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Πρόλογος 
 
Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος πνευματική περιουσία της Αλίκης 

Σοφιανοπούλου (Α.Σ.). 

Είναι απίστευτος και εντυπωσιακά ακριβής ο πλούτος και το μέγεθος της μνημονευτικής ικανότητας της θείας 

μου και αυτή η διαπίστωση με έσπρωξε να ξεκινήσω την καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων 

πληροφοριών από αυτές που κατείχε. 

Βεβαίως η θεία μου θυμόταν με λεπτομέρειες πολύ περισσότερες ιστορίες, αυτό όμως θα μπορούσε να είναι το 

περιεχόμενο ενός άλλου και κατά πολύ εκτενέστερου βιβλίου. Δυστυχώς η θεία μου ‘μας άφησε’ στις 5 

Φεβρουαρίου 2011 ... 

Σημαντικές πληροφορίες σε αυτό το πόνημα πρόσφερε και ο ξάδελφός μου Σίμος Σικιαρίδης (Σ.Σ.), ο οποίος 

έχει ζήσει από κοντά τους περισσότερους από τους συγγενείς που έμειναν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την 

Ελβετία, τους οποίους μάλιστα παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν διηγούντο ιστορίες του 

παρελθόντος. 

Στοιχεία για τα δυο άλλα παρακλάδια του γένους των Σικιάρογλου πρόσφερε και η Φαίδρα Κουράκη (Φ.Κ.), 

ένας ακόμη άνθρωπος του οποίου θαύμασα την μνημονευτική ικανότητα. 

Κούρασα επίσης τη θεία μου Νίκη Παπαδοπούλου (Ν.Π.) με πιεστικές ερωτήσεις σχετικές με τη παράλληλη 

διαμονή των Παπαδοπουλαίων και των Σικιαρίδηδων, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και μετά στο Παρίσι. 

Πληροφορίες περί οικογενειών και συγγενών από την Κερμίρα και το Ταβλουσούν γνωρίζει καλά η Μαρίκα 

Τουρτόγλου και μέρος αυτών ήδη συμπεριλήφθηκε, εμπλουτίστηκε δε πρόσφατα δεόντως με την ‘έμπρακτη’ 

βοήθεια της ξαδέλφης Θεοδοσίας (Σίσσυ) Καζάζογλου, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα. 

Τα στοιχεία του ευρέος γένους των Αλιβιζάτων έδωσε η Δανάη Κουρέτα που ‘εισχώρησε’ στον κύκλο τους, 

οργάνωσε το αρχείο τους και τους κατέγραψε αναλυτικά. 

Για τα γνωστότερα πρόσωπα, γεγονότα και τόπους προσέφυγα επανειλημμένα στο διαδίκτυο και, κυρίως, στη 

βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ). Μου πρόσφερε σημαντικά ευχάριστη έκπληξη η 

επιβεβαίωση αρκετών από τις προφορικές μνήμες και βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις καταγεγραμμένες 

μαρτυρίες Καππαδόκων, που το Κέντρο έψαξε και βρήκε εγκατεστημένους σε περιοχές της Αθήνας και ... όχι 

μόνο ... 

Ένα στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι πως, εκτός από τις αναρίθμητες διηγήσεις της θείας Αλίκης (που 

δεν χωρούσαν στη μνήμη μου και έπρεπε να τις ‘τακτοποιήσω’ γραπτά), ιδιαίτερη συγκίνηση (και με την έννοια 

της ‘ώθησης’) μου πρόσφεραν οι δουλεμένες με μεράκι πληροφορίες της ιστοσελίδας του ‘πολύ πολύ μακρινού 

ξαδέλφου’ Θεοδόσιου Παυλίδη: http://www.theopavlidis.com/AsiaMinor/History1.htm Μέσω αυτού του 

παράθυρου επικοινωνίας ήρθα σε επαφή και με την ‘ξαδέλφη’ Σούλα Δημητριάδη, άλλη μια αστείρευτη πηγή 

πληροφοριών για το θέμα μας και ενός ακάματου εργάτη με στόχο την επιστημονικότερη ανάδειξή τους. 

Έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχει γίνει η εντυπωσιακή καταγραφή γεγονότων που συνδέουν ονόματα 

φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους, όπως οι Συμεώνογλου με τους Μποσταντζόγλου, τους Αλιβιζάτους και τον 

Μποδοσάκη !!! Εντύπωση επίσης προκαλεί και η διαπίστωση της ευκολίας με την οποία δένονται μεταξύ τους 

άνθρωποι των γραμμάτων και της πνευματικής καλλιέργειας με ανθρώπους με επιχειρηματική διάνοια. 

 

Αθήνα, Ιούνιος 2011 

Σοφία Κόττου 
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1. Ένα παραμύθι που δεν είναι πολύ παραμύθι ……………. 
 

Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα χωριουδάκι [που κάποια στιγμή ~1850-1900 έγινε και «κωμόπολη» 
3000 (;;) κατοίκων …] στα βάθη («μεσαία βάθη», δηλαδή Καππαδοκία) της Μικράς Ασίας  που το 
έλεγαν Κερμίρ (έξω-ανατολικά από την Καισάρεια, το λεγόμενο «Κάστρο»), ζούσαν λίγοι Αρμένηδες, 
που έβγαζαν το ψωμί τους κυρίως με τη βυρσοδεψία (στην Αρμένικη γλώσσα καρμίρ = 
δερματουργείο). Σιγά-σιγά το χωριουδάκι «καταλήφθηκε» από χριστιανούς (έλληνες 
τουρκόφωνους) που έρχονταν από περισσότερο ή λιγότερο γειτονικά μέρη. 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα οι Κιολεογλαίοι πρόγονοι (οι Κιολεογλαίοι της Ανατολής) ίσως 
μεταφέρθηκαν ως δούλοι από τον Καύκασο. Επτά αδέλφια, εργατικοί, δραστήριοι, με 
αρχηγό τον Μουράτ, έγιναν με τον καιρό απαραίτητοι «συνεργάτες», αναγνωρίστηκαν οι 
ικανότητές τους, εκχριστιανίστηκαν και «δημιούργησαν» τη μεγάλη οικογένεια των 
Κιολεμουράτογλου και μετά Μουράτογλου (κιολέ =  δούλος). 

Στην αυτοβιογραφία ενός από τους ήρωες του παραμυθιού, του Ιωάννη Τιφτικτσόγλου 
(Γιοβανάκης 1818-1898), αλλά και σε γραπτές μαρτυρίες του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
Κύριλλου (1769-1821), του «ανήσυχου καταγραφέα»  Σεραφείμ Ρίζου (1799-1879) του λόγιου 
γιού του Νίκου Ρίζου (1835 ή 8 – 1895), του λόγιου κληρικού Αναστάσιου Λεβίδη (1834-1918), 
του βυζαντινολόγου Βασίλειου Μυστακίδη (1859-1933), αναφέρονται για την Κερμίρα οι 
«πατριάρχες» χριστιανικών (κυρίως, αλλά και αρμένικων) οικογενειών:  

- κιολέ Μουράτ (Μουράτογλου και Μουραϊτίδη και Ιντζέ Μουράτ ογλού) 
- Μποσταντζή, Μποσταντζόγλου 
- Παπά Ιάκωβος (Παπαδόπουλος ??) 

- χατζή Ποδός αγάς (Τζοπάνογλου ή Τσοπάνογλου Αχμέτ Βέη Χατζή Πρόδρομος)  
- Αλέξη και Χατζή Ιωακείμ Καρακάς (της οικογένειας Καρακόσογλου ??) 

- Απατζή Μαυρούδη Βασίλ (της οικογένειας των Τιφτικτσή, Τιφτικτσόγλου)  
- Σισμάν Ιωάν αγά 
 
για τα τέλη του 18ου αιώνα, 
ενώ για τις αρχές του 19ου: 
 
- Κεσίς, Κεσίσογλου 
- χατζή Αντών αγά 
- χατζή Ιωσήφ Βλάσογλου 
- Βασίλ αγά Τσοπάν ογλού 
- χατζή Στεφάν ΚαραΙωσήφ ογλου 
- Λαζορόσογλου 
- χατζη Βασίλη Φιρέντι ογλου (της οικογένειας των Φρέγκογλου ??) 

- Μανώλογλου (της οικογένειας των Εμμανουηλίδη ??) 

- Εκινδζόγλου Χρύσο αγά (της οικογένειας των Εκιντζή ??) 
- Κιρεμιντζόγλου ή Κερεμιντζόγλου 
- Χερτέμη αγά (της οικογένειας των Αρτεμιάδη ??) 
- προύχοντας Κηπόσογλου 
- Ο Λεβίδης, στο Ιστορικό του Δοκίμιο γράφει (σελ 324) ‘‘… τον εκ της οικογένειας των 

Δαβιδιδών της Κερμίρας καταγόμενο Αρχιεπίσκοπο Καραπέτ …’’ (πρόκειται για τον Αρμένιο 
Πατριάρχη Garabet III της Κωνσταντινούπολης 1823-1831 ??) 

- Επίσης ο Λεβίδης αναφέρει για το 1821 τρεις προκρίτους των Χριστιανών (σελ 312): 



 5

o Απόστολος χαδζη Ιωάννογλους 
o Μιχαήλ Γιοργανδζόγλους 
o … και προπάντων ‘‘τον ευπατρίδη και πλούσιο Αβραάμ Κεσίσογλους’’ 
Όμως, ενώ εξιστορεί γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Καισάρεια, δεν μιλά για την ‘ειδικότερη 
καταγωγή’ των προκρίτων αυτών … 

 

Με ανταγωνισμούς και συνεργασίες οι κάτοικοι της Κερμίρας «συζούσαν» με τους κατοίκους 
του Ταβλουσούν (Σκενδέρογλους, Φρέγκογλους, Μανώλογλους, Χατζη Παύλογλους), του Ανδρονικού 
(Τσοπάνογλου, Ομουρλόγλους, Παλαπάνογλους, Κεχγιάογλους, Καραμάνογλους), της Μουταλάσκης 
(Ουραήλογλους, Σινιόσογλους, Κασάσογλους, Χατζη Χαραλάμπους), των Φλαβιανών (Ζιντζίντερε) 
(Συμεώνογλους, Τελλόγλους, Αρζόγλους, Πινιάλογλους), αλλά και πιο μακρινών πόλεων, όπου  κατ’ 
αρχήν έφτασαν  ως γυρολόγοι – έμποροι και σιγά σιγά ίδρυσαν αποικίες, όπως στην 
Κωνσταντινούπολη, τη Γιοσγάτη, τα Άδανα, το Ικόνιο και τη Νίγδη. 

 

Η Κωνσταντινούπολη ήταν, από πολύ νωρίς, πόλος έλξης για όλους τους Μικρασιάτες, ως 
εμπορικό κέντρο πρώτου μεγέθους, αλλά και ως τόπος γεμάτος ζωή και ευκαιρίες….. 

Τα Άδανα στο Νότο, βρίσκονται στις όχθες του ποταμού Σάρου, στη μέση μεγάλης 
πεδιάδας και έχουν (είχαν) ως επίνειο τη Μερσίνα (67 χλμ.). Η εύφορη πεδιάδα έδινε 
βαμβάκι, σιτηρά, ρύζι, ζαχαροκάλαμο. Κτίστηκαν αλευρόμυλοι και αναπτύχθηκε η 
υφαντουργία και η ταπητουργία. 

Στο Ικόνιο στα δυτικά (και τα κοντινά του χωριά: Σύλλε, Ιλγήν =Τύρραιον), ιστορική πόλη και 
εμπορικό κέντρο, εγκαταστάθηκαν και «έδρασαν» οι Τσαούσογλου (Πέτρος και Μιχαήλ), 
Σεφεριάδη, Μιχαηλίδη και άλλοι. 

 Η Γιοσγάτη, βόρεια, (με επίνειο τη Σαμψούντα-Αμισός) είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο με την 
Κερμίρα.  

Κατά τον Α. Λεβίδη (τόμος Γ’ σελ. 466) η Υοσγάτη ιδρύθηκε ως Μιθριδάτειον από τον 
Μιθριδάτη (τον Α’ τον Κτίστη 350-266 π.Χ. ή μάλλον τον Στ’ τον Ευπάτωρα 132-63 π.Χ.), 
αλλά καταστράφηκε. ‘‘Ανεκτίσθη υπό του τιμαριούχου Σουλεϊμάν-πέϊ Τζαπάνογλου’’  με το 
όνομα Γιοζ-κατ: επειδή εκεί ανακάτευαν τα αμελγόμενα με τα μη αμελγόμενα πρόβατα = 
‘‘τας τοκάδας’’ !  

Ο Χρυσόστομος Πεχλίδης ανέφερε πως τη Γιοζγάτη την έφτιαξαν ως πόλη 30 άνδρες από 
την Κερμίρα, που τους «μάζεψε» ο Χατζη Αντών αγάς (στις αρχές του 19ου αιώνα) όταν 
ήταν ταμίας του Τσαπάνογλου.  

σημείωση: Ο πατέρας του χατζη Αντών αγά, ο χατζη Ποδός αγάς, λεγόταν Τζοπάνογλου ή 
Τσοπάνογλου και ήταν χριστιανός, ενώ ο Οθωμανός σατράπης ήταν ο Τσαπάνογλου ή 
Τζαπάνογλου !! Παρεμπιπτόντως ο χατζή Ποδός Αγάς και ο γιος του ο χατζη Αντών αγάς, 
αναφέρονται επανειλημμένα από τον Αν. Λεβίδη ως χορηγοί για την ανέγερση και την 
ανακαίνιση της Ιεράς Μονής Προδρόμου στα Φλαβιανά, της εκκλησίας της Μουταλάσκης και 
της εκκλησίας (και σχολείων) της Κερμίρας (πολλά κτίρια είχαν καταστραφεί με τους σφοδρούς 
σεισμούς του 1726 και του 1763). Ο δε Νίκος Ρίζος στα Καππαδοκικά του (1856) αναφέρει ότι ‘‘το 
μοναστήρι στα Φλαβιανά ανακαινίστηκε από ‘‘τον αοίδημο χατζη Αντώνιο, τραπεζίτη του 
Σατράπου Τζαπάνογλου’’, το 1804 και επισκευάστηκε (από τον ίδιο) το 1844’’.  

Ο Γιοβανάκης (Ιωάννης Τιφτικτσόγλου, 1818-1898), λέει ότι ο Χατζη Αντών αγάς ήταν «σαράφης» 
της ευγενικής οικογένειας των Τζαππάρ ζαδέ (!!!), ισχυρισμός που έρχεται κοντά στο πιο 
πάνω, από το Λεβίδη «υποστηριζόμενο» όνομα: τιμαριούχος Σουλεϊμάν-πέϊ Τζαπάνογλου !! 
Επίσης ο Λεβίδης αναφέρεται (σελ. 219, τόμος ΙΙ) και στην ακόμη πιο παλιά υπάρχουσα 
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«αντιπαλότητα» μεταξύ του «οίκου» Τζαπάνογλου και του «οίκου» Κοζάνογλου, σε σχέση 
με διεκδικήσεις γαιών και προνομίων… 

Στο ίδιο σύγγραμμα (σελ. 268, τόμος ΙΙ) ο Λεβίδης αναφέρει ‘τον οίκο των Τζαπάρογλου – 
Τζαπάνογλου’ και ότι η καταγωγή τους ξεκινά από τον Τουρκομάνο Τζαππάρ κοδζά (= 
ευλογιάρης γέρος), μόνιμο κάτοικο περιοχής λίγο έξω από τη Γιοζγάτη). 

Όσον αφορά στον αριθμό των κατοίκων, στο πιο πάνω αναφερόμενο σύγγραμμά του, ο Ν. 
Ρίζος αναφέρει πως ‘‘οι Γραικικαί οικίαι στην Κερμίρα ήταν περίπου 600 (ο Γιοβανάκης τις εκτιμά 
σε 700), ενώ στο Εντουρλούκ (Ανδρονίκιον) ζούσαν 3000 χριστιανοί. Ο Λεβίδης στον τρίτο 
τόμο του (1897) αναφέρει πως στο Ταβλουστούν υπήρχαν 112 ορθόδοξες οικογένειες (ενώ οι 
Οθωμανικές ήταν 300 και οι Αρμένικες 60) ‘‘και πόσιμον ύδωρ’’. Η Κερμίρα και το Ταβλουστούν 
είχαν συμφωνήσει σε πρόγραμμα κατανομής νερού (Ιεροδικαστική Απόφαση του …1687 !!).  

Αποτέλεσμα πάντως της πιο πάνω αναφερόμενης ορθόδοξης δραστηριότητας ήταν το 
γεγονός ότι η ελληνική παροικία της Γιοζγάτης ήταν, σχεδόν αποκλειστικά μετανάστες από 
την Κερμίρα, όπως μαρτυρούν και ο Ν. Σαρίογλου και ο Γιοβανάκης (Ιωάννης Τιφτικτσόγλου), 
γνώστες της κατάστασης από πρώτο χέρι (!!), καθ’ όσον δούλεψαν και έζησαν εκεί και οι 
ίδιοι και μέλη της οικογένειάς τους. Στα μέσα του 19ου αιώνα, λένε πως οι ορθόδοξες 
οικογένειες ήταν περί τις 180, ενώ άλλοι εκτιμούν 2000 ορθόδοξους κατοίκους, που ‘‘έκτισαν 
λαμπράν εκκλησίαν’’, τον Άγιο Χαράλαμπο (1863). 

Για τη Γιοσγάτη, ο Λεβίδης έγραψε πως δεν είχε αμπέλους, είχε όμως λαχανόφυτους 
κήπους, σιτάρι και κριθάρι «δι Αμισού εξαγόμενα», τα περίφημα αιγονήματα (αιγών Αγκύρας = 
έρια τιφτίκ), μαλλιά, κόμη τραγάκανθης, όπιον, σκαμμωνία (;), κικίδι (;), βαλανίδια, κουκούδζι 
(;), λινόσπορο, κόκκο ράμνου (;), όρχις [ένα είδος ορχιδέας από το βολβό του φυτού της οποίας – 
σερνικοβότανο – φτιάχνεται το αφροδισιακό ρόφημα σαλέπι (!)], δέρματα αιγών και βοών, κηρίον, 
γλυκάνισον κλπ. Υπήρχε δε «αυτόθι ψυχρά και διαυγής κρήνη» και το κλίμα ήταν «τερπνόν 
και υγιεινό» !!! 

Από σημαντικά παλιά γεγονότα στην περιοχή της Καισαρείας αναφέρονται: 

- ο Λεβίδης (ημερολ. 1904, σελ 137)  

o 1650: άφιξη των πρώτων χριστιανών 
o 1725: ανέγερση της εκκλησίας των Αγίων Θεοδώρων 

- Ο Ιερομόναχος Γερμανός, το 1792 ιδρύει στην Καισάρεια την πρώτη ‘Τακτική 
Ελληνική Σχολή’ 

- Σφοδρότατοι σεισμοί το 1726, 1763, το 1835 (φονεύθηκαν 600-700 άνθρωποι) 

- Λοιμική νόσος το 1805 
- Πανούκλα το 1824 ή 25 
- Χολέρα το 1831 
- Ανέγερση του ναού του Αγίου Στεφάνου το 1836 
- Ίδρυση της συνοικίας της Παναγιάς το 1837 
- Πανώλης το 1839 
- Λιμός το 1840, 1841 και 1845 
- Χολέρα πάλι το 1845 
- Διαχωρισμός των μαχαλάδων το 1850, κατά το Γιοβανάκη 
- Κριμαϊκός Πόλεμος 1854-56, επίταξη των καμήλων στη Γιοσγάτη 
- 28 Ιουνίου 1893: σφοδρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη 
- Από το 1894: σφαγές Αρμενίων 
- Το 1855 (1850 κατά το Γιοβανάκη) η Κερμίρα βρέθηκε «εις δεινήν οικονομικήν θέσιν 

ένεκα των χρεών, αλλά ο αοίδημος Καισαρείας Παΐσιος, εκ συμφώνου μετά των 
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προκρίτων, διένειμαν τα χρέη στους κατοίκους αναλόγως της καταστάσεως εκάστου. 
Καταρχάς εκίνησε τον χόλον του όχλου, αλλά, μετά ταύτα σωθέντες….. ευλόγησαν 
τους πρωταίτιους…..» 

- Τον Οκτώβριο του 1870 εμφανίστηκε στην Καισάρεια ... Βόρειον σέλας (!!!) 
- 1873: σιτοδεία στο βιλαέτι της Άγκυρας. Δύο φιλάνθρωποι έμποροι που βρίσκονταν 

στη Γιοσγάτη: ο Παντελής Κεσίσογλου (από την Κερμίρα) και ο Ιωαννάκη αγά Καρα 
Ιωσήφογλου που είχαν στα χέρια τους κάμποσο σιτάρι (επρόκειτο να το φορτώσουν για 
Μασσαλία), έδωσαν λόγο και δούλεψαν ένα φούρνο επί έναν ολόκληρο χρόνο!!! 

 

ΚΕΡΜΙΡΑ και ... αποικίες 
(από μαρτυρίες ‘Κερμιραίων’ σε συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών –ΚΜΣ: www.kms.org.gr ) 

 

1.1. Πρώτο μέρος – διηγήσεις Ν. Σαρίογλου 
 

I. Κυρίως από το τετράδιο του Σαρίογλου Νικολάου του Ιορδάνη της Γιοσγάτης,-Ν.Σ.- (γενν ~ 1890) 
όπου περιγράφει στις 27/6/1958, μέρος των αναμνήσεών του 
 

1.1.1. Η Κερμίρα (Germir) 
ήταν κωμόπολη της Καππαδοκίας (7 χλμ Α – ΒΑ της Καισάρειας, 780 – 800 χλμ ανατολικά της 
Κωνσταντινούπολης), που άκμασε στα μέσα του 19ου αιώνα και λέγεται (μαρτυρία Νικολάου 
Σαρίογλου -Ν.Σ.- το 1958) πως την περίοδο 1840-1870 είχε 400 σπίτια ελληνικά, 300 
τούρκικα και 100 αρμένικα, παρόλο που, όπως επίσης λέγεται, ξεκίνησε (πότε;;;) ως αρμένικο 
χωριό! Από την εποχή όμως της Ανταλλαγής (1924) η μορφή της Κερμίρας επανήλθε σε 
αυτήν του απλού χωριού! 
 

 
 

Μικρά Ασία και παλιές επαρχίες 
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 Περιοχή Καισάρειας (αριστερά) και Πόντου (δεξιά) 
 
Οικισμοί στα περίχωρα, ‘‘κοντινά και μακρινά συνεργαζόμενα’’ χωριά και ‘‘αποικίες’’: 

 Κουμαρλί – τούρκικο, κοντά 
 Νταλτασίν = Νταντασούν – φτωχοί κάτοικοι, 2 ώρες μακριά 
 Τζιρκαλάν – μισή ώρα απόσταση 
 Τζιρλαβούκ – 15 λεπτά, γεωργοί, τούρκεψαν γιατί πεινούσαν ... 
 Μουταλάσκη = Ταλάς – 8-11 χλμ ΝΑ της Καισάρειας, από όπου κατάγονται οι πλουσιότεροι 
Καισαρείς κατά το ΚΜΣ 

 Ανδρονίκι = Endurluk – 11-13 χλμ NA της Καισάρειας 
 Ταβλουσούν = Τavlasun – 11 χλμ A της Καισάρειας 
 Ζιντζίντερε = Zincidere δηλαδή τα Φλαβιανά – 15 χλμ Ν ΝA της Καισάρειας 
 Ουζούν (λου) – 60-90 χιλιόμετρα βόρεια από Καισάρεια, με το μύλο του πατέρα 
Σουχούνογλου 

 Μπογασλιάν = Boğazlıyan - 80 χιλιόμετρα βόρεια από Καισάρεια, με εργοστάσιο των 
(καπνέμπορων ??) Καζάζογλου και Καραϊωσήφογλου 

 Μιθριδάτιον δηλ. Υοσγάτη = Yozgat - 170 χλμ Β της Καισάρειας 
 Ουργκούπ - Προκόπι = Ürgüp – 65 χλμ Δ της Καισάρειας 
 Νεάπολη = Νεβσεχίρ – 80 χλμ Δ της Καισάρειας 
 Ιντζεσού = Incesu - 34 χλμ Δ ΝΔ της Καισάρειας 
 Νίγδη – 130 χλμ Ν ΝΔ της Καισάρειας, με το Δένεγι = νέα Τύανα – 4 χλμ Β της Νίγδης 
 Καραμάν - 300 χλμ Δ ΝΔ της Καισάρειας, με κτήμα του πατέρα Σουχούνογλου 
 Ικόνιο - 300 χλμ ΝΔ της Καισάρειας 
 Ιλγίν = Ilgin – 700 χλμ Δ της Καισάρειας, 85 χλμ Β του Ικόνιου 
 Δορύλαιο = Εσκί Σεχίρ – 520 χλμ Δ, ΒΔ της Καισάρειας 
 Καραχισάρ (Αφιον Καραχισάρ) – 500 χλμ Δ, της Καισάρειας (130 χλμ Ν από το Εσκί Σεχίρ) 
 Αμισός = Σαμψούντα – 400 χλμ Β της Καισάρειας 
 Σινασσός = Mustafapasa - 70 χλμ Δ της Καισάρειας, 5 χλμ νότεια του Ουργκούπ 
 Φάρασα – Βαρασσός – Περασία = Camlica - 110 χλμ N της Καισάρειας, γενέτειρα του 
γέροντα Παΐσιου (25 Ιουλίου του 1924 – 1994) 

 Άδανα - 260 χλμ Ν της Καισάρειας 
 Μερσίνα - 300 χλμ Ν ΝΔ της Καισάρειας, 60 χλμ ΝΔ των Αδάνων 
 Ταρσός - 270 χλμ Ν ΝΔ της Καισάρειας, 40 χλμ ΝΔ των Αδάνων 
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 Χαλέπι - 500 χλμ Ν της Καισάρειας, στη Συρία 
 Βυρηττός – 800-900 χλμ Ν της Καισάρειας, στο Λίβανο 
 Ιερουσαλήμ - 1300 χλμ Ν της Καισάρειας, στο Ισραήλ 
 Κωνσταντινούπολη – 780-800 χλμ Α της Καισάρειας 

 
 

 
 

Καισάρεια, Ταβλουσούν, Ταλάς-Μουταλάσκη, Εντουρλούκ-Ανδρονίκι, Ζιντζίντερε και πολλά νεώτερα … 
 
 
Μαγαζιά στην Κερμίρα (αρχές του 1900 ??) : 

 Τρεις Τούρκοι χασάπηδες 
 Ένας μπαλωματής 
 1-2 μπακάλικα 
 Το μαγαζί του Ιάκωβου Κερεμιντζόγλου με έτοιμα ρούχα και γυαλικά από την Πόλη, 
όπως και το μαγαζί του πατέρα του Παΐσιου Κερεμιντζόγλου (μάλλον αυτοί οι δυο ήταν αδέλφια ή 
ξαδέλφια ...) 

