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Βίντεο του Ανταμώματος στο youtube

Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ - 3ο Αντάμωμα Απανταχού Μακρηνών Λιβισιανών 02.10.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=QDmmavNlixg



3ο Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών  Πρακτικά  Αιγάλεω 2 Οκτωβρίου 2021

6



3ο Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών  Πρακτικά  Αιγάλεω 2 Οκτωβρίου 2021

7

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΛΥΚΙΑ»

Η Λυκία είναι η γεωγραφική περιοχή απέναντι από τη Ρόδο, με σημαντικό και αδιάλειπτης πα-
ρουσίας πολιτισμό από την 3η χιλιετία π.Χ. ως το 1922 και σημαντικότερες κοινότητες πριν την 
Έξοδο τη Μάκρη, το Λιβίσι και τα Μύρα. Το Λιβίσι, ως μια μοναδική περίπτωση Μικρασιατικού 
χωριού που έχει μείνει ακατοίκητο από το 1922, θεωρείται από Έλληνες και Τούρκους σύμβολο 
της Ελληνο - Τουρκικής φιλίας και της Ανταλλαγής Πληθυσμών καθώς και σημαντικό μνημείο Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς.

Η Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που συστά-
θηκε από απογόνους Μικρασιατών από τη Μάκρη και το Λιβίσι της Μικράς Ασίας. Σκοπός της 
«ΛΥΚΙΑΣ» - μεταξύ άλλων - είναι η διάσωση της Μικρασιατικής Μνήμης και του Μικρασιατικού 
Πολιτισμού, η συλλογή, ψηφιοποίηση και μελέτη ιστορικού υλικού για τη Λυκία από αρχεία εσω-
τερικού, εξωτερικού και οικογενειακά αρχεία, η μετάφραση των οθωμανικών και ξένων αρχείων 
που αφορούν τη Μάκρη και το Λιβίσι, η προετοιμασία των πατριωτών για τη διοργάνωση ετήσι-
ων Ανταμωμάτων των Απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών, η έκδοση ιστορικών βιβλίων, η δημι-
ουργία ψηφιακού αρχείου και μουσείου, η αλληλεγγύη προς τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και η 
προώθηση της Ελληνο - Τουρκικής φιλίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

Για την ενημέρωση - κινητοποίηση απογόνων και τη συλλογή οικογενειακών μαρτυριών και 
αρχείων, η «ΛΥΚΙΑ» ξεκίνησε οδοιπορικό ανά την Ελλάδα, για να καλυφθούν όλα τα κύρια μέρη 
όπου εγκαταστάθηκαν οι Μακρολιβισιανοί πρόσφυγες μετά την Έξοδο του 1922:

• 30/5/17 Αθήνα - Αιγάλεω, εκδήλωση «Μάκρη και Λιβίσι - Το Χτες, Το Σήμερα, Το Αύριο» 
υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγάλεω. (στην οδό Μάκρης στο Αιγάλεω έμειναν 100 οικ. 
Μακρολιβισιανών)

• 18/6/17 Ρόδος, εκδήλωση σε συνεργασία με τους Μικρασιάτες Ρόδου και υπό την αιγίδα 
των Γ.Α.Κ Δωδεκανήσου.

• 9/7/17 Ιεράπετρα Κρήτης, εκδήλωση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μικρασιατών 
Ιεράπετρας.

• 29/7/17 Κήρινθος Εύβοιας σε συνεργασία με τους εκεί Μακρολιβισιανούς.

• 10 - 11/11/17, εκδηλώσεις σε Ιτέα και Θήβα με τους εκεί Μικρασιατικούς Συλλόγους.

• 02/05/18 αντίστοιχη εκδήλωση στη Δραπετσώνα.

• 04/10/18 αντίστοιχη εκδήλωση στη Ρόδο.
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Στις 15 - 17/6/17 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα Μικρασιατικά παράλια (Μάκρη - Λιβίσι) και 
συνάντηση με αρχιτέκτονες και κοινοτικούς εκπροσώπους της Μάκρης (Fethiye) με τους οποίους 
η ΛΥΚΙΑ διατηρεί άριστες σχέσεις και επικοινωνία.

Στις 17/12/2017 έγιναν τα εγκαίνια των γραφείων της ΛΥΚΙΑΣ στο Αιγάλεω κατόπιν ευγενικής 
παραχώρησης ενός ορόφου από το ιδιόκτητο κτίριο της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων, με την 
οποία πλέον συστεγαζόμαστε. Στα εγκαίνια παρέστη τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον 
αντιδήμαρχο Μάκρης/Fethiye, προσκεκλημένη της ΛΥΚΙΑΣ και του Δήμου Αιγάλεω.

Στις 24/06/2018 η ΛΥΚΙΑ διοργάνωσε με τη συμμετοχή 500 πατριωτών και φίλων από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, στο Πνευματικό Κέντρο «Ελληνικό Μολύβι» του Αιγάλεω - Αθήνας, το 1ο 
Αντάμωμα των απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών, με ομιλίες και χαιρετισμούς από όλες τις 
περιοχές εγκατάστασης των Μακρηνολιβισιανών προσφύγων, εντός και εκτός Ελλάδος, παρου-
σιάσεις τριών νέων εκδόσεων (Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία - Παραμύθια Μάκρης & Λιβισιού 
- Χρονογραφήματα Πλάτωνα Μουσαίου, εγγονού του μεγάλου Δασκάλου του Λιβισιού Μιχαήλ 
Μουσαίου) και αφιέρωμα στη μουσική και το χορό της περιοχής, με τη συμμετοχή του ΚΕΠΕΜ 
(Κέντρο Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής - Αρχείο του Σίμωνα Καρά), του Λυκείου 
των Ελληνίδων Ραφήνας και σπουδαίων μουσικών.

Στις 5 - 8 Οκτωβρίου, η ΛΥΚΙΑ οργάνωσε μετάβαση στη Μάκρη (Fethiye) και το Λιβίσι (Kayaköy) 
συνοδεία του Δημάρχου και Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αιγάλεω (προσκεκλημένοι του Δήμου 
Μάκρης-Fethiye) και 100 πατριωτών. Σκοπός της επίσκεψης, το προσκύνημα στα πάτρια και η συ-
νάντηση με Τούρκο Δήμαρχο και εκπροσώπους του τοπικού Αρχιτεκτονικού Επιμελητηρίου, για 
συζητήσεις σχετικά με κοινές δράσεις στον τομέα της ιστορικής έρευνας και της συντήρησης του 
Λιβισιανού οικισμού. Στις 07 Οκτωβρίου, σε επίσημη εκδήλωση - υποδοχή του Δήμου Μάκρης/
Fethiye έγιναν ομιλίες /παρουσιάσεις της ΛΥΚΙΑΣ και Τούρκων πανεπιστημιακών καθώς και συγκι-
νητική παρουσίαση του τοπικού Δήμου, αφιερωμένη στη φιλία των δυο λαών.

Στις 15 Ιουνίου 2019 η ΛΥΚΙΑ επισκέφθηκε τους Μακρηνούς - Λιβισιανούς στη Μασσαλία και 
συνδιοργάνωσε στο Port De Bouc με το Σύλλογο Φωκαέων Παλαιάς Φωκαίας «Αγία Ειρήνη» και 
τοπικούς συλλόγους σχετική εκδήλωση.

Στις 23 Ιουνίου 2019 η ΛΥΚΙΑ διοργάνωσε με συμμετοχή 400 πατριωτών και φίλων από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό (Αυστραλία κ Αμερική), στο Πνευματικό Κέντρο «Ελληνικό Μολύβι» στο 
Αιγάλεω, το 2ο Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών, με ομιλίες - χαιρετισμούς 
από όλες τις περιοχές εγκατάστασης των Μακρηνολιβισιανών προσφύγων εντός και εκτός Ελλά-
δας, παρουσίαση του Ψηφιακού Αρχείου (www.lycia.gr) και του Αρχείου Μαρτυριών της ΛΥΚΙΑΣ, 
παρουσιάσεις τριών νέων εκδόσεων («Πρακτικά 1ου Ανταμώματος», «Η Ιστορία μας 1848 - 1922 
- Μιχάλη Δελησάββα», «Μάκρη & Λιβίσι Μικράς Ασίας, Ο Τόπος & Οι Άνθρωποι - έκδοση ΛΥΚΙΑ»), 
αφιέρωμα στη Λιβισιανή Αρχιτεκτονική (Κώστας Κατσιγιάννης, πρώην Γεν. Δντης Ε.Ο.Τ), στο Λιβι-
σιανό Ιδίωμα (Ιώ Μανωλέσσου - Τμ. Ιδιωμάτων Ακαδημίας Αθηνών) και στους Μακρηνολιβισια-
νούς Μουσικούς (Δημήτρης Μαντζούρης - Αρχείο Σίμωνα Καρρά). 

Στις 22 Ιουλίου 2019, η ΛΥΚΙΑ οργάνωσε εκδήλωση για τους Μακρηνούς - Λιβισιανούς της Σά-
μου, με τη συνεργασία του Συλλόγου Μικρασιατών Σάμου και με θέμα «Μάκρη κ’ Λιβίσι - Το Χτες, 
Το Σήμερα, Το Αύριο»

Στις 30 Αυγούστου 2019 η ΛΥΚΙΑ οργάνωσε συνάντηση με τους Μακρηνούς - Λιβισιανούς της 
Ιεράπετρας, με τη συνεργασία του τοπικού Συλλόγου Μικρασιατών

Στις 5 - 8 Οκτώβρη 2019 η ΛΥΚΙΑ οργάνωσε για 2η συνεχόμενη χρονιά μετάβαση στη Μάκρη 
(Fethiye) και το Λιβίσι (Kayaköy) συνοδεία του Δημάρχου και Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αι-
γάλεω (προσκεκλημένοι του Δήμου Μάκρης, Fethiye) και 100 πατριωτών. Σκοπός της επίσκεψης, 
το προσκύνημα στα πάτρια και η συνάντηση με Τούρκο Δήμαρχο και εκπροσώπους του τοπικού 
Αρχιτεκτονικού Επιμελητηρίου, για συζητήσεις σχετικά με κοινές δράσεις στον τομέα της ιστορι-
κής έρευνας και της συντήρησης του Λιβισιανού οικισμού. 
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Στις 3 Νοέμβρη 2019 ο Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Θήβας και η ΛΥΚΙΑ διοργάνωσαν μια συγκινη-
τική τιμητική εκδήλωση στο Μιχάλη Δελησάββα, με συμμετοχή πολλώ ν πατριωτών και φίλων.

Στις 2 Οκτώβρη του 2021 η ΛΥΚΙΑ διοργάνωσε στο ανοιχτό θέατρο Αιγάλεω «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩ-
ΤΗΣ» το 3ο Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών-Λιβισιανών, παρουσιάζοντας 6 νέες εκδόσεις 
και την ψηφιοποίηση των ιστορικών αρχείων της (με την ευγενή χορηγία του ΥΠ.ΠΟ.Α) σε πλήθος 
πατριωτών απο την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΛΥΚΙΑΣ 

• ΟΓΚΟΣ: 25.000 ΤΕΚΜΗΡΙΑ - 250GB

• ΕΙΔΟΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ - ΧΑΡΤΕΣ - ΦΩΤΟ - ΗΧΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥ-
ΣΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Έχουν, ήδη, ληφθεί μαρτυρίες, στοιχεία και γενεαλογικά δέντρα από 400 οικογένειες.

Έχουν, ήδη, μεταφραστεί τα περισσότερα Οθωμανικά αρχεία που αφορούν στη Μάκρη και στο 
Λιβίσι.

Έχουν, ήδη, συλλεχθεί και μεταφραστεί τα σημαντικότερα ιστορικά αρχεία, εντός και εκτός Ελλά-
δας (αρχεία ΥΠ. ΕΞ. Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Αγγλίας)

Για την ευρύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων και την άνετη πρόσβαση των μελετητών 
δημιουργήθηκε ο ιστότοπος Ψηφιακό Αρχείο ΛΥΚΙΑΣ www.lycia.gr, όπου σταδιακά θα αναρτηθεί 
το σύνολο του ανωτέρω αρχειακού υλικού μετά την ψηφιοποίησή του. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΕ «ΛΥΚΙΑ» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α

Από ιδρύσεώς της, η «ΛΥΚΙΑ» στηρίζεται οικονομικά για τις δράσεις της σε λίγους φιλότιμους 
πατριώτες, ενώ το 2021 για πρώτη φορά η «ΛΥΚΙΑ» επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) παίρνοντας τη μεγαλύτερη επιδότηση μεταξύ των Μικρασιατι-
κών Φορέων που υπέβαλλαν αίτηση χορηγίας για δράσεις 100 χρόνια από την Καταστροφή. Με 
τη βοήθεια του Υπουργείου, η ΛΥΚΙΑ μπορεί να συνεχίσει τη διάσωση της Μικρασιατικής μνήμης 
μέσα από νεότερες εκδόσεις και ψηφιοποίηση ιστορικού υλικού, όπως περιγράφεται παρακάτω

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΑΚΡΗΣ-ΛΙΒΙΣΙΟΥ

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

• ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΚΡΗΣ-ΛΙΒΙΣΙΟΥ & ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ανακοίνωση χορηγιών ΥΠ.ΠΟ.Α για τη Μικρασιατική Μνήμη, 100 χρόνια από το 1922 (27.07.21): 
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3894

Με εκτίμηση

Τάσος Κακλαμάνης (Χημικός Μηχανικός/Ερευνητής) - Εύα Αχλάδη (Τουρκολόγος) 

Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Σαμψούντος 6, Αιγάλεω, 12242, Τηλ +30 6977 841099

Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com, 

Facebook: Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» - Society of Historical Research “Lycia”
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΛΥΚΙΑ»
3ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΚΡΗΝΩΝ - ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Α’ ΜΕΡΟΣ: «ΜΑΚΡΗ & ΛΙΒΙΣΙ, ΤΟΠΟΙ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΜΝΗΜΕΣ»

18.00-18.30 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

18.30-18.40 Χαιρετισμοί: Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Πανιερώτατος Κος Ιώβ, Δημάρχος Αι-
γάλεω, Πατριώτες Εξωτερικού

18.40-18.55 Απολογισμός & Μελλοντικά Σχέδια «Ε.Ι.Ε ΛΥΚΙΑ» (Τάσος Κακλαμάνης, Χημικός 
Μηχανικός - Ερευνητής - Συγγραφέας - Μουσικός - Διαχειριστής Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ)

18.55-19.15 Παρουσίαση Βιβλίου «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ ΜΟΥ» (Kώστας Κατσιγιάννης, 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.- Πρ.Γεν.Δ/ντης ΕΟΤ - Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού ICOMOS)

19.15-19.30 Παρουσίαση Βιβλίου «Η ΛΥΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟY 1821» (Νίκος Ουζούνο-
γλου, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων.Μηχ/κων & Μηχ.Ηλ.Υποογιστών Ε.Μ.Π. - Πρόεδρος ΟΙ.ΟΜ.
ΚΩ) 

19.30-19.45 Παρουσίαση Βιβλίου «Η ΛΥΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19ου & 20ού ΑΙΩΝΑ» (Σάββας 
Τσιλένης, Δρ. Αρχιτεκτονικής Π/δομίας - Πρ. της Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής)

19.45-20.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ “ΛΥΚΙΑΣ» 

Β’ ΜΕΡΟΣ: «Ο ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 

Χαιρετισμός: Μιχάλης Δελησάββας (Ιατρός Δρ.Παιδιατρικής - Συγγραφέας - Ποιητής 
- Λαογράφος)

20.20-20.35 Παρουσίαση Βιβλίου «ΛΙΒΙΣΙΑΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» (Κώστας Πούλος, 
Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας) 

20.35-20.50 Παρουσίαση Βιβλίου «Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ» (Βασίλης Μουσαί-
ος, Επιχειρηματίας - Επίτιμο Μέλος ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ - Χορηγός)

20.50-21.00 Βραβεύσεις & Αποφώνηση Ανταμώματος (Ευαγγελία Αχλάδη, Αρχιβιβλιοθηκο-
νόμος Σισμανογλείου Βιβλιοθήκης Κωνσταντινούπολης - Ερευνήτρια - Διαχειρίστρια ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ)

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ, ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΞΙΩΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Ευαγγελία Αγαπητού & Δημήτρης Αλεξάνδρου (Φιλόλογοι - Συγγραφείς)

ΕΚΘΕΣΗ: «ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ»

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Ειρήνη Εκίζανα, Αρχιτέκτων - Σκιτσογράφος
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
(Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας)

Κύριε Δήμαρχε του Αιγάλεω, κύριε Γιάννη Γκίκα, κύριε Αντιδήμαρχε, Εκπρόσωποι Φορέων και 
Συλλόγων, αγαπητοί και αγαπητές συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 

Το όμορφο αυτό ταξίδι συνεχίζεται αυτός είναι ο τρίτος μεγάλος σταθμός, το τρίτο μας Αντάμω-
μα, με πολλούς όμως ενδιάμεσους σταθμούς και στάσεις γιατί οι μεγάλοι σταθμοί προϋποθέτουν 
αυτές τις μικρές στάσεις. Γράφουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες και νομίζω ότι και 
μεις γράφουμε μια πολύ ωραία ιστορία.

Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς, υπάρχει μια μικρή αλλαγή ως προς τη διαδικασία και 
το πρόγραμμα και λόγω του καιρού. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, ζητήσαμε από τους αγαπητούς 
παρουσιαστές και ομιλητές να είναι όσο γίνεται πιο σύντομοι ούτως ώστε στις 8 η ώρα, αν είναι 
δυνατόν, να είμαστε στον μπουφέ και νομίζω ότι σ’ αυτές τις παρεούλες και τα πηγαδάκια γίνο-
νται και λέγονται και τα πιο ωραία.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους χαιρετισμούς. Θα προβάλλουμε τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκό-
που Τελμησσού, Πανιερώτατου κ. Ιώβ.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΣ ΚΟΣ ΙΩΒ

Καταγόμενοι από τις αλησμόνητες πατρίδες, τη Μάκρη και το Λιβίσι της Μ. Ασίας, τα αγαπητά 
μέλη της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών ΛΥΚΙΑ με ιδιαίτερη χαρά σας αποστέλλω τους χαιρετι-
σμούς μου με αυτό το μήνυμα σε video για τη συνάντησή σας στην Αθήνα. Δυστυχώς βρίσκομαι 
σε συνθήκες πανδημίας που δεν μου επιτρέπουν να ευρίσκομαι μαζί σας σ’αυτή τη σημαντική 
εκδήλωση. Η πανδημία έχει αναστατώσει όλους μας τα τελευταία δύο χρόνια και μας αφαίρεσε 
τη χαρά να συναντιόμαστε τόσο συχνά όσο θα επιθυμούσαμε και προπάντων να ταξιδεύσομε 
στην πατρίδα σας, στη γη των προγόνων σας. Παρά ταύτα εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου διότι 
η δραστηριότητα της Ένωσής σας δεν διεκόπη. Επίσης αυτή η περίοδος αποδείχθηκε ευεργετι-
κή για την έκδοση πολλών βιβλίων που αναφέρονται στην πολιτιστική σας χειρονομία και θα 
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παρουσιαστούν σήμερα στην εκδήλωση. Εύχομαι η συνάντηση να δώσει την ευκαιρία για να 
συναντηθείτε ξανά και να ανταλλάξετε γόνιμες απόψεις και με την ελπίδα να μου δοθεί σύντομα 
η χαρά να είμαι και γω ανάμεσά σας σε φυσική παρουσία. Σας ευλογώ και σας διαβεβαιώνω για 
την πατρική και αδελφική μου αγάπη. Ο Θεός να σας φυλάττει και να σας προστατεύει.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Θα παρακαλέσουμε τον οιωνεί οικοδεσπότη και συμπατριώτη ως προς 
την αιγαλεώτικη εδώ παρουσία μας τον κ. Δήμαρχο να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Ελάτε 
κ. Δήμαρχε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι από τις στιγμές που είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά 
για μένα, ως δήμαρχος της πόλης, να κηρύξω την έναρξη του 3ου συναπαντήματος. Έχουμε παρα-
κολουθήσει από την αρχή όλες τις διαδικασίες, με τους περισσότερους από τα ταξίδια που είχα-
με κάνει στη Μάκρη και στο Λιβίσι γνωριζόμαστε. Ο Δήμος Αιγάλεω όπως πριν όπως πάντα θα 
είναι πάντα δίπλα σας και θα αγκαλιάζει αυτή τη διαδικασία γνωρίζοντας και τα παιδιά και τους 
ανθρώπους που ασχολούνται με όλη αυτή τη διαδικασία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας και 
καλές εργασίες στο 3ο συναπάντημα. Σας ευχαριστώ πολύ και νάστε όλοι καλά.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Δήμαρχο. Να τονίσουμε εδώ ότι στέλνει τους 
χαιρετισμούς του, γιατί για αντικειμενικούς λόγους δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, ο Δήμαρχος 
Νέας Μάκρης κ. Στέργιος Τσίρκας, αγκαλιάζει το αποψινό αντάμωμα και μάλιστα έχει προτείνει 
το επόμενο να γίνει στη Νέα Μάκρη υπό την αιγίδα του. Θα παρακολουθήσουμε τώρα σε video 
ένα χαιρετισμό από τη μακρινή Αμερική του συμπατριώτη Γιάννη Γιαμάνη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΝΗΣ - ΧΟΡΗΓΟΣ
(Η.Π.Α)

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες καλησπέρα σας. Αν και σας καλησπερίζω εκ του μα-
κρόθεν θέλω να ξέρετε ότι δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να ταξιδέψω με το νου στον όμορφο 
χώρο στον οποίο εσείς βρίσκεστε απόψε. Έτσι, νοερώς είμαι πολύ κοντά σας. Αν και λείπω επί 
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δεκαετίες από την Ελλάδα η ψυχή μου είναι αδιάσπαστα δεμένη με τους Μικρασιάτες. Γεννήθη-
κα και μεγάλωσα στη Νέα Μάκρη. Είμαι γιος του Μιχάλη και της Δέσποινας Γιαμάνη, οι οποίοι 
ήταν λιβισιανοί. Ο πατέρας μου ήταν παιδάκι 11 ή 12 χρονών όταν ήρθε στην Ελλάδα. Παρόλα 
αυτά οι αναμνήσεις του για το Λιβίσι, το σπίτι του, την εκκλησία του Ταξιάρχη και όλα τα άλλα 
χαρακτηριστικά του τόπου ήταν βαθιές και λεπτομερείς. Και οι εξιστορήσεις του για το Λιβίσι και 
τη Μάκρη ήταν πάντα γεμάτες ζωντάνια μέχρι τα βαθιά του γηρατειά. Και πιστεύω ότι οι αναμνή-
σεις αυτές ήταν αποτέλεσμα στενών δεσμών που είχε κάνει σαν παιδάκι με τους τόπους και τους 
ανθρώπους από τους οποίους όλοι μας προερχόμαστε. Και δεν είναι μόνο οι τόποι και οι άνθρω-
ποι, αλλά και όλα τα άλλα, τα ήθη και τα έθιμα, η παιδεία, η ιστορία, οι καλές τέχνες, οι τέχνες και 
πολλά άλλα. Όλα αυτά με τα οποία εσείς με την πρωτοβουλία της Εταιρείας ΛΥΚΙΑ προσπαθείτε 
να διασώσετε. Είστε όλοι αξιέπαινοι. Να τελειώσω, θα ήθελα να δώσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες 
μου στον φίλο Τάσο Κακλαμάνη για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου έδωσε. Τέλος σας 
εύχομαι μια εξαιρετική και δημιουργική βραδιά. Καλό σας βράδυ.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τεχνολογία φέρνει κοντά μας τη Ρηνούλα την Καβούρη αυτό το υπέ-
ροχο πλάσμα που συνήθως ήταν εδώ με τη φυσική της παρουσία και τον Μιχάλη Ταλιαντζή που 
μας χαιρετούν από την μακρινή Αυστραλία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΒΟΥΡΗ-ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Αδελαΐδα-Εκκλησία Ταξιαρχών)

Ειρήνη Καβούρη. Καλησπέρα από Αδελαϊδα. Τώρα βρίσκομαι στην εκκλησία Ταξιάρχης και θα 
πω μια μικρή ιστορία και θα σας μιλήσουν ο παπα Γιάννης και ο Μιχάλης ο Ταλιαντζής και θα σας 
δώσουν και πολλές πληροφορίες. Τώρα θα σας μιλήσουν λίγο για την εκκλησία.

