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Καθώς φεύγει το καλοκαίρι, αναρωτιέμαι κι εγώ μαζί με τον Στάθη Καλύβα: ως
πού θα φτάσει η απληστία της «ομπρελο-ξαπλώστρας». Για ν’ αγαπήσω έναν
τόπο, μια παραλία της όμορφης πατρίδας μας, θα πρέπει να την έχω νιώσει στο
πετσί μου, όπως λένε (αφή, εικόνα, όσφρηση, γεύση). Πώς θα γίνει αυτό με τη μεσολάβηση τόσων ξένων αντικειμένων; Η αστικοποίηση καλπάζει. Ξεριζώνονται
ή κλαδεύονται βάρβαρα τα αρμυρίκια για να τοποθετηθούν ομπρελο-ξαπλώστρες. Με ποιο δικαίωμα εξευτελίζεται το τοπίο που αγαπούσα; Κινδυνεύω να
γίνω πρόσφυγας-λουόμενος στην ίδια μου τη χώρα. Όσα παιδιά έζησαν τη φύση
στο σώμα τους έχουν αναπτύξει μια υγιή σχέση μαζί της, όχι φοβική.
Στο τεύχος αυτό συμμετέχοντας κι εμείς στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100
χρόνια από την καταστροφή του 1922 είπαμε να προχωρήσουμε πέρα από τις
αναμνήσεις, να πάμε στο «δια ταύτα» με δύο ενδιαφέροντα κείμενα. Τι κερδίσαμε ως χώρα από αυτή την περιπέτεια.
Διαβάστε ακόμα δυο λόγια για τις πολύτιμες Φίλες Αγγελική Βαρελλά και
Βασιλική Μερτζάνη που ζουν πια μόνο στη μνήμη μας.
Άννα Κ-Μ
* στίχοι του Οδυσσέα Ιωάννου

Σχινιάς, 2008. ΦΩΤΟ: Άννα Κ-Μ

Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
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και εκκλησιαστικές περιουσίες, ναοί και μοναστήρια, έργα
τέχνης, βιβλιοθήκες, κοινοτικά αρχεία και ιδρύματα κάθε είδους, ένας αφάνταστος πλούτος συσσωρευμένος επί αιώνες.
1.220.000 Έλληνες και 50.000 Αρμένιοι πρόσφυγες (όχι
«μετανάστες» ή «παλιννοστούντες», όπως λανθασμένα
τους αναφέρουν πολλοί) καταφθάνουν ρακένδυτοι, κάτω από τραγικές συνθήκες, στην βαλκανική Ελλάδα, που
τους δέχεται συχνά σαν κακιά μητριά. Πίσω τους άφησαν
700.000 με 1.000.000 νεκρούς (μεταξύ των ετών 19141923) και την καρδιά τους καρφωμένη στα ιερά χώματα που
τους γέννησαν.
Δημιουργήθηκε τεράστιο προσφυγικό πρόβλημα στην
Ελλάδα. Οι πρόσφυγες ήταν άστεγοι, άνεργοι, πάμπτωχοι,
ψυχικά κουρέλια κι ανθρώπινα ράκη, χωρίς πατρίδα, χωρίς
σπίτι, χωρίς οικογένεια, χωρίς δουλειά, μέσα σε τόπο ξένο
και γενικά αφιλόξενο.
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Ωστόσο …
1

Όμως, επειδή, καθώς λένε, δεν υπάρχει κακό χωρίς να κρύβει και κάτι καλό, από τη Μικρασιατική Καταστροφή προέκυψαν μερικά πολύ θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την
Ελλάδα. Μπορεί να χάθηκαν τόσα πολλά και να δημιουργήθηκε οξύτατο προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά η
χώρα μας μακροπρόθεσμα ωφελήθηκε πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως με τον ερχομό των προσφύγων. Ράτσες διαλεχτές, από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες Ελλήνων, μπόλιασαν γόνιμα και ουσιαστικά το μαραζωμένο και καχεκτικό ελληνικό
κράτος του 1922. Οι θετικές συνέπειες άρχισαν να φαίνονται
σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση των προσφύγων.
4

Εθνική ομοιογένεια
Ο Ελληνισμός το 1922-23 έπαθε τη μεγαλύτερη καταστροφή της ιστορίας του και συρρικνώθηκε στη δυτική πλευρά
του Αιγαίου. Οι σοβαρότατες και πρωτόγνωρες συνέπειες
της Μικρασιατικής Εκστρατείας και του ελληνοτουρκικού
πολέμου του 1919-22 ήταν κατά βάση ολέθριες και απόλυτα
καταστροφικές για τον Ελληνισμό.
Η Ελλάδα είναι σήμερα χώρα «ανάπηρη». Της λείπει το
ανατολικό κομμάτι της, που έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην
εξέλιξη του έθνους από τον 10 π. Χ. αιώνα ως το 1922. Ας μη
ξεχνάμε ότι η Ιωνία είναι η κοιτίδα του αρχαίου πολιτισμού,
ενώ η Μ. Ασία και η Θράκη υπήρξαν η καρδιά του Βυζαντίου
και της Ορθοδοξίας. Όσους αιώνες τις έλεγχαν οι Βυζαντινοί,
η αυτοκρατορία αναπτυσσόταν και μεγαλουργούσε, ενώ με
την σταδιακή τουρκική κατάκτηση, το Βυζάντιο μαράζωσε,
αποδυναμώθηκε και τελικά διαλύθηκε ως κράτος.
Με την Καταστροφή του ’22 χάθηκαν για πάντα πανάρχαιες ιστορικές πατρίδες της Ρωμιοσύνης, όπως η Ανατολική
Θράκη, η Βιθυνία κι η Προποντίδα, η Ιωνία, η Αιολίδα, η
Καρία, η Καππαδοκία κι ο Πόντος, η Παφλαγονία, η Πισιδία,
η Λυκία και η Παμφυλία. Το ηθικό του ελληνικού λαού καταρρακώθηκε και πληγώθηκε βαθιά η εθνική υπερηφάνεια.
Τεράστιες και ανυπολόγιστες υπήρξαν οι υλικές ζημιές.
Χάθηκαν τα πάντα: σπίτια, χτήματα, εργαστήρια, σύνεργα,
βιοτεχνίες κι εργοστάσια, κάθε λογής ιδιωτικές, κοινοτικές
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Πρώτα απ’ όλα, η χώρα μας απόκτησε μεγάλη εθνική ομοιο
γένεια με την έλευση των Ελλήνων της Ανατολής, που
εγκαταστάθηκαν πρώτα απ’ όλα στη Βόρεια Ελλάδα (η
Μακεδονία και η Θράκη δέχθηκαν περίπου 750.000 πρόσφυγες) και κατά δεύτερον κυρίως στην Αττική, τη Θεσσαλία,
την Ήπειρο και τα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Λέσβο, Χίο και Σάμο.
Παράλληλα, το 1923-24 αναχώρησαν περίπου μισό εκατομμύριο Μουσουλμάνοι και 92.000 Βούλγαροι ανταλλάξιμοι. Έτσι
απαλλάχτηκε η χώρα από «επικίνδυνους» αλλόφυλους πληθυσμούς και θωρακίστηκαν τα σύνορά μας με αποκλειστικά
Έλληνες κατοίκους. Περιοχές με λίγους Έλληνες, τώρα γέμισαν από Ρωμιοσύνη κι έγιναν εντελώς ελληνικές. Ειδικά η
Μακεδονία κατοικείται σήμερα μόνον από Έλληνες, οι οποίοι
πριν από το 1912 ήταν μειοψηφία στην περιοχή (47%).
Εικόνες:

Αναζωογόνηση της υπαίθρου
Το έργο της στέγασης των προσφύγων ήταν κολοσσιαίο,
αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα τότε ήταν εξαντλημένη
από τους συνεχείς πολέμους, νικημένη και πάμπτωχη.
Με τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ), από την
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) και το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκαν πάνω από 2.000 νέοι οικισμοί, χτίστηκαν πάνω από 100.000 σπίτια, διανεμήθηκαν

1. Σε καθένα από τα θεωρεία του Εθνικού
Θεάτρου Αθήνας είχε εγκατασταθεί
μία οικογένεια προσφύγων
2. Τρεις γενιές γυναικών προσφύγων.
Η μικρή είναι ορφανή
3. Ψαράδες από τον Ελλήσποντο
σε ακτή της Μακεδονίας
4. Δημιουργία χωριού στη Μακεδονία
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γαίες έκτασης άνω των 7,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων, δόθηκαν εργαλεία και ζώα, έγιναν αρδευτικά και υδρευτικά
έργα, αποξηράνθηκαν βάλτοι και λίμνες, καταπολεμήθηκαν
σοβαρές ασθένειες (ελονοσία, τύφος, φυματίωση), κατασκευάστηκαν δρόμοι και διάφορα έργα υποδομής. Όλα τούτα ήταν πρωτόγνωρα τότε για την υπανάπτυκτη Ελλάδα.
Τόσο πολύ είχε αλλάξει η ελληνική ύπαιθρος στη δεκαετία του 1930, ώστε «εκεί που προηγουμένως έβλεπες τερά
στιες ακαλλιέργητες εκτάσεις, υπάρχουν σήμερα χωριά που
ανθούν, γεμάτα ζωή και με φανερά τα σημάδια της ανέσεως
και σε μερικές περιπτώσεις της ευμάρειας… Τα αποτελέσμα
τα αυτά οφείλονται κυρίως στο θάρρος, την ενεργητικότητα,
την εργατικότητα και δεκτικότητα σε νέες ιδέες που χαρα
κτηρίζουν την πλειοψηφία των προσφύγων», όπως γράφει ο
Τζον Κάμπελ, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας.
Οι πρόσφυγες ήταν φορείς οικονομικής, πνευματικής και
πολιτισμικής ανάπτυξης. Ήξεραν πολύ καλά το εμπόριο και
τη ναυτιλία, διακρίθηκαν στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, εξασκούσαν πολύ επιτυχώς διάφορα επαγγέλματα, είχαν μεγαλύτερη μόρφωση από τους ντόπιους, ήξεραν
ξένες γλώσσες και συνέβαλαν, με όλα τους τα προσόντα,
στην γενική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Στον αγροτικό τομέα, με την αγροτική μεταρρύθμιση που
εφάρμοσε το κράτος σε όλη την Ελλάδα για την αποκατάσταση των προσφύγων, αλλά και των ντόπιων ακτημόνων
αγροτών, οι εργατικοί και δημιουργικοί πρόσφυγες αγρότες,
παρόλο που αρχικά δεν είχαν εργαλεία και ζώα, επιδόθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο στην καλλιέργεια της γης που τους
παραχωρήθηκε, βασισμένοι στην πολύχρονη εμπειρία, στις
ικανότητές τους και στην ευελιξία προσαρμογής σε νέες
συνθήκες. Διέδωσαν νέες μεθόδους παραγωγής και, μέσω
των συνεταιρισμών που ίδρυσαν, φρόντισαν επίσης, εκτός
από τη βελτίωση των καλλιεργειών, για την προμήθεια απαραίτητων εργαλείων, σπόρων και λιπασμάτων και πέτυχαν
την καλύτερη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων τους.
Κατά την πρώτη δεκαετία μετά την άφιξη των προσφύγων, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής ήταν άκρως θεαματικά. Η παραγωγή σιταριού διπλασιάστηκε και πολλαπλασιάστηκε η απόδοση των καλλιεργειών σουλτανίνας, καπνού, καλαμποκιού, βαμβακιού,
οπωροφόρων και λαχανικών, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε
η ποιότητά τους.

Ανάπτυξη σε βιομηχανία-βιοτεχνία
Στον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, η ανάπτυξη υπήρξε αλματώδης έως το 1932, με ρυθμούς προόδου
από τους πρώτους παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται στη μαζική εγκατάσταση προσφύγων στις πόλεις, όπου υπήρχε

άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό, και στη διεύρυνση
της ελληνικής αγοράς, αφού ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά
ενάμισι περίπου εκατομμύριο. Υπήρχαν βέβαια και άλλοι
λόγοι που απογείωσαν τη βιομηχανική ανάπτυξη, όπως οι
μεγάλες επενδύσεις ξένων επιχειρηματιών και ορισμένων
Μικρασιατών, που διέσωσαν κεφάλαια σε ξένες τράπεζες,
καθώς και οι προστατευτικοί δασμοί που επέβαλε το κράτος
έναντι των ξένων προϊόντων. Από τους πρόσφυγες προήλθε
το μεγαλύτερο τμήμα της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και
ο αριθμός τους τριπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία.
Στην κατακόρυφη ανάπτυξη του βιομηχανικού και επιχειρηματικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας, εκτός από
τους μεγάλους επιχειρηματίες που ήταν ήδη γνωστοί στη
Μ. Ασία, την Πόλη και την Ανατ. Θράκη, συνέβαλαν καθοριστικά οι ειδικευμένοι τεχνίτες και οι υπάλληλοι πρόσφυγες,
Έλληνες και Αρμένιοι, που στελέχωναν έως το 1923 διάφορες επιχειρήσεις στην Ανατολή. Διέθεταν μεγάλη πείρα
και συχνά πολύ εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη δουλειά
τους, ενώ πολλοί είχαν μεγάλη μόρφωση και ήξεραν ξένες
γλώσσες, στοιχεία που τους έκαναν απαραίτητους στη στελέχωση τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Στη δεκαετία μετά το 1923-24, ιδρύθηκαν πολλές νέες
βιοτεχνίες και βιομηχανίες στην περιφέρεια των πόλεων,
διπλάσιες από παλιότερα. Μεγάλη άνθηση γνώρισαν η μεταλλουργία, η υφαντουργία, οι βιοτεχνίες ρούχων, οικοδομικών υλικών και ειδών διατροφής, η ναυπηγική, η κεραμική (περίφημα τα εργοστάσια Κεραμικός και Κιουτάχια), η
ταπητουργία, όπου οι πρόσφυγες ασχολήθηκαν μαζικά κι
επιτυχημένα, ανεβάζοντας θεαματικά την ελληνική οικονομία. Πολλές από αυτές εξελίχθηκαν αργότερα και αποτελούν μέχρι σήμερα μερικές από τις πιο σημαντικές βιο-

9

Ανάπτυξη σε αλιεία και ναυτιλία

Εικόνες:
5. Γενική Συνέλευση προσφύγων στη Θράκη
6. Παιδιά περιμένουν τις μητέρες τους
που είναι στην ουρά για ένα ποτήρι γάλα
7. Επάρκεια νερού από αρτεσιανό πηγάδι
8. Πρώτη σελίδα του βιβλίου από
το οποίο πάρθηκαν οι φωτογραφίες
9. Ταπητουργία προσφύγων
στα περίχωρα της Αθήνας

4

Ενισχύθηκε εντυπωσιακά η αλιεία, διότι οι φημισμένοι ψαράδες της Προποντίδας, ιδίως οι Μαρμαρινοί, και της Ιωνίας,
κυρίως οι Αγιαπαρασκευούσοι του Τσεσμέ, εφάρμοσαν νέες μεθόδους αλίευσης, όπως το γρι-γρι, και συστηματικής
ταρίχευσης των αλιευμάτων. Τέτοια ήταν η πείρα και η ικανότητά τους, που γρήγορα απόκτησαν τον έλεγχο σχεδόν
όλων των ψαραγορών της Ελλάδας, πράγμα που ισχύει
μέχρι σήμερα.
Πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία των εφοπλιστών και
πλοιοκτητών, που προέρχονταν κυρίως από τη Σμύρνη, τα
Μαρμαρονήσια και τις ακτές της Προποντίδας. Αυτοί δόξασαν την ελληνική ναυτιλία στα πέρατα της γης.
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μηχανίες της Ελλάδας. Κορυφαίοι επιχειρηματίες διεθνούς
φήμης υπήρξαν ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Πρόδρομος
Μποδοσάκης – Αθανασιάδης.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην ταπητουργία,
κλάδο άγνωστο έως τότε στην Ελλάδα. Οι χιλιάδες υφάντρες των φημισμένων χαλιών από τη Σπάρτη της Πισιδίας,
το Ουσάκ και τα Κούλα της Φρυγίας, από πολλά καππαδοκικά χωριά, από τη Σύλλη του Ικονίου και άλλα μέρη της
μικρασιατικής ενδοχώρας, έφεραν την σπουδαία τέχνη και
την πολύτιμη πείρα τους στην Ελλάδα, πλημμύρισαν με αργαλειούς κυρίως τη Νέα Ιωνία της Αττικής, παρήγαγαν χιλιάδες χαλιά περιζήτητα στις ξένες αγορές και ανταγωνίστηκαν πολύ επιτυχώς την ήδη ξεπεσμένη τουρκική παραγωγή.