 
Υπηρεσίες: 

 Ταχυδρόμος ο Τούρκος Χαφις Χότζας που είχε εμπόριο με την Καισάρεια 
 5-6 νυχτοφύλακες (μπεχτσήδες) (Έλληνες και Τούρκοι) 
 2-3 αγροφύλακες 
 2-4 που κανόνιζαν το νερό (1-2 Τούρκοι και 1-2 Έλληνες) 

 
 
Προϊόντα: 

 Καϊμάκι = ανθόγαλα 
 Παστουρμάς 
 Χαλιά 
 Αμπελόκηποι και κήποι οπωροφόροι 

 
Ο Αν. Λεβίδης αναφέρει πως στην Καισάρεια καταναλώνονταν περί τους 50000 μικρόσωμους 
βόες από τους οποίους έφτιαχναν τον περίφημο ‘ταριχευτόν όψον’ = παστουρμά. 
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Ενώ δε το βούτυρο των θηλέων βουβάλων ήταν κατώτερο του των βοών και προβάτων, το 
νωπό τους ανθόγαλα ήταν παχύ και ιδιαίτερα νόστιμο. Για αποξήρανση όμως προτιμούσαν 
το ανθόγαλα των βοών και προβάτων. 
Ως γνωστά προϊόντα της περιοχής αναφέρει και τον ‘πακλαβά’ και την ‘Αϊ Βασιλόπιττα’!! 
 
 
Ο Κύριλλος (κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σερπεντζόγλου) (μετέπειτα Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως) (1775 - 1821) έγραψε πως το 1815 ο μισός πληθυσμός της 
‘‘Γκερμίρας’’ ήταν Αρμένιοι και ο άλλος μισός Ρωμαίοι - Χριστιανοί … μεθ’ ολίγων 
Οθωμανών !!!!  
Ο δε Σεραφείμ Ρίζος (1799 - 1879) ανάφερε (όπως γράφει ο Νίκος Ρίζος, 1838-1895, από τη 
Σινασό, στα ‘‘Καππαδοκικά’’ του), το 1856, πως ‘‘… προ 100 ετών την Κερμίρα 
κατοικούσαν Αρμένιοι σκυτοτόμοι και βυρσοδέψες (στα αρμένικα: καρμίρ = 
δερματουργείο), σιγά-σιγά όμως συγκεντρώθηκαν κι άλλοι κάτοικοι από τα γύρω 
χωριά …, έτσι ώστε το 1856 να υπάρχουν περίπου 600 Γραικικαί οικίαι, 350 
Αρμένικαι και 200 Οθωμανικαί…’’ 
 
Ο Μηνάς Χριστόπουλος, ως πληροφοριοδότης του ΚΜΣ, έγραψε το 1939 από τα Χανιά όπου 
βρισκόταν, ότι στην Κερμίρα, εκ των 1000 κατοίκων, οι 850 ήταν ορθόδοξοι Έλληνες 
τουρκόφωνοι. 
 
Συνέχεια της μαρτυρίας Σαρίογλου: 
 
Τα σχολεία της Κερμίρας (νηπιαγωγείο, δημοτικό και σχολαρχείο με προσθήκη πρώτης 
τάξης γυμνασίου, για τα 150-170 αγόρια και νηπιαγωγείο και δημοτικό-παρθεναγωγείο – για 
τα 60-80 κορίτσια στις αρχές του 19ου αιώνα) συντηρούσαν σε πολύ καλή κατάσταση οι 
σύλλογοι των ξενιτεμένων Κερμιραίων, κυρίως της Κωνσταντινούπολης: ‘‘Η αρωγός του 
Λύχνου «Αρμονία»’’ που πρέπει να συστάθηκε μέσα στο πρώτο μισό του 19ου. Έτσι οι μαθητές στο 
χωριό παρακολουθούσαν χωρίς δίδακτρα. 
 
Σημειωτέον ότι τα Τουρκικά και τα Γαλλικά διδάσκονταν μόνο στο σχολαρχείο.  
 
Δάσκαλοι στην Κερμίρα χρημάτισαν:  
 
1) ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος από τη Μουταλάσκη (σήμερα Talas) (τελειόφοιτος της Μεγ. 

του Γένους Σχολής) (μετά την ανταλλαγή βρέθηκε και δούλεψε στη Σύρο και το Αιτωλικό. Απεβίωσε 
στην Κοκκινιά το 1938 -Ν.Σ.-) 

2) ο Σταύρος Λαζαρίδης από την Κερμίρα (τελειόφοιτος ενός Γυμνασίου της 
Κωνσταντινούπολης) (μετά την ανταλλαγή έφυγε για τις ΗΠΑ) (η Θεανώ Φρέγκογλου παντρεύτηκε 

τον Νίκο Λαζαρίδη, που ήταν δάσκαλος γαλλικών στην Κερμίρα, περίπου το 1895) 

3) ο Αναστάσιος Νικολαΐδης από την Κερμίρα, γεννημένος περίπου το 1883 (υπότροφος 
του Γυμνασίου του Ζιντζίντερε, αλλά τελειόφοιτος Γυμνασίου της Χίου. Δίδαξε και στη 
Μουταλάσκη, Μερσίνα, Καλαμωτή. Αργότερα -1921- υπηρέτησε δημοδιδάσκαλος στη 
Χίο όπου και απεβίωσε) 

4) (ο Νίκος Μποσταντζόγλου αναφέρει και το) ?? Μαυροσπερίδη –γύρω στα 1883– που σπούδασε 
με υποτροφία στην Πόλη 

5) ο Νικόλαος Χρυσοστομίδης από το Ζιντζίντερε 
6) η Αγλαΐα Σαϊτίδου από την Προύσα (διευθύντρια του Παρθεναγωγείου, τελειόφοιτος του 

Αρσακείου Αθήνας) (ίσως σύζυγος του γιατρού Βυζαντιάδη – του ‘πατέρα Ιωάννη ή του γιου Κ. ???) 
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7) η Βικτωρία Παπαδοπούλου από την Κερμίρα (τελειόφοιτος του Παρθεναγωγείου του 
Ζιντζίντερε) (συγγ. σχέση με τον παπα Ιάκωβο Παπαδόπουλο ??? – τον πατέρα του παπα Αβραάμ 
εφέντη –) 

 
Ο Ιωάννης Τιφτικτσόγλου (Γιοβανάκης) στα απομνημονεύματά του (1818-1898) αναφέρει παλαιότερους (??) 
τους: 
 

1. καλογριά Ευπραξία (1825 ??) 
2. καλόγερος ντελη Ιωάννης (1828 ??) (γιος του παπα Σωφρόνη ??) 
3.  Αβραάμ αγάς που παντρεύτηκε και έγινε παπα-Μιχαήλ … 
4. κυρ Μελέτης (1860-1870) 

 
Επίσης, ο Αν. Λεβίδης αναφέρει αναφέρει ως δάσκαλους στην Κερμίρα για αρκετά χρόνια, τον 
οσιολογιώτατο κο Παΐσιο πριν το 1804 και  τον Καισαρέα Κύριλλο μετά το 1805.  
 
Στις δύο εκκλησίες (οι Άγιοι Θεόδωροι στην «ανάμεικτη» γειτονιά -με την εικόνα των 12 
Αναργύρων- και η Παναγία της Κοιμήσεως στην «ελληνική» γειτονιά) χρημάτισαν 
εφημέριοι (κατά τον Ν. Σαρίογλου γεννημένο περίπου το 1890): 
 
1) ο Αρχιμανδρίτης Νεόφυτος Παπάζογλου 
2) ο παπα-Ιωσήφ ;;;; 
3) ο παπα-Νικόλαος χατζη Αρσλάνογλου 
4) ο παπα-Ευγένιος Αράπογλου 
5) ο παπα-Χαράλαμπος Εκιντζόγλου 
6) ο παπα-Βασίλειος ;;;; 
7) ο παπα-Ιάκωβος Παπαδόπουλος (παλαιότερα ;;; γενν. περί το 1750 ή 1760) (ο γιός του στην Πόλη 

ήταν γνωστός ως Αβραάμ εφέντης, γενν. περί το 1780 ;;;;) 

 
Ενώ ο Ιωάννης Τιφτικτσόγλου (Γιοβανάκης) στα απομνημονεύματά του (1818-1898) αναφέρει παλαιότερους 
(??) τους: 
 

1. παπά Σωφρόνης (με γιούς το δάσκαλο-καλόγερο ντελή Ιορδάνη και τον παπα Ιωαννίκιο ??) 
2. παπα Θεόφιλος εφένδης (1825 ?? -28 ??) 
3. παπα Ιωαννίκιος (πάντρεψε τον Γιοβανάκη το 1844) 
4. αρχιμανδρίτης Υοσγάτης ο Νικόδημος (1860 – 80 ??) 
5. διάδοχος του Μητροπολίτη Καισαρείας Παΐσιου (1780-1871): ο Ευστάθιος Κλεόβουλος, 

κατά κόσμον Ευστράτιος Ιωαννίδης από την Προύσα (1824-1876) 

 

 
 

L'église Notre Dame à Kermira, scène du livre de Samouelidis 
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Ο γάμος του Νικολάου Μποσταντζόγλου στους Αγίους Θεοδώρους της Κερμίρας το 1902 
Η γυναίκα του ήταν από το Ανδρονίκι. Ευγενική χορηγία ΚΜΣ 2011 

 
 

 
 

Μαθητές σχολείου της Κερμίρας, δυστυχώς αγνώστου χρονολογίας 
Ευγενική χορηγία ΚΜΣ 2011 

 
 



 13

II. Ο Ν. Σαρίογλου δίνει στοιχεία για τους ‘ξενιτεμένους’ Κερμιριώτες: 
 

1.1.2. Η συνοικία των Κερμιρλίδων –ή Κερμιραίων– στην Κωνσταντινούπολη,  
στο Κετίκ ή Κεντίκ-Πασά του Κοντοσκαλίου (με εκκλησία την Αγία Κυριακή που έκτισαν οι ίδιοι στα 1880-
1909), είχε ‘μέλη’ –μεταξύ άλλων- τους: 
 

Μεγαλέμποροι υφασμάτων (με μαγαζιά στο Σουλτάν χαμάμ) 
 Αθανάσιος Γεωργιάδης 
 Πετράκης Τσαούσογλου*, *** 
 Ιωακείμ Τσαούσογλου 
 Ισαάκ Σισμάνογλου με τους γιούς του: - Σπύρο Σισμάνογλου 

 - Οδυσσέα Σισμάνογλου* 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει τους: χατζη Ισάκ                Σισμάνογλου 
                                και χατζη Αβραάμ αγά 

 Μιχαήλ Κεχαγιόγλου με τους γιούς του: - Ιωάννη Κεχαγιόγλου* 
 - Περικλή Κεχαγιόγλου* 
 

Ο Γιοβανάκης αναφέρει τον σιορ Χαράλαμπο Κιαχ για ογλούς  αλλά και Κιεχ για ογλούς … 

 
 Γεώργιος Ζουμπούλογλου (οι γιοί του: Μένανδρος & Ξάνθιππος έγιναν αργότερα πετυχημένοι 

κτηματίες και έμποροι στην Αθήνα) (ένας Ζουμπούλογλου –κατά την Αλίκη– είχε αρραβωνιαστεί με την 
Πηνελόπη, την αδελφή του Συμεωνάκη, λίγο πριν τον θάνατό της ...) 

 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει τους:                  χατζη Ποδός Σουμπούλ ογλού 
                                                         και  σιορ Χρηστάκη Σουμπούλ ογλού 

      Ο Μηνάς Χριστόπουλος αναφέρει τον χατζη Πρόδρομο Ζουμπούλογλου 

 Τίμιος Καραποδός 
 Χρύσανθος Καραποδός 
 Ιορδάνης Καραποδός 
 Ευγένιος Παπάζογλου 
 Μιχαήλ Παπάζογλου 
 Ο Μηνάς Χριστόπουλος αναφέρει τους αδελφούς  Π. και Δ. Παπάζογλου 
 
Σαράφιδες (προεξοφλούσαν μισθούς και συντάξεις) 
 Θόδωρος Σαρόγλου 
 Λάζαρος Ξανθόπουλος (αδελφός του Θ. Σαρόγλου) με τους γιούς του: 

o Κοσμά Ξανθόπουλο 
o Ευκλείδη Ξανθόπουλο που παντρεύτηκε την Αγγελική Παλαμά και ο γιος τους  

[Χρήστος Ξανθόπουλος Παλαμάς (1902-1977) που γεννήθηκε στην Πόλη – η 
Βικιπαίδεια γράφει πως γεννήθηκε στο Μεσολόγγι και πως το 1931 ήταν γραμματέας της 

ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών -]  έγινε – μεταξύ άλλων και –  μόνιμος 
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη 

 Ιωσήφ Καρακάσογλου** (αδελφός ή ξάδελφος της Μαρίας - 1866/1934 - που παντρεύτηκε τον Νίκο 
Κερεμιτζόγλου) 

 ;;;; Γιατικιάρογλου 
 Μιχαήλ Παπαδόπουλος**, *** 
** κατά τον Παΐσιο Κιρεμιντζόγλου ή Κερεμιτζόγλου (1886 - ??): «πολύ πλούσιοι» 

* αυτοί οι 4 
ήρθαν στην 
Αθήνα μετά το 
1922 
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Διάφορα επαγγέλματα 
 Αβραάμ Παπαδόπουλος *** (= Αβραάμ εφέντης) (επόπτης δικαστηρίων Κων/πολης = ανώτερος 

κρατικός υπάλληλος, γιος του παπα-Ιάκωβου της Κερμίρας).  
 Χρύσανθος Θωμαΐδης (διάσημος δικηγόρος και του Πατριαρχείου) 
 Κ. Βυζαντιάδης, γιατρός (γιος του Ιωάννη Βυζαντιάδη, επίσης γιατρού στην Κερμίρα).  
 Ο Ιωάννης Τιφτικτσόγλου αναφέρει τον Θεοδωράκη Μποσταντζόγλου, δικηγόρο, γιο του χατζη 

Σεφέρη και εγγονό του χατζη Ιωσήφ νταγή … ενώ τον χατζη Ιωάν Μποσταντζόγλου τον είχε συναντήσει 
στο Σουάζ (Σεβάστεια ??) … 
 

*** οι Σουχούρογλου έλεγαν πως ‘τα πολλά λεφτά των Κερμιριωτών στην Πόλη’ τα είχαν ο Αβραάμ 
εφέντης, οι Τσαούσογλου και ο Μιχαλάκης Παπαδόπουλος ... Τα δε παιδιά του τελευταίου, 
έστελναν χρήματα, από την περιουσία της Κοινότητας της Κερμίρας της Κωνσταντινούπολης, στη 
Θεσσαλονίκη, ως το 1952 !!! 
 
Ο Γιοβανάκης συνάντησε στην Κωνσταντινούπολη τους Κερμιρλήδες: 

 Ιωάν αγά (Ζεννέ Ιωάννη;;;) (πέθανε το 1839)   γιος: Ιακώβ (Παλαπάνογλου ???) 

 Γιώργη αγά(ς) Αλέξη ογλού με 2 παραγιούς    Σάββας Αβραάμ Ογλού (γιος του μεγάλου                
Αβραάμ;;;)                                                                    ????  

                                                              
              παλιός παραγιός: Χαράλαμπος Καζέζ Καπλάνογλου (από Κερμίρα) 
και το γιο του: Δανιήλ αγά Αλέξη ογλού 

 Θεολόγο Παπάζογλου 
 τον άρρωστο με τύφο Ιωάννη του Ιορδάν αγά, περιποιόταν ο Οταπάσογλου 

Τουρκιάρ Ποδός 
 ο Νιγτελής Θωμάς και ο Ταβλουσουνλούς Ποδός Τουρκιάρ ογλού είχαν μαζί ένα 

κατάστημα λευκών ειδών 
 χατζή Ισάκ Περβανέογλου (ή Περβάνογλου) και η κοκόνα του 

 Ο Ιάκωβος του Ιωάν αγά (Παλαπάνογλου ???), έγινε συνέταιρος με τον ανιψιό του 
Κεσίσογλου Χατζή (σαράφηδες) (με λεφτά που έφερε ο πατέρας του – Ιωάν αγάς – από τον 
Ευθύμιο αγά…), αλλά τσακώθηκαν. Έτσι: ο Ιάκωβος συνεταιρίστηκε με το Γιοβανάκη 

 Ζαχμάν χατζή Αστό (Αύγουστος ???) 
 μπαρμπα Κυρεγή (Κυριάκος ??) Επιδζόγλου 
 Ιωακείμ χατζη Φερχάτ ογλού 
 Πρόδρομος Δανιήλ ογλού (ο Γιοβανάκης τον λέει γαμπρό του θείου τους ...) 
 Δανιήλ αγάς (πατέρας του Πρόδρομου Δανιήλ ογλου ;;;) 
 Αστό Σαγή Βασίλογλου 
 Ιορδάνη Κιοσέ Γιώργη ογλού 
 Ιορδάνης Ιμιρζόγλου 
 έδωσαν τα έπιπλα στο σιορ Σπυράκη Καρακεσίς ογλού (πήρε αργότερα υπάλληλο και 
τον Ισαάκ;;;) μέσω του θείου του: χαδζή Κοσμά (πατέρας του Χρύσανθου χατζή 
Κοσμά ογλού) και είχε γαμπρό τον χατζή Ποδός (που ήταν στο Εσκή–Σεχήρ = Δορύλαιο) 

 η κοκόνα του χαδζη Κοσμά ήταν κόρη του χατζή Μωυσή που συνεργαζόταν με το 
Γιώργη αγά 

 Μάζεψε λεφτά από                  τον Αρχιμανδρίτη κυρ Νικόδημο 
  τον χατζή Χαράλαμπο Αντώνογλου 
  το σιορ Παντελάκη Κεσίς ογλού 
 Ο Γιοβανάκης έβαλε εγγυητή τον σιορ Ιορδανάκη Αλέξη ογλού 
 Το γνήσιο της υπογραφής επικύρωσε ο σιορ Λαζαράκης 
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 Στη νέα κάμαρα έδωσε ένα στρώμα ο χατζή Κυριάκος Κιουλλου Ποδός (σχέση με τους 
Κουλλουμποτός της οικογένειας των Αρτεμιάδη ??? ) 

 και έπιπλα ο Αλέξη ογλού 
 … ο άτυχος χατζή Ζαχαρίας Ζαχμάν ήρθε για χαρτζιλίκι… (συγγένεια με τον πιο πάνω Ζαχμάν 

χατζη Αστό ??) 
 Το 1862 ο Γιοβανάκης πήρε χρωστούμενα από τον Ποδοσάκη, γιο του Βασίλ αγά Τσοπάν 
ογλού. Ο Γιοβανάκης αναφέρει αλλού, τον χατζη Μιχαήλ Τσοπάνογλου, ως εργολάβο στις 
αλυκές της Γιοσγάτης 

 
 1870:   Ο Καϊσερλής χαδζή Ιορδάνης Εϊνεπέκ ογλού 

Ο Καϊσερλής Ποτός Τσολμέκ ογλού 
…στην Κερμίρα ο χατζή Σερόπη χαδζή Σαχάκ ογλού 
...από Κερμίρα (στην Πόλη) ο Στεφάν αγά Ιπισ ογλού (ίσως ο ίδιος με τον 
Ιστεφάν αγά Ιπισιάν) (που ο μεγαλύτερος αδελφός του έγινε γαμπρός του: χαδζή 
Οχανές αγά 

 ευυπόληπτος Αρμένης ο Οχάν αγάς 
 

 
Ο Γιοβανάκης συνέστησε στην Κωνσταντινούπολη Εταιρεία από Κερμιρλήδες: 

1) Ιωάννης Τιφτικτσόγλου (Γιοβανάκης) 
2) Παντελής Κιολέ Μουράτ ογλού (ο πιο δουλευταράς, έγραφε και Οθωμανικά, ‘‘μεταχειριζόταν 

και το Τελωνείο’’ ...) 
3) Ασβατούρ Τσακιτζή ογλού (άνθρωπος του Ιστεφάν αγά Ιπισιάν) 
4) Ιάκωβος Ιωάννου Παλαπάνογλου, γιος του Ζεννέ Ιωάν αγά 
5) Ιωάννης Ουντζόγλου 
6) Γεώργης Τσοπάνογλου Κιορ Χατζή Ιωάνογλου (αμίλητος, ντόμπρος) 
7) Πρόδρομος Δανιήλ ογλου (ευθύς, αλλά όχι λαμπερό αστέρι) 
8) Χαράλαμπος Βλάσογλου (ευγενικό αίμα, αλλά ταλαίπωρος ...) 
9) χατζή Κοσμάς Περβανέογλου (γαμπρός του Γεώργη κάλφα ;;; του Παντελή) (ευγενικό αίμα) 
10) Χρύσανθος χατζή Κοσμά ογλού (τολμηρός, ‘‘μοχλός’’ της δουλειάς) 
11) Λεόντης Παλαπάνογλου (γραφιάς, ίσιος, καχύποπτος) (συγγένεια με τον τέταρτο ???) 

 
 Ο Γιοβανάκης έβαλε εγγυητή τον από το Ταβλουσούν χατζή Ιωάν αγά Μπεκτάς ογλού 

 
ενώ, όταν επρόκειτο να φύγει στην εξορία, δανείστηκε στην Πόλη από τρεις λίρες από τους: 
 

I. Χαράλαμπο αγά Κεχγιάογλου 
II. Δημητράκη Ισαακίδη Καρα Ιωσήφ ογλού και ο Λάμπρος (??) 

III. Χαράλαμπο Δεδέ Παλλή ογλού 
IV. Χαράλαμπο αγά Αϊβαζ ογλού 
V. σιορ Θόδωρη Σαρη ογλού 

VI. χατζή Ισάχ Σισμάν ογλού 
VII. σιορ Χρύσανθο Παπάζογλου 

VIII. χατζή Ανανία Μποσταντζή ογλού 
IX. χατζή Αβραάμ αγά Σισμάν ογλού 
X. σιορ Ιωαννάκη χατζή Στεφάν Καρά Ιωσήφ ογλού 
XI. χατζή Ποδός Σουμπούλ ογλού 

XII. σιορ Χρηστάκη Σουμπούλ ογλού 
XIII. σιορ Πρόδρομος χατζή Ευθύμιος ογλού 
XIV. Ιορδάν Αρδίτζ ογλού (Γιοζγατλής) 
XV. Κυριάκο αγά Κιουλλού Ποδός ογλού (Ταβλουσουνλούς) 

XVI. σιορ Παντελάκη Κιολέ Μούρατ ογλού 
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 πριν την εξορία (1872) : ήρθαν στην Πόλη να τον δουν  

 - Χαράλαμπος Μανώλ ογλού (από το Ταβλουσούν) 
    - χατζή Σεφέρ Καλεντέρογλου (από το ‘‘Κάστρο’’ -  Καισάρεια) (μάλλον είναι ο ίδιος με τον Σεφέρ 

εφένδη Καλεντέρογλου που άφησε εγγυητή στην Καισάρεια) 
 - σιορ Χαράλαμπος Κιαχ για ογλούς 
 
 στη Σαμψούντα ήρθε να τον βρει ο Ιωαννάκης Ποδός ογλού (από το Ανδρονίκι – Endurluk) 
 
στη Σουάς ή Σουάζ ή Sivas (Σεβάστεια) τον περιποιήθηκαν οι 
 χατζή Ιωάν αγά Μποσταντζόγλου 
 Οβάκ αγά Ποδός ογλού 

 Παπά Αντών αφένδης 
 χατζή Στεφάν Καλαϊδζή ογλού 
 Χατζής χατζή Καλαϊδζόγλου 
 Βασίλ νταγής και τα παιδιά του 
 
 από το Ανδρονίκι: ο Πασαλόγλου Ιωακείμ νταγή (= θείος) 
 Στο Καραχισάρ έμεινε στου: Μανάς εφένδη Ποδοσιάν αδελφού του Οβεκί αγά (του Σουάζ)  

και ήρθαν οι Κερμιραίοι 
 παπά Τιμόθεος εφένδης (ήταν στην Αργυρούπολη) 
 Αβαδίς αγάς κασάπ Συμεών ογλού (έμπορος με 3 μικρά αγόρια) 
 (από την Καισάρεια) ο Βασίλ αγάς Καγιά ογλού  

 

Σύμφωνα με μαρτυρία του Ιορδάνη Κιρεμιντζόγλου (1888 - 1958), στους πολύ 
πλούσιους συγκαταλέγεται και ο πατέρας της Οσίας (1868 - 1955): Κώστας 
Καραϊωσήφογλου, που είχε μεγάλο τσιφλίκι και εργοστάσιο στην Καππαδοκία. Επίσης ο ίδιος 
διηγήθηκε πως στην Πόλη οι Κερμιρλίδες είχαν ‘δικό τους δρόμο’: το Κερμίρ μαχλεσί, που 
αργότερα μετονομάστηκε σε Μουντρίπ σοκάκ ...  
 