Παπα Γιάννης η εκκλησία ξεκίνησε το 1935 και τελείωσε το 1939. Εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 
μεταναστών από τότε στην νότια Αυστραλία. Το 1965 αποφασίστηκε να γκρεμιστεί ο ναός που 
ήταν μια εκκλησία μικρή βασιλική και χτίστηκε αυτός ο περιφερής ναός σε σχήμα ροτόντα μετά 
τρούλου. Τα θεμέλια έγιναν το 1965 και εγκαινιάστηκε το 1975. Όλοι οι Έλληνες της Αυστραλίας 
εκτιμούν αυτόν τον ναό και είναι το καμάρι των ελλήνων και ιδιαίτερα αυτών της Νότιας Αυστρα-
λίας. Υπηρέτησαν πολλοί ιερείς εδώ με πρώτο τον πατέρα Στυλιανό ο οποίος καταγόταν από το 
χωριό Λεβίσι της Μικράς Ασίας, απέναντι από το Καστελόριζο 100 χιλιόμετρα δυτικά. Ήταν διδά-
σκαλος στο χωριό του, χειροτονήθηκε ιερέας και ήρθε εδώ στην Νότια Αυστραλία και υπηρέτησε 
σε αυτόν το ναό και ταυτόχρονα ήταν και δάσκαλος στα ελληνόπουλα στα σχολεία τα ελληνικά 
που ιδρύθηκαν στη Νότια Αυστραλία. Είχε μαθητές από το Λιβίσι και στο εκκλησίασμα του όλοι 
οι επιζώντες ήταν όλοι παρόντες. Περισσότερα όμως για την ιστορία του καθεδρικού ναού και για 
τον πατέρα Στυλιανό και άλλα θέματα που αφορούν το σύλλογό σας θα σας μιλήσει ο κ. Μιχάλης 
Ταλιαντζής.

Μιχάλης Ταλιαντζής. Το 1950 ήταν περίπου 60 με 70 οικογένειες, όλες από το Λιβίσι που είχαν 
φύγει το 1922. Οι περισσότερες από αυτές τις οικογένειες ζούσαν μέχρι το 1930 γύρω από αυτήν 
την εκκλησία. Ήτανε πάντοτε υποστηρικτές της κοινότητας και της εκκλησίας. Σήμερα υπάρχουν 
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200 με 300 παιδιά εγγόνια, συγγενείς κτλ. και θα προσπαθήσω να γραφτούν στο σύλλογό σας. 
Ευχαριστώ.

Ειρήνη Καβούρη. Χαιρετισμούς και να έχετε ένα πολύ καλό συνέδριο στην Αθήνα, μπορεί να 
μην είμαστε εκεί, αλλά είναι η καρδιά μας και η ψυχή μας. Χάρηκα που στέλνω χαιρετισμούς από 
την Αδελαϊδα και ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Να είστε όλοι καλά και πολλά φιλιά.

Παπα Γιάννης. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Τις ευλογίες των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Να 
είστε καλά.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έχουμε την ευκαιρία να είναι μαζί μας ένας Μακρολιβισιανός από την 
παροικία της Μασσαλίας στη Γαλλία, ο Τζιμ Κοκκώνης και θα θέλαμε να μας πει λίγα λόγια να τον 
γνωρίσουμε από κοντά.

JEAN COCONIS 
(Μασσαλία)

Kalimera! Mé léné Yanni KOKKONIS. This is how I would have introduced myself to you without 
the MICRASSIATIKI KATASTROFI (Μικρασιατική Καταστροφή).

Today, I’m living in France, in MARSEILLE, and you noticed I don’t speak Greek.

Coming from TCHANAKALE near TROIA (Τροία), my grandfather was 17 years old, when he ar-
rived in France, with his father, brother and sisters. It was around 1915

Their name became COCONI, while the name of his brother was translated in COUCOULIS.

He got married in MARSEILLE in august 1927 with my grandmother ATHINA KARATZA born in 
MAKRI around 1910. ATHINA left MACRI with her mum Roussa PLOUMATOU and her 6 brothers 
and sisters. They arrived in MARSEILLE in 1923 after few months in Piraeus (ο Πειραιάς). In MACRI, 
they were living in a house in Mesea Panaya and their closest neighbours were Nikandros PHILO-
TAS and Michali SCORZOPANOS. I have very few information about the different steps between 
MACRI and GREECE. I do think they came through Ródos (Ρόδος). Thank you to Tassos and LYCIA to 
give me the occasion to complete these dark pages of my family history.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Οι πατριώτες Μακρολιβισιανοί από τη Ρόδο μας στέλνουν την αγάπη 
και τους χαιρετισμούς τους και ταυτόχρονα ένα πολύ ακριβό και υπέροχο δώρο. Είχα τη φαεινή 
ιδέα και η Άννα η Γρηγοριάδου την υλοποίησε. Μας έφτιαξε λοιπόν σε ένα χρυσοκέντητο κάδρο 
το σήμα της ΛΥΚΙΑΣ και μας το στέλνει στη μνήμη τον μακρολιβισιανών προγόνων της, με την 
αγάπη και όλο το μεράκι μιας μακρολιβισιανής. Είναι έργο τέχνης πραγματικά.
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Λοιπόν, να μπούμε στο κυρίως μέρος, το κυρίως πιάτο που λένε.

Πρέπει να είναι σύντομο. Μου ζήτησε ο Τάσος να είμαστε όλοι σύντομοι. Ελπίζω να τηρήσει την 
εντολή που έδωσε σε μένα.

Να μιλήσει για τον απολογισμό, τα μελλοντικά σχέδια της ΛΥΚΙΑΣ. Τώρα είναι γνωστά τα άλλα 
Χημικός Μηχανικός, Συγγραφέας, Ερευνητής, Μουσικός, Διαχειριστής.
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Α’ Μέρος: Μάκρη & Λιβίσι, Τόποι - Άνθρωποι - Μνήμες

17

Α’ ΜΕΡΟΣ

ΜΑΚΡΗ & ΛΙΒΙΣΙ
ΤΟΠΟΙ - ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΜΝΗΜΕΣ



3ο Αντάμωμα των Απανταχού Μακρηνών - Λιβισιανών  Πρακτικά  Αιγάλεω 2 Οκτωβρίου 2021

18



Α’ Μέρος: Μάκρη & Λιβίσι, Τόποι - Άνθρωποι - Μνήμες
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ΤΑΣΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
(Χημικός Μηχανικός - Διαχειριστής Ε.Ι.Ε ΛΥΚΙΑ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΥΚΙΑΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Καλησπέρα και από εμένα. Αυτή είναι μια υπόσχεση, μάλλον η μόνη υπόσχεση που δεν μπόρε-

σα να τηρήσω στη ζωή μου. Θα προσπαθήσω να σας πω δυο λόγια για το τι έχουμε κάνει και τι 
θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ για τη Μάκρη και το Λιβίσι, τις αλησμόνητες πατρίδες 
των παππούδων μας. Ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντάς σας ένα ποίημα του Αλέξη Κοκκότη. Θα 
ξεκινήσω και θα τελειώσω με ένα ποίημα. Γράφει ο Αλέκος και τα σχέδια είναι της Βέρας της 
Τζουμελέα, η οποία μας έφτιαξε, σαν γραφίστρια και τις πολύ όμορφες αφίσες της διοργάνωσης:

Σκάψαν τη γη και έριξαν μέσα το σπόρο που έφεραν σ’ ένα μαντήλι στον κόρφο τους
Περίμεναν, περίμεναν πολύ, όμως κάποια μέρα ο σπόρος έδεσε σε πείσμα των ντόπιων
Τότε άνθισαν, φούντωσαν και ζυμώθηκαν με το αλάτι της νέας θάλασσας και της νέας γης
Προσπαθώντας να συνδέσουν τα κύματα και τα κεριά ενός ρημαγμένου ονείρου.

Μας άρεσε πολύ και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το ποίημα του Αλέκου.

Έχουν περάσει πολλά από τότε που βρεθήκαμε τελευταία φορά. Εγώ προσπαθώ να κάνω το 
τραγικό λίγο αστείο αν και καμιά φορά είναι δύσκολο. Έχουμε μπλέξει με τον κορονοϊό, ελπίζω 
να ξεμπλέξουμε σύντομα. Είχαμε και τις δυσκολίες με τις φωτιές και ειδικά οι πατριώτες στην 
Κεντρική Εύβοια, Φαράκλα, Κεχριές, Κήρυνθο, Κρύα Βρύση, έπαθαν μεγάλη ζημιά. Κάηκαν τα 
πάντα σχεδόν γύρω από τα χωριά, σώθηκαν τα χωριά στη Φαράκλα όμως κάηκαν και σπίτια. Το 
Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, ως εκ θαύματος σώθηκε ενώ τα πάντα γύρω του κάηκαν. Βλέπετε 
τη φωτογραφία του Αγίου μας του Ιάκωβου Τσαλίκη. Σε αυτόν το χώρο πριν ένα μήνα με τη βοή-
θεια του Δήμου κάναμε μια συναυλία με γύρω στους 30 μουσικούς και μαζεύτηκαν κάποια χρή-
ματα, λίγα, αλλά και αυτό είναι κάτι, οπότε μεθαύριο πρέπει να αποφασίσουμε και να σταλούν 
γιατί πρέπει να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους.

Λοιπόν, η οικογενειακή μας ιστορία, η ιστορία του Αιγάλεω και τι σχέση έχει η ΛΥΚΙΑ με αυτό. Η 
προγιαγιά μας Ευαγγελία Χατζηκωστή, έκανε πέντε παιδιά ήρθε το 1922. Ένα από τα παιδιά ήταν 
ο παππούς μου ο Αντώνης Αγαπητός. Έφερε μαζί της την εικόνα του Αη Γιώργη τυλιγμένη σε ένα 
υφαντό και κάποιες λίρες κρυμμένες σ’ ένα διπλό πάτο ενός βάζου για ελιές τις οποίες τις είχε 
μέχρι που παντρεύτηκε ο παππούς και σαν πρώτο εγγόνι τις κληρονόμησα, ίσως μαζί και την 
ευθύνη για τη διάσωση της μνήμης.
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Το Αιγάλεω είχε τον πρώτο Σύλλογο Μακρηνών Λιβισιανών μετά το 1922 και λεγόταν «Νέα Μά-
κρη». Στην οδό Μάκρης ζούσαν εκατό οικογένειες.

Και εδώ ξεκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια και τα γραφεία μας είναι στο κτίριο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Ασσυρίων που μας φιλοξένησε και μας φιλοξενεί, φίλοι και γείτονες και αυτοί, πρόσφυ-
γες μαζί με τους Μικρασιάτες και τους Πόντιους και δεν υπάρχει παρουσίαση που να μην τους 
αναφέρουμε μαζί με τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη για τη φιλία τους και για τη φιλοξενία 
τους που μας έδωσαν στέγη. Κυριάκο Μπατσάρα σε ευχαριστούμε ξανά.

Τι ξεκινήσαμε να κάνουμε με τη ΛΥΚΙΑ και τι έχουμε κάνει και τι θα κάνουμε ακόμα. Τρία πράγ-
ματα: θέλαμε μαζέψουμε όλα τα ιστορικά και οικογενειακά αρχεία, εντός και εκτός Ελλάδας και 
να μείνουν παρακαταθήκη σε εκδόσεις και ψηφιοποιήσεις. Θέλαμε να καταφέρουμε αυτά τα 
ετήσια Ανταμώματα, που έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο 3ο κατά σειρά. Και θέλαμε να μπο-
ρέσουμε με κάποιο τρόπο να διασυνδεθούμε και με την απέναντι όχθη, μήπως μπορέσουμε με 
μια διακριτική πίεση να βοηθήσουμε λίγο με όποιο τρόπο τον οικισμό του Λιβισιού να διασωθεί, 
ο οποίος είναι ένας μοναδικός οικισμός που καταρρέει. 

Πάμε να δούμε τι έχει γίνει γι’ αυτά τα τρία πράγματα. Κατ’ αρχήν θέλω να πώ μεγάλες ευχα-
ριστίες και είχα σκοπό να σας διαβάσω ένα μήνυμα αλλά μπορείτε να τις δείτε παντού στα πανώ 
και στις αφίσες της διοργάνωσης, στους χορηγούς μας χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε 
να κάνουμε τίποτα. Και ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια που δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ούτε 
για μια κοπή πίττας ούτε για τη διάθεση ενός βιβλίου, αν δεν βρίσκονταν όλοι αυτοί οι χορηγοί 
δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν εδώ μαζί και να σας παρουσιάσουμε αυτό που θα σας δείξουμε. 
Και τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Την οικογένεια Κατσιγιάννη Θεοδοσιάδη, ο Λευτέρης 
ο Σωτηρίου που ήρθε από τη Σουηδία, είναι Πρόξενος της Ελλάδας στη Σουηδία. Πρώτο και κα-
λύτερο τον Γιάννη τον Παπαπολίτη που πάντα σηκώνει το μεγάλο βάρος των διοργανώσεων. Τον 
Στέλιο τον Βασιλειάδη που έχει αναλάβει όλες τις εκδόσεις που θα δείτε, τη Λίλη τη Χαριτωνίδη, 
η οποία μας βοηθάει πάντα και στις εκδηλώσεις είναι συνέχεια εδώ με τη μικρή επίλεκτη ομάδα 
ξαδέλφια αιγαλιώτες και λιβισιανοί. Τον Βασίλη τον Αγαπητό, το θείο μου που για λόγους υγείας 
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δεν μπόρεσε να έρθει. Την Δέσποινα τη Νικάνδρου και την οικογένειά της από τη Νέα Μάκρη, η 
οποία επίσης για λόγους υγείας δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Και την οικογένεια Παρασκευο-
πούλου από την Ξάνθη. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Τον Βασίλη τον Μουσαίο ξέχασα, 
είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα ξεκινώντας αυτήν την προσπάθεια, δεν τον ξέχασα όμως 
γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Και τον Γιάννη τον Γιαμάνη που είδατε το video από την Αμερική ξέ-
χασα να τον αναφέρω επειδή είναι και χορηγός μας, πριν δυο μέρες μας έστειλε τη βοήθειά του 
και τελευταία στιγμή τον καταχωρίσαμε προλάβαμε και τον βάλαμε στα πανό της διοργάνωσης.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή για το 2022 που είναι μια σημαδιακή χρονιά να έχουμε τη 
βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Για πρώτη φορά βγήκε κονδύλι για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, τη διάσωση της Σμύρνης, πολλοί φορείς έστειλαν προτάσεις, είχαμε 
τη χαρά να μας δώσουν ένα μεγάλο μέρος από αυτό που ζητήσαμε, αλλά να έχουμε την μεγα-
λύτερη επιχορήγηση που δόθηκε σε αυτόν τον κύκλο σε Σύλλογο, Εταιρεία, οποιοδήποτε φορέα 
υπέβαλλε πρόταση. Οπότε με αυτήν τη δυνατότητα και με τη βοήθεια της ΑΙΓΑΙΑΣ που είναι μια 
εταιρεία κοινωφελούς έργου του Αθανάσιου Μαρτίνου, του εφοπλιστή και της συζύγου του, οι 
οποίοι είναι και αυτοί χορηγοί μας σήμερα, θα μπορέσουμε να κλείσουμε ένα μεγάλο κύκλο φέ-
τος και το ’22 και για το συνέδριο του ’22, οι χορηγοί δεν χρειάζεται πλέον να το στηρίξουν, είναι 
χορηγοί όπως είναι και για το ’21 γιατί είναι το Υπουργείο που βοηθάει, και για όλες τις εκδόσεις 
από τώρα μέχρι το τέλος του ’22 και για το Συνέδριο, για τα πάντα.

Θα σας δείξω τώρα επί τροχάδην τι έχει γίνει και τι θα γίνει. Το ιστορικό υλικό, για να το πάμε 
λίγο πιο γρήγορα, μαζεύτηκε. Θεωρώ ότι υλικό υπάρχει στο 90% σε βιβλιοθήκη, φορέα εντός 
και εκτός Ελλάδας, προξενεία, υπουργεία εξωτερικών ξένων χωρών, έχουν μαζευτεί μεταφρά-
ζονται και μπαίνουν σιγά-σιγά στις εκδόσεις. Τα δύσκολα αρχεία ήταν τα αρχεία των οικογενει-
ών. Ευτυχώς οικογένειες στον πρώτο τόπο προσφυγικής εγκατάστασης βρίσκονται ακόμη οι από-
γονοι και στην περιοδεία που καταφέραμε τα δύο πρώτα χρόνια μπορέσαμε και μαζέψαμε και 
αυτό το υλικό. Θα περάσουμε πολύ γρήγορα στις φωτογραφίες. Ξεκινήσαμε από το Αιγάλεω, με 
εκδηλώσεις στη Ρόδο, στην Ιεράπετρα, στην Εύβοια, στην Ιτέα, σε συνεργασία με όλους τους συλ-
λόγους εκεί, στη Θήβα, στη Δραπετσώνα, στη Ρόδο, στο Port de Bouk. Γιατί στο εξωτερικό εκτός 
από τη διασπορά στην Ελλάδα έχουμε δύο εστίες εγκατάστασης, είναι δύο χωριά στη Μασσαλία 
το Martigues και το Port de Bouk και η Αδελαΐδα στην Αυστραλία. Στη Σάμο. Στην Αδελαΐδα δεν 
έχουμε καταφέρει, να δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Η κοινότητα είναι μεγάλη οι πατριώτες 
πολλοί και θα θέλαμε να πάμε. Το αρχείο μαρτυριών που έχει 450 μαρτυρίες οικογενειών έχει 
όλο αποδελτιωθεί και σε κάποιο μελλοντικό βιβλίο θα μπούνε επιλεκτικά κάποια πράγματα. Οι 
εκδόσεις μας του ’18 προχωράνε. Οι εκδόσεις που κάναμε στο προηγούμενο αντάμωμα το ’19 και 
μία στην κοπή της πίτας και οι φετινές εκδόσεις που θα σας μιλήσουν οι επόμενοι ομιλητές και 
δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο σας γι’ αυτά. Προγραμματισμένες εκδόσεις για του χρόνου, είναι 
έκπληξη αυτό. Και άλλες δράσεις είναι έκπληξη και αυτές. Το site μας υπάρχει, το ψηφιακό αρχείο 
μεγαλώνει. 

Θα σας δείξω τι στήνεται τώρα με την επιδότηση του Υπουργείου, για τα ψηφιακά. Υπάρχει 
ένα αρχείο ψηφιακής γενεαλογίας, το οποίο θα έχει όλα τα γενεαλογικά δέντρα και θα προσπα-
θήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο γενεαλογικό δέντρο ολόκληρου του οικισμού Μάκρης και Λι-
βισιού, ώστε να μπαίνει κάποιος και να βρίσκει βιογραφικά, γενεαλογικά δέντρα, φωτογραφίες, 
ώστε να συνδέσουμε τις οικογένειες μεταξύ τους. Και θα υπάρξουν και κάποιοι διαδραστικοί 
χάρτες που θα μπορεί κάποιος να μπαίνει από το δορυφόρο και κάνοντας zoom live, ζωντανά 
δηλαδή, θα κατεβαίνει και στα σημεία όπου υπάρχουν παλιά κτίρια, παλιά ορόσημα, τοπωνύμια, 
θα ανοίγει η πληροφορία και θα βλέπει κοντινά σε φωτογραφία και πληροφορίες. Δηλαδή θα 
μπορεί να δει την Εκκλησία Ταξιάρχης, όλα τα εκκλησάκια με το όνομά τους, πως λεγότανε κάθε 
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πλατεία, πως λέγονταν οι δρόμοι, ό,τι δηλαδή θα μπορούσε να βάλει κάποιος σε ένα βιβλίο, θα 
μπορεί να πλοηγηθεί και θάναι σαν να ταξιδεύει από τον αέρα στο Λιβίσι και τη Μάκρη. Επίσης 
θα υπάρξει χάρτης που θα παραπέμπει σε όλους τους οικισμούς που εγκαταστάθηκαν πατριώτες 
και θα μπορεί να πατήσει πάνω στους οικισμούς και να του κατεβαίνει λίστα με τους εγκατεστη-
μένους πρόσφυγες. Και άλλα ενδιαφέροντα που θα ανεβούν από 1η Νοέμβρη. 

