Παλαίστρας  

αρχαία Μνημεία     λεωφόρος λιβισιού  

      τεκκές αρχαίον κτίσμα  

         

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΚΤΗΜΑ   νεκροταφείο τουρκικό  

ΦΩΤΙΝΑΣ ΚΤΗΜΑ   τόπος Παλαίστρας  

      Σαρκοφάγος  

     
αρχαίο κτίσμα με 
ογκόλιθους  

         

νέα λέωφΟρΟΣ [λ3]     ΠΑΥΛΙΔΗ Χ. ΚΤΗΜΑ

νέο τούρκικο Σχολείο     >> ΟΙΚΙΑ

κιουχιούτικα (?)     >> ΠΗΓΑΔΙ

      >> ΣΤΑΥΛΟΣ

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΑΙΚΑΤ ΚΤΗΜΑ   >> ΟΙΚΟΠΕΔΟ

καλαμώνας     >> >>

      δρομίσκος προς αρχαία  

καλαμώνας     αρχαίος λαξευτός τάφος  

     
αρχαίος τάφος βασιλιά 
αμύντα  

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ ΚΤΗΜΑ   κορυφές λόφου  

>> ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ      

>> ΟΙΚΙΑ   βουνό τραυλέων(?)  

καλαμώνας     μικρά δεξαμενή  

         

      μνημεία λαξευτά αρχαία  
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υδραγωγείο νερού 
λουιζίδη  

ΣΑΡΑΦΗ ΑΝ ΚΤΗΜΑ   Οδός όρος τραύλης(?)  

>> ΕΙΣΟΔΟΣ   πηγαδάκι  

>> ΟΙΚΙΑ      

>> ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ      

     

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΚΤΗΜΑ  
λυμαίνοντα ύδατα 
χειμάρρου  

  ΕΙΣΟΔΟΣ      

  ΟΙΚΙΑ   ΚΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙ

  ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ  
αρχαίο ημιισόγειο 
μνημείο  

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Χ Κ Β ΚΤΗΜΑ   ΠΑΚΑΡΟΥ ΚΤΗΜΑ

  ΥΔΡΟΜΥΛΟΣ   ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΤΗΜΑ

  ΟΙΚΙΑ   ΑΡΒΑΝΙΤΗ Σ ΚΤΗΜΑ

  ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ      

  ΚΤΗΜΑ   ΣΑΡΗ Ι ΚΤΗΜΑ

  ΕΙΣΟΔΟΣ   αρχαίο μνημείο  

ΑΠΤΟΥΛΑΧ ΚΤΗΜΑ   ΣΑΡΗ Ι ΟΙΚΙΣΚΟΣ

ΜΑΡΟΥΛΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑ   ΣΑΡΗ Ι ΟΙΚΙΣΚΟΣ

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΚΥΡ ΚΤΗΜΑ      

      ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ Μ ΚΤΗΜΑ

αλυκαί     Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Δ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

      ΚΟΥΛΨΟΥΖΗ ΚΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΦΗ Β Ι ΚΤΗΜΑ   >> ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α ΚΤΗΜΑ   >> ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ

      ΜΟΣΧΟΥ ΑΝ ΚΤΗΜΑ

χωράφια     ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Χ Κ Β ΚΤΗΜΑ

      ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ Ν ΚΤΗΜΑ

Οδός καργί     ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Π ΚΤΗΜΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛΕΞ ΑΜΠΕΛΟΣ   ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΛ ΚΤΗΜΑ

ΠΑΥΛΙΔΗ Χ’ΑΝ ΚΤΗΜΑ   αγροί και χωράφια  

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΝ. ΚΤΗΜΑ      

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Χ’ΕΜΜ ΚΤΗΜΑ      
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ΟδΟι ΜακρηΣ αΠΟ νΟτΟ ΠρΟΣ βΟρρα

 

ΟδΟΣ χ’ Σαββα 
Παυλιδη 
(ανέρχΟΜένΟι) 
(Ο2)    

ΑΡΙΣΤΕΡΑ    δέξια  

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ Γ
ΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι
ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
ΛΟΥΤΡΟΥ   ΠΑΝΟΥ Γ

ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑΣ
ΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΜΙΧ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΒΡΟΥΧΟΥ ΑΝΤ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΜΙΧ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΡΑΓΚΑ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΣ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   Χ’Β .ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΠΑΝΟΥ Κ ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΣΥΜΑΙΟΥ ΣΤΑΘΗ

ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

Πασπατούρα     >> ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΠΑΤΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

? ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   >>
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

? ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΠΑΝΟΥ ΠΑΝ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

   
 

 

 
ΟδΟΣ έΜΜ 
κρέΜΜυδα (Ο3)      

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΑΠΟΘΗΚΗ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΑ
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? ΑΠΟΘΗΚΗ   ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΑΙ

? ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓ ΑΠΟΘΗΚΗ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ   >> ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ? ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΑ

      ? ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΑ

     

 

ΟδΟΣ 
χ’νικΟλαΟυ 
λΟυιζιδη (Ο4)      

Χ’ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ. 
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   >> ΑΠΟΘΗΚΗ

ΣΑΛΗΧ ΖΕΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΣΑΛΗΧ ΖΕΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΔΗΜ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΠΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΚΑΚΗ ΟΙΚΙΑ   ΤΣΑΚΙΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΜΕΓΑΡΟΝ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΕΦ ΜΟΥΣΤΑ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΝΟΥΡΗ ΟΣΜΑΝ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΧΑΛΗΛ ΧΑΤΖΗ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΚΑΡΑΠΕΝΙΖΗ ΟΙΚΙΑ

ΧΑΛΗΛ ΧΑΤΖΗ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΘΕΟΔΩΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ

>> ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΙΑ

ΚΙΡΛΗ ΜΕΜΕΤ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ? ΟΙΚΙΑ

ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΙΑ

      ΧΟΤΖΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΙΚΙΑ

ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ     ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΕΦ Χ’ΜΕΜΕΤ ΜΕΓΑΡΟ & ΚΗΠΟΣ     ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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  ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΘΕΟΛ
ΟΙΚΙΑ &
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

  ΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΗ   ? ΟΙΚΙΑ

     

 

ΟδΟΣ 
χ’αΠΟΣτΟλΟυ 
βαΣιλέιαδη (Ο5)      

ΑΓΓΕΙΑΔΗ Γ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

>> >>   >> >>

      >> >>

ΓΑΡΟΥΦΑΛΟΥ ΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΟΥ ΑΡ >>   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β >>

Χ’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΕΓΑΡΟΝ   ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ >>

      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΝΟΥΡΗ ΟΣΜΑΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ  
Χ’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ 

ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΠΛ ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΗΠΟΣ   ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΜΙΓΡΙΑΝ-ΑΡΜΕΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΕΦ Χ’ΜΕΧΜΕΤ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

τζαμί νέο        

?     ?
 

     

 

ΟδΟΣ 
χαραλαΜΠΟυ 
Παυλιδη (Ο6)    

      λιμεναρχείο  

     
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΔΡ. 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡ. ΚΑΦΕΝΕΙΟ

      Χ’ΝΙΚ. ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

τουρκικού δημοσίου ΚΑΦΕΝΕΙΟ  
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝ. 
ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

? ΦΟΥΡΝΟΣ   ? ΟΙΚΙΑ

? ΑΠΟΘΗΚΗ   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β.
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ
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      ΣΑΡΑΦΗ Κ. Β.
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

Χ’ΝΙΚ ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΦ ΚΙΑΜΗΛ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΜΕΓΑΡΟΝ   ΣΑΡΑΦΗ Κ. Β.
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      Χ’ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΗ Γ ΓΡΑΦΕΙΟΝ      

ΟΣΜΑΝ ΝΟΥΡΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΠΑΥΛΙΔΗ ΧΑΡ. ΜΕΓΑΡΟΝ

κοινότητος ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ      

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ...      

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΜΙΓΡΙΑΝ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? >>      

? ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   τζαμί νέο  

? >>   ?  

? ΟΙΚΙΑ   ?  