Στην Πόλη και στα Άδανα οι Κερμιριώτες είχαν κτήματα που εκμεταλλεύονταν προς όφελος 
της κοινότητάς τους. Ο σύλλογός τους φρόντιζε τα εισοδήματα. 
Ο ίδιος ο Ιορδάνης, όταν δούλευε στην Πόλη, είχε νοικιάσει ένα από τα σπίτια που είχε 
αγοράσει η αδελφότητα των Κερμιραίων για την ενίσχυση των σχολείων του ‘χωριού’. 
 
Φαίνεται ότι, κυρίως οι μεγάλοι γιοί των ελληνικών οικογενειών της Κερμίρας, ξενιτεύονταν 
και λόγω δυο (ή ενός, αν είναι ο ίδιος) σοβαρών φόρων: ένας κεφαλικός για όλα τα αρσενικά 
μιας οικογένειας και ένας για να μην κατατάσσονται στο στρατό. Ο Νίκος Μποσταντζόγλου 
αναφέρει και έναν φόρο για κάθε ιδιόκτητο σπίτι.  
 
Ο Αν. Λεβίδης αναφέρει 5 φόρους (τουλάχιστον για το 1803): 

 φόρος κτημάτων 
 φόρος επιτηδεύματος 
 φόρος δεκάτης 
 φόρος προβάτων – αιγών – άλλων οικόσιτων ζώων 
 φόρος εκ πωλήσεως διαφόρων πραγμάτων 
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1.1.3. Κερμιρλίδες υπήρχαν και στα Άδανα, τη Γιοσγάτη, το Τσορούμ, τη 
Σμύρνη, τη Βυρηττό, την Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, το Μάντσεστερ (από το 1892 !!) 
και … τη Ρωσία 

 
 Στη Βυρηττό (800 – 900 χλμ Ν της Καισάρειας) (Ν.Σ.): ο μεγαλέμπορος Βασίλειος Σικιαρίδης (από 

το 1915 ?? ως το 1922) (απεβίωσε στην Αθήνα το 1939). Στην Αθήνα και οι γιοί του: Φιλάρετος & 
Αλέκος (εργοστάσιο των Ελληνικών Υφαντουργείων) 
 

 Στα Άδανα (260 χλμ Ν της Καισάρειας) (Ν.Σ.):  
Πήγαιναν από παλιά. Ώσπου να κάνουν παράδες ζούσανε σε χάνια και πουλούσαν 
υφάσματα ή βαμβάκι στα παζάρια, απλώνοντας την πραμάτεια τους σε ξύλινους 
πάγκους. Ή γυρνούσαν στα χωριά των Αδάνων με τα υφάσματα στην πλάτη. Σιγά – 
σιγά άνοιγαν κάνα μικρό μαγαζάκι. 
 
 ο μεγαλέμπορος και βιομήχανος Αναστάσιος Καραϊωσηφόγλου (1871-1969) (γιος του 
Ιωάννη) (μετά στην Αθήνα «σχεδόν ολοκληρωτικώς» τους Μύλους Αγ. Γεωργίου. Επισήμως: με 
Συμεώνογλου) 

 ο Κύριλλος Καραϊωσηφόγλου (γιος του Κώστα αδελφού του Ιωάννη) (εξάδελφος του 
Αναστάση) 

 ο Λάζαρος Χατζηαπάχογλου με τους γιούς του: …… 
 

 Στη Νεάπολη (Νεβσεχήρ) (Γιοβανάκης): 
  

 ο Βασίλης Συμγιόν ογλού (Συμεώνογλου ???) 
 ο Αρσλάν (Λεόντη) χατζή Καρίπογλου 
 ο Λουκάς Ωραιόπουλος 

 
 Στη Γιοσγάτη (Γιοσγκάτ) (Ν.Σ.) (σχεδόν αποκλειστικά μετανάστες από την Κερμίρα, 30 άνδρες – 50 

οικογένειες, πραματευτάδες επί 10 μήνες, ψιλικά και υφάσματα), 130 χλμ ΒΔ της Κερμίρας, 170 χλμ Β της 

Καισάρειας: 
 Παύλος Σαρόγλου 
 Ευθύμιος Σαρόγλου 
 Μιχαήλ Τσαούσογλου 
 Αδελφοί Σαραφίδη (συνεργασία με Μάντσεστερ) 
 Πετράκης Παπάζογλου 
 Μιχαήλ Σουκιούρογλου 
 Διονύσης Σαγήρογλου 
 Ιωάννης Κτιπόσογλου 
 Ιορδάνης Σαρόγλου (πατέρας του ‘πληροφοριοδότη’ Νικολάου Σαρίογλου) 

 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει ως έμπορους μαστίχας του τραγάκανθου στην Υοσγάτη, τους:   

 Καραπέτ αγά Σα χακ γιάν 
 Σερικγιάν  
 Καπακτζιγιάν 
 και από το Ταλάς τον Φιλός Ελμαδζή ογλού (οι Καραπέτ – αγάδες = άνθρωποί του!!) 
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Ο Γιοβανάκης αναφέρει ότι τις αλυκές της Υοσγάτης και του Σιουγκιουρλού, τις είχαν αναλάβει εργολαβικά: 

 ο χατζή Μιχαήλ Τσοπάν ογλού 
 και ο χατζή Σεροπή χατζη Σα χακ γιάν (ο Γιοβανάκης τον αναφέρει στην Πόλη το 1870…) 
 

Ο Γιοβανάκης αναφέρει δυο φιλάνθρωπους – εμπόρους, τους: 
 Παντελή Κεσίσογλου (από την Κερμίρα) 
 και Ιωαννάκη αγά Καρα Ιωσήφογλου 

που είχαν σιτάρι για Μασσαλία και το «κράτησαν» στη Γιοσγάτη, το 1873, στη σιτοδεία του βιλαετιού της 
Άγκυρας 

 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει τους ‘‘κακούς της Υοσγάτης’’, με την έννοια ότι ασχολήθηκαν με τα κοινά, θα 
μπορούσαν όμως να είχαν βοηθήσει περισσότερο: 
 

1. Παντελή αγάς Δημητρίου Κεσίσογλου 
 που αρραβωνιάστηκε την κόρη του ευηπόληπτου Κερμιρλή: Χατζή αγά Ανθιμόσογλου 
2. Ισάκ αγάς Χιτίρογλου: Ο πατέρας του τον έτρεχε στα χωριά του Ακ νταγ. Μετά έγινε 

υπηρέτης στους αδελφούς Σαράφογλου Ιωάννη και Σταυρή (είχανε καβαφτζίδικο στην 
Γιοσγάτη)  (παπούτσια – πέδιλα) 
Όμως, χολέρα στην Υοσγάτη και πέθανε ο θείος του Ιωάν αγάς 
Ο Σταυρής δεν μπορούσε να κουμαντάρει 
Ο Ισάκ απέκτησε περιουσία σε μανιφατουρατζίδικο στην Γιοσγάτη και παντρεύτηκε στην Κερμίρα 
τη δεύτερη κόρη του Ποδός Ηπήκ ογλού, την έφερε στη Γιοσγάτη και έγινε προύχοντας. 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Πεισματάρης. 

3. Ο Μιχαήλ αγάς Σιουκιούρ ογλούς: Ήρθε υπηρέτης στη Γιοσγάτη, κοντά στον Χιτίρ – 
ογλού. Μυαλό κοφτερό. 

4. Ο Πετράκη αγάς Παπάζογλου, που ήρθε στη Γιοσγάτη από τα Άδανα. Μούτρο ξανθό, μάτια 
γαλανά, φανατισμένος και άθλιος!! 

5. Παντήκ αγάς Τζανή ογλούς, ο πρώτος πλούσιος της Υοσγάτης, μέλος του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου. Πέθανε στις 6 Μαΐου 1877 και θάφτηκε στην αυλή της Εκκλησίας 

6. Ο Χαράλαμπος αγάς Σισμάνογλου: Δραστήριος, σοφός, άκακος. Παραιτήθηκε και έμεινε η 
θέση του κενή!! Αποφάσιζαν οι 3 μόνον! 

7. Παυλάκης Μανάβογλου: έγινε «ουρά» των 3!! 
8. Ιωακείμ αγάς Ταλ ογλού: Κόβει το μυαλό του, αλλά δεν του δίνουν σημασία. 
9. Ο Λεφτέρ αγάς Αρδίτσογλου,  ο πιο παλιός κι ευυπόληπτος. Τον διόρισαν Επίτροπο 

στην Εκκλησία 
10. Ο Ισάκ αγάς Κανδηλτζή ογλού, παρέα του Λεφτέρ… 
11. Ο Γιώργη αγάς Θοδώρ ογλού, άλλος σύντροφος του Λεφτέρ, ικανός αλλά λείπει συχνά 
12. Ο συγγραφέας Γιοβανάκης: Δεν πολυπηγαίνει στις συνεδριάσεις. Πήγε στην Υοσγάτη όταν είχε 

60 χριστιανικά σπίτια. Οι αρχηγοί είχαν αποδημήσει, όντες μπεκιάρηδες από το Ερκιλέτ. 
 Στην αρχή κουμάντο οι Αρμένηδες. Μετά ήρθε ο Θοδωρής Καδέμογλου. Μετά ο Γιοβανάκης. 

Μετά κι άλλοι Κερμιρλήδες, Ταλασλήδες, κι από άλλα μέρη. Τα χριστιανικά σπίτια έγιναν 200!!! 
 Ο Καλός: ο Παντελή αγάς Τσαβούσογλου (αξιωματούχος) 

 
 Στην Γιοσγάτη και ο: Μισαήλ αγάς Ιντζε Μουράτογλου (δικηγόρος + καλός) που 

συνεταιρίστηκε με τον πατέρα του Γιοβανάκη, αλλά μετά γύρισε στην «Πατρίδα» και ξανά πίσω στη 
Γιοσγάτη 

 Ο Γιοβανάκης έμεινε στον: ντελή Βασίλ Ονταπάσογλου (για 3 μήνες) και έφυγαν μαζί για την 
Πόλη, όπως και με τους 2 Γιάννηδες:  

 Γιάννη του σαράφη Ιορδάν αγά (ο τελευταίος τους περίμενε στο Σκούταρι)  
 Γιάννη του Ιωσήφ Ουντζή ογλου 

Στην Πόλη έφτασαν μετά από ταξίδι 27 ημερών, το 1835 !!! 
 
 Ο Γιοβανάκης έκανε τον πατέρα του συνεργάτη του (νέου) Ιωακείμ Αλιαγικόζογλου (Κερμίρα ή 

Γιοσγάτη;;;) 
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 Το ομόλογο δεν υπέγραψε ο Σαράφογλου (Ιωάν αγά ??), επειδή ο αδελφός του: Σταύρος θα 
αρραβωνιαζόταν την κόρη του ‘χειρότερου κοτζαμπάση’ !! 

 Αποσκίρτησε και ο Ζαχμού χατζή Ζαχαριάς (έναν χατζή Ζαχαριά Ζαχμάν βρήκε ο 
Γιοβανάκης αργότερα στην Πόλη) 

 Εγγυητής της προσαγωγής ο Κιορ Γιουβάν ογλού χαδζή Ετάτ (καλός!!) 
 Βοήθησε το Γιοβανάκη ο Ευθύμιος ογλού Χατζής (από Κερμίρα;;) 
 Συνεργάτης του Γιοβανάκη: ο χατζή Ευθυμιόσογλου (ο ίδιος με τον παραπάνω ??) 

 χατζή Νικόλα Γιατικιάρογλου με τις κόρες του: 

 Ελισάβετ και Βασιλική (η δεύτερη παντρεύτηκε τον Σισμάν ογλού Αναστάση)  

 Επιτροπή Γιοσγάτης:  - Εκινδζόγλου Χρύσο αγά 
                                    - Φρέγκογλου Βασίλ αγά (χατζή Βασίλης Φιρέντι ογλού με 

αδελφό τον χατζή Μουράτ ??) 
-  …. 

         

 άλλη επιτροπή: (Ρωμιοί !!!) 

- Χαρελέμ αγά (ο σεβαστότερος των Κερμιρλήδων) 
- Κηπός αγά 
- Ζαχαρία αγά  
- Ιωάννη Τιφτικτσόγλου 
- ... (Αρμένηδες) 

 
 Ζαχμάνογλου (δυο Ζαχμάν αναφέρονται στις διηγήσεις για την Πόλη) 
 Σισμάνογλου χατζή Αβραάμ με ανιψιό τον χατζή Ιωάννη Σισμάνογλου (εγγυητής 

του Γιοβανάκη στην Κερμίρα) και με γιο, ίσως, τον Σισμάν ογλού Αναστάση 
 Νικόλα Στεφάνογλου (στην Τραπεζούντα, ένας Κερμιρλής: ο Χαρελέν Στεφάνογλου) 

 Χαράλαμπος αγά χατζή Αντων αγά ζαδέ (= ευγενής) 
 (και ο παλιός κοτζαμπάσης) Λάζαρος ογλού χαδζή Ποδός 
 νονά του Βασιλάκη (1856) η Έλλη, σύζυγος του Κεσίς ογλού Ποδός (προγραμματισμένος 

ήταν ο Ιωάννης Σωτήρογλου, αλλά κάπως μπερδεύτηκαν τα πράγματα …) 
 Ο θείος Βασιλάκης και ο Συμεωνάκης Χασπέκογλου, ο γαμπρός του Αλέξογλου 

 νονός του Βίκτωρα Εραστού: Δανιήλ αγάς Αλέξη ογλού (γιος του Γιώργη αγά ??) (το 1861 
στην Γιοσγάτη) (ήρθε από την Πόλη) 

 δυο γυρολόγοι από την Κερμίρα: ο χατζή Φερχάτ ογλού Ιορδάν νταγή  
 και ο γιος του Ιωακείμ (συνομήλικος του Γιοβανάκη) 
 ο κουνιάδος του Γιοβανάκη: ο Νικολάκης 
 ο Τοκ Σάββα ογλού  Νικολάκης = σιόρ Νικολάκης (ο ίδιος με τον προηγούμενο ??) 
 ένας Ρωμιός: ο Αβρααμάκης χαδζή Ισαάκ ογλού = σιορ Αβρααμάκης 

 
 
 Στο Τσορούμ (= Corum, 280 χλμ Β της Καισάρειας) (Ν.Σ.) (η ελληνική παροικία ήταν μικρή –περίπου 

75 οικογένειες-, αλλά αποκλειστικά Κερμιρλίδες): 
 Συμεών Περβανίδης 
 Χρύσανθος Κιουλουστίνογλου 
 ;;;;; Τσελιμόσογλου ή Ζελιμόσογλου 
 
Μετά την Ανταλλαγή: στην Ελλάδα, Αθήνα:  

o ο Περβανίδης, ίδρυσε το εργοστάσιο Μαλλίνων Υφασμάτων «Έσπερος» στη Ν. 
Φιλαδέλφεια (αργότερα ‘μετατράπηκε’ σε ‘‘Ε. Ιωαννίδης και Κ. Δημητριάδης’’) 
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o ο Κιουλουστίνογλου, έμπορος στη Φλώρινα 
o ο Ζελιμόσογλου, έμπορος στη Θεσσαλονίκη 

 
 

 ΚΜΣ: Νοτιοανατολικά της Υοσγάτης βρισκόταν το Άκνταγ - μαντέν, έδρα ομώνυμου 
Καζά. Ήταν ένας μικρός οικισμός που ιδρύθηκε («αποικίστηκε») από ελληνορθόδοξους 
μεταλλωρύχους του Πόντου στα τέλη του 18ου αιώνα. Το Άκνταγ - μαντέν ήταν 
μεταλλοφόρα περιοχή, με σημαντική παραγωγή μεταλλεύματος μέχρι τα τέλη του 19ου 
αιώνα που παρουσίασε κάμψη. 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει ότι το μεταλλείο το έχει ο γιος του χατζή Θόδωρη αγά: ο Αβραάμ 
αγάς (από το Δένεγι ;;) (με τον «πατέρα» χατζή Θόδωρη αγά, ο Γιοβανάκης είχε ταξιδέψει ~ 1843, 
από την Πόλη με πλοίο, στην Τούζλα της Κύπρου και μετά Μερσίνα) 
 
Στο πανηγύρι του Κιάνκιρι (Cankiri) (1856;; - μάλλον λάθος, πρέπει να ήταν πιο κοντά στο 1870) ο 
Γιοβανάκης φιλοξενήθηκε στο Μιχαήλ αγά Παπάζογλου στο χωριό Κιούρε (μεταλλείο 
χαλκού). Μετά ο Γιοβανάκης φιλοξενήθηκε στον μπατζανάκη του:  Κοσμά αγά Ελλής (ή Ελλές 
;;) Κεσίσογλου, που ήταν πατριός του υπαλλήλου Ισαάκ. 
Ήταν εκεί και οι «από το Μόλου» αδελφοί: χαδζή Ποδός αγά και χαδζή Ιωάννη που 
είχαν αναλάβει την εκμετάλλευση του μεταλλείου 
Στην Ινέπολη, ο Γιοβανάκης κατέλυσε στους: Εττίς Παλαπάνογλου (σχέση με τους 
Παλαπάνογλου της Πόλης ??), χατζη Πρόδρομο και χατζή Κοσμά 

 
 
 
 
 Μάντσεστερ (Ν.Σ.) (οι εκεί Κερμιρλίδες έμποροι ήταν γιοι των εμπόρων της Κωνσταντινούπολης): 

 Τσαούσογλου + Γεωργιάδης (πρώτοι Κερμιρλίδες, κατά το 1892) 
 γιοι Κεχαγιάογλου 
 γιοι Καραποδός 
 γιοι Σισμάνογλου 
 Θεοφάνης Τσαούσογλου 
 Δημοσθένης Τσαούσογλου 
 Βασίλειος Παπαδόπουλος 
 Νικόλαος Σαρίογλου (ο ‘πληροφοριοδότης μας’ που συνεργάστηκε  

 με τους αδερφούς Σαραφίδη της Γιοσγάτης) 
 
(πιο πριν, ~ 1870, έμποροι από Κων/πολη [όχι Κερμιρλήδες] στο Μάντσεστερ ήταν οι –
νυν– μεγάλοι τραπεζίτες: Ηλιάστιος & Σουβατζόγλου – συνεργασία και με την Περσία –) 
 
 
 

1.2. Δεύτερο μέρος - κάτοικοι 
 
Μαρτυρίες κατοίκων της Κερμίρας, κυρίως στην Αθήνα (1930 – 1969), για κατοίκους της Κερμίρας ... 
 
Ο Νίκος Μποσταντζόγλου γεννήθηκε γύρω στο 1880. Τελείωσε ελληνικό σχολείο. Η γιαγιά 
του (γενν. 1810 ??) ήταν στην Κερμίρα 12 χρονών όταν ήρθε κάποιος από Ελλάδα να ζητήσει 
χρήματα για στήριξη του Επαναστατικού Αγώνα !! 

450 μέλη (με γυναίκες και 
παιδιά). 
Εξαγωγείς μάλλινων και 
βαμβακερών υφασμάτων 
στην Τουρκία και τα 
Βαλκάνια.  
Με σειρά δραστηριότητας: 

1. Λονδίνο 
2. Μάντσεστερ 
3. Λίβερπουλ 
4. Κάρντιφ
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Ο Νίκος Μποσταντζόγλου με τον πατέρα και τον αδελφό του είχαν «τη δεκάτη» και ύστερα 
μαγαζί με χαλιά στην Καισάρεια, μαζί με τον Τούρκο Σουλεϊμάν μπέη. Παντρεύτηκε γυναίκα 
από το Ανδρονίκι, στην Κερμίρα το 1902, στους Αγίους Θεοδώρους. Υπάρχει φωτογραφία 
του γάμου, όπου φαίνονται όλοι οι προύχοντες ... Απέκτησε γιο τον Κλεάνθη το 1908. 
έφυγε με την Ανταλλαγή. 
 
Ο Κλεάνθης Μποσταντζόγλου γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1908. Το 1923 πήγε στην 
Καισάρεια για λίγους μήνες και μετά στη Μουταλάσκη, από όπου έφυγαν με την Ανταλλαγή. 
Το 1957 βρίσκονταν με τον πατέρα του στη Νέα Ιωνία στο ταπητουργείο τους. 
 
Η Χαρίκλεια (ίσως το γένος Βυζαντιάδη) Μποσταντζόγλου γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1878. 
Ήταν τουρκόφωνη, όμως έκανε και ελληνικά στο σχολείο μέχρι την στ’ δημοτικού. Ο 
πατέρας της ήταν ζωέμπορος και πήγαινε και στο Χαλέπι να φέρει καμήλες και βόδια. Ο 
πατέρας της (???) παντρεύτηκε το 1860. Η ίδια παντρεύτηκε το 1893 τον Στυλιανό 
Μποσταντζόγλου [ζωέμπορος και αυτός, έφερνε ζώα από Ερζερούμ -620 χλμ Α ΒΑ της 
Καισάρειας-, Ντιαρμπεκίρ = Diyarbakir -550 χλμ Α της Καισάρειας-, Μπιτλίς -750 χλμ Α της Καισάρειας-, 
Κύπρο] (ίσως ο παππούς του ήρθε στην Κερμίρα από το ‘Μποσταντζή μαχαλά’ της Πόλης !!) 
και απέκτησε δυο γιούς (ο ένας πέθανε μικρός) και 3 κορίτσια (το ένα πέθανε μικρό). Με την 
Ανταλλαγή, το 1924, έφυγαν για τη Λίμνη Ευβοίας, όπου, σύντομα, το 1925-6, πέθανε ο 
Στυλιανός και το 1926, οι υπόλοιποι ήρθαν στην Κοκκινιά. Ο αδελφός της (Αχιλλέας Βυζαντιάδης 
???) άνοιξε μπακάλικο στη Νέα Ιωνία, όπου βρισκόταν και η ίδια πριν από το 1954. Το 1953 
πέθανε ο αδελφός της. 
 
Η Ερμιόνη Μποσταντζόγλου γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1903 ή 5. Με τη μητέρα της 
Χαρίκλεια, τον πατέρα της Στυλιανό και τον πολύ μικρότερο αδελφό της έφυγαν από την 
Κερμίρα το 1924 για τη Λίμνη Ευβοίας. Ο αδελφός της έχει δυο παιδιά. Η αδελφή της 
παντρεύτηκε τον ταγματάρχη Χατζηδάκη στην Ερυθραία της Ιωνίας.  
 
Η Ερμιόνη είχε θεία την Αναστασία Αποστολίδου, το γένος Γιλαϊτζόγλου, γεννημένη το 1891 
στην Κερμίρα και που μιλούσε λίγα ελληνικά. Παντρεύτηκε 18 χρονών. Ο άνδρας της ήταν 
‘ξενιτεμένος’ στο Ουσάκ (= Usak, 600 χλμ Δ της Καισάρειας) (σαράφης). Μετά πήγε στην Πόλη. 
Απέκτησαν δυο γιούς. Η Αναστασία ζούσε (μετά την Ανταλλαγή) στη Νίκαια. Μιλούσε λίγα 
ελληνικά. 
 
Ο Σίμος Αποστολίδης ήταν αδελφός του άνδρα της Αναστασίας (??? Η ίδια ήταν χήρα το 1959 που 
ζούσε ακόμη ο Σίμος). Γεννημένος (ή μόνο ζούσε ???) στην Κερμίρα. Πάντως ήταν γείτονας των 
Σουχούρογλου !!! 
 