Πολιτική, τέχνες και πολιτισμός
Και στην πολιτική ζωή της χώρας, η προσφορά των προσφύγων είναι πολύ σημαντική. Σε μια χώρα που τότε μαστιζόταν από πολιτική αστάθεια, οι πρόσφυγες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν φορείς δημοκρατικών ιδεών
και επηρέασαν θετικά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας.
Υπέρμαχοι του Βενιζέλου και εχθροί του παλαιοκομματισμού, άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, ψηφίζοντας κυρίως προοδευτικά κόμματα.
Αλλά και η συμβολή των Ελλήνων της Μικρασίας και της
Θράκης στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες είναι τεράστια και καθοριστική για τη διαμόρφωση και την
εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού κατά τον 20ό αιώνα. Οι
Μικρασιάτες σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα
σε κάθε τομέα της, συνέβαλαν ουσιαστικά στην πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας και σφράγισαν τη νεοελληνική
μας ταυτότητα.
Η Μικρασιατική Καταστροφή και τα επακόλουθά της
αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες και
αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων. Η μουσική, το
θέατρο, η λογοτεχνία και η ποίηση, οι εικαστικές τέχνες και
αργότερα ο κινηματογράφος ακολούθησαν νέους δρόμους,
καθώς επηρεάστηκαν από την πνευματική δημιουργία των
προσφύγων.
Στα γράμματα, οι δημιουργοί προσπάθησαν να περιγράψουν αφ’ ενός την Καταστροφή, τον ξεριζωμό και την
εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου
να αναπαραστήσουν την αλλοτινή ευτυχισμένη ζωή στις
παλιές πατρίδες της Ρωμιοσύνης. Παράλληλα, με το έργο
τους πλούτισαν τη νέα ελληνική γλώσσα. Στη γλυπτική και
στη ζωγραφική, πέραν των ανωτέρω, οι καλλιτέχνες στόχευσαν στη διατήρηση της μικρασιατικής μνήμης, κυρίως
μέσω συμβολικών έργων. Η μικρασιατική μουσική και κυρίως το σμυρναίικο τραγούδι υπηρετήθηκαν από άξιους εκπροσώπους. Το ρεμπέτικο και αργότερα το λαϊκό τραγούδι
διαμορφώθηκαν κυρίως από τους πρόσφυγες. Καθώς είναι
γεμάτα από πηγαία και ειλικρινή αισθήματα, όπως αυτά της
νοσταλγίας, της απώλειας, του χαμένου έρωτα, της φτώχειας και της προσφυγιάς, τα τραγούδια της προσφυγιάς
αγαπήθηκαν σχεδόν από όλο τον ελληνικό λαό και παραμένουν δημοφιλέστατα μέχρι σήμερα.
Δεκάδες είναι οι συνθέτες, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές
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και οι ηθοποιοί προσφυγικής καταγωγής, που έκαναν μεγάλη
καριέρα κι έγιναν διάσημοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ιδού ένας μικρός κατάλογος ανθρώπων με πνευματική
προσφορά, που έχουν μικρασιάτικη ή θρακιώτικη καταγωγή: ο νομπελίστας ποιητής Γ. Σεφέρης, ο αρχαιολόγος
Μαν. Ανδρόνικος, οι μεγάλες προσωπικότητες της επιστήμης Γ. Μυλωνάς, Γ. Ιωακείμογλου, Γ. Τενεκίδης, Δημ.
Γληνός, Κων/νος και Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλοι, Κορν.
Καστοριάδης, οι συγγραφείς Ηλ. Βενέζης, Φώτ. Κόντογλου
(και αγιογράφος), Μαρία Ιορδανίδου, Τάσος Αθανασιάδης,
Γιώργος Θεοτοκάς, Κοσμάς Πολίτης, Θράσος Καστανάκης,
Τατιάνα Σταύρου, Διδώ Σωτηρίου, Γιώργος Ιωάννου, Μεν.
Λουντέμης, οι γλύπτες Θαν. Απάρτης και Βάσος Καπάνταης,
οι ζωγράφοι Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Γ. Προκοπίου, Γ.
Σικελιώτης, Διαμ. Διαμαντόπουλος, Ορ. Κανέλλης, Βάλιας
Σεμερτζίδης, οι θεατράνθρωποι Κάρολος Κουν, Δημ.
Ψαθάς, Μαίρη Αρώνη, Μέντης Μποσταντζόγλου και οι οικογένειες Μυράτ και Νέζερ, οι συνθέτες Μαν. Καλομοίρης,
Κώστας Γιαννίδης, Γ. Παπαϊωάννου, Αντ. Νταλγκάς, Μιχ.
Σουγιούλ, Μίκης Θεοδωράκης, οι εκπρόσωποι του τραγουδιού Ρόζα Εσκενάζυ, Μ. Νίνου, Ρίτα Αμπατζή, Γ. Μητσάκης,
Στ. Καζαντζίδης, Δόμνα Σαμίου, Γ. Λύδια, Γ. Νταλάρας,
Χαρ. Αλεξίου, οι φωτογράφοι Έλλη Σεραϊδάρη (Nelly’s)
και Σπύρος Μελετζής, και αμέτρητοι άλλοι πνευματικοί
άνθρωποι.
Και στον αθλητισμό πρωτοπόροι οι Μικρασιάτες. Επαν
ιδρύθηκαν, σχεδόν αμέσως μετά το ’22, αθλητικά σωματεία,
που προϋπήρχαν στις πόλεις της Μ. Ασίας (π.χ. Απόλλων
Σμύρνης, Πανιώνιος κ.ά.) και δημιουργήθηκαν νέα (π.χ.
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης), με σαφέστατη σύνδεση με τις μικρασιατικές πατρίδες. Ο αθλητισμός πρόσφερε πολλά στην κοινωνικοποίηση της προσφυγικής νεολαίας και στη διατήρηση
της μνήμης της Μ. Ασίας και της Κων/πολης.

Για τη μαγειρική και τις συνήθειές
της, φέρνω στο νου μου ως παράδειγμα τα τσιπουράδικα του Βόλου που, αν
δεν υπήρχαν, η καθημερινότητα των
Βολιωτών θα ήταν διαφορετική.
Οι μεζέδες και το τσίπουρο συχνά
φέρνουν τραγούδι και χορό, πράγμα
συνηθισμένο όταν ακούς ρεμπέτικα
τραγούδια με βασική θεματολογία
τους τον έρωτα και τη φυγή, όπως λέει
ο Μάνος Χατζιδάκις. Πολύ εύκολα οι
στίχοι κυλάνε μέσα σου με τη δύναμη
της απλότητας και μακάρι να χορεύονται «μ’ εκείνη τη σεμνότητα που χα
ρακτηρίζει τον Έλληνα όταν δεν έχει
αμφιβολίες για την αξία του» όπως
λέει ο Γιάννης Τσαρούχης.
«Ο ζεϊμπέκικος, λέει ο Μάνος Χα
τζιδάκις (στην μνημειώδη διάλεξη που
έδωσε το 1949 στο Θέατρο Τέχνης), σε
ρυθμό 9/8 είναι ο βασικότερος ρυθμός
της ρεμπέτικης μουσικής. Προήλθε
ασφαλώς απ’ τα χορευτικά 9/8 των
Κυκλάδων και του Πόντου, πού εδώ
όμως έχει χάσει ολότελα τη ρυθμική
του αγωγή κι έχει γίνει αργός, βαρύς,
μακρόσυρτος και περιεκτικότερος.
Χορεύεται από έναν μόνο χορευτή και
επιδέχεται αφάνταστη ποικιλία αυτο
σχεδιασμού με μόνο δεδομένο την αί
σθηση του ρυθμού. Ο καλός χορευτής
στο ζεϊμπέκικο θα ‘ναι εκείνος που θα
διαθέτει τη μεγαλύτερη φαντασία και
την κατάλληλη πλαστικότητα ώστε να
μην αφήσει ούτε μια νότα μπουζουκιού
που να μην τη δώσει με μια αντίστοιχη
κίνηση του σώματός του. Σα χορός εί
ναι ο δυσκολότερος και ο δραματικότε
ρος σε περιεχόμενο».