Τα επίσημα ανταμώματα δεύτερος στόχος. Καταφέραμε να κάνουμε δύο τρίτο με το σημε-
ρινό στο Αιγάλεω. Του χρόνου δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει. Θα γίνει στο Αιγάλεω, θα γίνει 
στη Νέα Μάκρη. Πάντως έχουμε ένα όνειρο για το 2023 να μπορούσε να γίνει στο Λιβίσι. Τώρα 
ταξίδια δεν γίνονται στην Τουρκία, λόγω κορονοϊού γι’ αυτό και αναβάλλαμε και το περσινό και 
το φετινό που είχαμε προγραμματίσει επειδή δεν υπάρχουν πλοία. Το ‘22 δεν θα γίνει ταξίδι μας 
έχουν πει οι ίδιοι οι γείτονες απέναντι ότι για μας είναι επέτειος καταστροφής γι’ αυτούς επέ-
τειος σύστασης κράτους, υπάρχει και τα εθνικιστικό στοιχείο και δεν είναι οι συνθήκες καλές. Το 
2023 όμως που το Λιβίσι θεωρείται σύμβολο της ελληνοτουρκικής φιλίας και της ανταλλαγής των 
πληθυσμών είναι μια χρυσή ευκαιρία, και είμαστε όχι απλά καλοδεχούμενοι, αλλά μας δίνουν τα 
κλειδιά της πόλης για να κάνουμε ό,τι διοργάνωση θέλουμε. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα το 2023 
να κάνουμε ένα αντάμωμα εκεί. Στα ταξίδια μας με τη βοήθεια πάντα του Δήμου πήγαμε με το 
Δήμαρχο τον Μπίρμπα, πήγαμε μετά με τον νυν Δήμαρχο τον Γιάννη τον Γκίκα, συναντήσαμε εκεί 
και τους επίσημους. Υπάρχουν πράγματα ενδιαφέροντα που γίνονται και θα σας δείξω δυο παρα-
δείγματα για να προχωρήσω και να κλείσω. Για χάρη της πρώτης φοράς που τόσο πολλοί απόγο-
νοι Μακρηνών Λιβισιανών, δηλαδή των παλιών γειτόνων αυτοί που μένουν τώρα στη Μάκρη και 
το Λιβίσι, για χάρη των απογόνων που πήγαμε το 2018 σαν γκρουπ 100 ανθρώπων, ανασύρανε 
από τα υπόγεια του μουσείου ότι βρήκανε ελληνικό, όπως μπορείτε να δείτε τη σημαντική επι-
γραφή από το Λουιζίδειο Παρθεναγωγείο που ήταν στα υπόγεια του Μουσείου και η πόρτα της 
Κάτω Παναγιάς που είναι στο Μουσείο. Προσπαθούμε να διασυνδέσουμε τους Δήμους και τους 
ανθρώπους και πριν ένα μήνα ανακοίνωσαν επίσημα ότι θα προχωρήσουν στην αναστύλωση των 
δύο κύριων εκκλησιών του Λιβισιού, τον Ταξιάρχη πάνω και την Κάτω Παναγιά. Για να δούμε, 
μακάρι να τις βρούμε ανοιχτές και αναπαλαιωμένες το 1923. Επίσης, μας στέλνουν συνέχεια πλη-
ροφορίες και μια φίλη αρχιτεκτόνισσα μας έστειλε και αυτό το σπίτι, φαίνεται ένα ερείπιο τώρα, 
αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο κάτω μέρος του αυτό το σπίτι έχει πελασγικά, αρχαία 
δηλαδή θεμέλια και επίσης ο μέσα σοβάς είναι βυζαντινή τοιχογραφία, ο δεύτερος σοβάς είναι 
μια εκκλησία του 19ου και μετά υπάρχει το σύγχρονο σπίτι, δηλαδή όλη η συνέχεια της ελληνικό-
τητας στη Λυκία και στο Λιβίσι, είναι μέσα σε ένα ερειπωμένο σπίτι, που ξεκινάει από τα αρχαία 
χρόνια και ξαναχτίζεται στους βυζαντινούς χρόνους και ξαναχτίζεται μια σύγχρονη κατοικία μέχρι 
το 1922 που εγκαταλείπεται από τους δικούς μας προγόνους. 
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Τα εκκλησιαστικά μας κειμήλια, σας είχα πει και στις προηγούμενες συναντήσεις ότι φεύγο-
ντας η δασκάλα Δέσποινα Παπαθανασίου τα εμπιστεύθηκε σε κάποιες ιταλίδες καλόγριες μιας 
ιεραποστολής. Αυτές τα πήγανε στον Ιπποκράτη στην Κω και από εκεί στο Μπάρι που βρίσκονται 
για δεκαετίες. Με τη βοήθεια πολλών φίλων και του Υπουργείου ο φίλος μας ο Αριστοτέλης ο 
Παυλίδης ο βουλευτής και πρώην Υπουργός, έκανε και αυτός ότι μπορούσε να φθάσουμε κάπου. 
Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των ελληνικών κειμηλίων που βρίσκεται στο Υπουργείο Πολι-
τισμού και αυτή τη στιγμή συνεργάζεται το Υπουργείο Πολιτισμού με το Υπουργείο Εξωτερικών 
να στείλουν μια επίσημη πρόσκληση προς το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας να κοιτάξουν το 
δικό τους κατάλογο μήπως είναι επισήμως καταχωρημένα. Αν δεν τα βρούμε επισήμως πάμε σε 
άλλους μεθόδους.

Θέλω τρεις χάρες και φεύγω γιατί έχω φάει παραπάνω χρόνο. Η πρώτη χάρη όσοι δεν προλάβα-
με να γνωριστούμε σήμερα γράψτε μου ένα τηλέφωνο, ένα email, αφήστε μου κάποια στοιχεία, 
βρείτε ό,τι μπορείτε να βρείτε, ό,τι άφησαν οι πρόγονοί σας σε συρτάρια, βιβλιοθήκες, να κρατή-
σουμε τουλάχιστον τη μνήμη την οικογενειακή.

Η δεύτερη χάρη είναι για αυτούς που είναι με καταγωγή από τον Ταρσανά. Έχω αφήσει μπρο-
στά με τις εκδόσεις μία υπεύθυνη δήλωση. Βοηθήστε με να σας βρω και να σας στείλω και να 
κρατήσω και για ένα μελλοντικό βιβλίο που ετοιμάζουμε για τον Ταρσανά, τη φωτογραφία του 
πρόσφυγα προγόνου σας, το 1922. Είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ο καθένας είναι ιδιαίτερη 
περίπτωση, βοηθήστε με μια υπεύθυνη δήλωση να πάρω τα στοιχεία και να πάρετε και εσείς τα 
στοιχεία του πρόγονού σας. Αν υπάρχει κάποιος από τον Ταρσανά ας μου αφήσει δήλωση που 
υπάρχει μπροστά στα βιβλία.

Όποια οικογένεια θέλει και μπορεί και οικονομικά να αντέξει προσπαθούμε να ξεκινήσουμε ένα 
DNA Project για τη Μάκρη και το Λιβίσι, νάμαστε και το πρώτο μικρασιατικό χωριό που επιχειρεί 
κάτι τέτοιο. Είπα να ξεκινήσω από την οικογένειά μας και λάβαμε προχθές τα τελευταία αποτελέ-
σματα, είναι ένα πολύ απλό τεστ, αλλά είναι ακριβό, κάνει γύρω στα 100 ευρώ. Αξίζει τον κόπο να 
τα διαθέσετε αν μπορείτε να το κάνετε οι παλαιότεροι της οικογένειας. Θα σας το έδειχνα αλλά 
βλέπετε την παρουσίαση. Βλέπετε το δικό μου μαζί με μιας θείας μας που είναι αρκετά προχωρη-
μένης ηλικίας. Εμείς ξέραμε από την οικογενειακή μας προφορική παράδοση ότι πήγε στο Λιβίσι 
κάποιους αιώνες πριν μέσω Κύπρου, από Αλεξάνδρεια. Το δικό μου το DNA δεν έβγαλε τέτοιο 
πράγμα έδειξε την καταγωγή από Λευκάδα του ενός παππού και από την Ιταλία και την καταγωγή 
από Ελλάδα και Τουρκία που είναι ο άλλος ο παππούς. Αλλά της μητέρας μου έδειξε και 20% από 
την Κύπρο, και σήμερα της θείας δείχνει 40% από Κύπρο και λίγο αρχίζει και πιάνει και από Αίγυ-
πτο, που σημαίνει ότι η προφορική παράδοση που είχαμε βγαίνει αληθινή. Οπότε η οικογενειακή 
μνήμη με την επιστήμη καμιά φορά μπορεί να μας βοηθήσουνε και να δούμε τη ρίζα μας προς 
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τα πίσω, αλλά εάν μπορέσει και γίνει μαζικά να δούμε αν αυτά που λέει ο Σάββας Πασχαλίδης 
στο βιβλίο του επιβεβαιώνονται με το DNA Test. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το 
προτείνω, εμείς το ancestry κάνουμε. Το ancestry είναι ένα DNA Test που γίνεται από την Αμερική. 
Βάζεις λίγο σάλιο το στέλνεις και παίρνεις τα αποτελέσματα και τότε αρχίζει το ενδιαφέρον.

Να ευχαριστήσω την Ειρήνη την Εκίζανα για τη φανταστική έκθεση πορτρέτων που έχει ζωγρα-
φίσει και να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή.

Σας έχω κάτι το οποίο συνέβη προχθές, είναι το τελευταίο slide, δεν θα σας δείξω άλλο. Πήγα 
στο Γ’ Νεκροταφείο να αφήσω δυο λουλούδια στον τάφο του πατέρα μου, δίπλα λοιπόν υπήρχε 
αυτό το μνήμα που αν δεν βλέπετε θα σας διαβάσω και λέει: Σμύρνη-Ιωνία Παπαπάνου γεννήθη-
κε το 1923 και πέθανε το 2021. Το έβγαλα φωτογραφία και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας γιατί 
ό,τι κάνουμε σήμερα και η παρουσία μας εδώ έχει να κάνει με τη μνήμη και ένα κορίτσι που ήρθε 
από τη Σμύρνη προφανώς και το βαφτίσανε Σμύρνη-Ιωνία και μακάρι να είχε εγγόνα που να πήρε 
το όνομά της, είναι η ίδια η συνέχιση και διάσωση της Σμύρνης. Ήθελα να σας το δείξω.
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Και ένα ποιηματάκι και θα κλείσουμε με αυτό, σας το διαβάζω γιατί και αυτό έχει να κάνει με 
τη μνήμη και όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα λυκιακό ποίημα, γραμμένο 3000 χρόνια πριν, 
γραμμένο στη μια πλευρά ενός δίσκου που ανακαλύφθηκε στην Ξάνθο της Λυκίας:

Μη στεναχωριέσαι αν δεν μπορείς να με βρεις
Θα βρεις τα πράγματά μου.
Τις πέτρες που έκοψα. Τους δρόμους που άνοιξα.
Θα βρεις τα γλυπτά που έχω κεντημένα.
Και θα δεις χιλιάδες χρόνια μακριά.
Τα δακτυλικά μας αποτυπώματα θα αγγίξουν το ένα το άλλο.

Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήρθατε και τους ανθρώπους 
που ήρθαν από πολύ μακριά. Τον Τζιμ τον Κοκκώνη που ήρθε από τη Γαλλία, τη Βέτα τη Λαϊνη 
που ήρθε από την Ιτέα. Ήρθε από την Κρήτη η Ευαγγελία Μουστάκα, μόνο για το Αντάμωμα και 
απολογούμαι αν ξέχασα κάποιον άλλο.

Πάμε στην πρώτη παρουσίαση βιβλίου και θέλω να καλέσω τον κ. Κώστα Κατσιγιάννη για να 
παρουσιάσει το πρώτο βιβλίο που θα παρουσιαστεί και είναι η κύρια έκδοση του Ανταμώματος. 
Ο κ. Κατσιγιάννης είναι επίτιμο μέλος της ΛΥΚΙΑΣ, είναι ο σύζυγος της Γεωργίας Θεοδοσιάδη, το 
βιβλίο είναι για την οικογένεια Θεοδοσιάδη, Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Γενικός Διευθυντής του 
ΕΟΤ, μέλος του Δ.Σ. του ελληνικού ICOMOS και πάντα μαζί μας στο Λιβίσι, μας πήρε από το χέρι 
και μας πήγε την πρώτη φορά.

Κύριε Κώστα ο λόγος δικός σας.
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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
(Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.- Πρώην Γεν.Δ/ντης ΕΟΤ - Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού ICOMOS)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣ ΜΟΥ»

Το βιβλίο, που παρουσιάζεται σήμερα με τίτλο «Το μονοπάτι της διάβας μου», Έργα και ημέραι 
του ΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ εκ Μάκρης Μικράς Ασίας (1883-1943), περιλαμβάνει τα ημερολόγια 
του Στυλιανού Θεοδοσιάδη, ενός σημαντικού άνδρα, γεννημένου στη Μάκρη το 1883.

Οι γονείς του Στυλιανού

Τα ημερολόγια αυτά αποτελούν προσωπικές σημειώσεις κατά χρονολογική σειρά, ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες διότι:

Α. Είναι γραμμένες με άψογη σύνταξη και διαβάζονται εύκολα και ευχάριστα και 

Β. Δεν περιλαμβάνουν μόνον οικογενειακά θέματα αλλά είναι διανθισμένες με πληθώρα πλη-
ροφοριών για τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιμα των κατοίκων και πολλά άλλα. 

Οι σημειώσεις μπορεί να χωριστούν σε τέσσερις χρονικές περιόδους:

1. Τα παιδικά χρόνια στη Μάκρη και στο Λιβίσι (1883-1895)
2. Τα γυμνασιακά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη (1896-1904)
3. Τις σπουδές και το ξεκίνημα της επαγγελματικής καριέρας (1905-1915)
4. Τη δραματική τριετία (1921-1924), όταν ο Στυλιανός μαζί με τον αδελφό του Βασιλάκη, όντας 

στρατιώτες, εκτοπίστηκαν, φυλακίστηκαν, καταδικάστηκαν σε θάνατο και τελικά το 1924, μετά 
από τη γενική αμνηστία έφυγαν οριστικά για την Ελλάδα.

Κατά την παιδική του ηλικία, ο Στυλιανός δεν παραλείπει να αναφερθεί πιο διεξοδικά στη γε-
νέτειρά του Μάκρη, στην οποία κατοικούσαν τότε 2000 Έλληνες, 800 Τούρκοι και λίγοι Εβραίοι. 
Επίσης, τονίζει το γεγονός ότι, με τον ερχομό της άνοιξης, ο πληθυσμός της πόλης μειωνόταν 
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αισθητά αφού πολλοί Έλληνες πήγαιναν στο γειτονικό Λιβίσι για λόγους παραθερισμού και αρκε-
τοί Τούρκοι στη Ρόδο.

Αναφέρει ακόμα την εμπορική κίνηση που παρουσίαζε το λιμάνι της Μάκρης, με την τακτική 
δια θαλάσσης επικοινωνία με τη Σμύρνη για τη μεταφορά προϊόντων.

Το Λιβίσι, που απέχει εννέα χιλιόμετρα από τη Μάκρη, περιγράφεται σαν ένας οικισμός με 
κλίμα υγιεινό, με πολλά σπίτια (περίπου 1000) και με κατά συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες κα-
τοίκους, που προήλθαν από διάφορα ελληνικά νησιά, Ρόδο, Κρήτη, Κύπρο κ.ά.

Ο οικισμός του Λιβισίου, όπου η οικογένεια του Στυλιανού Θεοδοσιάδη διέθετε μεγάλο τριώ-
ροφο σπίτι σε οικόπεδο 12 στρεμμάτων, έφθασε κάποια στιγμή, περί το 1900, να αριθμεί 6.000 
κατοίκους περίπου, ήτοι διπλάσιο πληθυσμό από τη Μάκρη. Εδώ αναφέρεται ότι κάποιες φορές, 
μάλλον λιγοστές, η οικογένεια πήγαινε στη θάλασσα για ολοήμερη εκδρομή. 

Επίσης, στις σημειώσεις περιγράφονται τα ήθη και της έθιμα της περιοχής, με έμφαση στη ρίψη 
του Σταυρού στη θάλασσα, την ημέρα των Φώτων και στις Απόκριες, με τις μεταμφιέσεις και τα 
ολονύκτια γλέντια έως την Καθαρά Δευτέρα.

Σημαντικό γεγονός ήταν η μετάβαση του Στυλιανού στην Κωνσταντινούπολη (πρώτο μεγάλο 
ταξίδι της ζωής του) για να φοιτήσει στο Γυμνάσιο. Στην πρωτεύουσα τότε της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας διέμεινε στο σπίτι του γαμβρού του Μιχάλη Ηλιού, συζύγου της αδελφής του, ο οποίος 
ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα. Αρχικά, έμειναν στο Σκούταρι και αργότερα στη Χαλκηδόνα, στην 
ασιατική ακτή, σε τετραώροφο σπίτι. Ο νεαρός Στυλιανός διακρίθηκε σε όλα τα μαθήματα και 
πιο ειδικά στο σχέδιο και στην κοσμογραφία. Επίσης, ήταν πολύ εργατικός αφού μια χρονιά που 
δεν πήγε στο σχολείο (για αδιευκρίνιστους λόγους) έβαψε εσωτερικά ολόκληρο το σπίτι. Τελειώ-
νοντας το Γυμνάσιο με βαθμό άριστα (5,93 με άριστα το 6,00) εργάστηκε για ένα χρόνο σε ένα 
μεγάλο Γαλλικό μηχανουργείο της Κωνσταντινούπολης.

Την επόμενη χρονιά ταξίδεψε στην Ελλάδα. Αρχικά διέμεινε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε για 
λίγο στο καλυκοποιείο στη Δάφνη και μετά στον Πειραιά, όπου φοίτησε με επιτυχία σε νυκτερινή 
τεχνική σχολή. Ενώ, παράλληλα, εργαζόταν σε σιδηρουργείο. Το 1908 ο Στυλιανός επέστρεψε στη 
Μάκρη, όπου ξεκίνησε τις διαδικασίες για την απόκτηση και λειτουργία αλευρόμυλου μαζί με τα 
δύο αδέλφια του, τον Βασίλη (τον αποκαλούσε Βασιλάκη) και τον Θεοδόση. 

Παρά τις πολλές δυσκολίες που προέκυψαν, ο αλευρόμυλος ξεκίνησε να λειτουργεί το 1909-
1910 με πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα μεταξύ 1911 - 1912 υπήρξαν μεγάλα κέρδη, όμως 
τότε ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και το 1914 ο Α’ Π.Π., οπότε ο αλευρόμυλος δούλευε για να 
τροφοδοτεί το Στρατό, με μειωμένα κέρδη. 

Το 1915, τα τρία αδέλφια προκειμένου να αποφύγουν την επιστράτευση, πλήρωσαν ένα μεγά-
λο ποσό στο Κράτος. 

Εδώ τελειώνει η σειρά των σημειώσεων, που συνεχίζονται με την περίοδο 1921- 1924. Θα πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι το 1920 ο Στυλιανός παντρεύτηκε την Καλλιρρόη, το γένος Παυλίδου, 
επίσης από τη Μάκρη. 
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Τον Ιούλιο του 1921 εξορίστηκε μαζί με 35 άλλα άτομα, αρχικά στην πόλη Μούγλα, πρωτεύου-
σα του νομού της Μάκρης και μετά στο Ντενιζλί. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαδοχικά Ικόνιο, 
Νίγδη, Καισάρεια, Σεβάστεια, Χεκίμ Χαν, όπου πέθανε ο αδελφός του Θεοδόσιος, με κατάληξη 
στο Δάρεντε, μια πόλη που βρίσκεται στην κεντρική Μ. Ασία. Εκεί, ο Στυλιανός άσκησε καθήκοντα 
μηχανικού σε χαράξεις δρόμων. 

Από τα τέλη του 1921 άρχισαν τα μεγάλα βάσανα για τα δύο αδέλφια, που φυλακίστηκαν με 
βάση μια εντελώς αστήρικτη και συκοφαντική κατηγορία περί δήθεν κατοχής στρατιωτικών εγ-
γράφων. Μετά από διαδοχικές φυλακίσεις σε διάφορες φυλακές, ακολούθησε η δίκη τον Απρίλιο 
του 1923 στα Μούγλα, όπου, παρά την αθωωτική πρόταση του Εισαγγελέα, ο πρόεδρος του Δικα-
στηρίου, πέρα από κάθε προσδοκία και εντελώς αυθαίρετα, αποφάσισε την καταδίκη σε θάνατο 
για τα δύο αδέλφια. 

Τελικά, με την ειρήνευση του Ιουλίου 1923 και την απόφαση περί ανταλλαγής των πληθυσμών, 
ο Στυλιανός και ο Βασίλειος αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά από αρκετούς μήνες, και έτσι μπόρεσαν 
επιτέλους να φύγουν για την Αθήνα, όπου και συνάντησαν το 1924 τις οικογένειές τους. 

Αυτή είναι η περιληπτική περιγραφή των ημερολογίων μέρους της ζωής του Στυλιανού Θεοδο-
σιάδη, ο οποίος απέκτησε με την σύζυγό του Καλλιρρόη δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Μάνο. 

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του Στυλιανού, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενιές, ήταν η σύνταξη του χάρτη της Μάκρης, με πλήθος λεπτομερειών σχετικών με τα οικόπεδα 
και τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο χάρτης σχεδιάστηκε από μνήμης 
στην Αθήνα το 1941. 
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ΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ
(Καθηγητής Ηλεκτρολόγων.Μηχ/κων & Μηχ.Ηλ.Υποογιστών Ε.Μ.Π. - Πρόεδρος ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) 
(Αντ’αυτού την ομιλία του διάβασε ο Μικρασιάτης ιστορικός ερευνητής Στράτος Κασμερίδης)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΛΥΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟY 1821»

Σεβασμιώτατε, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να προσέλθω σήμερα στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση.