Η Οσία Καραϊωσήφογλου (1865 ή 68 - 1955) ήταν κόρη του πλούσιου Κώστα και της Ζωής 
και αδελφή του Κύριλλου (γενν. περίπου 1869), του «εκ Κερμίρας άποικου Αδάνων», όπως 
τον αποκάλεσε ο Εμμ. Τσαλίκογλου από το Ζιντζίντερε. Ο Κώστας έφτιαξε έναν αλευρόμυλο 
(κοζαν μπογάζ) στο Ουζουνλού, 15 χιλιόμετρα από το Μπογαζλιάν (60-70 χλμ ΒΔ της Κερμίρας 
και 80 χλμ Β ΒΔ της Καισάρειας). Η Οσία παντρεύτηκε το ‘γραμματισμένο’ Μιχάλη Καζάζογλου. 
Από το 1900 είχαν μεγάλο εργοστάσιο στο Μπογαζλιάν μαζί με τον ξάδελφο της Οσίας: 
Αναστάση Καραϊωσήφογλου (1871-1969). Μετά άνοιξαν μαγαζί στην Καισάρεια (7 χλμ Δ-ΝΔ 
της Κερμίρας). Απέκτησαν γιο τον 
 
Γιώργο Καζάζογλου το 1887, που παντρεύτηκε τη νηπιαγωγό (του Ζιντζίντερε) Ευθαλία 
Φρέγκογλου από το Ταβλουσούν. Ο Γιώργος, νέος, πήγαινε στη Μερσίνα, στα Άδανα και το 
1914 στην Καισάρεια, όπου και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του. Λόγω της ευθύνης με 
το εργοστάσιο, δεν υποχρεώθηκε να παρουσιαστεί στο στρατό. Η οικογένεια του Γιώργη 
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νοίκιασε από το κράτος τη «δεκάτη» σε τρία χωριά της περιοχής: Γε-γουν-τσε, Καραγκοτζ 
και Τσακμάκ. Γαμπρός του Γιώργου ήταν ο Νίκος Λαζαρίδης (συνταξιούχος δάσκαλος –
γαλλικών– στη Θεσσαλονίκη, μετά την Ανταλλαγή) (ο Σταύρος Λαζαρίδης που αναφέρει ο Σαρίογλου 
στους δασκάλους της Κερμίρας ???). Ο παππούς της Ευθαλίας ήταν ο Αβραάμ Ιορδανίδης που 
ήταν και παππούς του στρατηγού Γεωργίου Ιορδανίδη. Ο Γιώργος Καζάζογλου με την 
οικογένειά του έφυγαν έξι μήνες πριν την Ανταλλαγή (Φεβρουάριος 1924). 
 
Η Οσία με την κόρη της Θεοδοσία (???) πήγαν στα Άδανα γύρω στο 1918 και με την 
Ανταλλαγή, το 1924,  ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την κόρη 
της Θεοδοσία και στη Νέα Σμύρνη με τον γιο της Γιώργο. 
 
Ο Θόδωρος Σουχούρογλου (γιος ή εγγονός του Μιχαήλ αγά Σιουκιούρ ογλούς ??) γεννήθηκε 
το 1881 στην Κερμίρα, από γονιούς Κερμιριώτες ... Ο πατέρας του είχε κτήμα στο Καραμάν 
της Λυκαονίας  - 300 χλμ Δ ΝΔ της Καισάρειας και 100 χλμ ΝΑ του Ικόνιου - και μύλο στο Ουζούν του 
Μπογασλιάν. Ο μικρότερος αδελφός του έφυγε στην Αίγυπτο πολύ μικρός και ο Θόδωρος 
τον επισκέφτηκε όταν τελείωσε το δημοτικό, αλλά επέστρεψε το 1916. Ξαναέφυγε, 
ξαναεπέστρεψε το 1922 όταν και -ο Θόδωρος- παντρεύτηκε την Πουλχερία 
Χατζηανέστογλου – Σουχούρογλου γεννημένη στην Κερμίρα το 1902. Μητέρα της 
Πουλχερίας ήταν η: 
 
Αγγελική Κιρεμιτζόγλου που είχε παντρευτεί τον Ανέστη Χατζηανέστογλου το 1885. Η 
Αγγελική δεν μιλούσε ελληνικά και ήταν γεννημένη το 1867 στο Καραμάν της Λυκαονίας (270 
χλμ ΝΔ της Κερμίρας). Οι γονείς της ήταν Κερμιριώτες και ο παππούς της, -Κιρεμιτζόγλου κι 
αυτός-, είχε κάνει φυλακή, γύρω στο 1830 ή 40, επειδή τόλμησε να βαφτίσει φανερά την 
κόρη του χριστιανή στο Καραμάν (κάλεσε το Δεσπότη από το Ικόνιο  - 300 χλμ Δ ΝΔ της 
Καισάρειας) !! Η αδελφή του παππού της ήταν η Χατζαπλά Κιρεμιτζόγλου που έγινε καλόγρια 
και έφτιαξε το κελί της στον Άγιο Θόδωρο. Σιγά-σιγά μάζεψε κι άλλες 15 καλόγριες. Τρεις 
φορές πήγε στην Ιερουσαλήμ  - 1300 χλμ Ν της Καισάρειας -, μάλλον με τα πόδια !! Βαφτίστηκε 
στον Ιορδάνη και δεν ξαναλούστηκε !!  Η Αγγελική είχε ξάδελφο τον Ιάκωβο Κιρεμιτζόγλου 
ή Κερεμιτζόγλου που είχε μαγαζί με ρούχα και γυαλικά στην Κερμίρα και ήρθε μαζί του, το 
1924, στη Θεσσαλονίκη, εφόσον ο άνδρας της είχε πεθάνει αρκετά νωρίτερα.  
 
Ο Θόδωρος και Πουλχερία Σουχούρογλου, με μεγάλη ταλαιπωρία και τέσσερα μικρά παιδιά, 
έφτασαν στον αδελφό τους στην Αίγυπτο, μετά την ‘Εθελούσια του 1922’, αλλά όταν 
πέθαναν τα τρία παιδιά, το 1930 ήρθαν στον Πειραιά και έμειναν με τη μητέρα Αγγελική.   
 
Ο Ιορδάνης Κιρεμιτζόγλου γεννήθηκε το 1895 (μάλλον το 1888) στην Κερμίρα και από 14 
χρονών πήγαινε στο Ικόνιο με τον πατέρα του Νίκο, για εμπόριο υφασμάτων. Όταν ο 
πατέρας του δολοφονήθηκε από ληστές (περίπου το 1910) (ή μάλλον το 1903), ο Ιορδάνης πήγε 
σε συγγενείς στα Άδανα. Γύρω στο 1918, μετά τον πόλεμο, πήγε στην Πόλη όπου έμεινε ως 
το 1932. Δούλευε σε μαγαζί με υφάσματα ενός συμπατριώτη του. Μετά ήρθε στην Καλλιθέα 
να μείνει με τα αδέλφια του.  
 
Ο Παΐσιος Κιρεμιτζόγλου (Παΐς νταή) γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1886 και μαζί με τη 
γυναίκα του, ήταν ο τελευταίος που έφυγε το 1924 (με το πλοίο ‘Παντελής’ Μερσίνα-
Πειραιάς) για να έρθει αρχικά στη Λίμνη Ευβοίας –με την Χαρίκλεια Μποσταντζόγλου– και 
τελικά στη Νέα Ιωνία. Έλεγε πως η γενιά του, ίσως ‘κρατά’ από τη Ρωσία. Ο παππούς του 
είχε μια κόρη και τρια αγόρια. Ο πατέρας του (Ιάκωβος ??? μάλλον όμως ο Ιάκωβος ήταν θείος του 
...), γεννημένος στην Κερμίρα, είχε μαγαζί με ρούχα και γυαλικά που έφερνε από την Πόλη 
και πέθανε το 1899. Ο Παΐσιος έφυγε το 1900 για την Πόλη, δούλεψε στον μεγαλέμπορο 
θείο του Μιχάλη Παπάζογλου και επέστρεψε στο «χωριό» σχετικά γρήγορα, επειδή χτύπησε 
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άσχημα το πόδι του. Διετέλεσε και Επίτροπος των Αγίων Θεοδώρων. Το 1923 παντρεύτηκε 
την Ευφροσύνη Ιωαννίδη από τη Μουταλάσκη (= Ταλάς). Στην Ελλάδα άλλαξε το όνομά 
του σε Κεραμιδάς. Από το 1930 δούλευε στη Νεοτέξ των Αμπάζογλου επί 25 χρόνια. Το 
1951 ζούσε στο Νέο Ηράκλειο. Έχει 3 γιους. 
Ο Νίκος Κιρεμιτζόγλου και ο Ιάκωβος ίσως ήταν αδέλφια ή ξαδέλφια. Η Αγγελική, πάντως, δήλωσε ξαδέλφη 
του Ιάκωβου ... 
 
Ο Ιωάννης Κιζιρίδης γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1894. Ο πατέρας του και ο παππούς του 
ήταν επίσης Κερμιριώτες. Το 1906 ο Ιωάννης πήγε στην Πόλη. Το 1951 ζούσε στη Νέα 
Ιωνία. 
 
Η γριά Ελισάβετ Λαζάρου, από το Ζιντζίντερε, είπε πως οι Κερμιραίοι το «χωριό τους» το 
έλεγαν: η μικρή Αίγυπτος ... 
 
Ο – παππούς – Ιωάννης Τιφτικτσόγλου (Γιοβανάκης) έχει γράψει, σε ‘δύσκολη γλώσσα’, τα 
απομνημονεύματά του. Άρχισε το γράψιμο στην Πόλη το 1869 και το τελείωσε στην 
Γιοσγάτη ή Υοσγάτη, το 1898 !!!!!!!!! Είχε γεννηθεί το 1818 και πέθανε με το τελείωμα της 
συγγραφής. Πατέρας του ήταν ο Βασίλης Τιφτικτζής (από Απατζής) που είχε αδελφή την 
Αναστασία. Ο Βασίλης παντρεύτηκε τη Μανδήλα, την αδελφή της Σουλτάνας (κόρες του 
παπα Αβραάμ εφέντη). Ο εγγονός Ιωάννης λέει πως η Σουλτάνα παντρεύτηκε το 
Χατζηπρόδρομο ή Ιορδάν αγά, από την Κερμίρα, γιο του Χατζη αντών αγά που ήταν ταμίας 
ή οικονομικός διαχειριστής του Τσαπάνογλου, του ‘φεουδάρχη’ της Γιοσγάτης ... Ο εγγονός 
Ιωάννης (που έδωσε τα απομνημονεύματα του παππού στο ΚΜΣ) γεννήθηκε λίγο μετά το 
1900 στην Κερμίρα και το 1952 ήταν στην Αθήνα, με το επίθετο Τιφτικτσής. 
 
Η Μαρία Πορλόγλου (στην Ελλάδα άλλαξε το επίθετό τους σε Κοσμίδου) γεννήθηκε το 1871 
ή 1872 στην Κερμίρα. Ο πατέρας της ήταν από το Διδυμότειχο και πέθανε το 1876. Η 
μητέρα της πέθανε το 1880. Είχε μια μεγάλη αδελφή. Το 1884 αρραβωνιάστηκε και χώρισε 
!! Το 1889 αρραβωνιάστηκε τον Θωμά Πορλόγλου και το 1892 έγινε ο γάμος. Ο Θωμάς ήταν 
τζελεπτζής (= ζωέμπορος), είχε 20-30 μουλάρια και πήγαινε στην Προύσα, Μερσίνα, 
Άγκυρα, Σαμψούντα, Αργυρούπολη για εμπόριο. Έμεινε χήρα με 4 παιδιά και έγκυος ... 
Δούλεψε αρκετά χρόνια καντηλανάφτισσα  στους Αγίους Θεοδώρους της Κερμίρας.  
 
Η κόρη της Ματρώνα Κοσμίδου γεννήθηκε το 1911 και έμεινε ανύπαντρη. Όταν ήρθαν στην 
Αθήνα, η Ματρώνα τελείωσε την Εμπορική Σχολή.  
 
Ένας γιός της Μαρίας Πορλόγλου πήγε στην Πόλη από 16 χρονών και δούλεψε στην αρχή 
σε έναν υφασματέμπορο που όμως τον εκμεταλλευόταν άσχημα και μετά στο συμπατριώτη 
Τσολμετσόγλου που ήταν τόσο καλό αφεντικό, ώστε «φώναξε» και το δεύτερο γιο της 
Μαρίας Πορλόγλου κοντά του (η Αλίκη Σοφιανοπούλου ανάφερε ένα γιατρό Τσουμλεκτσόγλου στη 
Θεσσαλονίκη, όταν νοσηλευόταν ο Γιάννης το 1966 στο ΑΧΕΠΑ, ως ξάδελφο ή συγγενή της Σοφούλας 
Σικιαρίδη ...). Όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, ο γιος, για να μην υπηρετήσει, έβγαλε χαρτιά και 
έφυγε για Αμερική. Αργότερα έφυγε και ο δεύτερος γιος να τον συναντήσει. Η Μαρία 
Πορλόγλου ήρθε με την Ανταλλαγή στην Αθήνα, με τις δυο της κόρες και έμειναν με μια 
θεία τους. 
 
Η Μαρίκα Παυλίδη, εμφανίστηκε (στους συνεργάτες του ΚΜΣ) ως φίλη της Μαρίας Πορλόγλου 
(???) και εργαζόταν σε μια θρησκευτική Κίνηση της Κοκκινιάς. 
 
Ο Αχιλλέας Βυζαντιάδης (από Ιστανμπούρογλου ???) είχε μπακάλικο στη Νέα Ιωνία, 
απέναντι από το ταπητουργείο των Μποσταντζόγλου ... Ο αδελφός του λεγόταν Μενέλαος 
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... γεννημένοι περίπου στα 1890 ... Ίσως ήταν αδέλφια της Χαρίκλειας Μποσταντζόγλου και ίσως είχαν 
θείους και ξαδέλφια τους γιατρούς Βυζαντιάδη της Κερμίρας (πατέρας Ιωάννης και γιος Κ.) 
 
Ο Ευστάθιος Παπαδόπουλος γεννήθηκε γύρω στο 1868 στην Κερμίρα. Τουρκόφωνος. 
 
Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε γύρω στο 1900 στην Κερμίρα. Ήταν κόρη του Γιώργου 
Μουράτογλου και της Θεανώς (που τελείωσε το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Καισάρειας το 
1895 και πέθανε το 1946). Τελείωσε τη Σχολή Καλογριών στα Άδανα το 1918 και 
παντρεύτηκε τον Χαρ. Παγτζήλογλου που πέθανε το 1944. Μετά το 1946 η Αλεξάνδρα πήγε 
στη Σμύρνη. 
 
Η Μαρίκα Τρυφωνίδου γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1900. Το σπίτι της οικογένειάς της ήταν 
στη συνοικία Χαν ‘ονου, κοντά στο σπίτι των Τσαούσογλου, στο δρόμο για το Ταβλουσούν. 
Παντρεύτηκε αφότου ήρθε στην Ελλάδα με την Ανταλλαγή. Πατέρας της ήταν ο μουχτάρης 
Πεχλίογλου (έφερε στην Αθήνα κατάλογο με ονόματα κατοίκων της Κερμίρας). Αδελφός της 
ήταν ο Χρυσόστομος Πεχλίδης που γεννήθηκε στην Κερμίρα το 1888 και έφυγε στην Πόλη 
το 1902. Ήταν έμπορος και έφτανε στο Πορτ Άρθουρ και στην Οδησσό. Ήρθε στην Ελλάδα 
με την Ανταλλαγή. Πρώτα στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη (???). Άλλος αδελφός 
(???) γεννήθηκε το 1897 (???). 
 
Ο Ιωσήφ Μουραϊτίδης ή Κιολεμουράτογλου = γιος Μουράτ του δούλου ... Οι Κιολεογλαίοι 
πρόγονοι, ίσως μεταφέρθηκαν ως δούλοι από τον Καύκασο: ‘οι Κιολεογλαίοι της Ανατολής’ 
(17ος αιώνας). Τα εφτά αδέλφια ήταν χριστιανοί, εργατικοί και δραστήριοι και οι γαμπροί 
ήταν πολύτιμοι εκείνον τον καιρό ... Ο Γιοβανάκης αναφέρει ότι ένας από αυτούς που του έδωσαν τρεις 
λίρες όταν έφευγε για την εξορία ήταν ο σιορ Παντελάκης Κιολέ Μουράτ ογλού. 
 
Οικογένεια Παλαμπάνογλου (Ο Γιοβανάκης είχε στην εταιρεία του στην Πόλη τον πατέρα ζεννέ Ιωάν αγά 
και τον γιο Ιάκωβο Ιωάννη Παλαπάνογλου …, όπως και ένα Λεόντη Παλαπάνογλου …) 
 
Η Καλλίστη Εβλιάογλου (πέθανε στη Θεσσαλονίκη) 
 
Ο Ιωακείμ Συμεωνίδης από τη Μουταλάσκη. (Ο Γιοβανάκης αναφέρει τον Θεοδόση Συμεωνίδη ως 
σύζυγο της κόρης του Ελισάβετ και ως ανιψιό του Δημήτρη Καζάζογλου.)  
 
Ο έλληνας Σεραφείμ μοίραζε τα γράμματα 
 
Ο Μηνάς Χριστόπουλος αναφέρει για την Κερμίρα τους 
 

 αδελφοί Π. Καραϊωσηφόγλου 
 Θεοδ. Ποσταντζόγλου 
 Χαρ. Π. Α??μφόπουλος 
 αδελφοί Μεταλασιάν ογλού 
 Θεοδ. χατζη Σεραφείμ 
 Φιλος χατζη Κοσμά 
 Σαβ. Σ. Τσηπηκολογλους 
 Χαρ. και Μιλτιάδης Σικιάρογλους 
 Κ Ν χατζη Αρσλάνογλους 
 χατζη Φρέγκογλους 
 Μ Γ Σεβά ογλους 
 Φ. Ι. Βυζαντιάδης 
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 Κ Β Ατμάνογλους (???) 
 
Ο Γιοβανάκης αναφέρει για την Κερμίρα ότι: 

  Η μάνα Μανδήλα έδωσε ενέχυρο το περιδέραιό της στη Βαρβάρα χατζή Σεραφείμ, ώστε 
με τα λεφτά να αγοράσει ένα ... οικόπεδο !!! 

  Η κοκόνα του χατζή Κοσμά αγά ήταν κόρη του χατζή Μωυσή (που αργότερα συνεργάστηκε 
με το θείο Γιώργη αγά) 

  Μια καλόγρια: η κουτσή Τατιανή (;;) ήταν κόρη του Δεδέ Γιάννη χατζή Γρηγόρη 
 Ο Κεχαγιάς Ιωάννης (Κερμίρα ;;) χρωστούσε 3.600 γρόσια 
 Τα σφαγεία ανέλαβε ο προύχοντας Κηπός ογλού (-1851 που έγινε και ο Γιοβανάκης κοτζαμπάσης) 
 Στρατιώτης από την Κερμίρα: ο χατζή Ταχήρ (περίπου 1860) 
 Η Ελισάβετ, η μεγάλη κόρη του Γιοβανάκη, παντρεύτηκε τον Ιορδανάκη, το γιο του Κεσίς 
ογλού Ιστύλ αγά (1862 στη Γιοσγάτη) 

 Η Αλεξάνδρα, η δεύτερη κόρη του Γιοβανάκη, παντρεύτηκε τον Θεοδόση Συμεωνίδη, το γιο 
του καγιά Συμεών ογλού και ανιψιό του Δημήτρη Καζέζογλου (1862 στη Γιοσγάτη) 

  Νονός του γιου Βασιλάκη (στην Γιοσγάτη;;) ο Ιωάννης Σωτήρογλου (1854) (μάλλον 
Κερμίρα!!) ( εκκλ. της Παναγίας). Όμως τελικά μάλλον η Έλλη το 1856 στη Γιοσγάτη ... 

  Ένας «άχρηστος» Κερμιρλής: Καπούλογλου Ντελή Τορός 
   Στην Τραπεζούντα, ένας Κερμιρλής: ο Χαρελέν Στεφάνογλου 

 ο χατζή Χαράλαμπος Κεχ για ζαδέ με την κόρη του Αθηνά (που ήθελε να την 
αρραβωνιάσει με τον χατζή Κλεόνυμο, τον εγγονό του Γιοβανάκη) 

 χατζη Ζαχαριά Καρακάσογλου 
 Παντελάκης Δεμιρδζόγλου 
 Τίμιος αγάς 
 χατζή Αβραάμ Γκιουλιστέν ογλού 
 χατζή Κωνσταντή χατζή Στεφάν αγά (θείος) 
 Θεολόγος (αλαζόνας) 
 (Αρμένης) Σεροπή αγά χαδζή Σαχακγιάν 
 Την κόρη Ευτέρπη του Γιοβανάκη, που αρρώστησε σοβαρά, την θεράπευσαν οι αδελφοί Παρ σακ 
γιαν από το Σουάζ (Σεβάστεια ??) 

 Ο Ισαάκ ο γιος της κουνιάδας του Γιοβανάκη: Ελένης από τον προηγούμενο γάμο της με τον 
Συμεών Χιτίρ ογλού (ένας Ισάκ αγάς Χιτίρογλου, αναφέρεται στους ‘κακούς’ της 
Γιοσγάτης) 

 
 Η Σύλλη Καρίπογλου (ο Γιοβανάκης αναφέρει τον ‘ήρεμο Αρσλάν –Λεόντη– χατζη Καρίπογλου, 

από τη Νεάπολη) βρέθηκε το 1905 στο Ιλγού (Ιλγίν ή Ιλγκίν ??? 700 χλμ Δ της Καισάρειας, 85 

χλμ Β του Ικόνιου) και θυμάται πως είχαν εγκατασταθεί εκεί περίπου 30 οικογένειες από 
την Κερμίρα, μεταξύ των οποίων: 

 Γιαλδίζογλου ή Γιαλντίζογλου 

 Σουκούρογλου 

 Συμεώνογλου 

 Σικιάρογλου 

 Αϊβάζογλου 

 Μουμπαγιατζόγλου (μετά την Ανταλλαγή: καθαριστήριο στη Νέα Κοκκινιά) 
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 Ο Νίκος Μποσταντζόγλου είπε πως, μεταξύ 1850 και 1900 δημογέροντες στην 
Κερμίρα ήταν οι: 

 Ιορδανάκης Ιπίκογλου (ο Γιοβανάκης αναφέρει τον Ιστεφάν αγά Ιπισιάν στην Πόλη και 
που πιο κάτω τον αναφέρει ως Στεφάν αγά Ιπίς ογλού !! και του οποίου ο μεγαλύτερος 
αδελφός έγινε γαμπρός του χαδζή Οχανές αγά …) 

 χατζη Σταούσογλου (ή Τσαούσογλου ???) 

 Ιωάννης Μποσταντζόγλου (ο Γιοβανάκης τον βρήκε το 1872 προύχοντα στη Σεβάστεια 
και αργότερα στην Κερμίρα) 

 Αγαθάγγελος Παπαδόπουλος 

ενώ, μετά το 1900, άρχισε να μην υπάρχει δημογεροντία. Μουχτάρης ήταν ο 
επίτροπος της εκκλησίας. Υπήρχαν 1-2 δημογέροντες με τελευταίους τους: 

 

 Χατζηιακώβ Κερεμιτζόγλου 

 Ιωάννης Κυπριανίδης 

 Χατζηκοσμάς Ουμτζόγλου (ο Γιοβανάκης είχε στην εταιρεία του στην Πόλη τον Ιωάννη 
Ουντζόγλου –ευγενής, φτωχός, με ψέματα …) 

    Ο Γιοβανάκης πρόλαβε κοτζαμπάσηδες (1840 ??) τους: 

 Ιστύλ αγά Μποσταντζόγλου (Κιρίζ Ιστύλ) 

 χατζη Ιορδάν Δανιήλογλου (Κελ Ιορδάν, κελ = κασιδιάρης !!) 

 χατζη Ευτάτ Κεσίσογλου (χαδζή Εφτάτ) (Κελ Ευτάτ) (ήταν και επίτροπος του 
Ταμείου των Φτωχών) 

 Λαζορόσογλου χατζη Ποδός (‘κάθε λεπτό στην ομιλία του έλεγε: «τ’ άκουσες κύριέ 
μου ?»’) !! 

 Παλιότερος κοτζαμπάσης: ο Σισμάν Ιωάν αγάς 

 Ένα χειρόγραφο του Βασίλειου Μυστακίδη του 1892 (σελ 369-371) αναφέρει τους: 

 Θεολόγος εφέντης (Θεολόγοι έχουν αναφερθεί ένας Καραγάπογλου και ένας Παπάζογλου 
???) (ίσως όμως να είναι ο γιατρός) 

 Γιοβανάκης εφέντης (ο Ιωάννης Τιφτικτσόγλου) (1818-1898) 

 Βασιλάκης εφέντης Τιφτιντζόγλου (1856-??) (ιατρός, τελειόφοιτος Ελληνικής 
Εμπορικής Χάλκης και του Πανεπιστημίου της Αθήνας !!!), ‘... έχων αδελφόν 
νομομηχανικόν του Ικονίου’ τον Βίκτωρα Εραστό (1861-??), δηλαδή τα δυο παιδιά του 
Γιοβανάκη 

 οικογένεια Σεφέρογλου (από τον χατζη Σεφέρ Καλεντέρογλου, που ήταν γιος του χαδζη 
Ιωσήφ νταγή ??) 

 οικογένεια ιατρού κου Βυζαντιάδη (με σύζυγο τελειόφοιτο Αρσακείου, ίσως την 
διευθύντρια του Παρθεναγωγείου Αγλαΐα Σαϊτίδου ???) Προηγήθηκε ο πατέρας Ι. Βυζαντιάδης 
και ακολούθησε ο γιος Κ. Βυζαντιάδης, που αργότερα έφυγε για την Πόλη και γιατρός στην 

Κερμίρα ήρθε ο Θεαγένης. Πριν από όλους αυτούς γιατρός πρέπει να ήταν ο Θεολόγος 
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 οικογένεια Καραϊωσήφογλου (ο γιος τελείωσε τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, 

ήταν φιλόμουσος και πήγε και στη Γαλλία για περαιτέρω σπουδές) (ο Αναστάσης 
???) 