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι επιπτώσεις του ερχομού των προσφύγων αποτυπώθηκαν έντονα σε όλους τους
τομείς της εθνικής ζωής, παρά τον αρχικά σκληρό ανταγωνισμό με τους ντόπιους στην απόκτηση γαιών και στην
οικονομία γενικώς. Οι πρόσφυγες σχετικά γρήγορα εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία, ώστε να μην υπάρχουν
έντονες αντιθέσεις. Μπόλιασαν πολύ γόνιμα το ευρωπαϊκό
τμήμα του Ελληνισμού και όλοι μαζί σήμερα, πρόσφυγες
και ντόπιοι, αποτελούν ένα και αξεχώριστο έθνος. Η σταδιακή ενσωμάτωση των προσφύγων στον εθνικό κορμό και
η ομογενοποίηση φάνηκαν ξεκάθαρα στον πόλεμο του ’40
και στην Κατοχή, όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός πολέμησε νικηφόρα τους εχθρούς.
Χάρη στον προσφυγικό Ελληνισμό, μια νέα χώρα δημιουργήθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο, η οποία πολύ απείχε από
το αποδυναμωμένο ελληνικό κράτος του 1923.
Κείμενο: Θοδωρής Κοντάρας
Εικόνες από το βιβλίο:

L’ Établissement des Réfugiés en Grèce,
Société des Nations, Genève 1926
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Όποιος αγαπά τα ρόδα
Με γνώμονα τη συγκίνησή και μόνο που
μου προκαλούν τα ρεμπέτικα τραγούδια, επιχειρώ μια συγκέντρωση λίγων
στοιχείων γι’ αυτά, ώστε να συνδεθούμε με το κλίμα της Μικράς Ασίας στο
οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το τεύχος
με ευκαιρία την επέτειο των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή.
Δεν έχω μικρασιάτικες ρίζες, ούτε
έχω ακούσει από πρώτο χέρι διηγήσεις για την καταστροφή του 1922.
Μόνη σχέση μου μπορώ να πω είναι
η συναναστροφή μου ως παιδί με τον
θείο μου, τον Μιχάλη Σέμση, βιολονίστα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
ζεστό και καλόκαρδο άνθρωπο που

έπαιζε καμιά φορά για χάρη της παρέας σε οικογενειακά γλέντια. Αργότερα
έμαθα πως ήταν γιος του Σαλονικιού.
Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον τα
τραγούδια και η μαγειρική των σημερινών Ελλήνων θα ήταν πολύ φτωχότερα χωρίς τη μικρασιατική επιρροή.

(Ζεϊμπέκικο-αλέγρο)

Όποιος αγαπά τα ρόδα/ πρέπει να
‘χει υπομονή/ όταν τον κεντούν
τ’ αγκάθια/ να μη λέει πως πονεί.
Κι όποιος άνιοσε τον πόνο/ σ’ άλλονε
να μην τον πει/ γιατί κι άλλος αν το
μάθει/ σ’ άλλονε θε να το πει.
Κρύβε πάντα το καημό σου/ μέσα
στην καρδούλα σου/ και μη λες το
μυστικό σου/ ούτε στη μανούλα σου.

Αγγέλα και Βαγγέλης Παπάζογλου

Οι πιο πάνω στίχοι είναι του Βαγγέλη
Παπάζογλου που γεννήθηκε στη
Σμύρνη το 1895 και πέθανε στην
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… «Η εποχή μας (1949) δεν είναι ού
τε ηρωική ούτε επική και το τελείωμα
του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου
άφησε σχεδόν όλα τα προβλήματα
άλυτα και μετέωρα … Φανταστείτε
λοιπόν τη στοιβαγμένη ζωτικότη
τα και ωραιότητα συνάμα ενός λαού
σαν του δικού μας, να ζητά διέξοδο,
έκφραση … Η ζωτικότητα καίγεται, η
ψυχικότητα αρρωσταίνει, η ωραιότητα
παραμένει. Αυτό είναι το ρεμπέτικο. Κι
από ‘δω πηγάζει η θεματολογία του…
τραγουδάει την αλήθεια και μόνον την
αλήθεια».

Κοκκινιά το 1943. Ανήκει μαζί με 2-3
άλλους στην προ Βαμβακάρη εποχή.
Δεν δέχτηκε να αλλάξει στίχους για
χάρη της λογοκρισίας την εποχή του
Μεταξά κι έτσι δεν συνέχισε την καριέρα του. Τα τραγούδια του έχουν
κλαπεί ίσως περισσότερο από κάθε
άλλου δημιουργού.
Η γυναίκα του η Αγγέλα Παπάζογλου,
που τυφλώθηκε λίγα χρόνια μετά το γάμο τους, άφησε μοναδικές αφηγήσειςιστορική πηγή, για το ρεμπέτικο και την
εποχή του. «… Όλα τ’ άλλα τα ‘χαμε χά
σει, το τραγούδι είχε γλιτώσει μέσα μας
… δεν έπρεπε να χαθεί κι αυτό… Γι’ αυτό
και τα τραγούδια μας τα ‘χω καρφώσει
στο μυαλό μου βαθιά, τα ‘χω σταμπάρει
όπως τα τραγούδια στον κύλινδρο της
λατέρνας, με καρφιά».
Ο Μάνος Χατζιδάκις αναφέρει:
«Αυτά τα τραγούδια (τα ρεμπέτικα) εί
ναι τόσο κοντινά σε μας και σε τέτοιο
σημείο δικά μας, που δεν έχουμε νο
μίζω σήμερα τίποτ’ άλλο για να ισχυρι
στούμε το ίδιο»…

8

[100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή]

Θέλω μάγκικη παρέα
Απόψε βρε αγόρι μου/έχω
καινούρια γούστα/ αντί για
κούρσες και οτό/ θέλω φαρί και
σούστα.

Μες στου πολέμου τη φωτιά/
πληγώθηκα μικρή μου/ και ήρθα,
νοσοκόμα μου,/ να γειάνεις την
πληγή μου.

Θέλω μάγκικη παρέα/ να
χορεύουμε ωραία/ μπουζουκάκι
τσιφτεντέλι/ με διπλόχορδο το τέλι.

Από το χάρο γλίτωσα/ για την κακή
μου μοίρα/ και έπεσα στα χέρια
σου/ κι άλλη λαχτάρα πήρα.

Βαρέθηκα τα Φάληρα/ Γλυφάδα και
Εκάλη/ κι αν πεις ταβέρνα κοσμική/
να μην ακούσω άλλη.

Κι αντίς να γειάνεις την πληγή/
με τα γλυκά σου κάλλη/ μες στην
καρδιά μου άνοιξες/ άλλη πληγή
μεγάλη.