Το βιβλίο η Λυκία στην Επανάσταση του 1821 για τη συμβολή των Ελλήνων των περιοχών της 
Μάκρης, Λιβισίου και Καστελόριζου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συμβολή στην ιστορία της 
Ελληνικής Επανάστασης. Κατά γενική ομολογία οι περιοχές που δεν εντάχθηκαν στο ελεύθερο 
Ελληνικό κράτος μετά από το 1830 έχουν αδικηθεί από την ελληνική, αλλά και ξένη ιστοριογρα-
φία για διάφορους λόγους. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ελάχιστη καταγραφή 
των συμβάντων στην κοιτίδα του Ελληνισμού την Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1821-1830. 
Ακόμα, και ο μεγάλος ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, του οποίου ο πατέρας είχε δο-
λοφονηθεί στην Πόλη, αναφέρει ελάχιστα για τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 
έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Η πλέον σημαντική μαρτυρία είναι αυτού του πάστορα της 
Βρετανικής Πρεσβείας Robert Walsh ο οποίος στο δίτομο έργο του περιγράφει τα γεγονότα στην 
Κωνσταντινούπολη για την περίοδο 1821-1823. Είναι ένα αντικειμενικό κείμενο που μέχρι πρό-
σφατα δυστυχώς δεν είχε μεταφραστεί στα Ελληνικά και όμως εδώ και καιρό έχει μεταφραστεί 
στα Τουρκικά!. Χάρη στην εργασία του εθελοντή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινου-
πολιτών κ. Κωνσταντίνου Καμινάρη τα βιβλία του Robert Walsh όσον αφορά τα τμήματα που 
αφορούν τα γεγονότα κατά των Ελλήνων έχουν μεταφραστεί και είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά σε 
όποιον το επιθυμεί. 

Την ίδια ισχνή αναφορά για τα συμβάντα μπορούμε να πούμε για τη Σμύρνη, αλλά και κυρίως 
για το Αϊβαλί που έζησε τον Ιούνιο του 1821 μια επιχείρηση διάσωσης του πληθυσμού της από 
ολοκληρωτικό αφανισμό χάρη στην γενναιότητα των κατοίκων της και τα Ψαριανά καράβια που 
κατάφεραν να διασώσουν σχεδόν όλο τον πληθυσμό της αυτοδιοικούμενης αυτής περιοχής. 

Η μελέτη του βιβλίου «η Λυκία στην Επανάσταση του 1821» έχει σημασία επίσης επειδή δείχνει 
τον ρόλο της Φιλικής Εταιρείας και στην πολύ σημαντική αυτή γωνιά του Ελληνισμού. Αν σκεφθεί 
κανείς υπό ποιες συνθήκες ζούσε το Γένος την περίοδο εκείνη, το ότι επιτεύχθηκε να λειτουργή-
σει μια τέτοια οργάνωση που διακατεχόταν από τις πλέον σημαντικές αρχές της ελευθερίας του 
ατόμου είναι εντυπωσιακό πραγματικά. 

Πιστεύω ότι δεν έχει γίνει κατανοητό πλήρως ακόμα και στα 200 χρόνια της επετείου ότι η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 στηριζόταν στον πόθο ενός λαού, με πανάρχαιο πολιτισμό με 
συνεχή εξέλιξη τουλάχιστο 2.500 ετών να ζήσει με ανθρώπινη κι αξιοπρέπεια. Το αρχειακό υλικό 
του βιβλίου δείχνει αυτή την αλήθεια. 
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Αν και δεν αμφισβητούταν από την Οθωμανική εξουσία το δικαίωμα της ύπαρξης της Ρωμαί-
ικης Κοινότητας, όπως και των άλλων μη-Μουσουλμανικών λαών, με την υπαγωγή τους στο κα-
θεστώς των «επικυριαρχούμενων λαών-μιλέτι μαχκουμέ» σε αντιδιαστολή με τον «επικυρίαρχο 
λαό- όλων των Μουσουλμάνων», οι πρώτοι δεν είχαν βασικά δικαιώματα που στη σημερινή νο-
μική ορολογία θα λέγαμε στοιχειώδη αστικά δικαιώματα – δικαίωμα στη ζωή, ιδιοκτησία, η μαρ-
τυρία τους δεν ήταν ισοδύναμη με ένα μουσουλμάνο κ.ά. Επομένως, η Επανάσταση του 1821 δεν 
προήλθε κυρίως από την επιρροή της Δύσης, που συχνά επικαλούνται ακόμα και σήμερα αρκετοί 
αναλυτές στα 200 χρόνια, αλλά από τον πόθο ενός λαού με ισχυρή ιστορική αυτογνωσία που είχε 
διατηρήσει τους θεσμούς της κοινοτικής του παράδοσης διαμέσου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η 
προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αλήθεια αυτή 
για ακόμη μία φορά. 

Πρέπει να τονιστεί, και αυτό δείχνει η ιστορία του Ελληνισμού της Ανατολής που έμεινε εντός 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως και της Λυκίας, ότι μετά από το 1830 η Ελληνική Επα-
νάσταση είχε σημαντική επιρροή στην προσπάθεια των Μεταρρυθμίσεων που άρχισαν από το 
1839 και συνεχίστηκαν μέχρι το 1876 και σε μικρότερο βαθμό μέχρι το 1908 στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Οι προσπάθειες αυτές, ενός απολυταρχικού κράτους να μετατραπεί σε ένα κρά-
τος που θα σεβόταν τους δικούς του νόμους και να συμπεριφέρεται ίσα προς όλους τους πολίτες 
του, αποτύχανε επειδή ο πυρήνας της εξουσίας δε δέχθηκε ποτέ αυτή την αρχή. Οι Έλληνες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξαν πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή, όπως αποδεικνύεται 
από τα επιτεύγματα στις επιστήμες, την παιδεία, το εμπόριο και τον πολιτισμό και στη Λυκία στο 
δεύτερο μισό του 19ουαιώνα. Όμως, οι Έλληνες όπως και οι Αρμένιοι, μετά από το 1908 είχαν να 
αντιμετωπίσουν το οργανωμένο κίνημα του Νεοτουρκισμού με ιδεολογική βάση - την προερχό-
μενη αυτή από τη Δύση - του «Κοινωνικού Δαρβινισμού», δηλαδή ένα ισχυρότερο έθνος να έχει 
το δικαίωμα να εξοντώσει ένα άλλος έθνος για να επικρατήσει. 

Όπως αυτό το βιβλίο έτσι και οι δραστηριότητες της Εταιρείας Ιστορικών Μελετών Λυκίας είναι 
άξια πολλών επαίνων, τους συγχαίρω ολόκαρδα και εύχομαι καλή επιτυχία στις προσπάθειες 
όλων των καταγόμενων από τη Λυκία και τις γύρω περιοχές.
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ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΛΕΝΗΣ
(Δρ Αρχιτεκτονικής Π/δομίας - Πρ. της Εταιρείας Μελέτης της Καθ’Ημάς Ανατολής)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η ΛΥΚΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19ου & 20ού 
ΑΙΩΝΑ» 

Το βιβλίο της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών «Η Λυκία» Η Λυκία στον Τύπο του 19ου και του 20ου 
αιώνα (Μάκρη – Λιβίσι - Ταρσανάς), των εκδόσεων Έμβρυο 2021, 199 σελ., με την εκτενή εισα-
γωγή, μεταγραφή κειμένων και σχολιασμό της φίλης Ευαγγελίας Αχλάδη αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τους ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν την τοπική ιστορία και κυρίως την ιστο-
ρία των νοοτροπιών των Μικρασιατών προσφύγων και τη ανθρωπολογική μελέτη ένταξης τους 
στην νέα πατρίδα. 

Η έκδοση αποτελείται από δύο κύρια μέρη: την «Εισαγωγή» και το «Ανθολόγιο δημοσιευμά-
των» το οποίο παρουσιάζει μεταγεγραμμένα στην πρωτότυπή τους γλώσσα δημοσιεύματα ελλη-
νόφωνου και ξενόγλωσσου τύπου της περιόδου 1849 – 1960. 

Το Α μέρος με γενικό τίτλο «Εισαγωγή» αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Τα απαριθμώ συντε-
τμημένα: (α) Οι δύο κοινότητες, (β) η παρουσία τους στον Τύπο του 19ου και 20ού αιώνα (εφημε-
ρίδες, περιοδικά και ημερολόγια), με βιβλιογραφικές πληροφορίες για τις 38 εφημερίδες, από τις 
οποίες ανθολογούνται τα κείμενα, (γ) η γνωριμία των περιηγητών και των αρχαιολόγων με τον 
γεωγραφικό τόπο της Λυκίας, (δ) η οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής και (ε) ο 
μακρηνολιβισιανός τύπος στην Ελλάδα μετά την καταστροφή του ’22. 

Το Β’ μέρος με τίτλο «Ανθολόγιο δημοσιευμάτων ελληνόφωνου και ξενόγλωσσου Τύπου» πα-
ρουσιάζει δημοσιεύματα του Τύπου για τη Λυκία, όπως δημοσιεύτηκαν χωρίς συντμήσεις και 
με μόνη αλλαγή στη γλώσσα το μονοτονικό. Τα πρωτότυπα δημοσιεύματα παρουσιάζονται σε 
πέντε επίσης κεφάλαια που διαρθρώνονται σε τρεις ιστορικές περιόδους: πριν τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (1849 - 1914), κατά τη διάρκεια του Α’ΠΠ και της μικρασιατικής εκστρατείας (1914 - 22) 
και από το 1922 ως το 1962. Η ιστορική περιοδολόγηση αυτή συμπληρώνεται με δύο επιπλέον 
θεματικά κεφάλαια: τον σεισμό του 1957, ο οποίος καταστρέφει ολοσχερώς το Φετχιγιέ, όπως 
αποκαλείται η Μάκρη από το 1934, και δύο άρθρα για τις εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών για τη Λυκία από τους αείμνηστους συνεργάτες του Κέντρου, μεταξύ των οποίων η 
Μακρηνολιβισιανή Καλλιόπη Μουσαίου Μπουγιούκου. Η αναφορά συμπληρώνεται με ένα ευχα-
ριστήριο γράμμα της Μέλπως Μερλιέ προς τους Μακρηνολιβισιανούς αλλά και ένα κείμενο του 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου για τις εκδόσεις αυτές με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η φωνή της Λυκίας».1 

1  Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, «Η φωνή της Λυκίας», εφ. Λιβίσι, Σεπτ.- Οκτ. 1962, έτος 3ο, αρ. 19. σ.1, αναδημοσί-
ευση από την εφ. Ελευθερία.
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Το κύριο σώμα της έκδοσης συμπληρώνουν ο Πρόλογος και οι Ευχαριστίες στην αρχή, ένα πο-
λύτιμο παράρτημα - ευρετήριο των κύριων άρθρων του Μακρηνολιβισιανού Τύπου στην Ελλά-
δα από το 1957 ως τα μέσα του 1985 –εφημερίδες Η Μάκρη, Το Λιβίσι και Η Φωνή της Νέας 
Μάκρης2- αλλά και η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία στο τέλος με ένα ιδιαιτέρως πλούσιο και 
εκτενές Ευρετήριο ελληνικών και ξένων όρων που περιέχονται στα κείμενα του βιβλίου, με 533 
λέξεις κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων και 35 λέξεις αντίστοιχα ξένων όρων. Το ευρετήριο των 
εφημερίδων συνολικού μεγέθους 13 σελ., παρουσιάζεται ως τετράστυλος πίνακας με τον αριθμό 
του φύλλου, την ημερομηνία έκδοσης, τον τίτλο του κειμένου σε κάθε έντυπο και με το όνομα 
του συγγραφέα. Όπως γίνεται αντιληπτό είναι μια κοπιώδης εργασία αν προσθέσει κανείς και τις 
πλούσιες σε πληροφορίες 187 υποσημειώσεις του κυρίως σώματος, οι οποίες περιέχουν πολλές 
φορές στην αυθεντική τους γλώσσα μεταγραμμένα τα αποκόμματα των εφημερίδων. 

Θα ήθελα να αναφέρω μερικά σημαντικά, κατά την γνώμη μου, στοιχεία, όπως τα σημειώνει και 
η κυρία Αχλάδη στην Εισαγωγή της: Βλέπουμε ότι η φύση και η γεωγραφία καθορίζει την ψυχο-
σύνθεση των κατοίκων, όπως οι σεισμοί που καταστρέφουν μέσα σε εκατό χρόνια δύο φορές την 
Μάκρη, το επίνειο του Λιβισίου. Επίσης το ορεινό ανάγλυφο εξ ου και οι Τούρκοι το ονομάζουν 
Καγιάκιοϊ, δηλ. βραχοχώρι. Διαβάζω απόσπασμα από το οικογενειακό περιοδικό Εβδομάς, σύγ-
γραμμα εκδιδόμενον κατά Κυριακήν του Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, γνωστού αθηνογράφου, την 
περίοδο 1884 - 1933: 

Ο Λιβισιανός είνε ευφυής, αλλ’ ουχί και εστερημένος πανουργίας, λιτοδιαίτος, εγκρατής, καρτε-
ρικός, φιλόπονος, φιλάργυρος μέχρι γλισχρότητος κατακριτέας και χαρτοπαίκτης. Υπέρ των εκπαι-
δευτικών καταστημάτων ουδέν προσφέρει, εισφέρει όμως υπέρ των εκκλησιών, ων υπάρχει ουκ 
ολίγη πληθύς πέριξ της κωμοπόλεως. (Εβδομάς, αρ. 47, έτος Β’ την 20.1.1885). 

Προφανέστατα οι κάτοικοι τότε είχαν φόβο Θεού διότι ήξεραν τι τους επιφυλάσσει ο Εγκέλα-
δος, τον οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να προβλέψει. Αυτό το γεγονός και οι περιορι-
σμένοι πόροι κάνουν τους ανθρώπους εγκρατείς αλλά και εργατικούς και ολίγον πιστεύοντες στο 
κισμέτ, την τύχη. 

Τονίζεται επίσης ο ρόλος που έπαιξε ένας λόγιος εξαιρετικός δάσκαλος ο Μιχαήλ Μουσαίος στα 
εκπαιδευτικά πράγματα με τις ιστορικές του μελέτες που δημοσιεύονται στο Περιοδικό του Ελλη-
νικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, το 1875-76, τ. 1, σ. 204. Ο ίδιος αναφέρεται 
στο θέμα της εκμάθησης της γλώσσας και τον ρόλο που θα παίξουν οι γυναίκες μορφωνόμενες, 
ως «μητέρες ελληνοφώνων δι’ ων και μόνον η μητρική γλώσσα μεταβάλλεται» και συνεχίζει: 

Δέον να δοθή ιδιαιτέρα όλως επιμέλεια εις την μόρφωσιν του κατωτέρου Κλήρου, ούτινος η 
κατάστασις είναι οικτρά…. Δέον να πολλαπλασιασθώσι τα νηπιαγωγεία αμφοτέρων των φύλων, 
ιδίως ταις τουρκοφώνοις ελληνικαίς κοινότησιν και μάλιστα ανάγκη επείγουσα να δοθή σπουδαι-
ότης εις αυτά μείζων ή εις τα Ελληνικά σχολεία. (Εβδομάς, έτος Β’ την 20.1.1885. 

Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε άλλους τομείς που θίγουν τα αποκόμματα του τύπου, αλλά ο 
χρόνος πιέζει και θα κλείσω αυτή την σύντομή σημερινή αναφορά με το θέμα της καταλήστευσης 
από τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές της πατρώας γης της Λυκίας και των Μικρασιατών κατά 
την διάρκεια του 19ου αιώνα. Αναφορά γίνεταια από τον Παντελή Κοντογιάννη στον αυστριακό 

2  Τα αποκόμματα Της Μάκρης επεκτείνονται από 5.1.1957 ως 5.1.1959, Της Φωνής Λιβισίου και Μάκρης από 
4.12.1958 ως 1.8.1959, της εφημερίδας Το Λιβίσι από 8.1.1960 ως 1.1.1967 και Της Φωνής της Νέας Μάκρης 
από 4.1.1983 ως Μαρ.-Απρ. 1985. 
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αρχαιολόγο Otto Benndorf3 και στο ταξίδι του στη Λυκία4 και την μεταφορά της ζωφόρου του 
Ηρώου της Τρύσσας που χρονολογείται στο 380 π.Χ., το οποίο ανακαλύφθηκε το 1841 μ.Χ. από 
τον καθηγητή γυμνασίου Julius August Schönborn κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας του, 
κοντά στο Γκιόλμπασι σε μια ορεινή τοποθεσία ανατολικότερα του Λιβισιού, μεταξύ Μύρας/ σή-
μερα Ντέμρε και Αντίφελλου/Κας. Βρισκόταν στο ανατολικό άκρο της αρχαίας Λυκιακής πόλης 
και αποτελούσε μια σαρκοφάγο σκαλισμένη σε βράχο. Περιελάβανε περίπου 152 ανάγλυφες 
παραστάσεις που αρχικά ήταν βαμμένες και εντοιχισμένες σε ένα τετράγωνο γύρω τοίχο του 
τάφου που ολόκληρο το αρχιτεκτονικό γλυπτό ήταν 211 μέτρα ζωφόρου5 με περίπου 600 μυθικές 
μορφές. Οι Αυστριακοί 40 χρόνια αργότερα το 1882, με τον Otto Benndorf επικεφαλής ανέλαβαν 
μια αποστολή για μεταφορά των του άθικτου ηρώου στη Βιέννη. Οι πλάκες με τις παραστάσεις 
μεταφέρθηκαν στη Βιέννη με την έγκριση των τουρκικών αρχών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είναι 
εκτεθειμένες παρά πολύ λίγες στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης (Kunsthistorisches). Το γεγονός 
αυτό επισημαίνεται και από την κα Αχλάδη παραπέμποντας στην δημοσίευση του χριστιανικού 
εβδομαδιαίου περιοδικού Αγάπη που κυκλοφορούσε στην Κων/πολη, όπου μαθαίνουμε ότι προη-
γουμένως οι Άγγλοι το 1846. 

Ενήργησαν ανασκαφάς εν τοις ερειπίοις της Ξάνθου και απεκόμισαν εις το Βρετανικόν μουσείον 
πλείστας Λυκιακάς αρχαιότητας (Αγάπη, έτος Β’, της 25.9.1894, αρ. 91 σ. 7, 8).

Θα ευχηθώ, κλείνοντας, να γίνουν παρόμοιες εργασίες και για άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας 
με την ίδια συστηματικότητα, μεθοδικότητα και επιμέλεια της φίλης Ευαγγελίας. 

Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου, πριν την κυκλοφορία 
του Τύπου στην καθ’ ημάς Ανατολή, από το οποίο τεκμαίρετε η αδιάσπαστη ενότητα του νη-
σιωτικού χώρου με την απέναντι μικρασιατική ακτή και τις ιδιαίτερες σχέσεις παλαιόθεν των 
Λιβισιανών με τους Καστελοριζιώτες. Το κείμενο καταγράφεται από τον Αθανάσιο Κομνηνό Υψη-
λάντη, στα Μετά την άλωσιν 1453-17896, το σωτήριο έτος 1785, δηλαδή 4 χρόνια πριν το τέλος 
της αφήγησης του ίσως και του θανάτου του, κατά την πατριαρχεία του από Σμύρνης Προκοπίου. 
Μεταφέρω στην πρωτότυπη φαναριώτικη γλώσσα του 18ου αι.:

Τον ιεροκήρυκα Ιωάννην, ον τινα είχε μεθ’ εαυτού ο πατριάρχης Προκόπιος ελθών από της Σμύρ-
νης και αποκατέστησεν ιεροκήρυκα της Μεγάλης Εκκλησίας, ευδοκιμήσαντα εις το διδασκαλικόν 
επάγγελμα και επαινούμενον δια την εις τας Γραφάς ειδημοσύνην, προεβίβασεν ο πατριάρχης 
εις την μητρόπολιν των Μύρρων της Λικίας, αποκαταστήσας διάδοχον του Αγίου Νικολάου εξ 
αιτίας τοιαύτης. Την εξαρχίαν μου Λιβύσι καί Καστελλόρροιζον ως κυριάρχης και πληρεξούσιός 
της την είχα δώσει επιτροπικώς, ως σύνηθες, τω Πισσιδείας· η Πανιερότης του παρηνώχλει τους 
κατοικητάς Καστελλορροίζου τε και Λιβυσίου· τούτου γιγνομένου επί ουκ ολίγους χρόνους αδια-
κόπως τέλος πάντων με έστειλαν αναφοράν με υπογραφάς και σφραγίδας υπέρ τας 100, λαϊκών 
τε και του ιερού καταλόγου εκκλησιαστικών, εκλιπαρούντες και δεόμενοι την λύτρωσιν των κακών 