 οσιολογιώτατος κος Παΐσιος (ο μετά ταύτα Καισαρείας μητροπολίτης, ‘εκ 
Φαράσων-Camlica- καταγόμενος’, 1780 - 1871). Διετέλεσε και ηγούμενος της 
Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε. Κατά κόσμον: Πέτρος Κεπόγλου, 
του Αναστασίου και της Βαρβάρας (κόρης ιερέα). Χρημάτισε και δάσκαλος 
στην Κερμίρα μέχρι το 1804. 

 Ο Αναστάσιος Λεβίδης, γεννημένος ως  Αναστάσιος Καζαντζόγλου στο Έβερεκ στις 6 
Δεκεμβρίου 1834, εξελλήνισε και εξαρχάισε το όνομά του. Το όνομα Καζαντζόγλου 
σημαίνει στα τουρκικά "γιος του καζαντζή", του κατασκευαστή καζανιών. Το όνομα Λεβίδης 

προέρχεται από το αρχαιοελληνικό λέβης. Το 1864 νυμφεύτηκε την «κόρην του εν 
Φλαβιανοίς προκρίτου Ισαάκ Χαϊρπάλογλου, Σοφία. Το 1874 διορίστηκε διευθυντής 
των Σχολών του Ανδρονικίου, όπου δίδαξε οκτώ χρόνια. Το 1883, ύστερα από ένα 
σύντομο πέρασμα από το Ζιντζίντερε-Φλαβιανά, ανέλαβε, για τρία χρόνια, τη 
διεύθυνση των σχολείων της κοινότητας της Υοσγάτης, και στη συνέχεια, για μια 
ακόμα τριετία, την ανάλογη θέση στο Ταλάς και μέχρι το θάνατό του, στις 16 
Νοεμβρίου 1918, πάλι στο Ζιντζίντερε. Το 1904 έγραφε για την Κερμίρα: 

 Κατοικήθηκε από χριστιανούς περίπου το 1650 

 Οι Άγιοι Θόδωροι κτίστηκαν περίπου το 1750 

 Η συνοικία της Παναγίας ‘ιδρύθηκε’ περίπου το 1837 και η εκκλησία ‘φέρει’ 
αφιερώματα της οικογένειας Ιντζε Μουρατ Ογλου ... (Κιολεμουράτογλου ???) 

 Επίτροπος στους Αγ. Θόδωρους  ο χατζη Γεώργιος Σαρόγλου με βοηθό τον 
Βασίλειο Κελέσογλου 

 Επίτροπος της Παναγιάς ο Γεώργιος Μισιρλόγλου 

 Ο ναός του Αγίου Στεφάνου ανεγέρθη το 1836 

 Ο Αρχιεπίσκοπος Καραπέτ καταγόταν από την οικογένεια των Δαβιδιδών της 
Κερμίρας !!! 

 Στη δημογεροντία ήταν οι 

 Ι. Βυζαντιάδης (πρόεδρος) (ο πατέρας γιατρός ??) 

 χατζη Ιωάννης Μποσταντζόγλου (πατέρας ή θείος του Νίκου ή του Στυλιανού ή 
και των δυο ??) 

 Ν. Ιωακειμίδης 

 Αγγελής Παπάσογλου (Παπάζογλου ??) 

 χατζη Κοσμά Ουνδζόγλου 

 Ιάκωβος Κιρεμιτζόγλου (θείος του Παΐσιου και ξάδελφος της Αγγελικής ??) 

 Χαράλαμπος Πεϊνίρογλου 
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 Βασίλειος Τσομπάνογλου 

 Έφοροι ήταν: 

 χατζη Ιωάννης Μποσταντζόγλου 

 Ν. Ιωακειμίδης 

 χατζη Κοσμά Ουνδζόγλου 

 Ιάκωβος Κιρεμιτζόγλου 

 Θεολόγος Καραγάπογλου 

 Και στο ταμείο των φτωχών οι: 

 Λάζαρος Βυζαντιάδης (πατέρας ή αδελφός ή ξάδελφος της Χαρίκλειας ?? σχέση με 
τους γιατρούς Ιωάννη και Κ. ??) 

 Ιάκωβος Κιρεμιτζόγλου 

 Ευεργέτες αναφέρονται οι: 

 χατζη Αντών αγάς (ταμίας ή οικονομικός διαχειριστής του Τσαπάνογλου, του 
‘φεουδάρχη’ της Γιοσγάτης ??) (ο Νίκος Ρίζος αναφέρει πως στην ανακαίνιση το 1804 
–και επισκευή το 1844– της Ιεράς Μονής των Φλαβιανών, συνεισέφερε σημαντικά «ο 
αοίδημος χατζη Αντώνιος, τραπεζίτης του Σατράπου Τζαπάνογλου») (ο Λεβίδης στην 
Εκκλησιαστική του Ιστορία –έκδ 1885– αναφέρει στη σελίδα 190: «τον Κερμιραίο 
χατζη Ιωσήφ Βλάσογλου και τον περίφημο τραπεζίτη Τζαπάνογλου χατζη Αντώνιο 
...», ενώ στη σελίδα 203 αναφέρει ως τραπεζίτη και τιμαριούχο «τον Τζαπάνογλου 
Αχμέδ βέη χατζη Πρόδρομο και τον υιόν αυτού χατζη Αντώνιο» για το 1804 περίπου) 

 ο πατέρας του: χατζη Ποδός αγάς (κατ’ άλλον: …χαδζή Ποτός) (φαίνεται πως 
αυτός ήταν καταρχήν ο τραπεζίτης του Τζαπάνογλου της Γιοσγάτης και ακολούθησε ο 
γιος) (ο Γιοβανάκης αναφέρεται στην οικογένεια Τζαππάρ ζαδέ, ενώ ο Λεβίδης 
αναφέρει πως την Γιοσγάτη έκτισε ένας Τουρκομάνος Τζαπάρ κοδζάς=ευλογιάρης 
γέρων (!!) του οίκου των Τζαπάρογλου –δυνάστες στα 1803–, όπως επίσης αναφέρει 
και εκστρατεία του Αχμέτ Πέη Τζαπάνογλου εναντίον των Κοζάνογλου…) 

 η μητέρα του: Σμαράγδα 

 ο γιος του: Ιορδάν αγάς (που παντρεύτηκε τη Σουλτάνα, κόρη του παπα Αβραάμ 
εφέντη, ενώ ο Κυριακός Αρτεμιάδης παντρεύτηκε την αδελφή του Ιορδάν, την Άνανα 
–κόρη του χατζη Αντών αγα …) 

  Χρύσανθος Παπάσογλου (Παπάζογλου ??) 

 χατζη Μποντός Ζουμπούλογλου (χατζη Ιορδάνης ή μάλλον χατζη Πρόδρομος ?? 
αδελφός ή πατέρας του Γεωργίου της Πόλης ???) 

 Ιωάννης Καραϊωσήφογλου (πατέρας του Αναστάση) 

 Βασίλειος Γιαλδήζογλου (ή Γιαλδίζογλου ή Γιαλντίζογλου) 

 αφοι Κεχαγιάογλου (Χαράλαμπος και Μιχαήλ ή τα παιδιά του δεύτερου: Ιωάννης 
και Περικλής ??) 

 Θόδωρος Σαρόγλου (της Κωνσταντινούπολης ???) 

 Αθανάσιος Γεωργιάδης (της Κωνσταντινούπολης ???) 
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 Μιχάλης Παπάζογλου (της Κωνσταντινούπολης ???) 

 οικογένεια Θεολόγου Παπάζογλου 

 οικογένεια Ποσταντζόγλου (Μποσταντζόγλου ???) 

 οικογένεια Ναρίνογλου 

 οικογένεια Τσομπάνογλου (της Γιοσγάτης ???) (ο Βασίλειος πάντως αναφέρεται 
στους δημογέροντες της Κερμίρας, ενώ ο Γιώργης στην εταιρεία του Γιοβανάκη στην 
Πόλη) 
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1.3. Τρίτο μέρος - ξενιτεμένοι 
 
Ακολουθώντας ίχνη Κερμιραίοων ... 
 

1.3.1. Άδανα  - 260 χλμ Ν της Καισάρειας 
Τα Άδανα βρίσκονται στο μέσο της πεδιάδας της Κιλικίας και αποτελούσαν έδρα 
βιλαετίου. Στην πεδιάδα της Κιλικίας καλλιεργούνταν σιτηρά, βαμβάκι, ρύζι και 
ζαχαροκάλαμο.  

Η διέλευση από τα Άδανα της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης - Βαγδάτης 
αποτέλεσε έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την πόλη και για τη γύρω περιοχή. Στα 
τέλη του 19ου αιώνα τα Άδανα είχαν εξελιχθεί ήδη σε ένα σημαντικό εμπορικό και 
επιχειρηματικό κέντρο και αριθμούσαν περίπου 70.000 κατοίκους (Εγκυκλ. Μείζ. 
Ελλην.). 

 
Μαρτυρίες στο ΚΜΣ: 
 
 Αχιλλέας Συμεώνογλου, που κατάγεται από τα Άδανα, αναφέρει κάποια ιστορικά (ήρθε 
στην Αθήνα, πριν από το 1949) 

 Μηνάς Χριστόπουλος (στα Χανιά το 1939 – ‘γέμισε’ δυο τετράδια του ΚΜΣ) μιλά για τις 
ελληνορθόδοξες κοινότητες και τα βιομηχανικά εργοστάσια, δηλαδή εκκοκκιστήρια 
βάμβακος, νηματουργεία, υφαντήρια και αλευροποιεία 

Αναφέρει ως ‘κολοσσιαία’ τα των:  
o Τρυπάνης (γεν. μεταξύ 1840 -70) και Υιοί (από τη Χίο), επιχείρηση με το όνομα 

‘Χαμιδιέ’ (νήματα + αλεύρι) 
o Κοσμάς Συμεώνογλου (γεν. 1840)(ο Γιοβανάκης μιλά για τον Βασίλη Συμγιάν ογλού από τη 

Νεάπολη, γενν. περίπου στα 1820 με 30) + Ι. Ποδούρογλου (πρώτα στην Καισάρεια, μετά 
στα Άδανα). Αργότερα συνεργασία με τους αδελφούς Δάρα (από τη Χίο) με παραρτήματα στη 
Μασσαλία και την Αμβέρσα !!! 

o Αριστείδου Συμεώνογλου και Σια: «Οσμανιέ» 
o Δ.Μ. Κοκκινάκη 

 
 Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, που καταγόταν από το Ζιντζίντερε (Zincidere) 
 Γιώργος Ιακωβίδης (γενν. 1888 στα Άδανα) 
 Νικήτας Κυριακόπουλος (γενν. 1887 στα Άδανα) (ο πατέρας του Δημήτρης ήταν 
δικηγόρος και με τον Τρυπάνη και τον Χάρτη  ήρθαν από το Μωριά: Τρίπολη) 

 
Οικισμοί στα Άδανα:   

- Καρατάς (παραθαλάσσιο χωριό στον κόλπο της Αλεξανδρέττας) 
o Στέφανος Μιχαηλίδης (γενν. 1904 στο Καρατάς) ανάφερε πως τον 

κατοικούσαν έλληνες αραβόφωνοι !! 
 

- Μερσίνα (ιδρύθηκε ~ 1822 με 1832) 
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 Η Μερσίνα υπήρξε από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Κιλικίας κατά το 19ο 
αιώνα. Αναδείχτηκε σε μείζον εξαγωγικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της 
Κιλικίας, καθώς εκεί κατέληγε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγώγιμων προϊόντων της 
και από εκεί διακινούνταν στο εσωτερικό το σύνολο περίπου των εισαγωγών σε 
αυτήν. Ήταν η αφετηρία της σιδηροδρομικής γραμμής Μερσίνας-Ταρσού-Αδάνων, 
που διέσχιζε την Κιλικία. Διατήρησε την ισχυρή οικονομική θέση της μέχρι και τη 
συνθήκη της Λωζάννης, όταν οι εναπομείναντες ορθόδοξοι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την περιοχή (Εγκυκλ. Μείζ. Ελλην.). 

 

1.3.2. Μερσίνα 
- Χριστιανκιόι 

- χατζη Ιωαννίδου Αγγελική (γενν. 1892) – ο πατέρας του παππού της ήταν ο Βαρνάβας 
από την Κύπρο (~ στα 1800) 

- Αντωνιάδης Αντώνιος (1898, Μερσίνα) 

- Τεκερλέκης Αντώνιος 

- Αβραμίδης Λάζαρος (γενν. 1900 – οι πρόγονοι από Μπουλγάρ-Μαντεν). Ο Χατζηνικόλας  
ήταν ο πατέρας της μητέρας του. Ο Αβραάμ ήταν ο πατέρας του πατέρα του. Ο πατέρας 
του ήταν ο Αντών αγας, γεννημένος στη Μερσίνα. 

- Μιχαηλίδης Μιχάλης (1898) (ο πατέρας του: Άραβας από Βηρυτό, ήταν παπάς -παπα 
Μιχαήλ Μάταρ-, η μητέρα του: Σοφία, από το Χριστιανκιόι). Τώρα βρίσκεται στην 
Κόρινθο. 

 
Μαρτυρίες στο ΚΜΣ για τη Μερσίνα: 
 
 Λάζαρος Αβραμίδης (κάτοικοι ~ 72.000 το 1920, Έλληνες ~ 15.000, Πόντιοι: 100 
οικογένειες, Χιώτες: 150 οικογένειες) 

 
 Κυριακοπούλου Ευρυδίκη / άνδρας της: Αλέκος Νικόλογλου (μουχτάρης) (από Καισάρεια) 
με τον Χαράλαμπο Κετίκογλου για γραμματέα, ενώ παλιότερα μουχτάρης ήταν ο 
Βασίλειος Ασλάνογλου. 
Επί Όθωνος ο πατέρας της ήταν αξιωματικός του Ναυτικού (Δημήτρης Κυριακόπουλος). 
Όταν οι Έλληνες έδιωξαν τον Όθωνα το 1862, ο πατέρας της, ο Τρυπάνης και ο Χάρτης, 
έφυγαν για τα Άδανα. Εκεί γεννήθηκαν τα μεγάλα της αδέλφια (όπως ο Νικήτας). Η ίδια 
γεννήθηκε στη Μερσίνα το 1889). Θυμάται στη Μερσίνα τους: 

- Αντωνάκης Μαυρομμάτης, με μάνα Αραβορθόδοξη και πατέρα τον Κ. 
Μαυρομμάτη, ιδρυτή του «Μαυρομμάτειου Παρθεναγωγείου». Έφερε Δεσπότη 
από Βυρηττό, αλλά τον έδιωξαν. Δευτερότοκος ο Ανδρέας. Υπάρχει και ο 
Γιώργος 

- Λυκιαρδόπουλος ή Γιαρδόπουλος (μάλλον δύο διαφορετικοί !!) 
- Ταταράκης  
- Δημήτρης Σάτερ 

 Αναστάσιος Ανδρεάδης (θυμάται 20.000 κάτοικους, με Έλληνες 3-4.000) 
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 Αλεξάνδρα Πρεζάνη, εγγονή του Κ. Μαυρομμάτη [από τους πρώτους εποικιστές -από την 
Κύπρο-, όπως και ο Χριστόφορος Σιντερικούδης (παππούς από τη μητέρα της, 
καταγόμενος από τη Χίο, συνεργάτης του Συγγρού] (ο πατέρας της ήταν πρόξενος της 
Ρωσίας). 

 
Οι τρεις τελευταίοι, μετά την Ανταλλαγή κατέληξαν στην Κόρινθο 
 

 Ελευθέριος Ιωαννίδη(ς) (μάλλον άνδρας, γεννημένος στην Ταρσούν) που μαρτυρεί ότι: 
 
Εργοστάσια στη Μερσίνα: 

- Ένα αγγλικό εργοστάσιο (Ιγγλις φαμπρικάσι – αλευρόμυλος) που αργότερα το 
αγόρασε ο Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης (1891-1979). Ο Μποδοσάκης 
έκτισε μετά κι άλλο (άλλα δύο ;;) εργοστάσια αλεύρων, με προϊόντα των 
οποίων τροφοδοτούσε το Γερμανικό Στρατό στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

 
 Λάζαρος Αβραμίδης αναφέρει εργοστάσια των: 

- Σικέρογλου και Ασλάνογλου (Καισαριώτες): χοντρικό και λιανικό εμπόριο 
φαρμακευτικών προϊόντων 

- το αλευροποιείο των ομογενών Α. Λυκιαρδόπουλου και Υιών 
- 2 εκκοκκιστήρια των ίδιων 
- εργοστάσιο σακχαροπλαστικής του ομογενούς Ε. Γιαρδόπουλου και Σια 

 
Σε ένα καταστατικό της Μερσίνας / πρακτικό εκλογής δεκαμελούς Δημογεροντιάς (27 Ιαν. 
1317 δηλαδή το 1902) αναφέρονται οι: 

- Βασιίλ αγάς Ασλάν ογλου (πρώτος μουχτάρης) 
- Ανδρέας Χουρί εφένδης (δεύτερος  μουχτάρης) 
- Σελήμ Ουκτί εφένδης (μέλος) 
- Σέπα Νατίρ εφένδης 
- Δαμιανός εφένδης Χουρσόγλου 
- Ιωαννάκη εφένδης Χαδζαρσλάνογλου 
- Ιωαννάκη εφένδης Φαράσογλου 
- Γιουσουφάκη Καραγιουσούφογλου (τι σχέση να έχει άραγε με τον ‘δικό μας’ 

Στέφανο ???) 

- Γιουσουφάκη Κυριακίδης 
- Νικολάκη Κουντουράς 

 
 Μιλτιάδης Αγιάννογλου ή Ουζουναγιάνογλου του Ιωάννη (γενν. Μερσίνα, 1889) (οι γονείς 
από Καππαδοκία) (πατέρας από Μουταλάσκη, μητέρα από Κερμίρα). Πλούσιοι 
νηματέμποροι. Στην Αθήνα άνοιξαν κατάστημα με χαλιά στην οδό Βουλής. Το 1959 ήταν 
μεσίτης. 

 
Οι δυο από τους κάτωθι πριν και οι άλλοι δυο μετά την Ανταλλαγή βρέθηκαν και κατοίκησαν 
στην Κόρινθο: 
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 Αναστάσιος Ανδρεάδης (γεννημένος το 1895 στο Μουλγάρ Μάντεν). Τριγύρισε αρκετά, το 
1904 στη Μερσίνα, αστικό σχολείο και γαλλικό κολλέγιο. Επιστράτευση, λιποταξία: 
Μερσίνα, Ταρσό, Άδανα. 

Στα 1919 με το γαλλικό στρατό στο Λίβανο για 7 χρόνια. Μαζί του και 2 ελληνικές 
οικογένειες.  
Στα 1927 από τη Βηρυττό στην Ελλάδα: Πειραιάς, Αθήνα, Μαραθώνας, Κόρινθος 

 

 Ευρυδίκη Κυριακοπούλου (γεννημένη στη Μερσίνα το 1889). Ο πατέρας της από Μωριά. 
Παντρεύτηκε 18 χρονών. Παιδιά έχει της αδερφής της που πέθανε. Στα 1920 με την 
αποχώρηση των Γάλλων έφυγαν για Βηρυτό: 5 χρόνια. Μετά Ελλάδα και Κόρινθο. Ο 
άνδρας της δούλευε στους Μύλους του Συμεώνογλου.  

 Αλεξάνδρα Πρεζάνη (γεννημένη στη Μερσίνα ~1894, από μητέρα Χιωτοσυριανή και 
πατέρα Κύπριο. Ο παππούς Κ. Μαυρομάτης, πλούσιος και ευεργέτης, από τους πρώτους 
οικιστές της Μερσίνας). Παντρεύτηκε το 1913 (έχει ένα γιο: παντρεμένος στην Αγγλία). Ο 
άνδρας της «παλιολλαδίτης» πήγε στη Μερσίνα για να ανοίξει υποκατάστημα της 
Τράπεζας Αθηνών. Κατόπιν μετατέθηκε στη Σμύρνη. Έφυγαν από τη Σμύρνη 3 μήνες πριν 
την καταστροφή, με όλα τους τα πράγματα !!!! 

 Αγγελική Χατζηβανίδη (γεννημένη στη Μερσίνα). Το 1921 στην Ελλάδα, Κόρινθος 

 

1.3.3. Ταρσός 
Από Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού: 

- Η Ταρσός κατ’ άλλους με 40.000, κατ’ άλλους με 20.000 κατοίκους  (τέλη 1800) 

- Εγκατάσταση της οικογένειας Μαυρομμάτη = η ισχυρότερη ελληνορθόδοξη οικογένεια 
της Μερσίνας 

- Οικογένειες και ισχυρών και φτωχών (εμπόριο βάμβακος + δημητριακών, βιομηχανία 
επειδή ήταν χτισμένη πάνω στον Κύδνο ποταμό) 

- 2ο ήμισυ του 19ου  με αρχές του 20ου : μύλοι, υφαντήρια, εκκοκκιστήρια 

o Εργοστάσιο ‘Κύδνος’, ιδιοκτησίας Μαυρομμάτη (νηματουργείο με 6000 ατράκτους 
!!!, εκκοκκιστήριο και μηχανικό αλευροποιείο) 

o Εκκοκκιστήριο του Αβανία 

o Αλευροποιείο του Χ. Παρασκευά 

o Αλευροποιείο του Σαλβαρτζή (Σαλβαρτζής) 

o Χυτήριο του Μ. Χατζηαθανάσογλου 

o Ο εμπορικός οίκος του (πατέρα του πληροφοριοδότη Παντελή) Βλάση Σαχπέλογλου 
εξήγε τα 2/3 της συνολικής παραγωγής της Ταρσού 

 

Ο Παντελής διακρίνει τους ορθόδοξους εμπόρους σε  
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- Καπαδοκίας: Π. Σαχλέπογλου, Σ. Κεσίσογλου, Αφοί Αρζουμάνογλου, Μ. 
Κιουλτζιτζέκογλου, Περιστιάνολου 

- Από νησιά του Αιγαίου + Κύπρο: Μ. Πίντης, Χατζησιδερικούλης, 
Αβανίας, Μαυρομμάτης, Χριστόφορος 

- Σύριοι ορθόδοξοι επιχειρηματίες 

 

Μαρτυρίες στο ΚΜΣ:  

 Παντελής Σαχπέλογλου, αναφέρει 

1) Ο πατέρας του, Βλάσιος Σαχπέλογλους 

2) Ο ξάδελφος, Παύλος 

3) Ο Σάββας Κεσίσογλου από Μουταλάσκη (βαμβακέμπορος, σιτέμπορος) 

4) Οι αδελφοί Κεσίσογλου από Νίγδη ... υφασματέμποροι 

5) Οι αδελφοί Αρζουμάνογλου από Μουταλάσκη (Πέτρος, Γιώργος, Ιωάννης) έμποροι 

6) Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ιατρός από Μουταλάσκη 

7) Θεόδωρος Χαραλαμπίδης, ιατρός από Μουταλάσκη (αδελφός του Χαράλαμπου) 

8) Ιωάννης Προυσαλόγλου, έμπορος από Μουταλάσκη 

9) Μωυσής Κιουλτζιτζέκογλου, ποτοποιός από Μουταλάσκη 

10) Περιστάνογλου, έμπορος + χρηματομεσίτης εκ Κερμίρας 

11) Μισαήλ Χατζηαθανάσογλου, χύτης εκ Ζιντζίντερε 

 

1) Μιχαήλ Πίστης, εκ Μυκόνου, τραπεζίτης + κτηματίας 

2) ….. 

3) ….. 

4) ….. 

5) ….. 

6) Γεώργιος Μαυρομμάτης, αδελφός του Αντωνάκη, εκ Μερσίνης, μεγαλοβιομήχανος εκ 
Κύπρου  

7) Χριστόφορος «Χαβατζά», νησιώτης, παντρεμένος με Ανατολίτισσα. Ιδιοκτήτης του 
μεγαλύτερου αλευρόμυλου της περιοχής. Ίσως Χιώτης, ίσως ο Σιδερικούλης, ίσως Παρασκευάς ... 

8) Εμμανουήλ Μάλλης, από Μύκονο, ο πλέον διακεκριμένος παθολόγος της Κιλικίας 
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2. Στέφανος Καραγιουσούφογλου - Καραϊωσήφογλου 
  
γεννημένος κάπου στο τέλος του 18ου αιώνα, ζούσε στα Άδανα, ήταν σαράφης και τσιφλικάς 
και είχε εκτροφείο αλόγων (Σ.Σ.). Παντρεύτηκε τη Ματρόνα και απέκτησαν 6 (;;;) παιδιά 
(Α.Σ.): 
 
1) Την (χατζη) Μαριγώ (γενν. 1852 ;;;) που παντρεύτηκε το 1870 (;;;) τον Χαράλαμπο 

Σικιάρογλου και μετά από πολλά ταξίδια, πέθανε το 1932 στην Αθήνα, όπου είχε έρθει 

μάλλον από το 1927-8 μέσω Παρισιού !!! (Α.Σ.). Ο Χαράλαμπος μάλλον είχε πεθάνει στην 

Κων/πολη ή στην Ανατολία αρκετά νωρίτερα (1898 ;;), ενώ η Μαριγώ «πέρασε» και από 

τους Αγίους Τόπους. Απέκτησαν δύο παιδιά: την Πηνελόπη (1890 ;;) που πρόλαβε να 

αρραβωνιαστεί κάποιον Ζουμπούλογλου, αλλά πέθανε νέα (1914 ;;) (Α.Σ.) και  

το Συμεών (Συμεωνάκη, Simeon dai) που γεννήθηκε στην Κερμίρα ή Germir ή Guermir 

της Καισάρειας τον Δεκέμβριο του 1871 και πέθανε τον Μάρτιο του 1957 στην Αθήνα όπου 

ζούσε από το 1929-30. Ενδιάμεσα ο Συμεωνάκης «πέρασε» από Παρίσι (που έμεινε 1-2 

χρόνια) και Νέα Υόρκη όπου έμεινε «μερικές ώρες» (Α.Σ.). 