? ΟΙΚΙΑ      

      

 
ΟδΟΣ Μιχαηλ 
ΜΟυΣαιΟυ (Ο7)  

ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΑΠΟΘΗΚΗ   τελωνείον  

>> ΑΠΟΘΗΚΗ   τελωνείου ΑΠΟΘΗΚΗ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ   >> ΑΠΟΘΗΚΗ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ      

>> ΑΠΟΘΗΚΗ   ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΗΡ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΑΠΟΘΗΚΗ   ΧΡΙΖΙΦΙΔΗ Β ΟΙΚΙΑ & ΚΗΠΟΣ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΤ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      
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ΕΦ ΧΑΙΡΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   κοινότητος
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Γ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΥΡ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

ΣΑΡΑΦΗ ΚΡΙΕΖΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β ΟΙΚΟΕΙΣΟΔΟΣ?

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ 
ΜΕΓΑΛΗ      

δημαρχείο παλαιό     ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

δικαστήριο        

φυλακαί     δημαρχείο νέο  

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ     ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΣΑΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ      

     

 
ΟδΟΣ Παραλια 
(Ο8)      

Θ     ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΑΠΟΘΗΚΗ

Α     >> ΑΠΟΘΗΚΗ

Λ     >> ΑΠΟΘΗΚΗ

Α     >> ΑΠΟΘΗΚΗ

Σ     >> ΑΠΟΘΗΚΗ

Σ     ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ ΑΠΟΘΗΚΗ

Α     >> ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ

      >> ΑΠΟΘΗΚΗ

Θ     ΕΦ ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

Α    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Λ        

Α     χωροφυλακή  

Σ    
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ και
ΚΩΝ/ΝΙΔΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

Σ     ΧΑΒΑΤΖΙΑ ΣΑΒ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ
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Α     >>
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

     

 
ΟδΟΣ Σαληχ 
ζέκη (Ο9 )      

Τζούντας ΦΟΥΡΝΟΣ   τουρκικού δημοσίου ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

?
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   >> ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΤΡΑ Μ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   >> ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

      ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑ

?
ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΡΑΣ

ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

τούρκικου σχολείου 
κήπος     ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

τούρκικο σχολείο        

      ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΓΑΒΡ ΑΠΟΘΗΚΗ

      >> ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΠΑΥΛΙΔΗ ΒΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   χάβρα συναγωγή ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΕΦ ΜΟΥΣΤΑ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   >>  

>> >>   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΖΕΚΗ ΣΑΛΗΝ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

? ΟΙΚΙΑ   >>  

? ΟΙΚΙΑ     ΟΙΚΙΑ 

? ΟΙΚΙΑ     ΟΙΚΙΑ 

ΧΑΪΤΑΡ δεσμοφύλαξ ΟΙΚΙΑ   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝ Χαμάμ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ      

      ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΕΠΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

      ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ Α ΟΙΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ
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ΟδΟΣ 
ΠαΠαδΟυλη
(Ο10 )    

?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ   ? ΟΙΚΙΑ

ΕΦ Χ’ΜΕΜΕΤ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗ   τουρκικό σχολείο ΚΗΠΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΛΑ ΟΙΚΙΑ   τουρκικό σχολείο  

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Λ ΜΕΓΑΡΟΝ   ΠΑΥΛΙΔΗ ΒΑΣ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ΕΦ ΜΟΥΣΤΑ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΧΟΤΖΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΙΚΙΑ   >>
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

      ? ?

      ? ?

  ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ?

ΣΑΛΑΖΑ ΕΛ ΟΙΚΙΑ   ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

     

 

ΟδΟι ΜακρηΣ 
αΠΟ δυΣη ΠρΟΣ 
ανατΟλη    

αριστερά δυτική πλευρά δεξιά ανατολική πλευρά

 

ΟδΟΣ 
ιΠΠΟλυτΟυ 
καζιλλη  (κ1)      

ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΚΗΠΟΣ      

ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ 
ΚΑΤΙΝΑΣ

ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ  
& ΚΗΠΟΣ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

      >> >>

ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 
ΑΦΡ ΜΕΓΑΡΟ & ΚΗΠΟΣ   >> >>

      >> >>

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΕΣΠ ΜΕΓΑΡΟ & ΚΗΠΟΣ   >> >>

ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΛΟΥΙΖΟΥ ΜΕΓΑΡΟ & ΚΗΠΟΣ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

     

 

ΟδΟΣ 
φιλιΠΠΟυΣη 
(κ2)      
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      ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΧΡΥΣ ΟΙΚΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΟΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΗ   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Λ ΧΟΝΔΡΗ
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ

      ΣΑΛΗΧ ΖΕΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

      >> >>

      ? ?