3 Παν. Κοντογιάννης, Η ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 
1919, ανατύπωσις 2006, σελ. 77, 79-81. Εκεί αναφέρει ότι «Το Λιβίσι είναι χωριό ελληνικόν, έχον 500 κατοικίες, 
ευπρεπές, ότι κατοικείται μόνον από Έλληνας, ότι κάμνει εντύπωσιν ενός ευπόρου και καθάριου συνοικισμού 
και ότι εφιλοξενήθεί εις ελληνικήν οικίαν». Επίσης για την Μάκρη γράφει ότι «πλησίον του θολωτού τζαμίου 
υψούται, επιδεικτικώς μεγάλη, η ελληνική εκκλησία και ότι ο καϊμακάμης που πρότερον απέλαυεν ειδυλλιακής 
ησυχίας εις την άνω κοιλάδα του Ξένθου, τώρα οφείλει να εξοικιωθή με το σαλευόμενον, ξύλινον κονάκιον της 
Μάκρης και να συνηθίση εις τον θόρυβόν, τον οποίον παρέχει η κατά θάλασσαν επικοινωνία.»
4 O. Benndorf und Niemann, Reisen in Lykien und Karien, Βιέννη 1884.
5 *Ο όρος ζωφόρος σημαίνει φέρω ζωή και αφορά στο μέρος αυτό του κτηρίου, ανεξαρτήτως αν φέρει γλυπτές 
παραστάσεις ή όχι.
6 Το χειρόγραφο σώθηκε μάλλον από τον Κωνστάντιο, τον από Σιναίου, στην ομώνυμη χώρου Mονή της Αγίας 
Αικατερίνης, δημοσιεύθηκε το 1870 από τον Αρχιμ. Γερμανό Αφθονίδη, μοναχό Σιναΐτη, στην Κων/πολη. Ο Αθα-
νάσιος Κομνηνός Υψηλάντης ήταν γιατρός του Ραγκίπ Μεχμέτ πασά, βεζύρη και Σκευφύλακας της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας.
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και την έξωσιν του Πισσιδείας· έφερον δε τα έγγραφα άνθρωποι 14 αυτόχθονες Καστελλορροίζου 
τε και Λιβυσίου. Επαρρησιάσθησαν τη συνόδω· είχαν προσκλαυθεί και άλλοτε εις την σύνοδον, 
και τον είχε γράψει η σύνοδος προστάττουσα το ανεπηρέαστον, είπον και τανύν να κάμουν το 
αυτό· δεν το έστερξαν λέγοντες ότι ανωφελές, επειδή είναι αδιόρθωτος. Ο Εφέσου, ως καπικε-
χαγιάς [εκπρόσωπος] του Πισσιδείας, εμπόδιζε την έξωσιν· άλλα τέλος πάντων την κατακραυγήν 
και κατηγορίαν φοβηθείς έπαυσε του δεφενδεύειν [να τον υπερασπίζεται]· και πωλήσας εγώ τω 
Ιωάννη χιλίων γροσίων την εξαρχίαν μου αυτήν, εχειροτονήθη διάδοχος του Αγίου Νικολάου γε-
νόμενος μητροπολίτης των Μύρρων της Λικίας. Φθάσας εκείσε/ εύρεν ιεροσυλίας των επιτρόπων 
του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου, κειμένου καταντικρύ του Καστελλορροίζου επί της ’Ασίας· 
οι επίτροποι ήσαν Καστελλορροιζιώται· δέν ηύχαριστήθη να εμποδίση, εις το έξης την ιεροσυλίαν, 
μόνον, ως απολίτευτος, απεφάσισε ν’ αποκτήση τα κλαπέντα και τους εβίαζεν εις πληρωμήν μη 
έχοντας τον τρόπον της πληρωμής ήλεγχεν επ’ εκκλησίας, και τέλος τους αφώρισε και άπαξ και 
δις. Τον έδιωξαν κακώς. Καταφυγών εις την Ρόδον, ο Ρόδου εφρόντισε να τον συμβιβάσει με το 
ποίμνιον. Δια το απολίτευτόν του μεμφόμενος τον/ πως υπερμάχεται των Καστελλορροιζιωτών, 
φυγών εκείθεν ήλθεν εις την Πόλιν. Ο Προκόπιος συστήσας πάλιν με συνοδικά γράμματα τον 
έστειλε με τον Κυτείου απερχόμενον εις την Κύπρον. Ελθόντες εις το Καστελλόρροιζον ο Κυτείου 
εμεσολάβησε διά την ειρηνοποίησιν, και διά να τους καταπείση, είπεν ότι ως αναγκαίον και προ-
κομμένον πρέπει να τον πάρη μαζή του εις την Κύπρον διά να κηρύξη τον λόγον του Θεού· ούτως 
έγινε, και μετά χρόνον επανήλθεν ο Ιωάννης εις το Καστελλόρροιζον· άλλα τω έτει 1789 εγράφε 
τη συνόδω ονομάζων τους επαρχιώτας του κακούς και τρισκατάρατους.7

7  Η Μάχη Παΐζη Αποστολοπούλου, στο Ο θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας τον 14ο ως τον 19ο αιώνα, Αθήνα, 
ΕΙΕ/ΙΝΕ, 1995, σελ. 193-194 σημειώνει: «Αργότερα το Λιβίσι ονομάστηκε πάλι πατριαρχική εξαρχία και μάλιστα 
ακολούθησε τύχη κοινή με το απέναντι ευρισκόμενο νησί του Καστελόριζου: ως εξαρχία πού εκχωρούνταν, μαζί 
με το Καστελόριζο, στον Μ. Χαρτοφύλακα του Πατριαρχείου αναφέρεται στο «σημείωμα» του 1729 του Κομνη-
νού - Υψηλάντη. Βέβαιο πάντως είναι ότι ο ίδιος ο Κομνηνός - Υψηλάντης περί τα μέσα του 18ου αιώνα κατείχε 
ως Μ. Σκευοφύλαξ την εξαρχία του Λιβισίου και μαζί το Καστελόριζο, και πως το 1786 την «επώλησε» στον νεο-
εκλεγμένο Μητροπολίτη Μύρων Ιωάννη. Έτσι, η εξαρχία αυτή είχε υπαχθεί ως ενοριακή στη μητρόπολη Μύρων 
ως το 1790, οπότε εντάχθηκε οριστικά, μαζί με το Καστελόριζο, στη μητρόπολη Πισιδίας.»



Β’ Μέρος: Ο Μακρηνολιβισιανός μας πολιτισμός

35

Β’ ΜΕΡΟΣ

Ο ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ 
(Ιατρός Δρ.Παιδιατρικής - Συγγραφέας - Ποιητής - Λαογράφος)

Χαιρετίζω με τη σειρά μου το σημερινό μας «Αντάμωμα» που γίνεται μέσα στα πλαίσια του 
εορτασμού για τα 200 χρόνια από το 1821, του Αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση από 
τον τουρκικό ζυγό και την εθνική μας παλιγγενεσία. Χαιρετίζω τα 5 χρόνια ζωής, λειτουργίας και 
δράσης της Εταιρίας μας, της «Λυκίας», που με το έργο και τη δραστηριότητά της αναζωπύρω-
σε την αγάπη και το σεβασμό μας στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των προγόνων μας. Χαιρετίζω 
τη «Λυκία» που μας έδωσε και φέτος τη δυνατότητα να συναχθούμε εδώ, στο Αιγάλεω, σ’αυτή 
την άλλη μάνα των προσφύγων, να γνωριστούμε και να αναγνωριστούμε. Και Χαιρετίζω πρώ-
τα-πρώτα όλους εσάς, που κρατώντας το κερί της ευλάβειας και της μνήμης αναμμένο, ήρθα-
τε από παντού της χώρας και όπου γης, για να το αποθέσετε στη μνήμη εκείνων που υπήρξαν 
πρόγονοί μας, και που πριν από 100 περίπου χρόνια, διώχτηκαν από τις προγονικές τους εστίες 
για να έρθουν εδώ στη μάνα πατρίδα, να ζήσουν και να επιβιώσουν. Αυτά τα δυο θεμελιώδη 
γεγονότα γιορτάζουμε όλοι εμείς σήμερα εδώ, στο φιλόξενο Αιγάλεω, ελεύθεροι σαν Έλληνες, 
και περήφανοι σαν μικρασιάτες και με υψωμένο κεφάλι, γιατί μέσα στα σ’αυτά τα 100 περίπου 
χρόνια που μεσολάβησαν από την «Έξοδο», οι μικρασιάτες πρόγονοί μας, όχι μονάχα επέζησαν 
αλλά και προόδεψαν και μεγαλούργησαν. Κι αυτό το βλέπουμε να είναι ολοφάνερο γύρω μας, 
στο εργατικό και τιμημένο σαν εργατούπολη και πρωτοπόρο στους κοινωνικούς αγώνες Αιγάλεω, 
που μας φιλοξενεί σήμερα. Μια προσφορά στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου του 1821 και ένα 
θυμίαμα τιμής και ευλαβείας στη μνήμη των προγόνων μας, είναι το πρόγραμμα των εργασιών 
του σημερινού 3ου μας «Ανταμώματος». Ιστορία, έρευνα, μελέτες, σχολιασμός, λαογραφία, με 
κορύφωση κατ’εμέ την αναδημοσίευση και απόδοση στην κοινή νεοελληνική γλώσσα μας, του 
θεατρικού έργου του μεγάλου δασκάλου Μιχαήλ Μουσαίου, ο «Γάμος του Μανώλη Αντιφάτη», 
που βλέπουμε να υπάρχει σαν βιβλίο από σήμερα. Ο «ΓΜΑ» είναι προσφορά επίσης στη «Λυκί» 
από τον δισεγγονό του Μ. Μουσαίου, τον Βασίλη Μουσαίο. Τυπώθηκε με δικές του δαπάνες, η 
μετάφραση-απόδοση στην τρέχουσα γλώσσα μας έγινε από εμένα και η μετάφραση από τις πά-
μπολλες ελληνοποιημένες τούρκικες λέξεις του κειμένου, έγινε από τον Αλέκο Κομπότη και την 
τουρκολόγο πατριώτισσά μας Εύα Αχλάδη, Λυκία». ‘Ο,τι συνέβη και ό,τι συντελέστηκε στο τελευ-
ταίο μέρος της Ιστορίας μας πάνω στη μικρασιατική γη από το 1840 ως την «Έξοδο» του 1922, 
ήτανε πραγματικά κάτι το εξαιρετικό και αληθινά σπουδαίο. Εμπνευστής και κύριος συντελεστής 
του εξαιρετικού αυτού φαινομένου ο Μιχαήλ Μουσαίος, δάσκαλος, διαφωτιστής, λεξικογράφος, 
λαογράφος, θεατρικός συγγραφέας. Ένα από τα κυριότερα που έκανε ο Μ. Μουσαίος, εκτός των 
τόσων άλλων,ήταν να μας δείξει τον ανεπανάληπτο πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης αφήνο-
ντας πίσω του με τους «Βατταρισμούς», με τις φθαρμένες από τη σκλαβιά λέξεις της γλώσσας 
μας, αλλά και παροιμίες, παραμύθια, και λαογραφικό υλικό απίθανο,που το χρησιμοποίησε η εγ-
γονή του και σπουδαία λαογράφος της πατρίδας μας, η Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου, στα 
«Παραμύθια», στις «Παροιμίες» της και με τα δημοσιεύματά της στο ΔΚΜΣ και τα «Μικρασιατικά 
Χρονικά». Έτσι ερχόμαστε στην εποχή των δεκαετιών ‘50 με ‘60, με το «Λυβήσι και Μάκρη» του 
Κων/νου Λαμέρα, 1964, τις εφημερίδες, «Μάκρη», «Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης» και 



Β’ Μέρος: Ο Μακρηνολιβισιανός μας πολιτισμός

37

«Λιβίσι» 1957-1967, όπου πρωτοστατούσαν ο Πλάτων Μουσαίος και η Ρένα Παπαντωνίου-Βελισ-
σαρίου, και το «Μάκρη και Λιβίσι» του Νικολάου Εμμ. Καραγεωργίου. Αυτό είναι το πρώτο κύμα 
της αναβίωσης των ερευνών για την Ιστορία και των Πολιτισμό των προγόνων μας. Μια έξαρση 
και μια διακαής επιθυμία για να ριχτεί άπλετο φως για ό,τι συντελέστηκε τότε και για το τι συνέβη 
τότε και μετά. Και όπου κυριαρχούσε μια έντονη και διάχυτη σε όλα τα έντυπα επιθυμία. «Σώστε 
ό,τι μπορείτε»… «Σώστε το τώρα, όσο είναι καιρός». Μαζί και ένας πόλεμος και μάχη εκ του συ-
στάδην ενάντια στη λήθη. Πράγμα που και εγώ σαν νεότερος τότε και μετά το θάνατο του πατέρα 
μου υιοθέτησα, στις προσπάθειές μου «προς συλλογή λαογραφικής ύλης» στη Νέα Μάκρη, και 
από το 1976 μέχρι σήμερα,, με το σλόγκαν «Ό, τι γράφεται σώνεται… Ό,τι δεν γράφεται χάνεται». 
Το δεύτερο κύμα αυτής της μετά πάθους αναβίωσης του ενδιαφέροντος των ΜακρηνοΛιβισιανών 
απογόνων, βλέπω με μεγάλη μου χαρά να συντελείται στις μέρες μας, με τη ίδρυση, τη λειτουρ-
γία και τη δράση της «Λυκίας». Η προσπάθεια που βλέπω να γίνεται στις έρευνες της «Λυκίας» 
έχουν ένα ουσιαστικό και σπάνιο στοιχείο. Ερευνούν την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας σε βάθος. 
Κάνουν μια βουτιά σε σκοτεινούς και θολούς βυθούς, που οι πιο μπροστά από αυτούς ερευνητές 
δεν μπορούσαν ή δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα να το κάνουν. Όλα αυτά ή τα κυριότερα από αυτά 
οφείλονται κατ’εμέ στη δημοσίευση από τη «Λυκία» του σπουδαίου συγγράμματος του μεγάλου 
δασκάλου και πατριώτη Σάββα Πασχαλίδη, «Αρχαία και Σύγχρονος Λυκία», που τα χειρόγραφά 
της διέσωσε και φύλαξε ως κόρην οφθαλμού ο εγγονός του γιατρός Κυριάκος Ανδρ. Σαράφης 
και τα διέθεσε με πατριωτική αρχοντιά και αφιλοκερδώς, στη «Λυκία». Και εδώ θα πρέπει να 
αναφερθεί επίσης τιμητικά η προσφορά του ευπατρίδη ΜακρηνοΛιβισιανού εκδότη μας στο Αι-
γάλεω, του Στέλιου Γεωργίου Βασιλειάδη, να εκδώσει αυτό το εξαιρετικά ογκώδες και πολύτιμο 
σύγγραμμα, δωρεάν για τη «Λυκία», στη μνήμη του πατέρα του. Η έρευνα για την Ιστορία και τον 
Πολιτισμό μας, έχω την εξαιρετική τύχη να σας πω πως συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η 
έρευνα από τον Τάσο Κακλαμάνη,για τον Ταρσανά, και τους Ταρσαναλήδες, τότε και τώρα, όπως 
και για τη μεγάλη τραγουδίστρια, Αρμένισσα και Αιγαλειώτισσα Μαρίκα Νίνου. Αναμένονται νέοι 
ερευνητές από τις τάξεις της «Λυκίας». Τους περιμένουμε. Το υλικό είναι άφθονο, απέραντο. Η 
Ιστορία μας, η Ιστορία του Λιβισιού και της Μάκρης δεν αρχίζει από το 1840, τον καιρό που ο 
Μ. Μουσαίος ήρθε δάσκαλος στο Λιβίσι, ούτε τελειώνει με την «Έξοδο» του 1922. Έχει μεγάλες 
εκτάσεις προς έρευνα και για το πριν και για το μετά: Τι συνέβαινε στο Λ. και στη Μ. τα τελευταία 
χρόνια με τις αυθαίρετες ενέργειες και τις απάνθρωπες διώξεις από τους Νεότουρκους. Ποιοι 
ήταν οι τελευταίοι Δήμαρχοι και Προεστοί. Τι έγιναν τόσοι και τόσοι στα αμελέ ταμπουρού, πό-
σοι ήταν και πόσοι επέζησαν. Ποιος ήταν ο ρόλος του επισκόπου Μάκρης και Πισιδίας Μελέτι-
ου Χατζάπογλου κλπ. Άλλα αντικείμενα μελέτης: Η αντικατασκοπεία στη Μάκρη και στο Λιβίσι 
τα χρόνια του Α’παγκοσμίου πολέμου και στη μικρασιατική εκστρατεία. Η αντικατασκοπευτική 
δράση υπέρ των συμμάχων, του τοπογράφου μηχανολόγου Στέλιου Θεοδοσιάδη. Η δράση υπέρ 
των συμμάχων, των Ταρσαναλήδων και η αντίστοιχη δράση των ΜακρηνοΛιβισιανών Μανώλη 
Καραγεωργίου και Βασίλη Τσακυργιάννη κ.ά. Ο Σύλλογος «Η Ανατολή» και ο Κων /νος Λαμέρας, 
ο «Παλλύκιος Σύλλογος» και ο παπα-Διονύσιος Καλαφάτης, γιατρός Νίκος Καραβασίλης, ο Α. 
Τζιζής, ο γεωπόνος Πάνου και η εγκατάσταση των 93 οικογενειών ΜακρηνοΛιβισιανών προσφύ-
γων στην Ξυλοκέριζα. Οι εγκαταστάσεις ΜακρηνοΛιβισιανών και στην άλλη Ελλάδα, Άμφισσα, 
Ιτέα, Φαράκλα, Πλατανάκι κ.ά. Αλλά και για τα μετέπειτα χρόνια: Οι ήρωες και οι μάρτυρες στον 
πόλεμο του ‘40 - ‘44, στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ο «ήρωας της Ηλεκτρικής του Πειραιά» ο 
Νίκανδρος Κεπέσης, ο συνταγματάρχης-δάσκαλος Δημήτρης Γεωργάς. Ο ιδεολόγος και ζωγράφος 
κρατούμενος της Λέρου Κυριάκος, Κυριάκος Τσακκίρης. Με κορυφαίο τον μεγάλο γιο του Σάββα 
Πασχαλίδη τον γιατρό Πασχάλη Πασχαλίδη, που τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί στου Παύλου Μελά. 
Πράγματι και «αμήν λέγω», πως η «Λυκία» έχοντας στο τιμόνι ένα τέτοιο τιμονιέρη σαν αυτόν 
που έχει σήμερα, μπορεί να κάνει πολλά. 

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Προχωράμε ήταν ζωντανός, γλαφυρός και μαχητικός ο κύριος Μιχάλης. 
Θα πάμε στην επόμενη παρουσίαση βιβλίου. Είμαστε πολύ παραγωγικοί δεν ξέρω αν έχει σχέση 
και με τον κορονοϊό. Είναι τα Λιβισιανά ποιήματα και παραμύθια Είναι στιχουργήματα του φίλου 
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του Τάσου του Κακλαμάνη και του Γιώργου του Μιχελάκου και κάποιες ιστορίες που μοιάζουν με 
παραμύθια του υποφαινομένου. Έχω την ιδιαίτερη χαρά την παρουσίαση του βιβλίου να κάνει 
ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος, συμφοιτητής μου, συνοδοιπόρος μου, που δεν είναι μακρολι-
βισιανός, αλλά αισθάνεται και έχει συνείδηση μακρολιβισιανού. Ο Κώστας ο Πούλος, φιλόλογος, 
συγγραφέας και παρουσιαστής.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΣ
(Φιλόλογος - Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΛΙΒΙΣΙΑΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» 