   
Η Χατζη-Μαριγώ το ;;;; και η Germir ή Guermir ή Kermir ή Κερμίρα ‘σήμερα’ 

 

2) Την Αναστασία που παντρεύτηκε τον Τόντογλου και των οποίων η κόρη Άννα 

παντρεύτηκε τον Δημήτρη Αλεξιάδη και απέκτησαν την Πίτσα – Πηνελόπη (1910-2001) 

(που ήρθε στην Αθήνα γύρω στο 1939,  νονά της Αλίκης Σοφιανόπουλου μαζί με τη Ντορέτ 

Καραϊωσήφογλου) και τον Αλέκο που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη. 

 

3) Την Σοφία που παντρεύτηκε τον «Αρεοπαγίτη» Αβραάμ Παπαδόπουλο και απέκτησαν 

δύο παιδιά (α) τον Ιάκωβο (Jakov dais) που είχε χαρακτηριστική μορφή του άραβα (Σ.Σ.) 

και που παντρεύτηκε την Ελένη και (β) την Μέλπω που παντρεύτηκε τον Γιάννη 

Σαρασλάνογλου. Ο σύζυγος της Σοφίας ήταν αδελφός της Αναστασίας που παντρεύτηκε τον 
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Βασίλη Σικιαρίδη (από το πλούσιο παρακλάδι του γένους των Σικιάρογλου-Σικιαρίδη, των 

ιδρυτών των Ελληνικών Υφαντουργείων). Είχαν εξοχικό στο νησάκι Αντιγόνη όπου πήγαιναν 

συχνά και οι συγγενείς Καζάζογλου. 

 

4) Την Βασιλική (;;;)  

 

5) Τον πολύ ευκατάστατο Κώστα (Κωστίκας) που είχε άμαξα με χρυσά γκέμια (A.Σ.) !!! 

Παντρεύτηκε πρώτα την Ζωή και απέκτησαν δυο παιδιά: τον Κύριλλο (που ήρθε ‘νωρίς’ 

στην Αθήνα, ήταν φίλος του Συμεωνάκη, δούλεψε ως μάγειρας στο εστιατόριο των Μύλων 

Αγίου Γεωργίου και έζησε μάλλον φτωχικά στον Άγιο Διονύση κοντά στη Δραπετσώνα) και 

απέκτησε 4 κόρες [την  Ελένη, την Βηθλεέμ (που παντρεύτηκε τον Ρεπανίδη και απέκτησαν 

τη Μάρω), τη Χρύσα και τη μικρότερη την Κωνσταντία (που παντρεύτηκε τον Ζαχμάνογλου 

και απέκτησαν τρία αγόρια)] και την Οσία που παντρεύτηκε το Μιχάλη Καζέζογλου-

Καζάζογλου –υπάλληλο του δήμου στην Κερμίρα- και απέκτησαν 4 παιδιά: α) τη Θεοδοσία 

που παντρεύτηκε τον έμπορο  Μωυσή Τσαμκόσογλου-Τσαμκοκίδη και απέκτησαν το 

1928 τη Σοφία (πέθανε 4 χρόνων) και το 1924 τον Κώστα που παντρεύτηκε την Αντωνία-

Τόνια Μαλατέστα, β) την Εφρο(σύνη) (που παντρεύτηκε τον Ηλία Αρτίτσογλου και 

απέκτησαν την Καλλιρρόη που παντρεύτηκε τον Αλέκο Αμαξόπουλο), γ) το Γιώργο (που 

εργάστηκε αργότερα και στους Μύλους –φίλος και αυτός του Κώστα Σικιαρίδη- και 

παντρεύτηκε την Ευθαλία Φρέγκογλου δασκάλα από το Ταβλουσούν (Tavlasun) (το 1914 

τελείωσε τη σχολή νηπιαγωγών στο γειτονικό Zincidere) και απέκτησαν 3 παιδιά: το 

Δημητρό [που δούλεψε στο Χημείο των Μύλων Αγίου Γεωργίου και αργότερα παντρεύτηκε 

στη Θεσσαλονίκη τη Σοφία Γεωργιάδη, το Μιχάλη, μετεκπαιδευμένο στην Ελβετία και τη 

Γερμανία με τη συνδρομή των Μύλων και που παντρεύτηκε την Ειρήνη Κουμερτά –

απέκτησαν τη Θεοδοσία και το Γιώργο– και τη Μαρίκα που παντρεύτηκε τον Γιώργο 

Τουρτόγλου και απέκτησαν το Βασίλη και τη Θάλεια) και δ) το Λεωνίδα που πέθανε από 

πνευμονία στη Βέροια, νέος, μόλις επέστρεψε από τις σπουδές ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου 

στο Καίμπριτζ της Αγγλίας (??) και αφού εγκατέστησε τη διάταξη ηλεκτροφωτισμού της 

πόλης. 

Ο Κώστας Καραϊωσήφογλου από δεύτερο γάμο (με τη Μαρία) απέκτησε άλλα οκτώ παιδιά: 

την Όλγα (που παντρεύτηκε τον Σάκη Παπαδόπουλο και απέκτησαν τον Κώστα), τον 

Παύλο (ο μικρότερος), τον Στέφανο, την Κλεοπάτρα, την Ιφιγένεια, τον Αναστάση 

τον Ιωάννη και τον Παντελή. 
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Ο Συμεωνάκης –δεξιά- με τον Κύριλλο 

 

Ο Μιχάλης Καζάζογλου (Μιχάλη εφέντη), όπως και ο αδελφός του Ιορδάνης και η αδελφή 

τους Μαρίκα (πέθανε νέα, μόλις 30 χρόνων), γεννήθηκαν και ζούσαν ατην Κερμίρα. Ο 

Μιχάλης γεννήθηκε κατά το 1860 (πέθανε στη Θεσσαλονίκη το 1933) και ήξερε να γράφει 

ελληνικά. Με τη γυναίκα του Οσία Καραϊωσήφογλου (1868 στην Κερμίρα - 1955 στη Νέα 

Φιλαδέλφεια της Αθήνας, όπου είχε έρθει με πλοίο κατά το 1947 από τη Θεσσαλονίκη και 

έμενε άλλοτε στην κόρη Θεοδοσία και άλλοτε με την οικογένεια του γιού της Γιώργου) 

απέκτησαν τη Θεοδοσία το 1897 (έφυγε από την Κερμίρα για Κωνσταντινούπολη με τον 

σύζυγό της Μωυσή γύρω στο 1920 και κατέληξαν στην Αθήνα γύρω στο 1935-6, όπου ο 

Μωυσής πέθανε στην κατοχή και η Θεοδοσία το 1990), την Εφρο(σύνη) το 1903 (έμεινε 

στην Κερμίρα επίσης μέχρι το 1920, μετά στην Κωνσταντινούπολη (μέχρι το 1972) όπου και 

παντρεύτηκε τον σπουδαγμένο στην Ελβετία Αρτίτσογλου- και τέλος στην Αθήνα μέχρι το 

θάνατό της το 1994), το Λεωνίδα το 1892 (έφυγε για τις σπουδές του στην Αγγλία, στο 

Καίμπριτζ (??) και πέθανε στη Βέροια το 1929) και τον πιο μεγάλο Γιώργο το 1887 (η 

μητέρα του ήταν μόλις 19 χρόνων) {{κατά το 1918 με -20 ο Γιώργος λειτουργούσε μύλο 

στην Καισάρεια απέναντι από το μύλο του ξαδέλφου του Αναστάση Καραϊωσήφογλου, το 

1925 έφυγε με την οικογένειά του για την Αίγυπτο, για Θεσσαλονίκη αργότερα μέσω 

Πειραιά για λίγο (όπου όμως πρόλαβε να ανοίξει και να κλείσει ένα χοιροστάσιο στην 

Έδεσσα και δυο φούρνους στη Θεσσαλονίκη) και τέλος πάλι για Πειραιά το 1937, αυτήν τη 

φορά μόνιμα. Έπιασε δουλειά –μετά από παρέμβαση της θείας Παυλίνας στον αδελφό της 

Αναστάση- στους Μύλους Αγίου Γεωργίου στις 13 Μαρτίου 1937 –σημαδιακή μέρα μια που 

τότε γεννήθηκε η ‘ανηψιά’ του Μαίρη Βάθη, κόρη του Θεολόγου Κιρεμιτζόγλου– και πέθανε 

το 1961. Η γυναίκα του Ευθαλία έζησε λίγο περισσότερο στη Μακεδονία με τα παιδιά, επειδή 
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είχε διοριστεί στο Νευροκόπι το 1933 και κατέβηκαν στην Αθήνα κατά το 1939. Πρώτα 

ξαδέλφια της (η μάνα της, Άστα Ιορδανίδη, ήταν κόρη του Αβραάμ και ανιψιά της Μαρίας 

Ιορδανίδη) είχε τον ακαδημαϊκό μαθηματικό Νίκο Αρτεμιάδη (που παντρεύτηκε τη Ζαφειρία 

Πυρλίδου) και τον αδελφό του γιατρό και νομικό Αρτέμη Αρτεμιάδη. Στους παππούδες 

συγκαταλέγονται και ο στωικός φιλόσοφος Αβραάμ Ιορδανίδης (με πατέρα τον Ιορδάνη, 

μητέρα την Αικατερίνη, σύζυγο τη Σοφία και με παιδιά α. τον αρεοπαγίτη Ιορδάνη που 

παντρεύτηκε τη Μαρία Ουραήλογλου –αδελφή της Παυλίνας, γιαγιάς της ψυχολόγου 

Φωτεινής Τσαλίκογλου του Συμεών– και απέκτησαν 6 παιδιά: τη Σοφία, τη Βέτα, το Γιώργο-

στρατηγό, τον Αβραάμ, το Βασίλη και τον Κώστα, β. το Δημήτρη, γ. την αδελφή τους 

Αικατερίνη, δ. την Θεογνωσία και ε. τον Ιάκωβο). Ο παππούς Αβραάμ Ιορδανίδης είχε 

αδέλφια το φιλόσοφο Δημήτρη και την Μαρία που παντρεύτηκε τον Αρτέμη Αρτεμιάδη και 

απέκτησαν επίσης εξι παιδιά !!  

Αδελφή της Ευθαλίας Φρέγκογλου ήταν η Θεανώ (20 χρόνια μεγαλύτερη) η οποία 

παντρεύτηκε το Νικόλαο Λαζαρίδη, δάσκαλο γαλλικών στην Κερμίρα. Μητέρα της Ευθαλίας 

και της Θεανούς ήταν η Αναστασία (Άστα) η έκτη (στ.) κόρη του Αβραάμ Ιορδανίδη. Ο γιος 

της Θεανούς, ο Βασίλης (γενν. 1904), έγινε διευθυντής λογιστηρίου στην Οθωμανική 

Τράπεζα της Θεσσαλονίκης, παντρεύτηκε τη Ρωξάνη και απέκτησαν την Αναστασία και τη 

Θεανώ. Η Ευθαλία Φρέγκογλου πέθανε το 1983. Η κόρη της Μαρίκα -που παντρεύτηκε τον 

Γιώργο Τουρτόγλου- θυμάται οικογενειακές επισκέψεις στο σπίτι του ‘θείου’ Συμεών-νταή 

στην οδό Κρέμου, μεταξύ 1939 και 1957. Η οικογένεια έμεινε αρχικά, για ένα-δυο χρόνια, 

στου Χαροκόπου και μετά στη Νέα Σμύρνη, πρώτα σε ένα μικρό σπίτι της Δαρδανελλίων 13 

και μετά στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 58, κοντά στο σπίτι της «θείας Παυλίνας», μέχρι 

περίπου το 1950. Η Μαρίκα και ο αδελφός της Μιχάλης πήγαιναν στο γυμνάσιο Καλλιθέας 

Αγίας Σοφίας, ενώ ο μικρότερος Δημητρός (1926-1985) στο δημοτικό του Γκίκα. Τον 

Αύγουστο του 1959 εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της Αγίου Ανδρέου}}. 

Ο Θανάσης Καζάζογλου, γιός του Ιορδάνη -του αδελφού του Μιχάλη εφέντη-, σπούδασε 

γεωπόνος στην Αμερική και όταν επέστρεψε στην Αθήνα, δούλεψε στα κτήματα του Ζολώτα 

στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν από τους πρώτους που έφερε εκκολαπτήρια για κότες στην 

Ελλάδα.... Ο αδελφός του Θανάση, ο Δημήτρης (1887-1946), παντρεύτηκε τη Σοφία 

Πυρλίδη (1901-1988), που είχε μητέρα την Ιφιγένεια Εμμανουηλίδη (ανηψιός της οποίας 

ήταν ο Γιώργος Εμμανουηλίδης, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών -1926) και 

πατέρα το γνωστό γιατρό Σοφοκλή Πυρλίδη, σπουδαγμένου για αρκετά χρόνια στη Γερμανία 

και γιου μάλλον του λόγιου Γαβριήλ Σοφοκλή (από το Ταλάς-Μουταλάσκη, συνιδρυτή και 

αντιπροέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως). Η Ιφιγένεια Εμμανουηλίδη 
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είχε αδέλφια τη Μαρία, τον Ιωάννη και τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη (1867-1943) 

(βουλευτής και υπουργός Ε. Μανώλογλου του Βενιζέλου). 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Μαρίκας Τουρτόγλου, στην Καισάρεια υπήρχαν και ελληνικό 

δημοτικό σχολείο (στο Zincidere) και γυμνάσια, όπως το Ανατόλια για δασκάλους, το 

Κολλέγιο για ‘αγγλομαθείς’ και οι ‘φρέρηδες’, μεικτό για αγόρια και κορίτσια. 

 

6) Τον Ιωάννη Καραϊωσήφογλου που παντρεύτηκε την Αικατερίνη Εκιντζή (1851-1931) και 

απέκτησαν τρία παιδιά: (α) τη Θεοδοσία που πέθανε πολύ νέα, (β) την Παυλίνα που 

γεννήθηκε στην Ανατολία το 1881 και πέθανε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1952. Η Παυλίνα 

είχε παντρευτεί τον Ιάκωβο Φραγκάκη που γεννήθηκε στη Χίο το 1872 και πέθανε στην 

Αθήνα το 1956. Υιοθέτησαν την Αλίκη Σοφιανοπούλου, την κόρη του Συμεωνάκη 

Σικιάρογλου και της Σοφίας Καραγιαννίδη, (γ) τον Αναστάση που γεννήθηκε στην 

Ανατολία τον Ιούνιο το 1871 και πέθανε στην Αθήνα το 1968 ή το 69.  

 
Ο Ιωάννης Καραϊωσήφογλου με αδελφές του (χατζηΜαριγώ, Αναστασία, Σοφία ή Βασιλική) στη μεσαία σειρά 

της αριστερής φωτογραφίας. Ο Συμεωνάκης πίσω αριστερά, ο Αναστάσης στη μέση δίπλα του. Δεξιά, πίσω, 

ίσως είναι ο Τόντογλου, ο άνδρας της Αναστασίας. Το κοριτσάκι πρέπει να είναι η Άννα, η μητέρα της Πίτσας 

Αλεξιάδη και κόρη της Αναστασίας.  

Ο Αναστάσης Καραϊωσήφογλου και η Αντιγόνη Βουδούρογλου στη δεξιά φωτογραφία  

(από την αυτοβιογραφία της Νόνικας Γαληνέα) 

 

Ο Αναστάσης είχε σπουδάσει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και 

παντρεύτηκε την Αντιγόνη Βουδούρογλου με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά (Α.Σ.):  

i) τον Ιωάννη (1916-1948) που αυτοκτόνησε μετά από ερωτική απογοήτευση όταν 

τσακώθηκε με τη γυναίκα του Αλίκη Ψιχοπούλου που ήταν και πρώτη του ξαδέλφη (κόρη 

της Αλέκας Βουδούρογλου, αδελφής της Αντιγόνης). Είχαν δυο παιδιά: την Ελένη που 

παντρεύτηκε τον Αργύρη Βαγενά και τον Johny που γεννήθηκε μετά τον θάνατο του πατέρα 

του (1948).  
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ii) την Ιωάννα που γεννήθηκε το 1913 και παντρεύτηκε δύο φορές: πρώτα με τον 

Πιαλόγλου (με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά: την Αλέκα και τον Ανδρέα) και μετά με τον 

Βουλπιώτη της οικογένειας της AEG, που δούλεψε και στους Μύλους Αγίου Γεωργίου. Η 

Αλέκα Πιαλόγλου παντρεύτηκε έναν ανιψιό του πατριού της Βουλπιώτη. 

iii) την Ντορέτ (1911 – 2010) που παντρεύτηκε πρώτα το 1932 τον Πέτρο Γαληνέα 

(απέκτησαν το 1933 κόρη, τη Νόνικα Γαληνέα) και αργότερα τον Αλέξανδρο 

Παναγιωτόπουλο {που είχε ήδη δύο παιδιά: α) Η κόρη Ελένη-Ιωσηφίνα παντρεύτηκε τον 

Πούκη-Αλέξανδρο Αθανασιάδη γεννημένο το 1930 (φημολογείται πως ήταν μάλλον γιος του 

Νικολάου Πλαστήρα) (τον σκότωσε η 17Νοέμβρη το 1988). Ο πατέρας Αθανασιάδης, ο 

Ιορδάνης, ήταν αδελφός του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη (1891-1979) και 

παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Πιταούλη, με ρίζες στη Χίο, φίλη των Φραγκάκηδων, της 

οικογένειας Τρυπάνη και των Κουτσόκωστα. Ο Ιορδάνης με την Αλεξάνδρα είχαν και 

δεύτερο γιο τον Τόμυ (1920- ???) που σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην 

Αλεξάνδρεια ή το Κάιρο (Α.Σ.). 

Η Ελένη απέκτησε 2 κόρες: την Αλεξάνδρα (το 1961 - γλύπτρια) και την Εμμανουέλλα (το 

1966 – αθλήτρια ιππασίας)]. β) Αδελφός της Ελένης Παναγιωτοπούλου ήταν ο Μίκης που 

παντρεύτηκε μια αμερικάνα} (Α.Σ.).  

 
              Κόρεμμα 

 

Αναμφισβήτητα η ομορφότερη περιοχή της Κεντρικής Ανατολίας είναι η Καππαδοκία, στο κέντρο της 
μικρασιατικής χερσονήσου και σε υψόμετρο 1200 μέτρων από τη θάλασσα. Η δημιουργία της ακούγεται σαν 
παραμύθι, και οι "θεοί" που την έπλασαν είναι οι πανάρχαιοι θεοί που πρωτολάτρεψε ο άνθρωπος: η φωτιά, 
το νερό και ο αέρας. ·Ένα γοητευτικό ταξίδι στα βάθη της Τουρκίας·  Άννα Πολυχρονιάδου-Αγγελίδου 
'70. Goreme = Κόρεμμα, Urgup = Προκόπι, Mustafapasa = Σινασός, Guzelyurt = Καρβάλη, Nevsehir = 

Νεάπολη, Derinkuyu = Μαλακοπή, Kayseri = Καισάρεια 
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Στην αριστερή φωτογραφία, η Αλίκη, η μικρότερη, έχει πίσω της το Γιάννη Καραϊωσήφογλου. Πιο πίσω είναι ο 

Παντελής Εκιντζής με την αδελφή του Κατίνα και όρθιοι η Παυλίνα στη μέση με την Ντορέτ δεξιά της και την 

Ιωάννα αριστερά της. Στη δεξιά φωτογραφία η μικρή Νέλλα με τον Φραγκάκη (δεύτερος από δεξιά) με τη 

Σοφία Καραϊωσήφογλου- Παπαδοπούλου δεξιά του και ... ;;; κάπου στην Πόλη 

 

Η Ντορέτ και ο Αλέξανδρος απέκτησαν γιο τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο jr, παρολίγον 

συμμαθητή του Γιάννη Σοφιανόπουλου, γιου της Αλίκης. Ο Αλέξανδρος jr παντρεύτηκε τη 

γλύπτρια Βάνα Ξένου και απέκτησαν κόρη τη Ντορέτ ... 

Η γιαγιά Ντορέτ πήρε δεύτερο διαζύγιο, έζησε λίγο με τον Τάκη Μακρή [υπουργός του 

Κωνσταντίνου Καραμανλή και που αργότερα παντρεύτηκε (;;;) τη Δροσούλα]  και μετά με 

τον Στρατή  Ανδρεάδη της Εμπορικής Τράπεζας, στον οποίο όμως, η Φρειδερίκη δεν 

επέτρεψε το διαζύγιο (Α.Σ.).  

Η Ντορέτ είχε προσλάβει την ξαδέλφη της Πίτσα Αλεξιάδη (εγγονή της Αναστασίας, 

αδελφής του Ιωάννη Καραιωσήφογλου) να πηγαίνει –τα καλοκαίρια επί κατοχής– τα παιδιά: 

Νόνικα, Αλέξανδρο, Ελένη και Μίκη στο εξοχικό τους στο Πόρτο Ράφτη. Φίλος των παιδιών 

του Παναγιωτόπουλου ήταν και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Α.Σ.).  

Η Νόνικα Γαληνέα έκανε τρεις γάμους (τον πρώτο με τον Νίκο Μουτούση με τον οποίο 

απέκτησε την Αμαλία, την Αλεξία και την Αριέττα). Συνέζησε πολλά χρόνια με τον Αλέκο 

Αλεξανδράκη μέχρι το θάνατό του. 
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Κεντρικός δρόμος στο Πέρα – Γαλατά της Πόλης το 1928 στην αριστερή φωτογραφία και παλαιότερη άποψη 
της χερσονήσου της Αγιά-Σοφιάς από το Πέρα στη δεξιά φωτογραφία. Η θάλασσα του Μαρμαρά έχει στο 

βάθος και τα Πριγκιπονήσια 
 

 

 
Άποψη της χερσονήσου της Αγιά-Σοφιάς από τον Πύργο του Γαλατά παλαιότερα πάνω και πιο πρόσφατα κάτω. 

Μπροστά διακρίνεται ο Κεράτιος Κόλπος 
 
 
3. Ο (;;) Συμεώνογλου 
(γενιάς 1750-1780) παντρεύτηκε την (;;) και απέκτησαν 2 (;;) παιδιά, αγόρια.  

 

Από τον έναν γιο (Α) (γενν. περί τα 1810 με 1820) ήρθαν άλλα 2 (;;) αγόρια:  

1) Ο Κοσμάς, πατριάρχης της «δυναστείας» των Μύλων Αγίου Γεωργίου (γενν. περί τα 1830 

με 1840) που απέκτησε 5 αγόρια: α) τον Αλέξανδρο και β) τον Αριστείδη (γενν. περί τα 

1860 με 1870) που ίδρυσαν το 1927-8 τους Μύλους στην Αθήνα μαζί με τον Αναστάση 

Καραϊωσήφογλου, γ) τον Κώστα –φίλος του Ροδοκανάκη– που δραστηριοποιήθηκε και 

στους Μύλους και στις επιχειρήσεις της οικογένειας στη Καισάρεια (Μύλος), τα Άδανα 
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(Κλωστοϋφαντουργία) και τη Μασσαλία, δ) και ε) άλλα δύο αγόρια. Ο (δεύτερος) Αριστείδης 

απέκτησε άλλα τρία αγόρια: τον Αντρέα (Ντρούλη) και τα δύο αδέλφια του εκ των οποίων 

ήρθε και ο εγγονός Αριστείδης. 

2) Ο αδελφός του, πατέρας του Σαράντη, του οποίου ο γιος Αλέξης (1889-1941) 

παντρεύτηκε την Ευμορφία, κόρη του Αβραάμ Σικιάρογλου–Σικιαρίδη (Φ.Κ.). 

 
Η Ευμορφία (κόρη του Αβραάμ Σικιάρογλου–Σικιαρίδη) και ο Αλέξης Συμεώνογλου 

Από τον δεύτερο γιο (Β) (γενν. περί τα 1810 με 1820) ήρθε (Α.Σ.): 

1) η Βικτώρια που παντρεύτηκε ένα Βουδούρογλου. Παιδιά τους: α) η Αντιγόνη, η σύζυγος 

του Αναστάση Καραϊωσήφογλου, β) η Μαρία που παντρεύτηκε ξάδελφό της επίσης 

Βουδούρογλου, γ) ο Νίκος, ένα πολύ καλό παιδί, δ) η Αλέκα που παντρεύτηκε στο Λονδίνο 

τον Ψιχόπουλο, ε) η Ελεονώρα που παντρεύτηκε τον Κουτρουμπή και στ) η Πηνελόπη που 

παντρεύτηκε τον Μενέλαο Σπράο και απέκτησαν γιο τον Ιωάννη Σπράο, οικονομικό 

σύμβουλο του Κώστα Σημίτη. 

2) Ο αδελφός της Βικτώριας παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα Στρέιτ και ο γιος τους 

παντρεύτηκε τη Μαρία Εκιτζή. Έκαναν δυο γιούς, τον Ιωάννη και τον Κοσμά και μια κόρη 

την Καίτη που παντρεύτηκε τον Ωραιόπουλο και απέκτησαν τρεις γιους. 