      ? ?

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι ΑΠΟΘΗΚΗ   ? ?

>> >>   ? ?

      ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Α ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΠΑΝΑΓΟΥ Α ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

     

 
ΟδΟΣ ιωανν.
λΟυιζιδη (κ3)      

      ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΜΟΥΣΤΑ ΕΦ ΦΟΥΡΝΟΣ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΟΥ ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   >>
ΣΤΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

>> >>   ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΧΡΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν. ΦΟΥΡΝΟΣ   ΑΓΓΕΙΑΔΗ Γ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΣΙΛΛΕΡ Β
ΣΤΕΝΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ      

>> >>   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΟΡΑΠΗ >>   ΒΑΖΑΝΑΣ Ι ΦΟΥΡΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ Χ >>      

ΛΟΥΚΑΚΗ >>   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

>> >>   >> >>

ΚΑΚΚΙΡΗ Γ ΧΡΥΣ ΟΙΚΙΑ   ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

      ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛ ΑΠΟΘΗΚΗ

? ΟΙΚΙΑ      

      ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛ ΑΠΟΘΗΚΗ

? ΟΙΚΙΑ      

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ ΑΠΟΘΗΚΗ      

         

 
ΟδΟΣ γέωρ 
τΣακκιρη (κ4)      
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δημοσίου ΑΠΟΘΗΚΗ   ΜΟΥΣΑΝΗ-ΚΟΥΡΜΑΝΗ ΟΙΚΙΑ

      >> >>

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΣΑΡΑΦΗ ΓΡΗΓ >>

      ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν. >>

        >>

ΣΑΡΑΦΗ Β       ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

      ΠΕΤΡΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑ      

      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Α ΑΠΟΘΗΚΗ

      >> ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

         

 
ΟδΟΣ βαΣ 
Σαραφη (κ5)      

    2 ΤΟΥΡΜΑΝΟΥ 
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

? ΑΠΟΘΗΚΗ 4 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡ
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

? ΑΠΟΘΗΚΗ 6 >>
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

    8 ΣΑΡΑΦΗ ΓΡ
ΟΙΚΙΑ &
ΑΠΟΘΗΚΗ

? ΑΠΟΘΗΚΗ 10 ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν.
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

    12 ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΑΡΑΦΗ Β ΟΙΚΙΑ 14 ΠΕΤΡΙΔΟΥ (ΚΑΡΑΜ)
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

     
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
Χ’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΤΩΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ

ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ ΟΙΚΙΑ   >> ΓΡΑΦΕΙΟΝ

     

 

ΟδΟΣ γαρ 
γαρΟυφαλλΟυ 
(κ6)    

ΚΑΡΑΚΝΙΓΛΗ ΟΙΚΙΑ      

? >>   ΘΕΟΔΩΡΟΖΟΓΛΟΥ Χ’Γ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦ >>   ? ΟΙΚΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦ >>   ? ΟΙΚΙΑ

ΕΦ ΕΓΙΠ >>      
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ΧΑΤΧΗ ΜΙΕΜΕΤ? >>      

     

 

ΟδΟΣ χαρ 
καραΜιχαλη 
(κ7)      

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΥΡ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΙΛ ΕΦ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

>> ΑΠΟΘΗΚΗ   >> ΑΠΟΘΗΚΗ

>> >>      

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΛΑΖΑΡΙΔΗ Γ ΑΠΟΘΗΚΗ

>> ΜΕΓΑΡΟΝ   >> ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χ’Β ΟΙΚΙΑ      

>> ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ >>   ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΗΠΟΣ

ΔΑΜΙΑΝ ΝΟΥΡΗ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ      

     
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
(ΚΟΦΤΕΡΑ) ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
Χ’ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ   ?