Θέλω απόψε ταβερνάκι/ μπαγλαμά
και μπουζουκάκι/ ρετσινούλα,
κοκορέτσι/ και χορό ώσπου να φέξει.
Φέρε απόψε μια μισή/ απόψε να
μεθύσω/ κι ένα βαρύ ζεϊμπέκικο/
ας παίξουν για ν’ αρχίσω.
Τουμπεκί ας κάνουν όλοι/ παίξε
μάγκα μου Μανώλη/ να χορέψω
ζεϊμπεκάκι/ και στερνά χασαπικάκι.

Η καθηγήτρια Κατερίνα Μπάτερ
γουώρθ το 1975 γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου “REBETIKA”: «…Η αξία
αυτών των τραγουδιών είναι ότι οι
αντιθέσεις που εκφρά
ζουν δεν είναι μόνο ελ
ληνικές. Αφορούν όλους
και είναι ακόμα άλυτες
τόσο στις αστικές περιο
χές της Ελλάδας, όσο
της Αμερικής, όσο και
οπουδήποτε αλλού στη γη. Πολλοί
νέοι Αμερικανοί που έρχονται στην
Ελλάδα μαθαίνουν αυτά τα τραγούδια
και καθώς τα τραγουδούν αναγνωρί
ζουν την ηχώ της δικής τους δυστυχίας
και των προβλημάτων που κατατρέ
χουν όλους μας. Ο σκοπός μας σ’ αυτό
το βιβλίο είναι να ανοίξουμε μια δίοδο
στο φράγμα που ορθώνεται για τη μου
σική, τη γλώσσα και τον πολιτισμό των
ρεμπέτικων τραγουδιών και τα κρατά
ει αγκιστρωμένα μόνο στην Ελλάδα.
Αν καταφέρουμε να διευρύνουμε το
ενδιαφέρον για τα ρεμπέτικα, τότε το
βιβλίο πέτυχε το στόχο του…»
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Η νοσοκόμα

Οι πιο πάνω στίχοι είναι του Σπύρου
Περισ τέρη που γεν νήθηκε σ τη
Σμύρνη το 1900 από πατέρα Έλληνα
και μάνα Ιταλίδα. Πήγε στη Πόλη το
1914 και στην Αθήνα το 1924. Το 1920
παίζοντας στη Σμύρνη με το γνωστό
συγκρότημα «Τα Πολιτάκια», κάποιος
Μπέης τόσο μερακλώθηκε που ήθελε
να τον σκοτώσει για να μην ακούσουν
άλλα αυτιά τέτοιο ταξίμι. Βασικά έπαιζε μαντολίνο αλλά ήταν δεξιοτέχνης
σε όποιο άλλο όργανο έπιανε. Με δική
του επιμονή το 1934 γυρίστηκε ο πρώτος δίσκος με μπουζούκι.
«Το ρεμπέτικο παίζει με πολύ πηγαίο
χιούμορ» λέει ο Μάνος Χατζιδάκις.

Δίσκοι Σπύρου Περιστέρη και
Δημήτρη Σέμση (Σαλονικιού)

Μην αμφιβάλεις
Μην αμφιβάλεις τ’ ήμουνα κι εγώ
στο παρελθόν μου/ μεσ’ στη ζωή μου
έψαχνα να βρω τον άνθρωπό μου.
Να βασιστείς σ’ εμένανε ήσυχος
να κοιμάσαι/ το σιγανό, αγόρι μου,
ποτάμι να φοβάσαι.
Απ’ το μυαλό σου βγάλε το ότι έχω
καμωμένο/ γιατί κοντά σε σένανε
πάντα πιστή θα μένω.

Οι πιο πάνω στίχοι είναι του Γιάννη
Παπαϊωάννου που γεννήθηκε στην
Κίο της Μικράς Ασίας το 1914. Ήρθε
στην Αθήνα μετά τη μικρασιατική
καταστροφή και παιδί ακόμα δούλεψε στα καΐκια και στην οικοδομή.
Ασχολήθηκε με το μπουζούκι πριν να
πάει στο στρατό. Γύρω στο 1935 εμφανίστηκε με τον Μάρκο Βαμβακάρη
και αργότερα σε διάφορες εποχές με
τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο πρώτος του
δίσκος «Η Φαληριώτισσα» πούλησε
26.000 αντίτυπα όταν σε όλη την
Ελλάδα υπήρχαν 20.000 γραμμόφωνα, όπως έλεγε ο ίδιος. Σκοτώθηκε σε
τροχαίο δυστύχημα το 1972.

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου με το γιο του

Αφού δεν θέλει η μάνα σου
Αφού δεν θέλει η μάνα σου/
ν’ ανοίξουμε τσαρδάκι/ άντε εσύ
καλόγρια/ κι εγώ καλογεράκι.
Αφού μου λες πως μ’ αγαπάς/
μη μου χαλάς χατήρι/ έλα να πα
ν’ αράξουμε/ κι οι δυο σε
μοναστήρι.
Εσύ θα ‘σαι καλόγρια/ κι εγώ
καλογεράκι/ το κομποσκίνι θα
κρατάς/ κι εγώ κομπολογάκι.

Οι πιο πάνω στίχοι είναι του Γιώργου
Ροβερτάκη (φωτο σελ. 7 με το ακορ
ντεόν) που γεννήθηκε στη Σμύρν η
το 1911. Ήρθε στην Ελλάδα το 1922 και
έκανε θελήματα για να βοηθήσει τη
μητέρα και τα 4 αδέρφια του. Κέρδισε
τα πρώτα του λεφτά ως μουσικός στα
14 του χρόνια παίζοντας στον κινηματογράφο την υπόκρουση βουβών
ταινιών. Είναι ένας από τους λίγους
σπουδαγμένους λαϊκούς μουσικούς,
αριστούχος του Εθνικού Ωδείου. Βοή
θησε πολλούς στην ολοκλήρωση των
τραγουδιών τους.
Τότε, το μακρινό 1949 ο Μάνος