Ο πατέρας της Μαρίας Εκιτζή, ο Παντελής (;;) είχε αδελφή την Αικατερίνη που παντρεύτηκε 

τον Ιωάννη Καραϊωσηφόγλου, δηλαδή τους γονείς της Παυλίνας και του Αναστάση 

Καραϊωσηφόγλου. 
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4. Ο Χαράλαμπος Φραγκάκης 
 

παντρεύτηκε στη Χίο (;;) τη Μαρία Σαρηγιάννη και απέκτησαν πέντε παιδιά (Α.Σ.). 
 

1) τον Ιάκωβο Φραγκάκη που παντρεύτηκε την Παυλίνα Καραϊωσήφογλου και 

υιοθέτησαν την Αλίκη Σικιαρίδη που παντρεύτηκε τον Τάκη Σοφιανόπουλο. 

Ο Ιάκωβος τελείωσε το σχολείο στη Χίο και 16 χρονών έφυγε για τη Μερσίνα της Μικράς 

Ασίας, όπου δούλεψε στην εριοβιομηχανία του Τρυπάνη. 

 
Η Παυλίνα 

 

2) τον Αντώνη που απέκτησε τρία παιδιά (α) τον Αλέκο, (β) τον Χαράλαμπο και (γ) τη 

Θάλεια που το 1944 αρραβωνιάστηκε τον Σουηδό Nielson που «μιλούσε» αρχαία 

ελληνικά και που όμως το ίδιο έτος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η Θάλεια έφυγε στη 

Σουηδία και έμεινε κάποια χρόνια με τα «πεθερικά» της. Αργότερα επέστρεψε και 

παντρεύτηκε τον Ζυμάρη από τη Χίο,  

 

3) τη Μαριγώ και  

 

(4) + (5) δύο ακόμη κόρες. 
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5. Ένας Σικιάρογλου 
(περίοδος 1750-1780) αποκτά στην Κερμίρα (μεταξύ άλλων;;;) δυο γιους (μεταξύ 1780-

1820): 

Α) Ο ένας γιος (ο Μιλτιάδης ??) είναι ο πατέρας του Χαράλαμπου Σικιάρογλου που 

παντρεύτηκε τη Μαριγώ Καραϊωσηφόγλου κόρη του Στέφανου και της Ματρόνας.  

Παιδιά του Χαράλαμπου και της Μαριγώς ήταν η Πηνελόπη που αρραβωνιάστηκε τον 

Ζουμπούλογλου, αλλά πέθανε νέα και ο Συμεών ή Συμεωνάκης του οποίου το επίθετο 

έγινε Σικιαρίδης όταν ήρθε στην Αθήνα, γύρω στο 1929 -30. Ο Συμεωνάκης, από την 

Κερμίρα, με τη μητέρα και την αδελφή του, πήγαν Κωνσταντινούπολη περί τα μέσα ή 

τέλη του 1890. 

Β) Ο δεύτερος γιος απέκτησε (μεταξύ άλλων;;;) δυο γιους (Φ.Κ.):  

1) τον Λάζαρο Σικιάρογλου που παντρεύτηκε τη Θεοπίστη και απέκτησαν 4;; παιδιά: i) 

τον Aβραάμ που παντρεύτηκε τη Μαριάνθη και απέκτησαν 9 παιδιά, με  μεγαλύτερη την 

Ευμορφία που παντρεύτηκε τον Αλέξη Συμεώνογλου, γιο του Σαράντη που ήταν πρώτος 

ξάδελφος των Αλέξανδρου και Αριστείδη, ιδρυτών των Μύλων Αγίου Γεωργίου, ii) την 

Αναστασία που παντρεύτηκε τον Χαρίτωνα Παπάζογλου και απέκτησαν 5 παιδιά, iii) τον 

Μιχαλάκη (τρία παιδιά) και iv) τον Κωστή και  

2) τον Ιάκωβο, τον πατέρα του Βασίλη Σικιάρογλου (1857-1939) που με τη σειρά του 

παντρεύτηκε την Αναστασία Παπαδοπούλου (την αδελφή του Αρεοπαγίτη Αβραάμ που 

παντρεύτηκε τη Σοφία την κόρη του Στέφανου Καραϊωσήφογλου) και απέκτησαν 7 

παιδιά: i) την Σοφία, ii) τον Σίμο που παντρεύτηκε την Έλλη Αμπάζογλου, iii) τον 

Φιλάρετο, iv) την Ιφιγένεια, v) την Ανδρομάχη, vi) την Όλγα που παντρεύτηκε τον 

Ιωσήφ Αμπάζογλου, αδελφό της γυναίκας του αδελφού της Σίμου και vii) τον Αλέκο που 

παντρεύτηκε την Ελένη Παπαλεξοπούλου, ανιψιά της Έλενας Βενιζέλου. 

Ο Λάζαρος και ο ξάδελφός του Χαράλαμπος μάλλον έζησαν κυρίως στην Κερμίρα. Όμως 

τα παιδιά τους ‘πήραν τους δρόμους’. Ο μεν Αβραάμ του Λάζαρου κατέληξε στα Άδανα, 

(όπου φαίνεται πως και ο Χαράλαμπος παντρεύτηκε τη Μαριγώ Καραϊωσήφογλου), όπου 

παντρεύτηκε τη Μαριάνθη, με την οποία το 1908 μετακόμισαν στη Μερσίνα για τις 

δουλειές του μεγαλο-επιχειρηματία Αβραάμ. Ο δε Συμεωνάκης του Χαράλαμπου 

κατέληξε με τη μητέρα του στην Πόλη, πριν από το 1900. Το 1921 ο Αβραάμ με την 

οικογένειά του έμειναν στη Χίο για λιγότερο από ένα χρόνο, επειδή εκεί ζούσαν τα 

αδέλφια της Μαριάνθης και το 1922 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. 
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Ξάδελφος (α’ ή β’ ή γ’ !!) του Αβραάμ και του Συμεωνάκη ήταν ασφαλώς και ο Ηλίας 

Σικιάρογλου που παντρεύτηκε τη Δέσποινα και απέκτησαν 6 κόρες. Από αυτές, η Αλίκη, 

παντρεύτηκε το Γιάννη, έναν από τους γιούς του Αβραάμ !!! 

 

6. Ο Αβραάμ Καρακάσογλου 
φαίνεται πως είχε τουλάχιστον πέντε παιδιά: 

 

(α) ο πρώτος (ίσως Ιωάννης) ήταν πατέρας του πατέρα (ίσως Ιωσήφ) της Ολυμπίας που 

παντρεύτηκε το Νικόλα Εκιντζή και της Ουρανίας που παντρεύτηκε τον Κλεόβουλο 

(γονείς του Μποστ) 

(β) η δεύτερη ήταν η Αννή (1827 - ??) που παντρεύτηκε τον Ιωάννη (Γιοβανάκη) 

Τιφτικτσόγλου 

(γ) η τρίτη ήταν η Βηθλεέμ που παντρεύτηκε τον κελ Χαρελέμ και πέθανε μάλλον το 

1860 

(δ) η τέταρτη ήταν η Ελένη που έκανε δυο γάμους: τον πρώτο με τον Συμεών 

Χυτήρογλου (γιος τους ο Ισάκ) και ο δεύτερος με το Νικολάκη (???) 

(ε) ο Ζαχαρίας που παντρεύτηκε τη Βηθλεέμ (ίσως κόρη Σικιάρογλου) και απέκτησαν τη 

Μαρία (1866 - 1934), που μάλλον ήταν εξάδελφη του Χαράλαμπου, παντρεύτηκε τον 

Νίκο Κιρεμιτζόγλου και απέκτησαν 5 παιδιά: την Ελένη που πέθανε 4 χρόνων, τον 

Ιορδάνη, το Ζαχαρία, τη Βηθλεέμ και το Θεολόγο που παντρεύτηκε τη Σοφία 

Παπαδοπούλου και απέκτησαν κόρη τη Μαίρη που παντρεύτηκε τον Βάθη και 

απέκτησαν το Γιάννη και το Μάριο (μαρτυρία Μαίρης Βάθη).  

 

Ο Γιοβανάκης αναφέρει και τον Φιλός Καρακάσογλου (μάλλον ως αδελφό του Αβραάμ).   

Ο Αν. Λεβίδης αναφέρει ένα Βασίλειο Φιλοθεΐδη Καρακάσογλους και ένα Γεώργιο Β. 

Καρακάσογλου που ζούσαν στην Υοσγάτη περί το 1880. Επίσης αναφέρει έναν Δημήτριο 

Καρακάσογλους που ζούσε στην Αμισό (Σαμψούντα) την ίδια εποχή !!! 
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7. AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή  
 
«Θα πιούμε το αίμα σας!» κι ακόνιζαν τα μαχαίρια τους  
4301821 
Κεντρική - Νότια Μικρασία Περιφέρεια Καισάρειας Κερμίρα  
 
H Κερμίρα (τουρκ. Germir) βρίσκεται 7 χλμ. A-BA της Καισάρειας 
σε μια από τις πολλές βόρειες χαράδρες του βουνού Τεκίρι. Οι 
κάτοικοί της ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (62 οικογένειες - 211 
άτομα), Τούρκοι (1.000 άτομα περίπου) και Αρμένιοι (δεν υπάρχει 
ακριβής αριθμός στα δελτία του K.M.Σ.). H Κερμίρα ήταν 
μουχταρλίκι και υπαγόταν στο μουδουρλίκι της Μουταλάσκης, 
στο καϊμακαμλίκι και μουτεσαριφλίκι της Καισάρειας και στο 
βαλελίκι της Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη της 
Καισάρειας. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και 
τουρκικούς οικισμούς.  

 
(Μαρτυρία Μαρίας Πορλόγλου Ή Κοσμίδου, Νίκαια - αποσπάσματα)  
 
Στα μέρη μας είχαμε πίστη, παιδί μου, και ο Θεός με τα σημάδια του μας 
έδειχνε το καλό και το κακό.  
Ήμουνα δέκα χρονώ, και είδα τον κομήτη. Ένας μεγάλος δίσκος. H όψη του 
ήταν σαν φωτεινό άστρο. Πίσω του είχε μια ουρά από λουρίδες, λουρίδες 
στενές και φωτεινές.  
Μου έκαμε εντύπωση. Ήμουνα μικρή τότε και κάθε λίγο ανέβαινα στο δώμα 
να τον δω. Έβγαινε το βράδυ κι ως τα μεσάνυχτα. Δυό μήνες βάσταξε αυτό. 
Σταυροκοπιούνταν οι μεγάλοι. «Θε μου, βγάλε το σε καλό». Πίστευαν πως 
ήταν κακό σημάδι και παρακαλούσαν. Είχαν δίκιο. Ύστερα από λίγους 
χρόνους βγήκε η σφαγή των Αρμεναίων στην Καισάρεια. Έγινε μεγάλο κακό 
εκεί. Το περιμέναμε κι εμείς.  
Τότε μας έσωσαν οι τρεις άγιοι του χωριού μας. Οι άγιοι Θεόδωροι και ο άγιος 
Γεώργιος. Ολοφάνερο το είχε δει το όνειρο ο άντρας μου και βγήκε. Οι δικοί 
μας, ηλικιωμένοι Τούρκοι, δεν έκαναν κακό. Οι νέοι όμως «θα πιούμε το αίμα 
σας!» κι ακόνιζαν μπροστά μας τα μαχαίρια τους. «Θα σας κομματιάσομε». Κι 
είχαν γεμίσει τα λιοτριβειά τους με μαχαίρες και μπαρούτι. Είχε ο πατέρας 
μου έναν Τούρκο. Πήγε να του ζητήσει βοήθεια. Οι καλοσύνες που του 
κάμαμε μας έδιναν την ελπίδα πως θα θελήσει να μας σώσει. Του ζήτησε 
προστασία. «Πολυχρόνη», του είπε ο Τούρκος. «Το τομάρι του σκύλου 
γίνεται πετσί; Δε γίνεται. Το ίδιο κι ο παλιός εχθρός δεν μπορεί να γίνει φίλος. Ο προφήτης μας με τον προφήτη 
σας είναι εχθροί. Κι εμείς εχθροί είμαστε. Δεν μπορώ να σε κρατήσω στο σπίτι μου».  
Γυρίσαμε στο σπίτι. Ανάψαμε το κυρσύ. Ταχτοποιήσαμε τις κούνιες με τα μωρά, ξαπλώσαμε και κοιμηθήκαμε. 
«Ας γίνει το θέλημα του Θεού».  
Είχαμε πίστη στο Θεό, κι ο Θεός δεν μας άφησε να χαθούμε.  
Ξεκίνησαν οι Καισαριώτες να 'ρθουν να μας σφάξουν. Πήγαιναν κι οι δικοί μας Τούρκοι να τους υποδεχτούν. 
Μπαίνανε οι ξένοι στο χωριό. Λίγο ακόμη και θα 'χαμε την καταστροφή. Στην τοποθεσία Ενετζέκ βρίσκονταν, 
άρχιζαν τα πρώτα σπίτια. Εκεί σταμάτησαν. Ένα ψηλό τείχος σηκώθηκε μπροστά τους. Ένας δεν μπήκε στο 
χωριό. Γυρίζουν πίσω. Το είδαν κι οι δικοί μας Τούρκοι και δεν μας άγγιξαν.  
Πίστευαν πολύ στη δύναμη της πίστης μας οι Τούρκοι κι έτρεμαν τους αγίους μας. Σωθήκαμε τότε, κι εμείς κι οι 
Αρμεναίοι. Κι άλλα κακά, κι άλλες σφαγές. Και πάλι ο κομήτης, κι άλλοι πόλεμοι, το μπαλκάν μουαρεπέ*, το 
Σεφέρ Μπεϊλίκ** ήρθαν για να μας δείξουν την οργή του Θεού. Και μόνο αυτά; Δεν είχαμε ξεκουραστεί καλά 
καλά από το Σεφέρ Μπεϊλίκ και ήρθε άλλο κακό. Ο ουρανός σκοτείνιασε. Σκεπάστηκε ο ήλιος. Σύννεφο έμοιαζε, 
σύννεφο δεν ήταν. Βροχή δεν έπεφτε. Τρομάξαμε και μπήκαμε μέσα. Άρχισαν να πέφτουν σαν σαΐτες κάτι 
ζωντανά. Ήταν ακρίδα και άλλο ένα ζωντανό που έμοιαζε με την ακρίδα. Έπεσαν πάνω στα σπαρτά. «Οργή 
Θεού, οργή Θεού!» λέγαμε και κάναμε το σταυρό μας. Με προσευχές ζητούσαμε στην αρχή να τη διώξουμε. 
Αυτό μας έφερε τη μεγάλη πείνα. Τρία χρόνια υποφέραμε....  
Μια μέρα ακούσαμε πως οι Έλληνες χτύπησαν τη Σμύρνη. Οι Τούρκοι άρχισαν να μας αγριοκοιτάζουν. 
Τριγύριζαν τα σπίτια μας, πιο πολύ τις γυναίκες. Από τις εφτά το βράδυ κλεινόμασταν μέσα. Περνούσαν οι 

 

Ο Τούρκος πληρεξούσιος, 
γερουσιαστής Χααντί Πασάς ενώ 
υπογράφει τη συνθήκη των 
Σεβρών (« Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους»)  
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Τούρκοι μεθυσμένοι, πετούσαν πέτρες στις πόρτες μας και τις κλωτσούσαν. Αυτά τα έκαναν οι νέοι. Οι γέροι μάς 
αγαπούσαν και τους εμπόδιζαν.  
Όσο προχωρούσε ο ελληνικός στρατός, τόσο τραβούσαν οι Τούρκοι τους δικούς τους. Γέμισαν τα χωριά μας 
Τούρκους στρατιώτες. Πιάσαν όλα τα μεγάλα κτίρια, σχολεία και μεγάλα σπίτια. Κι είχαμε πολύ μεγάλα σπίτια 
στην Κερμίρα.  
Από την καταστροφή της Σμύρνης κι ύστερα έπεσε ένα φοβερό σημάδι στην Κερμίρα. Δε λένε, οι κοικουβάγιες 
φέρνουν την καταστροφή; Το χωριό μας τότε γέμισε από κουκουβάγιες. Τη νύχτα ανατρίχιαζες να τις ακούς να 
κλαίνε πάνω από το σταυρό του τρούλου της εκκλησίας και πάνω στις στέγες των σπιτιών μας.  
Και δεν ήταν μόνο αυτό. Πηγαίναμε την ημέρα στην εκκλησία. Ακούαμε τον Επιτάφιο και τις εικόνες να τρίζουν, 
σα να τα έσκιζε κανένας. Φόβος και τρόμος μας έπιανε. Μια μέρα πήγε ο παπάς στην εκκλησία. Έλεγε τον 
εξάψαλμο. H εικόνα της Παναγίας άρχισε να τρίζει τόσο δυνατά, που ο παπάς πετάχτηκε τρομαγμένος και 
φώναζε: «Ήμαρτον Παναγία μου! Ήμαρτον Παναγία μου!». Ήρθαν οι καταστροφές.  
Έπεσε η Σμύρνη. Μια μέρα οι Τούρκοι πήγαν στην εκκλησία μας. Κατέβασαν το δικέφαλο αετό. Τον είχαμε στην 
πρόσοψη της εκκλησίας. Διαδόθηκε πως όσα παιδιά δε φύγουν ως το τέλος του 22, θα τα κρατούσαν οι 
Τούρκοι. Από φόβο πολλά παιδιά σηκώθηκαν και έφυγαν. Τότε έφυγε κι ο γιος μου που ήταν δεκαεφτά χρονώ.  
Σε λίγο ήρθε η είδηση της Ανταλλαγής. Το θέλαμε να 'ρθούμε. Άκουσες πόσα είδαν τα μάτια μας και πόσα 
άκουσαν τα αυτιά μας. Μόνο οι γριές άφηναν με πόνο την Κερμίρα. Μάιος - Ιούνιος ήταν. Μας ήρθε ειδοποίηση 
από την Καισάρεια. «Να ετοιμαστείτε, γιατί φεύγομε». Λειτουργηθήκαμε και κοινωνήσαμε όλοι.  
H επιτροπή μας άρχισε να μαζεύει τα πράγματα της εκκλησίας. Τα βάλαμε σε μεγάλες κάσες. Πολυέλαιους 
ασημένιους, μανουάλια, όλα τα φέραμε. Καταστρέψαμε μόνο τις μικρές εικόνες. Τι ασήμι ήταν εκείνο! Μέχρι 
τους δίσκους που μαζεύαμε τα λεφτά τους είχαμε ασημένιους. Τι πλούτη! Τι πλούτη! Μεγάλες περιουσίες είχαν 
δώσει στην εκκλησία αυτοί που ξενιτεύονταν: Εφτά πολυέλαιους ασημένιους. Δεκατέσσερα άγια ποτήρια. Όλα 
μας ήσαν μεγάλης αξίας. Τα φέραμε και τα παραδώσαμε στο κράτος. Στο Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται ένα άγιο 
ποτήριο δικό μας... Στο ίδιο μουσείο βρίσκεται και ένας Επιτάφιός μας, μεγάλης αξίας...  
Τα δικά μας τα πράματα, όσα δεν μπορούσαμε να τα φέρομε, τα πουλούσαμε σε πολύ χαμηλή τιμή.  
Ένα μήνα πριν φύγομε ήρθαν οι Τούρκοι πρόσφυγες. Ήσαν πολύ χωριάτες και ασουλούπωτοι. Ήρθαν από της 
Μακεδονίας τα μέρη. Εμείς από φόβο μαζευτήκαμε στα σπίτια που είχαν άντρες. Οι ντόπιοι Τούρκοι δεν τους 
δέχτηκαν καλά. Φεύγανε από κοντά τους.  
Ο Τούρκος δήμαρχος φρόντισε και τους ταχτοποίησε σε σπίτια και τους έδωσε και τα χωράφια να τα 
δουλεύουν. Τα χωράφια μας τα δίναμε μισακά στους Τούρκους. Τα τελευταία χρόνια σταμάτησαν να μας δίδουν 
το μερδικό μας. Ζούσαμε από τα πράγματα που πουλούσαμε κι από τα χρήματα που έστελναν απέξω οι δικοί 
μας.  
Στείλαμε στη Μερσίνα, μπροστά από μας, τα πράγματά μας. Μήνες πριν είχαν φύγει οι πλούσιοι, όσοι είχαν τη 
δύναμη να πληρώσουν. Στο κέντρο του χωριού... μαζεύτηκαν όλοι για να φύγομε... Ως το Ενετζέκ, έξω από το 
χωριό, μας έφεραν οι Τούρκοι. Κλαίγανε. Μας αγκάλιασαν, μας φίλησαν και ζήτησαν να τους γράφομε  
Περάσαμε από την Καισάρεια, μα δε μείναμε. Στη Νίγδη σφράγισαν τα χαρτιά μας. Φτάσαμε στο Ουλούκισλα. 
Εδώ μείναμε σε σκηνές μια βραδιά. Την άλλη μέρα φύγαμε με φορτηγό τρένο. Στο Γένιτζε σταθήκαμε μερικές 
ώρες. Εδώ τα Τουρκοπαίδια πετροβολούσαν το τρένο. Το βράδυ φτάσαμε στη Μερσίνα. Την άλλη μέρα, 
βιαστήκαμε να πάμε να δούμε τι πράμα ήταν η θάλασσα. Πρώτη φορά βλέπαμε. Φόβος μας έπιασε. Ήμουνα με 
τις δυο κόρες μου. Τρεις γυναίκες έρημες. Πώς θα παίρναμε το μπαπόρι; Πώς θα ταξιδεύαμε;  
Στη Μερσίνα μας ήρθαν και χρήματα από το μικρό μου αδελφό που ήταν εγκατεστημένος εδώ****.  
M' αυτά πληρώσαμε σε ιταλικό πλοίο και ήρθαμε. Βγήκαμε στο παλατάκι του Πειραιά. Εκεί σκορπίσαμε. Εγώ είχα 
μαζί μου τη διεύθυνση της θείας μου.  
Πέρασε λίγος καιρός και πήρα χρήματα από τα παιδιά μου· βρίσκονταν στην Αμερική. Τώρα ζούσαμε με τη 
βοήθειά τους.  
Έστειλα την κόρη μου στην Εμπορική. Τέλειωσε. Αγοράσαμε και το σπιτάκι μας και ζούμε καλά.  
20, 26, 27.5.1955  
 
* Βαλκανικός Πόλεμος  
** Ευρωπαϊκός Πόλεμος  
*** θυσία  
**** στην Αθήνα 
 
H σφαγή των Αρμενίων  
Μετά από την ακρίδα άρχισαν πάλι οι Τούρκοι να κυνηγούν τους Αρμεναίους. Τους βρήκαν αφορμή πως ήθελαν 
να ξεσηκωθούν. Άρχισαν να σφάζουν, να εξορίζουν, να βασανίζουν. Τότε αλλαξοπίστησαν μερικοί για να 
γλιτώσουν. Πήγαιναν στο τζαμί, κι οι γυναίκες φόρεσαν φερετζέ. Τους Αρμεναίους του χωριού μας όλους τους 
εξόρισαν. Ένα πρωί περνούσαν από το χωριό μας Αρμεναίους που πήραν από άλλα χωριά. Τους είχαν στη σειρά 
με χειροπέδες. Ήσανε όλοι άνδρες... Όλους αυτούς τους σφάξανε. Κανένας δε γύρισε. Μετά από τους άνδρες 
μάζεψαν όλα τα γυναικόπαιδα του χωριού. «Κρύψτε μας, βοηθήστε μας». Φεύγαμε από κοντά τους. Όποιος 
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τους βοηθούσε, τον πιάνανε κι αυτόν. «Αμάν ένα ποτήρι νερό! Αμάν μια σταγόνα νερό!». Δεν τους άφηναν οι 
τσανταρμάδες να πιούν. Κι ήταν Ιούλιος μήνας και μεσημέρι. Λιγοθυμούσαν κι έπεφταν. Πολλές κρατούσαν και 
τα μωρά τους. Οι τσανταρμάδες ανεβοκατέβαζαν με το παραμικρό το βούρδουλα. Πολλές πέθαιναν. Ήταν 
σπαραγμός. (Αμάν, αμάν, παιδί μου, ας μην τα θυμούμαστε αυτά).  
Ήταν σημεία όλα αυτά από το Θεό. Σημεία, ώσπου να φτάσομε και βαρύτερες πληγές για τις αμαρτίες μας. 
«Προσφέρετε θυσία να μη γίνει το κακό»  
 
Είχαμε μιάν, την Καλλίστη Εβλιάογλου. Ήταν πολύ θρησκευτική 
γυναίκα. Ζούσε μέσα στους Τούρκους. Δεν τους φοβούνταν. 
Αυτοί την τρέμανε και την προσέχανε. (Πέθανε στη 
Θεσσαλονίκη). Φοβόντουσαν την κατάρα της, γιατί τους έπιανε. 
Μια φορά ένας Τούρκος πήγε στον κήπο της και της έκοψε ένα 
δένδρο. «Χριστέ μου, κεραυνός να τον κάψει». Δεν πέρασαν 
σαράντα μέρες. Πήγαινε μια μέρα σ' ένα άλλο χωριό. Τον 
έπιασε βροχή. Απάνω του έπεσε ο κεραυνός και τον έκαψε. Από 
τότε όλοι την έβλεπαν με φόβο. Δεν τολμούσαν να την 
πειράξουν.  
H Καλλίστη Εβλιάογλου είδε από πριν την καταστροφή της 
Σμύρνης. Πήγε στον παπά και του το είπε. Του είπε να κάμει 
κουρπάν***, για να μη γίνει το κακό.  
- Τώρα δεν έχομε θυσίες· έχομε λειτουργίες, της είπε ο παπάς.  
- Τότε να κάμεις σαράντα λειτουργίες.  
Πάλι δεν την άκουσε ο παπάς. Το είδε εκείνη στον ύπνο της, για 
τρίτη φορά: «Προσφέρετε θυσία, γιατί χάνετε». Το είπε, δεν 
ακούστηκε.  
Τότε εγώ έσφαξα κάτι κοκοράκια, έκαμα πιλάφι και το μοίρασα. 
Το είδε πάλι αυτή το όνειρο κι ήρθε και μου είπε. «Έκαμες 
αυτό. Δεν έγινε δεχτό. Θυσία μου ζητούν, κι αν δεν κάμομε, θα 
καταστραφούμε», όπως και καταστραφήκαμε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή H φτωχή Eλλάδα πού να βρει λεφτά να μας πληρώσει;  
4301669 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισάρειας. Κερμίρα.  
 