ΟΙΚΙΑ 
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΜΕΜΕΤ ΚΙΣΛΗ ΟΙΚΙΑ   ? ΧΑΛΑΤΟ

      ?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣΟΓΛΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ   ?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

ΜΟΥΣΤΑ ΕΦ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

      ?
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & 
ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΑ

?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ   ?  

? >>   ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ? ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

>> ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ ΤΑΧΗΝΟΠΟΙΕΙΟ

  >>   ΛΟΥΙΖΙΔΗ Χ΄Ν.?
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & 
ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΑ

? >>     ΦΟΥΡΝΟΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜΜ
ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    

ΟΙΚΙΑ & 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

       
ΓΩΝΙΑΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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ΟδΟΣ αντ 
κΟφτέρΟυ (κ8)      

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   δημαρχείο παλαιό  

ΣΑΡΑΦΗ ΚΡΙΕΖΗ >>      

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

         

ΠΑΥΛΙΔΗ ΧΑΡ ΚΗΠΟΣ   ΜΙΓΡΙΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΚΟΦΤΕΡΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ & ΚΗΠΟΣ   Χ’ΜΙΓΡΙΑΝ
ΜΕΓΑΡΟ
& ΚΗΠΟΣ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΧΟΤΖΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΙΚΙΑ      

ΜΟΥΣΤΑ ΕΦ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

>> >>      

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ      

      ΣΑΛΗΛ ΖΕΚΗ 
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

     

 

ΟδΟΣ 
ΣυντέχνιαΣ 
βυρΣΟδέΨων 
(κ9)      

ΧΑΒΑΤΖΙΑ ΣΑΒ ΟΙΚΙΑ   ? ΟΙΚΙΑ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΙΑ

Δημαρχείο νέο        

      ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ      

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ΠΕΓΚΛΗ Θ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΣΟΥΤΑΛΑ ΕΛΕΝΗΣ ΟΙΚΙΑ      

      ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΩΝ
ΜΕΓΑΡΟ
& ΚΗΠΟΣ

ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΕΜ ΟΙΚΟΠΕΔΟ      

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΛ ΧΑΛΑΤΟ   ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

τουρκικό 
παρθεναγωγείο     ΜΑΝΤΟΥ? ΡΟΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

     



ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

256

 

ΟδΟΣ ΘραΣ.
φιλιΠΠΟυΣη 
(κ10)      

? ΟΙΚΟΠΕΔΟ   ? ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 
ΠΑΡΟΔΟΙ

     

αριστερά δυτική Πλευρά δεξιά ανατολική Πλευρά

 

ΠαρΟδΟΣ Μιχ 
φιλιΠΠΟυΣη 
(Π1)      

ΠΑΚΑΡΟΣ Δ ΟΙΚΙΑ      

ΚΡΗΤΙΚΑΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑ   ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ Μ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΚΩΤΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ   >> ΟΙΚΙΑ

      >> ΟΙΚΙΑ

      ΒΡΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝ ΟΙΚΙΑ

      ΒΡΟΥΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΟΙΚΙΑ

      ΧΕΣΤΡΑΣ Ι ΟΙΚΙΑ

      ΧΕΣΤΡΑΣ Ι ΟΙΚΙΑ

      ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΙΑ

      ΦΕΡΤΕΚΛΗ ΜΑΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑ

      ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΑΡΜ ΟΙΚΙΑ

      ΖΟΥΡΝΑ Ν ΟΙΚΙΑ

      ΚΙΝΝΟΥ ΑΝ ΟΙΚΙΑ

      ΚΟΥΦΑΝΑ ΑΝ ΟΙΚΙΑ

      ΜΑΝΗΚΑΡΟΥ ΟΙΚΙΑ

      ΤΣΙΝΕΚΗ Β ΟΙΚΙΑ

     

 
ΠαρΟδΟΣ Μιχ. 
λΟυιζιδη (Π2)    

     

 

ΠαρΟδΟΣ 
χ’κωΣταντη 
(Π3)      