Καλησπέρα σας. Παρατηρώντας τα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή με κοιτάζουν, προσπαθώ να 
καταλάβω και για να καταλάβω, νοιώθω πως πρέπει να τραβήξω πίσω τη γραμμή. Δε θα καταλά-
βεις, μου λέει μια φωνή μέσα μου. Εκτός και αν προσπαθήσεις να μπεις στη θέση τους. Πάω πίσω 
το χρόνο μου κατρακυλώ τις δεκαετίες ώσπου να φτάσω κοντά στο εκατό. Κλείνω τα μάτια και 
σαν σε όνειρο ξυπνώ Λιβισιανός. Το πέτρινο σπίτι στην πλαγιά αγναντεύει με τα παραθύρια τον 
κάμπο. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω στην αυλή. Χαϊδεύω το βασιλικό στη γλάστρα και κάθομαι στο 
πεζούλι για τον καφέ ακούγοντας γύρω το ανθρώπινο μελίσσι να βουίζει. Μποστάνια και αμπέλια 
πιο πέρα και δέντρα κάθε λογής ζουν και αυτά μαζί με τους ανθρώπους. Στο λιμάνι της Μάκρης 
τα πλεούμενα μικρά και μεγάλα, εμπορικά και ψαράδικα λικνίζονται στα κύματα. Ξάφνου ακού-
γεται μια βουή, έρχεται σίφουνας, μια δύναμη απάνθρωπη και καταστροφική και όλα αλλάζουν. 
Άνθρωποι βαστούν στα χέρια ό,τι μπορούν να σηκώσουν και φεύγουν. Φεύγουν για να σωθούν, 
στην Αττική, στην Εύβοια και στη Βοιωτία οι πιο πολλοί προσπαθούν να ριζώσουν ξανά. Να ξεκι-
νήσουν μια καινούργια ζωή, τη ζωή του πρόσφυγα. Ο βασιλικός της αυλής μένει πίσω στο κατώ-
φλι, δίχως νερό, χωρίς το καθημερινό χάδι ξεραίνεται δίπλα στην ανοιχτή πόρτα. Οι σπόροι του 
τρέχουν στα ρυάκια των φθινοπωρινών βροχών, προσπαθούν και αυτοί να ριζώσουν μακριά, 
κάτω στη μικρή πεδιάδα που απλώνεται μπροστά στο Λιβίσι. Γρήγορα πεθαίνουν τα φυτά στις 
γλάστρες δίχως νερό και δίχως το χάδι το καθημερινό. Όμως εγώ αναρωτιέμαι τούτο; Πόσο μπο-
ρεί να ζήσει η εικόνα του βασιλικού που ζει σε μια γλάστρα; Όχι πια ο ίδιος ο βασιλικός, αλλά η 
εικόνα του. Το λέει ο πατέρας στο γιο και ο παππούς στο εγγόνι. Πόσο χρόνια πενήντα, εξήντα, 
ογδόντα, πόσο αντέχει μια εικόνα σε μια αφήγηση που μοιάζει με παραμύθι; Είχαμε παιδί μου 
ένα βασιλικό στο κατώφλι, τι να σου πω δέντρο ολάκερο και μια μυρωδιά να σου σπάει τη μύτη. 
Μόνο που ήθελε νερό, δεν χόρταινε νερό και χάδι. Αναρωτιέμαι λοιπόν σήμερα εκατό σχεδόν 
χρόνια μετά από αυτό το σίφουνα που σήκωσε ανθρώπους και τους πέταξε ένα πέλαγο μακριά 
πόσο μπορεί να ζήσει μια γλάστρα βασιλικού στη μνήμη; Κουβεντιάζω εγώ, ο πάππου προς πάπ-
που ελλαδίτης, με το φίλο μου Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον άλλο το φίλο Τάσο Κακλαμάνη τι 
μπορεί να θυμούνται για ένα βασιλικό; Τι εικόνα μπορεί να έχουνε αυτοί γεννημένοι τριάντα 
τόσα χρόνια μετά το σίφουνα ; Γι’ αυτή τη γλάστρα στο κατώφλι ενός σπιτιού παρατημένου στην 
άλλη μεριά του Αρχιπελάγους. Η απάντηση, αγαπητοί φίλοι, κρύβεται σε τούτο το βιβλίο που 
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κρατώ στα χέρια μου. Μόνο διαβάζοντας το βιβλίο, διότι το βιβλίο το έγραψαν ο Δημήτρης και ο 
Τάσος. Μόνο διαβάζοντας το βιβλίο που έχω στα χέρια μου καταλαβαίνω ότι εδώ δεν έχουμε να 
κάνουμε με ένα κανονικό βιβλίο. Έμαθα ότι με αυτό το βιβλίο οι φίλοι μου, δηλαδή ο Δημήτρης 
και ο Τάσος, ποτίζουν με αυτόν τον τρόπο με λέξεις, με στίχους, με ποιήματα και με παραμύθια, 
ποτίζουν αυτήν τη γλάστρα στο κατώφλι. Χάδια είναι οι λέξεις και κρύο νερό για το φυτό της μνή-
μης. Και αυτό με τη σειρά του βγάζει άλλες πρωτόγνωρες μυρουδιές αν το χαϊδέψει χέρι αγαπη-
τό. Θα έχω λοιπόν τη χαρά σήμερα που βρίσκομαι εδώ για να πω δυο λόγια για το βιβλίο Λυκιακά 
ποιητικά και παραμύθια ή παραμυθία προσφυγιάς. Σπεύδω από την αρχή να προειδοποιήσω ότι 
στην παρουσίασή μου θα είμαι μεροληπτικός. Και αυτό για δυο λόγους. Πρώτον γιατί αντικειμε-
νική παρουσίαση δεν υπάρχει και όποιος τολμήσει να καυχηθεί ότι έχει το μέτρο της αντικειμενι-
κότητας δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει όπως λέει και ο τραγουδοποιός. Δεύτερο επειδή 
συμβαίνει να γνωρίζω δύο από τους τρεις συντελεστές, με τον αδελφικό φίλο Δημήτρη Αλεξάν-
δρου μας συνδέει μια αδιάρρηκτη φιλία μισού αιώνα από τα πανεπιστημιακά χρόνια μέχρι σήμε-
ρα. Τον Τάσο Κακλαμάνη είχα την ευκαιρία αρχικά να τον γνωρίσω ως μουσικό στα μουσικά στέ-
κια του Αιγάλεω και των γύρω περιοχών, αγνοώντας την κοινή τους λιβισιανή καταγωγή. Από την 
αρχική αμηχανία για το τι πρέπει να σας πω, σε ποιο ζήτημα να επικεντρώσω ώστε να τιμήσω 
αυτόν το λίγο χρόνο που μου αναλογεί πρέπει να ομολογήσω ότι με έβγαλε το ίδιο το βιβλίο. 
Ολοκληρώνοντας την πρώτη ανάγνωση, αυτή που σε πιάνει αθώο και απροετοίμαστο, δύο λέξεις 
σχηματίστηκαν σταδιακά στο νου, όταν έπρεπε να φθάσω στην ψυχή του βιβλίου. Ποίηση και 
μνήμη ή μνήμη και ποίηση. Μνήμη, λένε τα λεξικά, είναι η αποτύπωση άμεσα ή έμμεσα βιωμέ-
νων καταστάσεων σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια είναι η ικανότητα συγκράτη-
σης και αναπαραγωγής πληροφοριών που λαμβάνουμε από το εξωτερικό κόσμο. Τόσο ψυχρά μας 
δίνουν τα λεξικά τις σημασίες των λέξεων. Κωδικοποίηση, αποθήκευση, ανάσυρση. Και αν δεν 
είναι σημαντική για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά επειδή χωρίς αυτή ουσιαστικά αυτοκαταργεί-
ται, η συλλογική μνήμη είναι από τα πιο ισχυρά συνεκτικά στοιχεία που μπορούν να δώσουν πε-
ριεχόμενο σε ευρείς όρους, όπως για παράδειγμα έθνος, αλλά και να συνδέσουν πιο περιορισμέ-
νες σε αριθμό ομάδες με κριτήριο το κοινό παρελθόν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη μνήμη θα 
λέγαμε ότι μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα, αντανακλώνται η ιστο-
ρία και ο πολιτισμός των Μακρηνολιβισιανών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το βιβλίο χωρί-
ζεται σε δύο μέρη, όπως προϊδεάζει και ο τίτλος. Στο πρώτο μέρος φιλοξενούνται τα Λυκιακά 
Ποιητικά των Τάσου Κακλαμάνη και Γιώργου Μιχελάκου και στο δεύτερο τα Παραμύθια ή Παρα-
μυθία Προσφυγιάς του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Στον πρόλογο του Τάσου Κακλαμάνη ξεκαθαρίζο-
νται απολύτως τα κίνητρα του παντρέματος της ιστορίας με τη στιχουργία. Ο όρος στιχουργία 
χρησιμοποιείται βέβαια από τον Τάσο με φανερή σεμνότητα, αφού διαβάζοντας κανείς τα πάνω 
από εβδομήντα ποιήματα που εμπεριέχονται στο βιβλίο, νοιώθει πόσο κοντά είναι τα όρια ανά-
μεσα στη στιχουργική και τη γνήσια ποίηση. Στιχουργική και ποίηση βάζουν εδώ ένα χεράκι να 
στεριώσουν τη ρημαγμένη από τον ανελέητο χρόνο συλλογική μνήμη και να βοηθήσουν την ιστο-
ρική έρευνα να βρει πιο εύκολα το δρόμο της προς το στόχο που δεν είναι άλλος από το μέσο 
αναγνώστη. Μακρηνολιβισιανό ή όχι, αφού όπως έχει διδάξει η ιστορία, όλοι είμαστε εν δυνάμει 
Μακρινολιβισιανοί, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε αυτό το ταξίδι του ο Τάσος ήταν 
τυχερός να έχει συνταξιδιώτη το φίλο και κουμπάρο του Γιώργο Μιχελάκο, με τον οποίο συν-έ-
γραψαν στην κυριολεξία δύο ποιήματα, έχοντας εξελίξει ένα είδος ποιητικής κοινοπραξίας, όπως 
το ονομάζει ο ίδιος χιουμοριστικά. Πρόκειται για μια κοινοπραξία που κάνει πιο σαφές και πιο 
καθαρό αυτό το συν που υπάρχει στη λέξη συγγραφή για να μας θυμίζει ότι με ή χωρίς κοινοπρα-
ξίες τα ποιήματα και γενικά τα έργα τέχνης δεν γεννιούνται εκ του μηδενός, αφού δημιουργούμε 
πάντα ως μέλη μιας ανθρώπινης κοινότητας, ανεξάρτητα αν υπακούμε ή αν ακυρώνουμε τα κε-
λεύσματά της. Παρόλο που βασικό κριτήριο για την κατάταξη των ποιημάτων είναι η ιστορία, τα 
θέματα των ποιημάτων είναι ποικίλα και οργανώνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Αρχαία Λυκία, 
Βυζάντιο και Τουρκοκρατία, Πρόσφυγες από Μάκρη και Λιβίσι και τέλος Επιστροφή στα Πάτρια. 
Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω τώρα οφείλεται στο ότι ο Τάσος είναι εξαίρετος μουσικός, όμως 
διαβάζοντας τα ποιήματα ήταν σαν να άκουγα κάπου στο βάθος τη φωνή της Ρόζας Εσκενάζυ ή 
του Γιώργου Κάβουρα με τη συνοδεία ενός διακριτικού τρίχορδου ή μιας λύρας. Στο δεύτερο 
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μέρος ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να διαβάσει τέσσερα κείμενα του Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ο 
ίδιος τα ονομάζει παραμύθια, ωστόσο ο διπλός τόνος στη λέξη, ως εύρημα το βρήκα αριστοτεχνι-
κό, της δίνει διπλή υπόσταση. Από τη μια τα κείμενα αυτά έχουν τη δυτική δομή ενός παραμυ-
θιού. Ο δεύτερος τόνος στην παραλήγουσα μετακινεί σημασιολογικά τη λέξη. Παραμύθια, λοιπόν 
ναι, αλλά και παραμυθία, δηλαδή παρηγοριά. Στο πρώτο παραμύθι αφηγητής είναι ένα δέντρο, ο 
πλάτανος που βρίσκεται στο χωριό του και που του έδωσε το όνομά του, Πλατανάκι Θηβών. Το 
μικρό αυτό πλατάνι το φύτεψαν οι Λιβισιανοί πρόσφυγες πριν από εκατό περίπου χρόνια και 
γύρω έχτισαν τα φτωχικά προσφυγικά τους σπίτια. Τα χρόνια περνούσαν, οι άνθρωποι ρίζωσαν 
και αυτοί στο νέο τόπο και ο γερο πλάτανος βρίσκει ευκαιρία, μέσα από τη γλαφυρή πένα του 
Δημήτρη, να αναθυμιέται αγαπησιάρικά τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων που κάθησαν στον 
ίσκιο του. Ώσπου μια μέρα γλυκόλαλα πουλάκια παίρνουν θέση στις φυλλωσιές του, όμως δεν 
τραγουδούσαν σαν πουλιά μήτε σαν χελιδόνια, μον τραγουδούσαν κι έλεγαν ανθρώπινη λαλίτσα, 
όπως θα έλεγε παραφρασμένο μερικώς το δημοτικό τραγούδι. Και μάλιστα έχουν ανθρώπινα 
ονόματα όπως Τάσος, Μαρία, Μιχάλης, Άννα, Σάββας και άλλα πολλά. Τυχαία δεν τα διάλεξε ο 
συγγραφέας τα ονόματα αφού όλα τους παραπέμπουν σε πρόσφυγες από τη Μάκρη και το Λιβί-
σι, παλιότερους και πιο νέους, που με τον τρόπο του ο καθένας, άλλος με νότες και άλλος με λέ-
ξεις κελαηδούν τους καημούς της προσφυγιάς. Το δεύτερο παραμύθι είναι αφιερωμένο στην ίδια 
τη Λυκία και περιέχει εγκιβωτισμένο ένα δεύτερο παραμύθι, το οποίο μάλιστα είναι γραμμένο 
στην τοπική διάλεκτο, τη λιβισιανή, μέσα στην οποία ο συγγραφέας ανατράφηκε και μεγάλωσε 
στο Πλατανάκι Θηβών. Αφορμή για το γράψιμο του παραμυθιού στάθηκε μια σχετικά πρόσφατη 
εκδρομή στη Μάκρη και στο Λιβίσι. Η γριά Λυκία χαίρεται που βλέπει τα παιδιά και τα εγγόνια 
των προσφύγων και τους λέει το δικό της παραμύθι. Στο τέλος δίνει και τη δική της εξήγηση για 
την καταστροφή. Διαβάζω σε διάλεκτο, συγγνώμη αν δεν το διαβάζω πολύ καλά «Εν βαστού να 
που άλλα πουλάκια μου. Μας επαίξασιν στα ζάρια οι μιάλοι με τα νιτερέσια τους. Μια χαρά τα 
πηαίνουμουν με τους Τούρκους. Με τις γειτόνους, τους ανθρώπους του λαού. Όπως είνιν και 
τώρα με τε σας.». Ευχαριστεί και αυτή με τη σειρά της, η Λυκία δηλαδή, όλα τα πουλάκια που 
κελάηδησαν στον γερο-πλάτανο του πρώτου παραμυθιού και κλείνοντας δεν παραλείπει να ευ-
χαριστήσει και τον ίδιο δραματοποιημένο πλέον συγγραφέα «Φχαριστού και σένα, πρε Δημητρό 
μου, που έκαμις την αλήθειαν μου ωραίον παραμύθιν και του παραμύθιν μου αλήθεια». Στο 
τρίτο παραμύθι ο μίτος της αφήγησης δίνεται στον προσωποποιημένο προσφυγικό συνοικισμό 
της Θήβας. Ο γέρο-συνοικισμός ιστορεί σε ένα μικρό κορίτσι που το λένε Ελπίδα, τα πάθη του 
ξεριζωμένου Μικρασιάτη δένοντας προσφυγικές μνήμες με την ιστορία της Θήβας, της νέας πα-
τρίδας γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου πίσω, στο μακρινό παρελθόν του Κάδμου, της Αντιγόνης 
και του Οιδίποδα. Το παραμυθικό τετράπτυχο κλείνει ένα παραμύθι πανηγύρι αφιερωμένο στον 
Ποντιακό Ελληνισμό. Μπροστά μας ανοίγεται μια πρωτόγνω-
ρη γιορτή, στην οποία ο συγγραφέας έχει κλείσει για τον 
κάθε αναγνώστη ξεχωριστά μια προνομιακή αριθμημένη 
θέση. Από ‘κει ψηλά βλέπουμε να παρελαύνουν μπροστά 
μας όλες οι πόλεις του Πόντου ντυμένες με τα καλά τους. Κε-
ρασούντα και Τραπεζούντα, Αμάσεια και Σινώπη, Αργυρού-
πολη και Τοκάτη. Ήρθαν να πάρουν μέρος στο αλλιώτικο 
αυτό πανοϊρ, πανηγύρι. Τα δοξάρια των λυράρηδων παίρ-
νουν φωτιά και η κελαρυστή φωνή του Χρύσανθου μπλέκει 
με τις φωνές του Αμοιρόγλη και των άλλων αοιδών σε ένα 
φρενήρη χορό Πυρρίχιο. Πριν τελειώσω αυτή τη συνειδητά 
μετρημένη παρουσίαση θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους 
Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον Τάσο Κακλαμάνη και τον Γιώργο 
Μιχελάκο που με έκαναν κοινωνό του έργου ψυχής που φιλι-
κά, συνεργατικά και αγαπησιάρικα δημιούργησαν. Σας συ-
στήνω να το διαβάσετε και σας ευχαριστώ που με 
ακούσατε.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ
(Επιχειρηματίας - Επίτιμο Μέλος ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ - Χορηγός)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΩΝΗ ΑΝΤΙΦΑΤΟΥ»

Καλησπέρα και από εμένα. Να’μαστε πάλι στο Αιγάλεω, με καθυστέρηση ενός χρόνου, για το 3ο 
μας Αντάμωμα. Χαιρετίζω τους ηρωικούς Μακρηνολιβισιανούς που τίποτε δεν τους σταματάει, 
ούτε ο κορωνοιός ούτε το κρύο! Να’σαι καλά Τάσο που όλα τα οργανώνεις, και μας δίνεις την 
ευκαιρία να βρισκόμαστε! 

Φέτος θα σας παρουσιάσω ένα ακόμα βιβλίο «οικογενειακής παραγωγής». Στο προπέρσινο 
Αντάμωμα ήταν τα Σατυρικά Χρονογραφήματα του πατέρα μου Πλάτωνα και τα Παραμύθια του 
Λιβισιού & της Μάκρης της θείας μου Καλλιόπης. Παραμύθια που συνδύαζαν κείμενο στην κα-
θομιλουμένη με ένα CD όπου ο Μιχάλης Δελησάββας διηγόταν τα παραμύθια στο Μακρηνολιβι-
σιανό ιδίωμα. Φέτος ήρθε η ώρα του προ-πάππου Μιχαήλ Μουσαίου και του θεατρικού έργου ο 
Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου. Πρόκειται για έργο που έγραψε το 1889 με σκοπό, όπως ο ίδιος 
αναφέρει, τη «διόρθωση της εγχωρίου διαλέκτου»

Οι περισσότεροι θα έχετε ήδη ακούσει για τον Μιχαήλ Μουσαίο. Είναι ο «δάσκαλος», «το φως 
του Λιβισιού» (όπως τον προσαγόρευαν οι συμπατριώτες του), ο «της πατρίδος κλέος» όπως θα 
έγραφαν αργότερα στο μνήμα του. Ας κάνω όμως μια μικρή -υπενθυμιστική- εισαγωγή για το 
άνθρωπο και το έργο του. Γεννήθηκε το 1829 στο Λιβίσι και τότε το επίθετο της οικογένειάς του 
δεν ήταν Μουσαίος αλλά Καραγιάννης ή Κωνσταντίνου! Θα μου πείτε γιατί είχε 2 επίθετα καταζη-
τούμενος ήταν? Όχι βέβαια Βλέπετε, την εποχή εκείνη αντί επιθέτου χρησιμοποιούσαν το όνομα 
του πατέρα ή το βαφτιστικό όνομα και κάποιο χαρακτηριστικό του ανθρώπου («παρατσούκλι» θα 
το λέγαμε). Ανατρέχοντας στην απογραφή πληθυσμού του 1848 (που, ποιος άλλος η ΛΥΚΙΑ ανα-
κάλυψε) διαβάζουμε ότι ο μεν πατέρας του Μιχαήλ καταγράφεται ως Καραγιανίογλου Γιάννης 
του Κωνσταντή, ράφτης το επάγγελμα, ψηλός με μαύρο μουστάκι (εξ ου και το καρά-μαύρος), ο 
δε Μιχαήλ ως δευτερότοκος γιος ετών 18, με αχνό μουστάκι. Αν είχε αδελφές δεν το γνωρίζουμε, 
την εποχή εκείνη τα κορίτσια δεν αποτελούσαν υποκείμενο απογραφής! Το όνομα Μουσαίος (ο 
θεράπων των Μουσών, ο μουσοτραφής, ο συστηματικά ασχολούμενος με τις τέχνες,) είναι προ-
σωνύμιο που του απόδωσε αργότερα (γύρω στο 1870) ένας καθηγητής του στο Πανεπιστήμιο 
των Αθηνών και οι μαθητές του που φοιτούσαν εκείνη την εποχή στην Αθήνα.

Ο Μιχαήλ αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο να βοηθάει με κάθε τρόπο τούς συμπατριώτες του, να 
τούς καθοδηγεί, να τούς διαφωτίζει για την εθνική τους προέλευση και τον προγονικό τους πολι-
τισμό και να τούς αναπτερώνει το φρόνημα στις δύσκολες στιγμές της ζωής κάτω από την τουρ-
κική κυριαρχία. Ιδιαίτερη μέριμνα στο πλαίσιο αυτής της διαφωτιστικής εκστρατείας αφιέρωσε 
στη γλώσσα, πού είχε διαβρωθεί σημαντικά από τα τουρκικά.
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Όπως γράφει ο ίδιος: «Διατελῶν διδάσκαλος ἐν τῆ κωμοπόλει ταύτη ἀπό τεσσαράκοντα καί 
πλέον ἐτῶν, ἐπέστησα τήν προσοχήν μου εἰς τήν ἐγχώριον διάλεκτον, ὡς πρώτιστον ὄργανον τῆς 
διδασκαλίας, καί ἔκτοτε καταγίνομαι καί διά τοῦ προφορικοῦ λόγου καί διά τῆς γραφῆς εἰς τήν 
διόρθωσιν τῆς διαλέκτου ταύτης».

Μέρος αυτής της γλωσσικής προσπάθειας για την καταγραφή και διόρθωση της διαλέκτου απο-
τελούν το πρώτο του βιβλίο οι «Βατταρισμοί» που ήταν ένα λεξικό της Λιβισιανής διαλέκτου 
και το θεατρικό έργο Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου. Το έργο αυτό μας μεταφέρει στο Λιβίσι 
του 1823 και διηγείται το χρονικό ενός προξενιού. Ενός προξενιού που οι γονείς του γαμπρού 
δεν επιθυμούν, το επιθυμούν όμως οι γονείς της νύφης που «επιστρατεύουν» (με το αζημίωτο), 
τοπικούς κοτζαμπάσηδες και τις εκκλησιαστικές αρχές προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους! 
Η γνώμη του υποψήφιου γαμπρού και της νύφης δεν έπαιζε κανένα ρόλο τότε, αποφάσιζαν οι 
γονείς και μόνον αυτοί. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που στο έργο δεν υπάρχει ρόλος ούτε για τον 
Μαλώνη (δηλαδή τον Μανώλη) ούτε για το Χρουσαφινίν (την υποψήφια νύφη)!

Ο σκοπός που γράφτηκε το έργο, «Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου», είναι διπλός: πρώτα να 
δείξει τη φθορά που είχε υποστεί η γλώσσα που μιλούσαν οι Έλληνες, μετά από τόσους αιώνες 
σκλαβιάς, ώστε να τη διορθώσει, και δεύτερο, να καταδείξει τα «βάρβαρα», όπως τα χαρακτηρί-
ζει ο ίδιος, ήθη και έθιμα, σχετικά με το γάμο, τη θέση της γυναίκας και την προίκα. Μέσα από τα 
δρώμενα και τις σχέσεις που δημιουργούνται, δείχνει τη φοβερή αμάθεια του κλήρου καθώς και 
την τυραννία που ασκούσαν οι κοτζαμπάσηδες και η τουρκική εξουσία στο λαό. Δείχνει επίσης 
τη φτώχια και το διαρκή φόβο, μέσα στον οποίο ζούσαν οι έλληνες ραγιάδες την εποχή εκείνη 
(μπλεγμένοι στα δίχτυα της διπλής τυραννίας των κοτζαμπάσηδων και της τουρκικής εξουσίας).

Ο Μουσαίος μετά την συγγραφή της 1ης πράξης δεν ολοκλήρωσε το έργο. Τον εμπόδισε η περι-
πέτεια που είχε με την έκδοση του πρώτου του βιβλίου των Βατταρισμών όπου 3 παλιοί μαθητές 
του (2 φοιτητές της Νομικής και ένα διδάσκαλος) τον κατηγόρησαν ότι «υβρίζει την ισλαμική 
θρησκεία και διαδίδει δια του τύπου ελληνικά φρονήματα». Η περιπέτεια αυτή που πολύ εύκολα 
μπορούσε να τον οδηγήσει στην κρεμάλα ευτυχώς έληξε με την απόφαση δικαίωσης του από τον 
Αλβανό Ιεροδικαστή Αζίς εφέντη που γνωρίζοντας την αγνότητα και αθωότητα του τον απάλλαξε 
από τις κατηγορίες των Ελλήνων ή καλύτερα ανθελλήνων συμπατριωτών του.