Χατζιδάκις έκλεινε την ομιλία του:
«Κάποτε θα κοπάσει η φασαρία γύ
ρω από τα ρεμπέτικα κι αυτά θα συ
νεχίσουν ανενόχλητα το δρόμο τους.
Ποιος ξέρει τι καινούργια ζωή μας επι
φυλάσσουν τα «νωχελικά 9/8» για το
μέλλον. Όμως εμείς θα ’χουμε πια για
τα καλά νοιώσει στο μεταξύ τη δύναμή
τους. Και θα τα βλέπουμε πολύ φυσικά
και σωστά να υψώνουν τη φωνή τους
στον άμεσο περίγυρό μας και να ζουν
πότε για να μας ερμηνεύουν και πότε
για να μας συνειδητοποιούν το βαθύ
τερο εαυτό μας».
Κείμενα και επιλογές αποσπασμάτων
της Άννας Κ-Μ.
Χρησιμοποιήθηκαν τα βιβλία:
- Το Ελληνικό τραγούδι από το 1821 μέχρι
το 1950 του Λάμπρου Λιάβα, έκδοση
της Εμπορικής Τράπεζας, 2009
- Ρεμπέτικη ανθολογία-τόμος Γ’ του
Τάσου Σχορέλη, εκδόσεις Πλέθρον,
Αθήνα 1978
- Rebetika - Songs of the Old Greek
Underworld, Katharine Butterworth and
Sara Schneider, Komboloi, Αθήνα 1975
- Σχέδια του Χρόνη Μπότσογλου στο πιο
πάνω βιβλίο.
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[Για την Αγγελική και τη Βασιλική]

Το καλοκαίρι που πέρασε σημαδεύτηκε
από την απώλεια δύο σπουδαίων γυναικών
που άφησαν το στίγμα τους στο Σωματείο μας:
την Αγγελική Βαρελλά και τη Βασιλική Μερτζάνη.

Έχουμε ήδη γράψει πολλά για την
Αγγελική. Βλέπε και τεύχος 131,
https://filoi-gnhm.gr/site/teychos-131/
Εδώ παραθέτουμε ένα από τα τελευταία της χειρόγραφα, την αφιέρωση του βιβλίου της Γυναικείας
Λογοτεχνικής Συντροφιάς (ΓΛΣ)
«Γιορτή κάθε μέρα μια Παγκόσμια
Ημέρα» στην Άννα Κ-Μ. Στη μνήμη
της Αγγελικής οι Φίλοι του ΜΓΦΙ κάναμε μια δωρεά στη ΓΛΣ που τόσο την
απασχολούσε και την τιμούσε τα τελευταία χρόνια.
Η Αγγελική θα μείνει μέσα μας για
να γλυκαίνει την ψυχή όσων, μικρών
και μεγάλων, τη γνώρισαν και διάβασαν τα έργα της.

Από την Πρόεδρο του
Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας Φαλή Βογιατζάκη
Θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά
μου συλλυπητήρια στα παιδιά της
Βασιλικής Μερτζάνη για την απώλεια
της αγαπημένης τους μητέρας.
Επίσης προς το σωματείο των
Φί λων του Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας για την απώλεια
ενός από τα πιο δραστήρια μέλη του
και άξιας Προέδρου του.
Η Βασιλική Μερτζάνη έχει προσφέρει στο Μουσείο πολύτιμες υπηρεσίες
ως εθελόντρια στις ξεναγήσεις των
μαθητών. Με την ισχυρή προσωπικότητά της μετέδιδε τα μηνύματα του
Μουσείου, έτσι ώστε οι επισκέπτες
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μας να φεύγουν εντυπωσιασμένοι, με γνώσεις και
ευαισθησίες για τα περιβαλλοντικά θέματα.
Πάντοτε παρούσα στις
εκδηλώσεις των Φίλων αλλά
και του Μουσείου,
προσέφερε την
ουσιαστική βοήθειά της όπου και
όποτε της ζητήθηκε.
Παράδειγμα
προς μίμηση για
κάθε εθελοντή,
θα ζει πάν τα
στην μνήμη μας
με νοσταλγία και
1
αγάπη.
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Από την Πρόεδρο των
Φίλων του Μουσείου ΓΦΙ
Άννα Κρεμέζη-Μαργαριτούλη
Αν και κόρη γιατρού, αδερφή φιλολόγου
και μητέρα δρ. βιολογίας, η Βασιλική
συστηνόταν με τα λόγια: «Ξέρεις, εγώ
είμαι απ’ τον Παρνασσό!» και δικαίως,
επειδή νομίζω αυτή η καταγωγή, από
τη Σουβάλα (Πολύδροσο), ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό της.
Με δυνατή φωνή, ντόμπρες κουβέντες, επιμονή και συνήθως αγύριστο
κεφάλι: «… Να γραφτεί στα πρακτι
κά ότι εγώ διαφωνούσα…».
Κι εμένα μου είναι αδύνατον
να φέρω στο νου μου τη Βασιλική
χωρίς να σκεφτώ και την κορυφογραμμή του Παρνασσού.
Ήρθε στους Φίλους το 2000, μαζί
με την Ελένη Σιαφάκα. Ανταποκρίθηκαν
σε κάλεσμα εθελοντών για την υποδοχή μαθητικών ομάδων στο νεοσύστατο
τότε Κέντρο ΓΑΙΑ. Στη συνέχεια όμως
ξεναγούσε παιδιά στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας με πολλή επιτυχία όπως έβλεπα από την προσήλωση των παιδιών.
Στην πρώτη συνάντηση των εθελοντών όπου παρουσίαζε ο καθένας
τον εαυτό του, η Βασιλική σηκώθηκε
όρθια και αφού ανέφερε την καταγωγή της είπε επίσης «εγώ έχω βεβα
ρυμμένο μητρώο στον εθελοντισμό»,
εννοώντας τη δουλειά της στη ΧΕΝ,
όπως μάθαμε αργότερα.
Είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στη
γλώσσα, στον ορθό γραπτό λόγο και
απεχθανόταν τις ξένες λέξεις: «Τι θα
πει parking, δεν υπάρχει ελληνική λέ
ξη;» Για κάποιες σπάνιες λέξεις ή εκφράσεις συμβουλευόταν την αδερφή
της τη Λένα. Επίσης επέμενε στην
αποστολή ευχαριστήριων επιστολών
σε όσους έδιναν διάλεξη ή με κάποιο
τρόπο ευεργετούσαν το Σωματείο. Κι
όταν λέμε «επιστολή» εννοούμε επιστολή σε χαρτί μέσα σε φάκελο!
Είχε μια περίεργη κοκεταρία, μακριά
από θηλυκότητα και σε κακή σχέση
με την ηλικία. Θα έλεγα ότι είχε χέρια
αγρότισσας και απέδιδε σ’ αυτά την κακή της σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα.
«Δεν μπορώ να πατήσω τα κουμπιά, πα
τιούνται δύο μαζί. Μού ‘ρχεται να δώσω
μια σ’ αυτό το διαβολομηχάνημα … να το
πετάξω απ’ το μπαλκόνι».
Στα Παζάρια αναλάμβανε τον πάγκο
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των φυτών μαζί με τη
Μαίρη Αλευρά. Έκανε μεγάλο μπούγιο, χάριζε και πολλά, αλλά
πάντα είχε και το νου της στον πάγκο
των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
μιας που στον «Αρκτούρο» αρχικά και
στην «Καλλιστώ» αργότερα, βασικό
στέλεχος ήταν ο γιος της, ο Γιώργος,
Δρ. βιολόγος, οπότε προωθούσε κι
αυτή την πλευρά.
Τα τελευταία χρόνια που δεν ερχόταν έκανε πολλή δουλειά από το
τηλέφωνο. Είχε ταλέντο στο να καταλαβαίνει τον άλλον έστω κι αν δεν τον
έβλεπε οπότε έδινε και έπαιρνε απαραίτητες πληροφορίες που διαφορετικά θα χρειαζόταν πολύς χρόνος και
κόπος από το γραφείο.
Ένα είναι σίγουρο για τη Βασιλική:
Αδύνατον να περνούσε απαρατήρητη. Από τους Φίλους του ΜΓΦΙ και απ’
όπου αλλού πέρασε άφησε ισχυρό
αποτύπωμα ντομπροσύνης, λεβε-