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι
ΚΑΤΩ ΠΑΤΩΜΑ 
ΟΙΚΙΑ   ? ΧΑΛΑΤΟ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι >>   ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΟΙΚΙΑ

ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ι >>   ΔΙΑΚΟΥΜΑΣ ΟΙΚΙΑ
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ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΡΑΓΚΑ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χ’Β ΑΠΟΘΗΚΗ

     

 

ΠαρΟδΟΣ 
ΜαριΟτΟυλαΣ 
λαζΟυ? (Π4)    

   ΜΑΡΙΟΤΟΥΛΑ ΛΑΖΟΥ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ

   ΠΑΝΟΥ Π >>

   ?  

   ?  

     

 

ΠαρΟδΟΣ 
γιαγκιλιτζη 
(Π5)      

?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ   ?

ΟΙΚΙΑ
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

?
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ   ΓΙΑΓΚΛΙΤΣΗ

ΟΙΚΙΑ
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

      ? ΧΑΛΑΤΟ

      ? ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΑ

     

 

ΠαρΟδΟΣ χ’έΜΜ 
ΘέΟδΟΣιαδη 
(Π6)      

ΣΑΛΗΧ ΖΕΚΗ (ΕΜΜ 
ΘΕΟΔ/ΔΟΥ) ΟΙΚΙΑ      

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Χ’ΕΜΜ ΑΠΟΘΗΚΗ      

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ Χ’ΕΜΜ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   Χ’ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΣΑΛΑΔΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ      

ΠΑΥΛΙΔΗ Χ’ΣΑΒΒΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ   Χ’ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ε
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗ Χ’ΣΑΒΒΑ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

>> ΟΙΚΙΑ & ΚΗΠΟΣ   κοινότητος Γραφείο

        Οικία

       

 

ΠαρΟδΟΣ 
ΠατρΟΣ 
διΟνυΣιΟυ (Π7)      
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βρύση αγίου νικολάου        

         

 

ΠαρΟδΟΣ 
χαριτωνιδη 
(Π8)      

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Γ ΟΙΚΙΑ   ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ   ΚΡΙΕΖΗ ΙΩΑΝΝ >>

      ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ >>

       

 
ΠαρΟδΟΣ χατζη 
χαραλ. (Π9)      

ΔΕΜΗΡΤΖΗ ΣΩΤΗΡ ΟΙΚΙΑ 2 ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΑΤΟ

ΔΙΟΥΜΑΤΑΡΗ Δ ΦΟΥΡΝΟΣ 4 ΧΑΤΖΗ ΣΑΒΒΑ ΧΑΡ ΠΕΡΙΒΟΛΙ

>> ΟΙΚΙΑ      

  ΣΤΑΥΛΟΣ      

         

 

ΠαρΟδΟΣ 
γέωργαλλιδη 
(Π10)      

    2 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΚΩΝ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

Τ   4 ΚΑΛΗΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ

Ι   6 ΚΑΤΗΡΤΖΗ ΜΙΧ >>

Π   8 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΠΙΠΙΝΑΣ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

Ο   10 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΟΥΣΑΣ >>

Τ   12 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΡΓ ΚΗΠΟΣ

Α   14 ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

    16 ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ
ΟΙΚΙΑ
ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ

         

 

ΠαρΟδΟΣ 
ιακωβΟυ βαΣ 
(Π11)      

ΑΛΗ ΕΦ
ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ & 
ΚΗΠΟΣ 2 ΑΛΗ ΕΦ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΧΑΣΑΠΗ Β ΟΙΚΙΣΚΟΣ 4 ΚΑΦΕΤΖΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΣ
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>> >> 6    

    8    

     

 
ΠαρΟδΟΣ 
δαΜιανΟυ (Π12)   (ΚΕΝΗ)  

       

 

ΠαρΟδΟΣ 
ακρΟΠΟλέωΣ 
(Π13)      

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΧΡΥΣ ΧΑΛΑΤΟ 2 ΣΟΥΡΟΥΚΛΟΥ
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