Ο Γάμος του Μαλώνη Αντιφάτου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1986 στο Δελτίο του Κέ-
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών με εισαγωγή του καθηγητή θεατρολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Βάλτερ Πούχνερ. Γραμμένο στη γλώσσα που μιλούσαν στο Λιβίσι στις αρχές του 19ου αι-
ώνα είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον να γίνει κατανοητό από τον σύγχρονο αναγνώστη. Πόσες 
και πόσες φορές προσπάθησα να διαβάσω το κείμενο αλλά χωρίς επιτυχία. Μόνο τα λεγόμενα 
του ιερομόναχου Προκοπίου καταλάβαινα γιατί είναι ο μόνος που, στο έργο, μιλούσε την καθα-
ρεύουσα. Ο Προκόπιος αποτελεί το alter ego του Μιχαήλ Μουσαίου απηχώντας τις απόψεις του 
για τη γλώσσα, την μάθηση, τον πατριωτισμό και την ισότητα των γυναικών.

Για την ολοκληρωμένη κατανόηση του κειμένου μια λύση υπήρχε και ονομάζεται Μιχάλης Δε-
λησάββας, ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να αναλάβει το εγχείρημα της απόδοσης του κειμένου 
στην νεοελληνική. Του το ζήτησα και με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκε. Και όχι μόνον αυτό, με στό-
χο το πιθανό μελλοντικό, ανέβασμα του έργου στο θέατρο, το ολοκλήρωσε με την προσθήκη μιας 
ακόμα σκηνής, ηθογραφικού περιεχόμενου. Πρόκειται για την αναπαράσταση μιας Μαντινάδας 
όπου γλεντζέδες με δαδιά αναμμένα περιδιαβάζουν τα καλντερίμια του Λιβισιού τραγουδώντας 
για να γιορτάσουν τους αρραβώνες των δύο μνηστευμένων

Πριν κλείσω θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Αλέκο Κομπότη και την Εύα Αχλάδη 
για την πολύτιμη βοήθειά τους στην ερμηνεία πολλών τουρκικών φράσεων και παροιμιών που 
υπάρχουν στο πρωτότυπο κείμενο.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τη απόδοση στα νεοελληνικά με την προσθήκη του Μ. Δελησάββα κα-
θώς και το πρωτότυπο κείμενο στα Λιβισιανά όπως δημοσιεύτηκε το 1986 με την εισαγωγή του 
Βάλτερ Πούχνερ και μία επιστολή –εξομολόγηση θα λέγαμε - του Μιχαήλ Μουσαίου.
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Όσοι και όσες λοιπόν από εσάς θέλετε να μεταφερθείτε στο Λιβίσι των αρχών του 19ου αιώνα 
ιδού η ευκαιρία. Το ταξίδι θα σας κοστίσει μόνον 5 ευρώ και όλα τα έσοδα από την πώληση θα 
διατεθούν για τους σκοπούς της Λυκίας. Της Λυκίας που αν δεν υπήρχε ούτε εδώ θα είμαστε 
τώρα μα ούτε βιβλία θα βγάζαμε! 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΧΛΑΔΗ
(Αρχιβιβλιοθηκονόμος Σισμανογλείου Βιβλιοθήκης Κωνσταντινούπολης - Ερευνήτρια - 
Διαχειρίστρια ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ)

ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ 3ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΙΜΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΛΥΚΙΑΣ

Κύριε Δήμαρχε Αιγάλεω, αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεκτοί καλεσμένοι,

Πατριώτες και πατριώτισσες, Φίλοι και φίλες,

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον αρχιεπίσκοπο Τελμησσού, πανιερώτατο κύριο Ιώβ, 
εκπρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, που πάντοτε παρακολουθεί και στηρίζει τις 
προσπάθειές μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Αιγάλεω κ. Γκίκα, τον πρώην δήμαρχο κ. 
Μπίρμπα και όλο τον δήμο Αιγάλεω, ο οποίος έχει αγκαλιάσει και φιλοξενεί τις δράσεις της Λυκί-
ας από την πρώτη στιγμή. Να ευχαριστήσω τους φετινούς χορηγούς της «Λυκίας»: το Υπουργείο 
Πολιτισμού που μας εμπιστεύτηκε και με μια γενναιόδωρη χορηγία στηρίζει τις δράσεις μας, 
τόσο την παρουσία μας στα ψηφιακά μέσα όσο και τις εκδόσεις. Να ευχαριστήσω την οικογέ-
νεια Μαρτίνου, τον κύριο Αθανάσιο και την κυρία Μαρίνα Μαρτίνου, που μεταξύ πολλών άλλων 
ευεργετικών δράσεων, τα τελευταία χρόνια έχει επιδείξει τεράστια ευαισθησία στη διαφύλαξη 
της ελληνικής κληρονομιάς στην Κων/πολη και σήμερα και την μικρασιατική μας κληρονομιά. Να 
ευχαριστήσω τον πατριώτη Στέλιο Βασιλειάδη για την τεράστια συμβολή του στο εκδοτικό μας 
έργο. Να ευχαριστήσω όλους τους ευεργέτες πατριώτες μας, που μας στηρίζουν κάθε χρόνο από 
την ίδρυση της Λυκίας, και τέλος όλους εσάς, πατριώτες, φίλους και υποστηρικτές μας. Σήμερα, 
σημαντικοί επιστήμονες και ιστορικοί, μας τίμησαν με τις ομιλίες τους εκφράζοντας εμπράκτως 
την εκτίμησή τους. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Να ευχαριστήσω τέλος τον συνεργάτη μου, 
συνοδοιπόρο και ψυχή της Λυκίας Τάσο Κακλαμάνη, που με τον γνωστό μεταδοτικό του ενθουσι-
ασμό μας παρουσίασε τις μέχρι σήμερα δράσεις της Λυκίας. Μαζί δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε 
την έρευνα και τις δράσεις μας ως το επόμενο Αντάμωμα, και να ανταμώσουμε με μια εμπλουτι-
σμένη ιστοσελίδα, με νέες εκδόσεις και δράσεις –με συμμετοχικές δράσεις ειδικά σχεδιασμένες 
για νέους (εργαστήρια, θεατρικά, συναυλίες) και οδοιπορικά στη Μάκρη και το Λιβίσι αλλά και σε 
όλη τη Λυκία, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια οι έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν με την πανδημία, 
ανέτρεψαν τον τρόπο ζωής μας, μας προκάλεσαν πρωτόγνωρα συναισθήματα φόβου και απο-
ξένωσης, αισθανθήκαμε αποπροσανατολισμένοι αλλά από την άλλη πλευρά, όπως συμβαίνει 
πάντα με τις μεγάλες κρίσεις, οι συνθήκες αυτές μας χάρισαν μια νέα, κριτική ματιά, είχαμε την 
ευκαιρία να εκτιμήσουμε αγαθά που θεωρούσαμε δεδομένα, με σημαντικότερο την δια ζώσης 
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επικοινωνία, τις παρέες, την κοινή μας ζωή. Επαναξιολογήσαμε τις προτεραιότητες μας, ως άτομα 
αλλά και ως κοινωνία. 

Αυτές τις εποχές κρίσης αισθανόμαστε ακόμα πιο έντονη την ανάγκη να εμπνευστούμε από τις 
εμπειρίες των προηγούμενων γενιών και να δώσουμε μια αίσθηση συνέχειας με το σήμερα. Αυτή 
η ψυχολογική ανάγκη για αυτογνωσία και νόημα στη ζωή μας μπορεί να βρει πολλές απαντήσεις 
και στην ιστορία, όχι μόνο και τόσο την αποστασιοποιημένη Ιστορία με ι κεφαλαίο αλλά τις πολ-
λές, μικρές ιστορίες και παραδόσεις της οικογένειάς μας, της μικρής μας κοινότητας, της ιδιαίτε-
ρης κουλτούρας μας, όπως αυτής των Μικρασιατών, αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας αλλά 
και της παγκόσμιας κληρονομιάς. Κυρίως για τους Μικρασιάτες και τους Πολίτες αυτό που λέμε 
τοπική, οικογενειακή, προφορική ιστορία, έχει ένα ρόλο ισότιμο με την αρχειακή έρευνα. Ίσως 
επειδή οι μικρασιατικές σπουδές δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση που τους πρέπει στα επίσημα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Ο Πολίτης φίλος κ. Τερψίδης, μιλώντας πρόσφατα για τη μουσική παράδοση της Κων/πολης, 
μου είπε «Αφήσαμε τις εκκλησιές και φέραμε τα εικονοστάσια». Τα κοινοτικά μας αρχεία, οι πα-
λιές φωτογραφίες, τα οικογενειακά κειμήλια είναι αυτά τα εικονοστάσια και είναι πολύτιμα γιατί 
μαρτυρούν τον απίστευτο πλούτο της Μικράς Ασίας και τα αμέτρητα που χρωστάμε στη Μικρά 
Ασία και στην Κων/πολη. Η «Λυκία», σνεχίζοντας την παράδοση των μικρασιατικών σωματείων 
και ερευνητικών ιδρυμάτων, συλλέγει και διασώζει όλα τα μικρά «εικονοστάσια» της Λυκίας και 
τα μοιράζεται μαζί σας. Μελέτες, όπως η Λυκία στην Επανάσταση του 1821 ή Η Λυκία στον Τύπο 
του 19ου και 20ού αιώνα μας θυμίζουν τις τεράστιες αλλαγές και ρήξεις που βίωσε ο ελληνικός 
κόσμος τους τελευταίους αιώνες της σύγχρονης ύπαρξης του, ενώ μαρτυρίες όπως αυτή του Στέ-
λιου Θεοδοσιάδη έρχονται να ζωντανέψουν αυτόν τον κόσμο. Στην αφήγηση του το «Μονοπάτι 
της Διάβας μου» ο ρομαντικός επιστήμονας και πατριώτης Στέλιος Θεοδοσιάδης με τις αναφορές 
του στην Κων/πολη, τη Σμύρνη και την Αθήνα μας θυμίζει ότι ο ελληνισμός στα τέλη του 19ου και 
τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ένας κόσμος που ξεπερνούσε τα όρια του ελληνικού κράτους, 
αλλά βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία, ένας κόσμος που η εξωστρέφεια του ήταν η δύναμή του, 
που κοιτούσε μόνο μπροστά, και είχε την προσαρμοστικότητα να μετατρέψει ακόμα και τις μεγα-
λύτερες καταστροφές σε δημιουργία.

Το στοίχημα για εμάς είναι όλα αυτά να τα συνδέσουμε με το σήμερα, να δείξουμε στους νεώ-
τερους, με έργα όχι με λόγια, ότι όλα αυτά δεν είναι «γραφικά» και «άσχετα» με το σήμερα. Στό-
χος μας δεν είναι μόνο να δώσουμε ιστορικές γνώσεις αλλά τα ερεθίσματα ώστε να αποκτήσουν 
οι νέοι μας μια βιωματική σχέση με την οικογενειακή, τοπική, εθνική τους ιστορία με απώτερο 
στόχο την διαμόρφωση ιστορικής ματιάς και συνείδησης. Αυτή η βιωματική σχέση με την ιστορία, 
η ενσυναίσθηση μέσα από την ιστορία, μας εξασφαλίζει κατανόηση του παρελθόντος και του 
παρόντος αλά και μια διαφορετικής ποιότητας επικοινωνία με τον άλλο, με τον άλλο γενικά, με 
τον Μικρασιάτη που συγκινείται με τις «χαμένες πατρίδες» και κάθε οδοιπορικό στη Μικρά Ασία 
είναι για αυτόν ένα προσκύνημα, τον Κων/πολίτη, που είναι γεμάτος ανάμικτα συναισθήματα για 
την Πόλη- πατρίδα, τον κάθε Έλληνα με την ιδιαίτερη τοπική του κουλτούρα αλλά και τον «ξένο», 
τον πρόσφυγα με τις δικές του παραδόσεις. 

Η κοινότητα της «Λυκίας» μεγαλώνει γρήγορα γιατί μεταδίδει αυτή την χαρά της ιστορικής αυ-
τογνωσίας και της επικοινωνίας. Θα θέλαμε λοιπόν σήμερα, όπως το έχουμε καθιερώσει να εκ-
φράσουμε την ευγνωμοσύνή μας σε όλους τους συνοδοιπόρους μας, σε όσους μοιράζονται αυτό 
το ταξίδι, με μια συμβολική αναγνώριση, απονέμοντάς τους τον τίτλο του επίτιμου μέλους της 
«Λυκίας». Καλώ στο βήμα να παραλάβουν τον τίτλο επίτιμου μέλους της «Λυκίας» και να μας 
απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό τους:
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ΝΕΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

• ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ-Πρόξενος Ελλάδας στη Σουηδία-ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ

• ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Βιομήχανος-ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ

• ΟΙΚ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΑΝΘΗ-ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ

• ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΑΝΗΣ –Χημικός Μηχανικός (ΗΠΑ)-ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ

• ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-Εφοπλιστές-ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΙΕ ΛΥΚΙΑ

• ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΛΤΑΣ-Ιστορικός-Εκδότης

• ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ-Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

• ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΣ-Φιλόλογος-Συγγραφέας

• ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΛΕΝΗΣ-Δρ. Αρχιτ/νικής Π/δομίας-Πρ.Εταιρείας Μελέτης Καθ’ Ημάς Ανατολής

• ΝΙΚΟΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ- Καθηγητής ΕΜΠ-Πρόεδρος ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.

• ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ-Ερευνητής

• ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- Ξεναγός-Συγγραφέας-Ερευνητής

• ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΗΣ-Ιστορικός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

• ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Πρ.ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Νέας Ιωνίας & Ένωσης Σπάρτης

• ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΤΟΓΛΟΥ-Ασφαλιστής, Ένωση Σπάρτης Νέας Ιωνίας

• ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-Ερευνητής

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ/ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ-Ερευνητής

• ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ-Μουσικός 

• ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, Χημικός Μηχανικός
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Έκθεση Ζωγραφικής

«ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ»

Επιμέλεια-Ζωγραφική

Ειρήνη Εκίζανα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί πατριώτες,

Οι εισαγωγικές εξετάσεις και στη συνέχεια οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική Σχολή συνοδεύονται 
πάντα από καλές επιδόσεις σε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Στο πλαίσιο της εξάσκησης στο 
ελεύθερο σχέδιο οι αρχιτέκτονες μαθαίνουν να σκιτσάρουν έμψυχα και άψυχα, να βάζουν ιδέες 
στο χαρτί, να ζωγραφίζουν...

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ασχολιόμουν με το σκίτσο (έγχρωμο και ασπρόμαυρο) από πολλά χρόνια 
αλλά ποτέ επισταμένα με τις προσωπογραφίες. Μετά από κάποιες απόπειρες του παρελθόντος 
που είδε ο Τάσος (Κακλαμάνης), γεννήθηκε η ιδέα να σχεδιαστούν τα πορτραίτα σημαντικών Μα-
κρηνο-Λιβισιανών πατριωτών παλαιότερων και νεώτερων, τουλάχιστον αυτών για τους οποίους 
υπήρχαν στοιχεία και φωτογραφίες, και αποφάσισα να κάνω μια προσπάθεια. Έτσι δημιουργή-
θηκε αυτή η παρουσίαση.

Η παρουσίαση των συμπατριωτών μας γίνεται σε τρεις ενότητες.

1Η ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922 [15 ή 16]

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

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

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλες μεγάλες μορφές πατριωτών των οποί-
ων δεν είχαμε καθαρή φωτογραφία ώστε να κάνουμε πορτραίτο, αλλά επιφυλασσόμαστε για μια 
μελλοντική έκθεση. Για το λόγο αυτό ζητάμε την αρωγή σας: ψάξτε στα αρχεία σας, στα σεντού-
κια σας ή όπου αλλού σκεφτείτε κι αν βρείτε φωτογραφίες πατριωτών που μνημονεύονται στα 
ιστορικά στοιχεία της Μάκρης και του Λιβισιού επικοινωνήστε με τη ΛΥΚΙΑ και στείλτε τις.

Με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ειρήνη Εκίζανα
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ

&

ΜΙΚΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1922

ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

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

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

ΧΑΤΖΗ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ 

1856 - 1923 Μέγας ευεργέτης του Λιβισιού και της Μάκρης. Το 1878, τα 
αδέλφια Νικόλας και Ιωάννης Λουιζίδης ανακάλυψαν στη θέση «Κουτζέκι» 
της περιφέρειας Μάκρης μεταλλεύματα χρωμίου και έγιναν πλούσιοι από 
την εκμετάλλευσή τους. Ο Νικόλας με προτροπή του Μιχαήλ Μουσαίου με-
γάλωσε το παλιό σχολείο του Λιβισιού στα Κουνουσάτα και έχτισε κι άλλο 
μεγάλο με 4 αίθουσες στη θέση Αγ. Γεώργιος, κοντά στην Καμάρα, στο Λιβίσι, 
το 1886. Το 1905 δώρησε το Παρθεναγωγείο της Μάκρης. Έχτισε τη «Λουιζί-
δειο Σχολή», αρρεναγωγείο της Μάκρης, με 6 αίθουσες, γυμναστήριο, κ.λπ. 
Με υποτροφίες του σπούδασαν νέοι και νέες της Μάκρης και του Λιβισιού 
οι οποίοι μετά το τέλος των σπουδών τους δίδαξαν στη Μάκρη και το Λιβίσι. Μερίμνησε για την 
υδροδότηση της Μάκρης και έχτισε επίσης σχολεία για την εβραϊκή και τουρκική κοινότητες της 
Μάκρης. Δώρησε μεγάλα ποσά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα Πατριαρχεία Κων/πόλεως και Ιε-
ροσολύμων, σε συλλόγους και ιδρύματα. Από το οθωμανικό κράτος του απονεμήθηκε ο τίτλος 
του «Πασά» και από το Πατριαρχείο ο Μεγαλόσταυρος του Ευεργέτη.

 

ΛΑΜΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1869 - 1949 Γεννήθηκε στην Τήνο αλλά τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο 
Λιβίσι. Τέλειωσε το Γυμνάσιο στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι και το 1906 έγινε υφηγητής στο 
Παν/μιο Αθηνών όπου δίδαξε 7 χρόνια. Παντρεύτηκε την Ευθαλία Λουιζίδου, 
θυγατέρα του Χατζη-Νικόλα Λουιζίδη και έκανε 5 παιδιά. Έγραψε και δημο-
σίευσε περίπου 50 άρθρα ενώ ανέλαβε τη διεύθυνση του Σανατόριου Νταού 
Πεντέλης. Μετά τον πόλεμο ‘40-’41 εγκαταστάθηκε στη Ν. Μάκρη όπου προ-
σέφερε ως ιατρός ενώ παράλληλα συνέλεξε υλικό για το βιβλίο «Η Μάκρη και 
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το Λιβίσι» που το 1945 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Υπήρξε σύμβουλος του Ελ. Βενιζέ-
λου για θέματα της Μ. Ασίας, ενώ δημοσίευσε άρθρα και έκανε διαλέξεις για τους χριστιανικούς 
πληθυσμούς της Μ. Ασίας. Ήταν υπέρμαχος της Ελληνο-Τουρκικής φιλίας.

ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1820 - 1872 Ο πρώτος γνωστός ευεργέτης του Λιβισιού και της Μάκρης. 
Έφερε νερό από μεγάλη απόσταση στο Λιβίσι χτίζοντας τα πρώτα υδραγω-
γεία και την περίφημη «Βρύση του Τουραπή». Επίσης κατέβασε το νερό από 
το Σικμάνι [Μέση Σάρουτζα] στη Μάκρη και έχτισε κρήνη, κοντά στο ναό του 
Αγ. Νικολάου, του πολιούχου της Μάκρης. Με δωρεές του κατασκευάστηκαν 
τα κωδωνοστάσια του Αγ. Νικολάου (Μάκρη) και του Ταξιάρχη (Λιβίσι) ενώ 
και οι καμπάνες τους αγοράστηκαν από αυτόν. Μετά το θάνατό του άφησε 
το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στην Κοινότητα του Λιβισιού. 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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

ΗΛΙΟΥ ΛΟΥΙΖΟΣ

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

ΣΑΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1853 - 1914 Ο «Μεγάλος Γιατρός» του Λιβισιού και της Μάκρης. Ήταν 
μαθητής του Μιχ. Μουσαίου και ο πρώτος Λιβισιανός που έγινε επιστήμο-
νας, γιατρός. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έπειτα στη 
Γαλλία. Μετά την επιστροφή του στο Λιβίσι ανέλαβς μαζί με τον Μ. Μου-
σαίο την οργάνωση της Κοινότητας και των Σχολείων. Ενίσχυσε το θεσμό 
της Εφορίας των εκκλησιών και των Σχολείων και δημιούργησε πόρους με 
τους οποίους οι Κοινότητες Μάκρης και Λιβισιού μπόρεσαν να προσλά-
βουν κι άλλους δασκάλους. Έδωσε υποτροφίες και γενικά υποστήριξε την 
άνοδο του μορφωτικού επιπέδου των χριστιανών. Το 1873, ίδρυσε στη 
Μάκρη το Αναγνωστήριο «Τελμησσός» και το εμπλούτισε με βιβλιοθήκη και συγγράμματα, πε-
ριοδικά και εφημερίδες, ελληνικά και γαλλικά. Στο Αναγνωστήριο γίνονταν και διαλέξεις, ήταν το 
εντευκτήριο όσων επισκέπτονταν τη Μάκρη. 
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ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΠΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Η ΖΑΚΧΑΙΟΣ) 

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

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

1884 - (;) Ο πατέρας του Κώστας Μακρής και ο ίδιος ήταν έμποροι, 
«πολλά κερδίζοντες από το εμπόριο αλλά και πολλά διαθέτοντες εις 
πτωχούς και ενδεείς», γράφει ο Σ. Πασχαλίδης. Ο πατέρας του αγόρασε 
τον αγρόν ανατολικά του Λιβισιού και με δαπάνες του δημιούργησε το 
Ανατολικό νεκροταφείο, ενώ επισκεύασε και τα κελιά στην αυλή του 
ναού του Ταξιάρχη για διαμονή των ξένων. Ο ίδιος «πολλάκις πλουτή-
σας και πάντοτε πτωχός» έσπευσε πρώτος να περιθάλψει τους πρό-
σφυγες πατριώτες που έφτασαν με το ατμόπλοιο στον Πειραιά μοι-
ράζοντας άρτους με ελιές και ρέγγες και επιτρέποντας σε αρκετούς να 
κοιμούνται στον φούρνο του.