ντιάς, δικαιοσύνης κι ανθρωπιάς.
Πράγματι πήγε το Σωματείο μας
ακόμη ψηλότερα και την ευχαριστούμε για όλα.

Από την υπεύθυνη του
Εκπαιδευτικού Τμήματος
του Μουσείου ΓΦΙ
Λίλη Ιακωβίδου-Αλευρά
Σεπτέμβριος 2006. Ανοίγει η πόρτα
του γραφείου μου με φόρα και μπαίνει
μέσα ορμητική (όπως πάντα). Μου συστήνεται, ορθά κοφτά (όπως πάντα).
Έχω κάποιον ελεύθερο χρόνο, μου λέει, αλλά δεν σπαταλάω ούτε λεπτό. Αν
τον αξίζεις, θα μείνω μαζί σου και θα
δουλέψω ως εθελόντρια στο εκπαιδευτικό τμήμα, αλλιώς… έφυγα!
Όπως νομίζετε, τόλμησα να της
απαν τήσω. Έκ τοτε , η Β α σιλική
Μερτζάνη είναι μέντοράς μου στον
εθελοντισμό, η μεγάλη Φίλη μου στο
Μουσείο. Με αστείρευτη την αίσθηση
της προσφοράς, το γέλιο «έξω καρδιά» με την εποικοδομητική κριτική
της και το ιδιαίτερο χαμόγελό της.
Βασιλική σ’ ευχαριστώ για όλα, μου
λείπεις ήδη πολύ!

Εικόνα 1: Η Βασιλική με τα μέλη
του Δ.Σ. στις 18/9/2014
Εικόνα 2: Κήπος Μουσείου ΓΦΙ,
Ιούνιος 2010, ευχαριστήρια
εκδήλωση για τους εθελοντές
3

Εικόνα 3: Βασιλόπιτα
Φίλων ΜΓΦΙ, 13/1/2015
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Παρασκευή 18 – Κυριακή 27 Νοεμβρίου

Τρίτη 4 Οκτωβρίου, 6:30 μ.μ.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ - «Νύχτες Νείλου»

Café «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά
Ο φιλόλογος κ. Θοδωρής Κοντάρας θα μιλήσει και θα συζητήσει μαζί μας με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Παρασκευή 28 - Κυριακή 30 Οκτωβρίου
Τριήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Περισσότερες λεπτομέρειες στο: https://filoi-gnhm.gr/
site/events/3imeri-ekdromi-sto-mesologgi/

Σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο “Melodrakma”
οργανώνουμε αυτό το δεκαήμερο ταξίδι (10 μέρες, 9 νύχτες) για το οποίο έχουμε ακούσει εξαιρετικές κριτικές.
Συνοπτικά θα επισκεφθούμε: Πυραμίδες, Σφίγγα, Αρχαιο
λογικό Μουσείο, Κρουαζιέρα με το ποταμόπλοιο, Λούξορ,
Καρνάκ, Αλεξάνδρεια, οικία Κ. Καβάφη κ.ά. Περισσότερες
λεπτομέρειες στο: https://filoi-gnhm.gr/site/events/taxidistin-aigypto-nychtes-neiloy/

Οι Zoom-ερές Παρασκευές θα συνεχιστούν:
7, 14 και 21/10 ώρα 6:30-8:00 μ.μ (μόνο για Μέλη)

Οι Zoom-ερές Παρασκευές θα συνεχιστούν:
4, 11, 18 και 25/11, ώρα 6:30-8:00 μ.μ. (μόνο για Μέλη)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τρίτη 8 Νοεμβρίου, 6:30 μ.μ.

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 6:30 μ.μ.

Μεσολόγγι – Δέλτα Αχελώου - Αιτωλικό – Οινιάδες.
Σε συνεργασία με το Ταξιδιωτικό Γραφείο του κ. Συρίγου
(Syrigos Travel) οργανώνουμε ένα ξεχωριστό τριήμερο πρόγραμμα με άγνωστες γωνιές της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου–Αιτωλικού.

Café «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ, Όθωνος 100, Κηφισιά
ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ με την καθηγήτρια κ. Μαρία Ευθυμίου
με θέμα: «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑ».

Café «Αμμωνίτες», Κέντρο ΓΑΙΑ,
Όθωνος 100, Κηφισιά
Ο κ. Κλήμης Πυρουνάκης θα μιλήσει και θα συζητήσει μαζί μας με θέμα: « ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΟΝΟ». Οι ιστορίες που
διηγείται ο Κλήμης Πυρουνάκης αφήνουν πότε μια γλυκιά και πότε μια πικρή γεύση, ενώ κάποιες σε γεμίζουν
ελπίδα και πίστη στη δύναμη του ανθρώπου.

Οι Zoom-ερές Παρασκευές θα συνεχιστούν:
2, 9, 16 και 23/12, ώρα 6:30-8:00 μ.μ. (μόνο για Μέλη)

!

Να επισκέπτεστε το site www.filoi-gnhm.gr
για περισσότερες εκδηλώσεις!
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