ΑΠΑΤΖΗ Γ ΟΙΚΙΣΚΟΣ 4 ΚΡΙΕΖΗ ΕΣΩΤΕΡ ΟΙΚΙΑ

>> >> 6 >> ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    8 >> >>

    10 ΕΦ ΧΑΣΑΝ 
ΟΙΚΙΑ
ΔΙΩΡΟΦΟΣ

         

 
ΠαρΟδΟΣ 
κακιΟυ (Π14)   (ΚΕΝΗ)  

     

 
ΠαρΟδΟΣ κων 
αλικαρη (Π15)      

 
αριστερά των 
ανερχομένων      

ΑΓΑ ΜΕΜΕΤ ΟΙΚΙΣΚΟΣ 2 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΜΜ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    4 ΚΟΥΛΑΚ ΓΙΩΡΓΗ >>

    6
ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ Κ ΙΟΡΔΑΝΗ 
Β >>

    8 ΤΟΥΓΛΗ Κ >>

      ΚΗΙΖΟΥ Ι >>

 
δεξιά των 
ανερχομένων      

    10 ΚΟΥΖΙΟΥ ΠΑΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

    12   >>

    14   >>

    16   >>

     

 
ΠαρΟδΟΣ 
αρχαιων (Π16)   (ΚΕΝΗ)  
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ΠαρΟδΟΣ 
ΣταυριανΟυ 
(Π17)   (ΚΕΝΗ)  

     

 

ΠαρΟδΟΣ 
τΟυρκικΟ 
νέκρΟταφέιΟ 
(Π18)    

     

 
ΠαρΟδΟΣ 
αδριανΟυ (Π19)  (ΚΕΝΗ)  

     

 

ΠαρΟδΟΣ 
χ’αντωνιΟυ 
(Π20)  (ΚΕΝΗ)  

     

 

ΠαρΟδΟΣ β. 
χριΣτΟφιδη 
(Π21)  (ΚΕΝΗ)  

     

 

ΠαρΟδΟΣ γ. 
κρέΜΜυδα 
(Π22)  (ΚΕΝΗ)  

     

 
ΠαρΟδΟΣ 
Στένη (Π23)  (ΚΕΝΗ)  

         

 
ΣυνΟικιέΣ 
ΜακρηΣ      

ΧΑΒΑΤΖΙΑ        

ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΠΑΚΑ        

ΜΥΡΓΙΑΝ ΕΦ ΟΙΚΙΑ      

ΠΕΓΚΛΗ Κ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

ΒΡΟΥΧΟΥ ΤΡΙΑΝ >>      

ΒΡΟΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝ ΟΙΚΙΣΚΟΣ      

ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ Ι ΟΙΚΙΑ      

ΨΑΡΑΔΩΝ (Νο 1-25)        

Γ. ΜΑΡΑΚΑ        
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ΑΡΕΖΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ      

ΒΟΥΒΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ >>      

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗ >>      

ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΝΝΑΣ >>      

Χ’ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΧΑΛΑΤΟ      

ΝΙΚΗΤΑ 
(ΟΡΓΑΝΟΠΕΚΤΗ) ΟΙΚΙΣΚΟΣ      

ΜΑΡΑΚΑ >>      

  >>      

  >>      

? ΧΑΛΑΤΟ      

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ        

ΦΡΑΓΚΟΡΑΦΤΗ 
ΑΝΕΖΑΣ

ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ      

ΦΡΑΓΚΟΡΑΦΤΗ Γ >>      

ΣΤΕΦΑΝΗ >>      

ΚΟΥΛΛΙΝΑΣ Μ ΟΙΚΙΑ ΔΙΩΡΟΦΟΣ      

ΒΑΛΣΑΜΟΥΣ
ΟΙΚΙΑ 
ΜΟΝΩΡΟΦΟΣ      

ΙΩΣΗΦ >>      

>> >>      

ΒΑΖΑΝΑΣ Ι >>      

ΔΕΜΗΡΤΖΗ ΣΩΤ 
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ      

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΑ      

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΥΓΕΡ ΟΙΚΙΑ      

? ΔΕΝΔΡΩΝΑΣ      

ΤΟΥΡΚΙΚΗ        
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