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

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

ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ή ΚΟΥΣΤΟΥΛΗΣ)

1865 - 1918 Πλούσιος Λιβισιανός προερχόμενος από την Κύπρο ο οποί-
ος κατόπιν υπόδειξης και προτροπής του Γεώργιου Τσακίρη (παπά-Γρη-
γόριος) διέθεσε πόρους για την επισκευή του ναού της Παναγίας της Περ-
τικίας και για την ανέγερση, στο Α’ νεκροταφείο της Κοινότητας, του ναού 
του Αγίου Παντελεήμονα. Σε τοποθεσία μεταξύ Πελτζεέζ και Οβητζηκιού 
ανήγειρε το εκκλησάκι Παναγιά των Ματσών, ενώ έκτισε με δικές του 
δαπάνες και το εκκλησάκι του Αγ. Στεφάνου, σε τοποθεσία με πλατάνια 
και νερό και ωραία θέα.
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ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ

1881 - 1949 Γεννήθηκε στη Μάκρη. Δρ. Φιλόλογος, αδελφός του καθηγητή 
Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ακαδημαϊκού Χαρίτωνα 
Χαριτωνίδη. Δίδαξε δύο χρόνια 1905-1907, ενώ ήταν φοιτητής, στο Αρρενα-
γωγείο Λιβισίου, και μετά το τέλος των σπουδών του, το 1910, στα Σούρμενα, 
Αμισόν και Τραπεζούντα του Πόντου για 4 χρόνια. Μετά την προσφυγιά του 
1914, εργάσθηκε ως καθηγητής σε διάφορα Γυμνάσια του κράτους και κατό-
πιν ως Γυμνασιάρχης Καρπενησίου, Ξάνθης, Κύμης, Κρήτης, Αθηνών. Ευτύ-
χησε να σπουδάσει και τα τέκνα του επιστήμονες. Σημαντικό έργο του «Περί 
της Λιβισιανής Διαλέκτου», 1911, Τραπεζούντα. 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΡΙΕΖΗΣ [ΠΑΠΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ]

1871 - 1939 Ήταν απόφοιτος του Διδασκαλείου Αθηνών. Στη Μάκρη ανέλαβε 
τη διεύθυνση των Σχολείων και υπό τη διεύθυνσή του η εκπαίδευση προήχθη. 
Ήταν σπουδαίος εκπαιδευτικός και πατριώτης. Μετά από 8 χρόνια διδασκαλί-
ας χειροτονήθηκε ιερέας αλλά εξακολουθούσε να διδάσκει. Το 1900 αναγκά-
στηκε να καταφύγει στην Αθήνα κυνηγημένος από τους Τούρκους λόγω της 
δράσης του. Το 1919 πήγε στη Μάκρη και το Λιβίσι με αποστολή του Ερυθρού 
Σταυρού. Πριν το 1922 μαζί με άλλους πατριώτες ίδρυσε τον Παν-Λύκιο Σύλ-

λογο που βοήθησε τους προερχόμενους από τη Μ. Ασία φοιτητές και πρόσφυγες. Μετά το ‘22 βο-
ήθησε στην εγκατάσταση των 92 οικογενειών προσφύγων στην Ξυλοκέριζα Αττικής (Ν. Μάκρη). 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

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

ΜΟΥΣΑΙΟΣ MIX. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

εγκαθίσταται με την οικογένειά του στη Σμύρνη γιατί στη Μάκρη κινδύνευε από τους Τούρκους 
για την πατριωτική του δράση. Το 1913 δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα κατά την επιδημία χολέρας 
στη Σμύρνη. Το 1919 έλαβε μέρος στην αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στη Μάκρη όπου πήρε 
έγγραφο με ψήφισμα των Μακρηνο-Λιβισιανών για ένωση με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι τον συνέ-
λαβαν κατόπιν προδοσίας, βρήκαν το έγγραφο επάνω του αλλά κατάφερε να διαφύγει. 
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΙΝ 
ΤΟ 1922 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ 

(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

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

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΧΙ ΜΑΚΡΗΝΟΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ, ΠΛΗΝ ΑΞΙΟΜΝΗΜΟΝΕΥΤΟΙ
*ΣΑΜΟΥΗΛ - ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
*ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ
*ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΟΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
*ΝΤΑΛΑΚΛΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ) ΜΑΡΚΟΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1922

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

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

μαζί με άλλους πρόκριτους της Μάκρης. Ξεκίνησε τη συγγραφή του έργου «Αρχαία και Σύγχρονος 
Λυκία» στη Σάμο και την ολοκλήρωσε το 1938 στη Χίο, αλλά συνεχίζει να το εμπλουτίζει μέχρι το 
1958. Αποσπάσματα του έργου του δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες που εξέδιδαν οι Μακρολιβισι-
ανοί στην Αθήνα: «Η Μάκρη», «Το Λιβίσι», «Η Φωνή του Λιβισιού και της Μάκρης». 

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

1882 - 19.. Γεννήθηκε στο Λιβίσι και σπούδασε Μηχανικός Τεχνικών Σχο-
λών στην Αθήνα. Συνελήφθη από τους Νεότουρκους μαζί με όλους τους 
Εφοροδημογέροντες και Προεστούς της Μάκρης και του Λιβισιού (28), με 
την κατηγορία της προδοσίας ως συμμετέχων σε ενημέρωση των δυνά-
μεων της Αντάντ περί της τουρκικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή 
της Μάκρης. Φυλακίσθηκε στις στρατιωτικές φυλακές του Ντενισλή και 
υπέστη βασανισμούς. Από τους 28 συλληφθέντες σώθηκαν 7, μεταξύ των 
οποίων και αυτός. Σπουδαίο έργο του το τοπογραφικό διάγραμμα της Μά-
κρης με λεπτομερή στοιχεία για τοπωνύμια, ιδιοκτησίες, εκκλησίες, σπί-
τια, χαρακτηριστικά σημεία της Μάκρης προ 1922.

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

1910 - 1973 Γεννήθηκε στη Μάκρη Μικράς Ασίας. Προπάππος του 
ήταν ο οπλαρχηγος Χαράλαμπος Παπαπολίτης που ευλόγησε τα άρμα-
τα και σήκωσε την Ρούμελη στα όπλα, εξέχον μέλος της Φιλικής Εται-
ρίας και μετέπειτα Γεροσιαστής Βουλευτής Στρατιωτικός Διοικητής Κα-
λαβρύτων και μέλος όλων των Εθνικών Συνελεύσεων. Σπούδασε στο 
Παν. Αθηνών νομικές-οικονομικές-πολιτικές επιστήμες. Εργάστηκε ως 
δικηγόρος κι από το 1935 πολιτεύτηκε. Στην Κατοχή έλαβε μέρος στην 
αντίσταση. Συνεργαζόμενος με το κόμμα ΕΠΕΚ του Ν. Πλαστήρα εξελέγη 
το 1951 βουλευτής του Πειραιά και Νήσων. Διετέλεσε υπουργός Εμπο-
ρίου, κοινοβ. εκπρόσωπος, γεν. γραμματέας, και πρόεδρος της ΕΠΕΚ το 
1956 ως διάδοχος του Νικ. Πλαστήρα. Ήταν ο 1ος Μικρασιατης αρχη-

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

1915 - 1993 Γεννήθηκε στη Μάκρη Μικράς Ασίας. Προπάππος του ήταν 
ο οπλαρχηγος Χαράλαμπος Παπαπολίτης που ευλόγησε τα άρματα και 
σήκωσε την Ρούμελη στα όπλα, εξέχον μέλος της Φιλικής Εταιρίας και 
μετέπειτα Γεροσιαστής Βουλευτής Στρατιωτικός Διοικητής Καλαβρύτων 
και μέλος όλων των Εθνικών Συνελεύσεων. Τελείωσε νομικές σπουδές 
και μεταπτυχιακά στα πανεπιστήμια Hubolt University Berlin, Sorbonne 
Paris II, Cambridge & Columbia Law School και εργάστηκε ως δικηγόρος. 
Το 1945 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη ως συνέταιρος μεγάλου νομικού 
γραφείου και υπεύθυνος της στρατηγικής της εταιρείας στο ναυτιλιακό 
τομέα. Στην Ελλάδα διετέλεσε Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και βουλευτής. Ήταν αδελφός του Σάββα Παπαπολίτη και πατέρας 
του δικηγόρου Γιάννη Παπαπολίτη, Μέγα Ευεργέτη της Εταιρείας Ιστορικών Ερευνών ‘ΛΥΚΙΑ’και 
όλων των απογόνων Μακρηνών-Λιβισιανών.

ΤΖΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

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

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

1912 - 1986 Γιος του Βασ. Μουσαίου και εγγονός του Μιχαήλ Μου-
σαίου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη και η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα το 1920. Τελείωσε την Εμπορική Σχολή του Κολλεγίου Αθηνών με 
διάκριση, το 1930 και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, στην Ανω-
τάτη Εμπορική Σχολή. Το 1932 επέστρεψε στην Αθήνα και ασχολήθηκε 
με τις εξαγωγές οινοπνευματωδών ποτών μέχρι το 1962, οπότε και απο-
χώρησε από την ενεργό υπηρεσία. Αφοσιώθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών, 
στο θέατρο και στα γράμματα. Πήρε μέρος στον πόλεμο του ‘40 - ‘41, 
όπου τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό του χέρι, και στην Εθνική 
Αντίσταση. Η ομάδα του οργάνωσε τις περίφημες καθόδους των ανα-
πήρων πολέμου στην Αθήνα. Διετέλεσε Γ.Γ. της Ελλ. Σοσιαλιστικής Ένω-
σης και, μετά την απελευθέρωση, Γ.Γ. της Εταιρείας Πνευματικών Εργατών. Υπήρξε στηλοβάτης 
του Θεάτρου Τέχνης του Κ. Κουν, εισηγητής δραματολογίου του Ελεύθερου Θεάτρου και από το 
1952 ως το θάνατό του αντιπρόεδρος των Λαϊκών Χορών της Δώρας Στράτου. Το 1963 διετέλεσε 
Γ.Γ. του Δ.Σ. του Κολλεγίου Αθηνών και από το 1965 μέλος του Δ.Σ., σύμβουλος δημοσίων σχέσε-
ων και οργανωτής του ταμείου υποτροφιών του Κολλεγίου. Ποιητής, πεζογράφος, μεταφραστής, 
έγραψε χρονογραφήματα, θεατρικά, κ.ά.
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ΜΟΥΣΑΙΟΥ-ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

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

και της Μάκρης», το 1961, και τα «Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης», το 1976, ενώ δημο-
σίευσε στα «Μικρασιατικά Χρονικά» τη μελέτη «Η θανή και ο θρήνος στο Λιβίσι και τη Μάκρη» 
το 1965 και το «Εγκυμοσύνη-γέννηση-βρέφος», το 1970. 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1888 - 1973 Δασκάλα, υπότροφος του Χατζή-Νικόλα Λουιζίδη στο Διδασκα-
λείο Αθηνών, αριστούχος. Δίδαξε στο Λουιζίδειο Παρθεναγωγείο στο Λιβίσι 
και μετά την εξορία του συζύγου της Δημήτριου, συνέχισε να διδάσκει μετα-
τρέποντας το σπίτι της σε «κρυφό σχολειό» με κίνδυνο της ζωής της και των 
παιδιών της. Το ζεύγος Παπαντωνίου, μετά την μικρασιατική καταστροφή, 
εγκαταστάθηκε στη Τζιά όπου ο Δημήτριος ανέλαβε την διεύθυνση του δη-
μοτικού σχολείου Ιουλίδας, της πρωτεύουσας του νησιού, ενώ η Δέσποινα 
Παπαντωνίου μετά κάποια χρόνια ήρθε με την οικογένειά της στη Ν. Φιλα-
δέλφεια όπου είχε διοριστεί και δίδαξε μέχρι τη συνταξιοδότησή της.

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ (Η ΖΑΚΧΑΙΟΣ) 

Γεννήθηκε στη Μάκρη Μικράς Ασίας. Διετέλεσε ταμίας του Παλλύκειου 
Μικρασιατικού Συλλόγου ‘Τελμησσός’ με πρόεδρο τον Παπα-Διονύση Καλα-
φάτη και γραμματέα τον Αλέξανδρο Σπανό, βοηθώντας έτσι την περίθαλψη 
και εγκατάσταση των Μακρηνολιβισιανών στη Νέα Μάκρη (τότε Ξυλοκέριζα) 
και αλλού. Δημοσίευσε σειρά σημαντικών ιστορικών και λαογραφικών άρ-
θρων στις Μακρηνολιβισιανές εφημερίδες. Αδερφός του ήταν ο Κυριάκος 
Παπαγρηγόρης Τσακίρης.

ΔΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

Ο Μιχάλης Δελησάββας γεννήθηκε στη Ν. Μάκρη Αττικής, 
τελείωσε το Γυμνάσιο Μαραθώνα και στη συνέχεια την Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Δρ. Παιδιατρικής. 
Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, παραμύθια, 
θεατρικά έργα, Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισιού Λυκίας Μ. 
Ασίας, το Λεξικό Μάκρης & Λιβισιού Μ. Ασίας, κ.ά. Συνεχίζει 
το έργο του μέχρι και σήμερα. Από το 1987 είναι μέλος της 
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Ελληνικής Εταιρείας 
Ιατρών Λογοτεχνών. Είναι ο μόνος από τους απογόνους των 
Μακρηνών-Λιβισιανών που ομιλεί και γράφει στο γλωσσικό ιδίωμα της Μάκρης και του Λιβισιού. 
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ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ 1922 ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ

(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

*ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ)
*ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΟΥΡΑΠΗΣ) – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ‘ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ’ ΑΙΓΑΛΕΩ
*ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
*ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
*ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
*ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 1ος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, (ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑΡΣΑΝΑ)
*ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑ
*ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ-ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΕΡΟΥΛΑ 
*ΔΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ – ΥΨΙΦΩΝΟΣ ΛΥΡΙΚΗΣ
*ΖΑΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΔΑΣΚΑΛΑ/ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
*ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ-ΔΝΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
*ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ
*ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ
*ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
*ΚΕΠΕΣΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
*ΚΙΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΗΠΑ) - ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
*ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ
*ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΜΠΟΡΟΙ/ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
*ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ – ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
*ΛΑΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΑΤΡΟΣ
*ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
*ΝΤΟΛΗΣ ΝΙΚΒΑΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ) – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
*ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ
*ΠΑΝΑΓΗ ΑΦΟΙ - ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΙ
*ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ
*ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ 
*ΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
*ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
*ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΣ

*ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΡΕΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

*ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

*ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΑΤΡΟΣ

*ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

*ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ

*ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΗΠΑ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

*ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ‘ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ’

*ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ
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*ΣΚΥΦΤΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

*ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΛΥΚΕΙΟΥ Μ/Α ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ’

*ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ/ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

*ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ

*ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ

*ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ

*Χ’ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε. ‘ΛΥΚΙΑ’

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ Ε.Ι.Ε. ΛΥΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

(ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΒΕΤ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ-ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ:

ΑΡΩΓΟΙ-ΧΟΡΗΓΟΙ

Γιάννης Νικ. Παπαπολίτης,

Βασίλης Πλ.Μουσαίος, Στέλιος Γεωρ. Βασιλειάδης,

Ιωσήφ & Ελισάββετ Χαριτωνίδη, Βασίλειος Α.Αγαπητός,

Αλίκη Θεοδοσιάδη & Γεωργία Κατσιγιάννη-Θεοδοσιάδη,

Ελευθέριος Σωτηρίου, Γιάννης Γιαμάνης - Η.Π.Α, οικ Ι. Νικάνδρου,

οικ Παρασκευόπουλου (γένος Παπαχαστά - Παπαδημητρίου) - Ξάνθη,

οικ. Αγαπητού – Αιγάλεω

ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ‘ΕΜΒΡΥΟ’ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΧΟΡΗΓΟ ΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙ-
ΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑΝΝΗ 
ΓΚΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΙΤΣΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΙΖΑΝΑ, ΖΩΗ ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΑΔΗ, ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ, ΛΙΛΥ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ, ΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΩΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΤΗΣΙΜΟ & ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΙΖΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟ-
ΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΡΤΡΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΑ ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΣΜΟ «ΕΥ ΖΗΝ» ΓΙΑ ΤΟ CATERING 
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ΣΤΑ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ:

Μιχάλης Δελησάββας Ιατρός – Συγγραφέας (Αθήνα-Νέα Μάκρη)
Βασίλης Μουσαίος-Επιχειρηματίας (Αθήνα-Νέα Μάκρη)
Γιωργία Κατσιγιάννη-Θεοδοσιάδη, Εκπαιδευτικός (Αθήνα-Νέα Μάκρη)
Αλίκη Θεοδοσιάδη, Αρχιτέκτων (Αθήνα-Νέα Μάκρη)
Κώστας Κατσιγιάννης, Πολιτικός Μηχανικός· πρώην Γενικός Διευθυντής Ε.Ο.Τ.
Παναγιώτης Κολιομιχάλης, Ιατρός· πρόεδρος«Ένωσης Φίλων Αγ.Νικολάου Μύρων»
Μαρία Βαμβακοπούλου, Συγγραφέας (Αιγάλεω)
Γιώργος Μιχελάκος, Δικηγόρος (Αιγάλεω)
Γιώργος Πετρίδης, Ιστορικός (Νίκαια- Ιτέα)
Άννα Γρηγοριάδου-Γιαννίκη, Λογίστρια (Ρόδος)
Δημήτρης Αλεξάνδρου, Φιλόλογος/Εκπαιδευτικός (Θήβα-Πλατανάκι)
Γιωργία Μακρή, Νοσοκομειακός (Αθήνα-Εύβοια)
Λουκάς Πολίτης, Εκπαιδευτικός (Εύβοια)
Ταλιαντζής Μιχάλης (Αυστραλία)
Χριστίνα Τσουφατάρη (Νέο Λιβίσι Ορωπού)
Λίλυ Χαριτωνίδου (Αθήνα)
Χρυσούλα Λάγγαρη (Εύβοια)
Γιώτα Λαϊνη, Φαρμακοποιός (Ιτέα)
Δέσποινα Μετζισάνη (Κερατσίνι-Μασσαλία)
Μιχάλης Καλαφατάς (Δραπετσώνα)
Βασίλης Κυριακού, Χημικός (Κερατσίνι)
Δημήτρης Μπίρμπας, Δήμαρχος Αιγάλεω (Αιγάλεω)
Μαριάννα Χαϊτά, Εκπαιδευτικός (Ιεράπετρα)
Νικηφόρος Μπατζές, Αστυνομικός (Νέα Μάκρη)
Ειρήνη Εκίζανα, Αρχιτέκτων (Αιγάλεω)
Λίτσα Αγαπητού, Εκππαιδευτικός (Αιγάλεω)
Κώστας Αγαπητός (Αιγάλεω)
Ζωή Ευσταθιάδη (Αιγάλεω)
Λουκάς Γκούλτας (Αθήνα-Γαλαξείδι)
Κωστούλα Παρασκευοπούλου (Ξάνθη)
Κυριάκος Σαράφης, Ορθοπεδικός (Βούλα)
Κυριάκος Μπατσάρας, Επιχειρηματίας. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων (Αιγάλεω)
Θοδωρής Κοντάρας, Φιλόλογος-Ιστορικός (Αθήνα)
Αγγελική Καραγεώργου, Δασκάλα Ελληνικού Παραδοσιακού χορού – Λύκειο των Ελληνιδών 
(Αθήνα)
Δημήτρης Μαντζούρης, Αρχείο Σίμωνα Καρά (Αθήνα)
Κατερίνα Λαμέρα, Ιδιωτική Υπάλληλος (Αθήνα)
Μιχάλης Βαρλάς, Ιστορικός (Αθήνα)
Χαρίκλεια Νέστορος (Ρόδος-Άγιος Στέφανος)
Μάρκο Ψιλός (Κρήτη)
Ιώ Μανωλέσσου Ακαδημία Αθηνών –Ακαδημία Αθηνών -Τμήμα.Ιδιωμάτων (Αθήνα)
Δημήτρης Παντέλας, Γραμματέας Οργάνωσης Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος και 
Διαχειριστής του http://www.mikrasiatis.gr (Αθήνα)
Ειρήνη Τόλιου - Προϊσταμένη Γενικών Αρχείων Κράτους (ΓΑΚ) Δωδεκανήσων (Ρόδος)

Επίτιμα Μέλη - Χορηγοί

Γιάννης Παπαπολίτης, Δικηγόρος (Αθήνα), ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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Στέλιος Γεωρ. Βασιλειάδης, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω, ΧΟΡΗΓΟΣ
Βασίλης Μουσαίος-Επιχειρηματίας (Αθήνα-Νέα Μάκρη), ΧΟΡΗΓΟΣ
Ιωσήφ και Ελισάββετ Χαριτωνίδη (Αθήνα), ΧΟΡΗΓΟΙ
Βασίλης Α. Αγαπητός, ΧΟΡΗΓΟΣ
Αλίκη Θεοδοσιάδη και Γεωργία Κατσιγιάννη-Θεοδοσιάδη, ΧΟΡΗΓΟΣ 
Ελευθέριος Σωτηρίου, ΧΟΡΗΓΟΣ
Γιάννης Γιαμάνης, ΧΟΡΗΓΟΣ
Δέσποινα Νικάνδρου, Φιλόλογος (Νέα Μάκρη), ΧΟΡΗΓΟΣ
Οικογένεια Παρασκευοπούλου, ΧΟΡΗΓΟΣ
Οικογένειες Αγαπητού απο Αιγάλεω – ΧΟΡΗΓΟΣ

Μέλη της παλαιάς «Εταιρείας Ιστορικών Μελετών Λυκία»

Βέρα Τζουμελέα Γραφίστας (Νέα Μάκρη)
Αλέκος Κομπότης (Νέα Μάκρη)
Σοφία Σιδερή (Νέα Μάκρη)



Τάσος Κακλαμάνης (Χημικός Μηχανικός - Ερευνητής - Αθήνα)
Εύα Αχλάδη (Τουρκολόγος-Ερευνήτρια - Αρχι-Βιβλιοθηκονόμος Σισμανόγλειου Βιβλιοθήκης 

Κωνσταντινούπολης) 
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «ΛΥΚΙΑ»

Σαμψούντος 6, Αιγάλεω 12242, Τηλ +30 6977 841099
Mail: kaklamanist@yahoo.gr και lyciagreece@gmail.com,

Facebook: Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών «Λυκία» - Society of Historical Research "Lycia"
Site: www.lycia.gr