H Κερμίρα (τουρκ. Germir) βρίσκεται 7 χλμ. A-BA της 
Καισάρειας σε μια από τις πολλές βόρειες χαράδρες του 
βουνού Τεκίρι. Οι κάτοικοί της ήταν Έλληνες 
τουρκόφωνοι (62 οικογένειες - 211 άτομα), Τούρκοι 
(1.000 άτομα περίπου) και Αρμένιοι (δεν υπάρχει 
ακριβής αριθμός στα δελτία του K.M.Σ.). H Κερμίρα ήταν 
μουχταρλίκι και υπαγόταν στο μουδουρλίκι της 
Μουταλάσκης, στο καϊμακαμλίκι και μουτεσαριφλίκι της 
Καισάρειας και στο βαλελίκι της Άγκυρας. 
Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη της Καισάρειας. 
Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και 
τουρκικούς οικισμούς.  

(Μαρτυρία ΠαΪσιου Κιρεμιτζόγλου, Ηράκλειο Αττικής - αποσπάσματα)  
 

H Λέσχη των κυνηγών, στρατηγείο της 
ελληνικής διοίκησης, μετά την καταστροφή. 
(«Σμύρνη, η μητρόπολη του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού»)  
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Πριν ένα χρόνο μάθαμε ότι θα γίνει Ανταλλαγή... Και από τη 
Μητρόπολη της Καισάρειας μάθαμε για την Ανταλλαγή. Μια ώρα από 
μας είναι η Καισάρεια. Ήρθε μια μέρα στην Κερμίρα ο δεσπότης 
Γερβάσιος... Ήμουνα τότε επίτροπος της εκκλησίας των Αγίων 
Θεοδώρων. Μου λέει ο δεσπότης: «Παΐσιες, μετά ένα χρόνο θα γίνει 
Ανταλλαγή. Σιγά σιγά να ετοιμάσετε τα υπάρχοντα της εκκλησίας. Να 
ετοιμάζεστε και στα σπίτια».  
Αργότερα ήρθε στην Κερμίρα μια τριμελής επιτροπή: Ένας Τούρκος, 
ένας Έλληνας, ένας Ολλανδός.  
Όταν βγήκε η φήμη της Ανταλλαγής, ο κόσμος χάρηκε. Νομίζαμε ότι 
το κράτος το ελληνικό θα μας ταΐζει μέλι και γάλα! Ότι δήθεν θα 
αναλάβει ο Ερυθρός Σταυρός τις χήρες και τα ορφανά!  
Χάρηκαν και οι Τούρκοι, επειδή θα φεύγαμε. Νόμιζαν ότι θα έχουν τα 
σπίτια μας και τα χωράφια μας. Όταν άκουσαν όμως ότι θα έρθουν 
Τούρκοι της Ελλάδας και θα τα πάρουν αυτοί, συγχύστηκαν.  
Κάθε λίγο και λιγάκι ερχόταν γραφτή εντολή από τη Μητρόπολη: Έτσι 
θα βαδίσετε, έτσι θα κάνετε... Έγινε πενταμελής επιτροπή στην 
Κερμίρα...  
Ερχόταν ο κόσμος στην επιτροπή, για να δηλώσει την ακίνητη 
περιουσία του. Έφερνε τους τίτλους ιδιοκτησίας· γινόταν έλεγχος. Τους δίναμε έντυπα και τα συμπλήρωναν. 
Εγώ ο κουτός δεν έγραψα την περιουσία μου. Είπα: H φτωχή Ελλάδα πού να βρει λεφτά να μας πληρώσει; Τι 
κατάλαβαν αυτοί που πήραν αποζημίωση; Πήραν έτοιμα λεφτά, τα φάγανε. Εγώ με τον ιδρώτα μου, με τη 
δουλειά μου κέρδισα λεφτά...  
Οχτώ μήνες προτού να φύγουμε ήρθαν οι Τούρκοι πρόσφυγες από την Ελλάδα. Σαν γύφτοι ήταν και χειρότεροι. 
Απολίτιστοι, βάρβαροι, ελεεινοί και τρισάθλιοι. Από τη Μακεδονία ήταν. Ελληνικά δεν ήξεραν. Σε άδεια σπίτια 
έμεναν. Αλλά και στα κατοικημένα μεγάλα σπίτια έμεναν· τους είχαμε παραχωρήσει δωμάτια. Τεμπέληδες 
άνθρωποι ήταν. Γκρέμιζαν τα κουφώματα των σπιτιών. Οι ντόπιοι Τούρκοι τούς κοίταζαν με άγριο μάτι. Έλεγαν: 
«Μας γέλασε ο Βενιζέλος σ' αυτήν την πολιτική. Μας έστειλε άχρηστους ανθρώπους. Ούτε έμποροι είναι ούτε 
τίποτε». Και πραγματικά έτσι ήταν.  
Την κινητή περιουσία μας την εκποιήσαμε ελεύθερα. Έρχονταν Τούρκοι της Καισάρειας και ντόπιοι του χωριού 
μας και αγόραζαν ό,τι τους πουλούσαμε: Μπακιρικά, χαλιά, ζώα, οικιακά σκεύη. Πιάναμε καλή τιμή· δε μας 
αδίκησαν.  
Πήγαμε στην Καισάρεια. Προτού να φύγουμε για την Ελλάδα (τέλη Αυγούστου του 1924 ήταν), καταστρέψαμε 
όλες τις αγιογραφίες της εκκλησίας, για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Με σκεπάρνια και κασμάδες, 
όσο μπορούσαμε πιο ψηλά ξύσαμε τις ζωγραφιές των αγίων στους τοίχους. Τις πασαλείψαμε με ασβέστη. Ήταν 
εντολή του δεσπότη.  
Στη Μερσίνα πετάξαμε τα φέσια και τα καλπάκια μας. Εγώ απ' τη χαρά μου φόρεσα τραγιάσκα. Φύγαμε με το 
πλοίο «Παντελής». Καλό φορτηγό ήταν. Στ' ανοιχτά βρισκόταν· με βάρκες πήγαμε ως εκεί. Πολύν κόσμο είχε 
μέσα· ήταν τέσσερις χιλιάδες ψυχές.  
Τρεις μέρες ταξίδι κάναμε ως τον Άι-Γιώργη στον Πειραιά. Κατευθείαν πήγαμε. Στον Άι-Γιώργη περάσαμε από 
καραντίνα. Μείναμε εκεί δεκαπέντε μέρες σε τσαντίρια...  
Εμάς ήρθε το «Ισμήνη» και μας πήγε στην Εύβοια. Οι Προκοπιώτες κατέβηκαν στη Χαλκίδα· απ' εκεί πήγαν στο 
Αχμέτ Αγά. Εμάς μας κατέβασαν στη Λίμνη.  
16. 12. 1958  
 
 
  

Ο αρχιστράτηγος A. Παρασκευόπουλος 
και το επιτελείο του («Χρονικό 
Μικρασιατικού Πολέμου, 1919-1922»)  
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AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή «Kόψαν τους Aρμεναίους, αύριο θα 'ρθει η σειρά μας»  
4301670 
Μουταλάσκη.  
 
H Μουταλάσκη (τουρκ. Talas) είναι πόλη που βρίσκεται 8 
χλμ. NA της Καισάρειας στις βορειοανατολικές υπώρειες του 
Διδύμου. Το 1924 είχε 191 οικογένειες (843 άτομα) Ελλήνων 
τουρκόφωνων και 4.000 περίπου Τούρκους. H Μουταλάσκη 
ήταν μουδουρλίκι και υπαγόταν στο καϊμακαμλίκι και 
μουτεσαριφλίκι της Καισάρειας και στο βαλελίκι της Άγκυρας. 
Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη της Καισάρειας. Είχε 
σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και τουρκικούς 
οικισμούς.  

Με τους Τούρκους της πατρίδας μας περνούσαμε καλά  
(Μαρτυρία Μαρίας Δεβλέτογλου, Ηράκλειο Αττικής - αποσπάσματα)  
 
Με τους Τούρκους της πατρίδας μας περνούσαμε 
καλά. Ήσαν φτωχοί και τους παίρναμε στις δουλειές 
μας. Τους πληρώναμε για ό,τι μας έκαναν. Ήμασταν 
κύριοι κι ήσαν δούλοι. Και οι Έλληνες και οι Αρμεναίοι 
ήσαν πλούσιοι. Οι Τούρκοι κυρίους μας έλεγαν.  
Ήρθε μετά ο πόλεμος. Βγήκαν τελάληδες και 
καλούσαν τους στρατιώτες. Ήταν να πάει κι ο 
πατέρας μου στρατιώτης, μα πληρώσαμε και γλίτωσε. 
Άρχισαν οι φασαρίες και οι ταραχές. Κλείσαν τα 
σχολεία. H μια από την άλλη ρωτούσαμε να μάθομε: 
«Θα 'ρθουν σήμερα; Θα μας κόψουν;». Ήμουνα 
μικρή! Πέντε χρονώ θα ήμουνα, στο νηπιαγωγείο 
πήγαινα, κι ήρθαν μια μέρα οι Τούρκοι στην 
Καισάρεια να μας καθαρίσουν. Κρυφτήκαμε στις 
εκκλησές. Έτρεξαν κι οι Τούρκοι της πατρίδας μας να 
μας βοηθήσουν. Δεν άφησαν να μας κάμουν κακό. Ανάγκασαν τους ξένους να φύγουν, κι εμείς γλιτώσαμε.  
Είχαμε μετά τη σφαγή των Αρμεναίων. Κι άλλη φορά τους σφάξανε, μ' αυτή τη φορά έπεσαν απάνω τους, πώς 
να σου το πω, σαν θηρία. Σκοτώνανε, σφάζανε, έστελναν εξορία, τους ανάγκαζαν ν' αλλάξουν πίστη, κι άρπαζαν 
τα κορίτσια τους. Πολλά έτρεξαν σ' εμάς να τα κρύψομε. Και κρύψαμε. Κυνηγούσαν τους Αρμεναίους κι εμείς 
τρέμαμε. «Κόψαν τους Αρμεναίους, αύριο θα 'ρθει η σειρά μας».  
Μια μέρα αρχίσανε να μας χτυπούν κι εμάς. Το περισσότερο έγινε γιατί έμαθαν πως οι Έλληνες έστειλαν 
χρήματα στην Ελλάδα για τον ελληνικό στόλο και το στρατό. Μόλις το έμαθαν οι Τούρκοι άρχισαν να αγριεύουν. 
Έπιασαν τότε στη Σαμψούντα πολλούς Έλληνες και τους έστειλαν εξορία. Οι συγγενείς μας κυνηγήθηκαν τότε 
πολύ. Στο Άκdαγμαdεν πιάσανε έναν ξάδελφο του ανδρός μου. Ήταν πολύ πλούσιος. Κακό δεν είχε κάμει σε 
κανένα. Γι' αυτό, άμα τον φωνάξανε οι Τούρκοι, πήγε μαζί τους πρόθυμα χωρίς κανένα φόβο. Εκείνοι τον πήγαν 
στην Άγκυρα και τον κρέμασαν. «Πλούσιος δεν είναι; κι αυτός στέλνει λεφτά στην Ελλάδα», είπανε, και του 
βάλανε τη θελιά στο λαιμό.  
Περάσανε κι αυτά, κι ακούσαμε μετά πως ήρθαν οι Έλληνες στη Σμύρνη. Άρχισαν να μας έρχονται από την 
Άγκυρα οι οικογένειες των Τούρκων αξιωματικών. Ήρθαν και έμειναν στα σπίτια μας. Κατεβαίναμε από τους 
οdάδες για να καθίσουν εκείνοι. Κείνο τον καιρό είχαμε κρυφή ελπίδα πως θα έρθουν οι Έλληνες να μας 
ελευθερώσουν. Πέρασαν λίγες εβδομάδες κι ακούσαμε την καταστροφή της Σμύρνης...  
Κρύβαμε λίρες μέσα σε βούτυρο. Και σε χουρμάδες  
Στα '22 δώσανε άδεια σε τριάντα μέρες όποιος θέλει να φύγει. Πήραμε τη μεγάλη απόφαση. Να φύγομε. Είχαμε 
αγαναχτήσει τόσο, που τίποτε δεν μπορούσε να μας κρατήσει. Από το σπίτι το δικό μας θα φεύγαμε εγώ, ο 
άνδρας μου, ο αδελφός μου και ο κουνιάδος μου. Οι γονείς μας μένανε. Με πολλές πονηριές καταφέραμε να 
φέρομε λίρες μαζί μας. Τις ράβαμε σε σακουλάκια, μετά ολόκληρο το σακουλάκι το βουτούσαμε μέσα σε κόλλα 
και, όπως η κόλλα ήταν ακόμη υγρή, το χώναμε μέσα σε μαλλιά. Κολλούσαν γύρω γύρω τα μαλλιά και δεν 
καταλάβαινες αν κρύβεται μέσα τίποτα. Ρίχναμε και μέσα σε βούτυρο. Βάζαμε και μέσα σε χουρμάδες.  

 

Ελληνικός στρατός στα ορεινά της Προύσας («Χρονικό 
Μικρασιατικού Πολέμου, 1919-1922»)  
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Με το ιταλικό βαπόρι ήρθαμε στη Χίο. Από κει, με ελληνικό φτάσαμε στον Πειραιά. Τα εισιτήριά μας τα 
πληρώσαμε για να 'ρθούμε. Στην Αθήνα με δικά μας λεφτά φτιάξαμε μια παράγκα και μπήκαμε. Εμείς καραντίνα 
δεν είδαμε.  
Όλα μας φαίνονταν όμορφα. Φέραμε τα λεφτά μας, είχαμε την ελευθερία μας και ήμασταν πολύ 
ευχαριστημένοι...  
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Πώς ν' αφήναμε τα σπίτια! Tα χτήματα!  
4301514 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισάρειας. Ανδρονίκι (Endurluk). 
  
Το Ανδρονίκι βρίσκεται 11 χλμ. NA της Καισάρειας στις βόρειες 
υπώρειες του βουνού Τεκίρι, γύρω στα 4 χλμ. N της κορυφής 
του Διδύμου. Το χωριό είναι κτισμένο μέσα σε ανώνυμη 
ρεματιά. Οι κάτοικοί του ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (53 
οικογένειες - 145 άτομα) και Τούρκοι (150 άτομα). Το 
Ανδρονίκι ήταν μουχταρλίκι και υπαγόταν απευθείας στο 
καϊμακαμλίκι της Μουταλάσκης, στο μουτεσαριφλίκι της 
Καισάρειας και στο βαλελίκι της Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκε 
στη μητρόπολη της Καισάρειας. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με 
ελληνικούς και τουρκικούς οικισμούς.  

Εσάς σας αγαπούσαμε και σας αγαπούμε  
(Μαρτυρία Ουρανίας Ζαχαριάδη, Νίκαια)  
 
Πολλά χρόνια πριν από τον πόλεμο που κάμαμε με 
τους Τούρκους, φάνηκε στον ουρανό ένας σταυρός 
από μεγάλα και μικρά άστρα κι ακούστηκε μια βουή. 
Είπαν τότε «πόλεμος θα γίνει». Εγώ δεν τον είδα το 
σταυρό, αμά τη βουή την άκουσα.  
Σε λίγο τούμπανα χτυπήσανε για να παίρνουνε 
στρατιώτες  
............  
 
Σ φ α γ έ ς A ρ μ ε ν α ί ω ν  
Πριν το Σεφέρ Μπεϊλίκι*, κυνήγησαν τους 
Αρμεναίους.  
Δεν είχαμε Αρμεναίους στο Ανδρονίκι, αμά στα 
Άδανα, που ήτον ο γαμπρός μου, μας έλεγε πως 
ήτον μεγάλο το κακό. Όλους τους Αρμεναίους τα 
σπίτια τα κάψανε και με τους Αρμεναίους 
χτυπήθηκαν. Οι Αρμεναίοι κρυμμένοι μέσα σε υπόγεια χτυπούσαν τους Τούρκους και οι Τούρκοι πάλι τους 
έσφαζαν όπου τους έβρισκαν.  
Οι Έλληνες όλοι ήσαν κλεισμένοι σε κάποιο ελληνικό σπίτι. Εκεί σήκωσαν σημαία: «εδώ Έλληνες είναι» έδειχνε... 
Στο μαγαζί του γαμπρού μου, στο υπόγειο, είχε κρυφτεί ένας Αρμένης. Από το παράθυρο του υπογείου σκότωνε 
όποιο Τούρκο περνούσε. Οι Τούρκοι θαρρούσαν πως ήταν ο γαμπρός μου που σκότωνε και ήσαν αγριεμένοι. 
Στο τέλος έσπασαν το μαγαζί, βρήκαν τον Αρμένη, τον έσφαξαν κι έκαψαν και το μαγαζί. Αυτά έγιναν στα 
Άδανα. Αρμεναίους είχε και στην Καισάρεια και στο Τουλούς. Μάθαμε, αυτούς τους κάμαν εξορία. Κάμποσοι 
Αρμεναίοι, ακούσαμε, έγιναν Τούρκοι και δεν εξορίστηκαν. Μα πάλι λέγανε πως από μέσα ήσαν Αρμεναίοι.  
......................  
Το Εντιρλίκ, ήτον ένα εξοχικό μέρος της Καισάρειας, πολύ όμορφο και πολύ πλούσιο. Τι καρύδια ήταν εκείνα! Τι 
μήλα! Ήταν και μια καρυδιά του Ανδρόνικου Τεστιμίρογλου. Πέντε άνδρες χρειάζονταν για να αγκαλιάσουν το 
κορμί της. Πέντε έξι οικογένειες μοιράζονταν τα καρύδια της. Όλο το σόι των Τεστιμίρογλου.  
Αυτή η καρυδιά γέννησε μέσα της μια ουσία που την έλεγαν ουρ. Αυτή η ουσία φωτογράφιζε τη φύση. 
Περνούσε κοπάδι, το φωτογράφιζε. Περνούσε άνθρωπος, τον φωτογράφιζε. Ήρθαν μια μέρα Εγγλέζοι και 
έδωσαν στους Τεστιμίρογλου 50 χρυσές λίρες να το αγοράσουν. Δεν το έδωσαν όμως εκείνοι, γιατί το δένδρο 

 

Πάνορμος. Το πλήθος στην προκυμαία περιμένει την άφιξη 
του βασιλιά Αλέξανδρου. (Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών)  
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κατέβαζε πολύ καρπό. Μετά σάπισε. Ο κορμός μέσα έγινε κούφιος και ολόκληρος άνθρωπος μπορούσε να κάτσει 
μέσα.  
Τέτοιο πλούσιο μέρος ήταν το Εντιρλίκ. Τέτοιο πλούσιο και τέτοιο όμορφο, που οι ξένοι ήρχονταν το καλοκαίρι 
και έμεναν· και θαύμαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια για τα μήλα που είχαν στο πρόσωπο.  
Οι Τούρκοι σ' εμάς ήταν καλοί. Δε μας πείραζαν. Ούτε αλλάξανε με τον πόλεμο της Σμύρνης.  
Κάποια μέρα άρχισαν να λένε. «Θα φύγομε, θα φύγομε. Θα γίνει Ανταλλαγή». Δυο χρόνια είχαμε αγωνία. Πώς 
να αφήναμε εκείνα τα σπίτια! Εκείνα τα χτήματα! Εκείνη την εκκλησία! Τι εκκλησά! Τέτοια εκκλησά αλλού δεν 
είδα. Εδώ δε βρίσκεται».  
Τελευταίος χρόνος ήταν που μέναμε στο χωριό. Εκείνη τη χρονιά, αυτό το κάναμε κάθε χρόνο, πήραμε φαγητά, 
γιαούρτια, παστρουμάδες, φρούτα κι ό,τι άλλο, τόσα που δεν πήραμε ποτέ, σαν να θέλαμε να φάμε και για τους 
χρόνους που θα λείπαμε, και ανεβήκαμε στον Άι-Γιώργη, πάνω στο βουνό. Λειτουργηθήκαμε, τραγουδήσαμε, 
χορέψαμε και ξανά δεν πήγαμε.  
Μια μέρα ήρθε η είδηση να ετοιμαστούμε. Στην Καισάρεια έμενε η Επιτροπή του τόπου κι εκείνη έστειλε το 
μήνυμα, «ετοιμαστείτε, θα γίνει Ανταλλαγή».  
Τα πράματα, όποιο δεν μπορεί να έρθει**, τα πουλήσαμε. Τραπέζια, καρέκλες, τα πολλά μεγάλα μπακίρια, όλα 
τα δώσαμε. Τα μικρά τα φέραμε. Ένα σεντούκι μπακίρια πήραμε μαζί μας. Μπαμπάκια φέραμε. Μαλλιά φέραμε. 
Χρήματα φέραμε. Πήγαμε και στην εκκλησία· λειτουργηθήκαμε, κοινωνήσαμε και κάμαμε τρισάγιο στα μνήματα. 
Κλάψαμε. Ήταν σπαραγμός. H Ζηνοβία Βασίλογλου έλεγε στιχάκια πάνω από τα μνήματα.  
H επιτροπή μας... άρχισε να μαζεύει τα πράματα της εκκλησίας. Τα έβαλε όλα σε σεντούκια. Τρεις μήνες πριν 
φύγουμε ήρθαν οι Τούρκοι πρόσφυγες. Ήσαν από τα Βοδενά, κι ήσαν λίγο άγριοι.  
Οι δικοί μας Τούρκοι έλεγαν: «Εσείς φεύγετε, εμείς με αυτούς δε θα μπορέσομε να ζήσομε». H δική μας 
επιτροπή έδωσε στους πρόσφυγες τα σπίτια μας κι εμείς μαζευτήκαμε δυο οικογένειες, τρεις οικογένειες μαζί. Τα 
χωράφια μας μόνοι τους τα πήραν. Ούτε το πήραμε είδηση. Μια μέρα πήρα το καλάθι, πήγα στο αμπέλι να 
κόψω λίγα σταφύλια. Τους βρήκα εκεί και δε μ' άφησαν να πάρω ένα σταφύλι.  
«Εμείς εσάς σας αφήσαμε αμπέλια και περβόλια». Πού μας τ' αφήσανε δεν ξέρω...  
 
Την άρπαξε ο Ρετζέπ και δεν την άφηνε να γυρίσει στη μάνα της  
Οι νέοι Τούρκοι τα τριγύριζαν τα κορίτσια μας. Είχαμε ένα κορίτσι που το λέγανε Μακρίνα. Ένα χρόνο πριν την 
Ανταλλαγή ξυπνούμε μια μέρα και ο ένας με τον άλλο λέγαμε και ακούαμε. «H Μακρίνα πήγε στου Ρετζέπη». 
Άλλοι πάλι: «Ο Ρετζέπ πήρε τη Μακρίνα». Ένα χρόνο ζούσαν μαζί. Ο Ρετζέπ φαίνεται πως φοβούνταν μη του 
την πάρουν και δεν άφηνε η μάνα της να πάει. Άμα ακούστηκε πως θα γίνει Ανταλλαγή, η Μακρίνα έγραψε στη 
μάνα της «μάνα, μη μ' αφήσεις, γιατί θα πεθάνω». Πήρε η μάνα το γράμμα, πήγε στην επιτροπή μας. «Δεν 
μπορούμε να σου κάμουμε τίποτα. Να πας στη μεγάλη επιτροπή». Άμα ήρθε η μεγάλη Επιτροπή πήγε και σ' 
εκείνη. Τα είπε. Κάλεσε η Επιτροπή τον Τούρκο. «Να φέρεις το κορίτσι εδώ».  
- Αύριο.  
- Όχι, τώρα, γιατί θα τηλεγραφήσουμε στον Κεμάλ.  
Τότε το έφερε το κορίτσι ο Τούρκος. H Επιτροπή το κράτησε... και το παρέδωσε στη μάνα του. 
 
Όποιος δεν έχει λεφτά να μπει στο μνήμα»  
«Πριν να φύγουμε από το Εντιρλίκ μας έδωσαν χαρτιά. Τα σπίτια μας, τ' αμπέλια μας, όλα γραμμένα ήσαν...  
Το Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε. Πρώτα φύγανε τα φτωχά, οι χήρες, αυτά που δεν έχουν λεφτά. Απ' αυτά τα φτωχά 
λίγα έμειναν. Πεθάνανε, λέγανε. Στο δρόμο πεθάνανε, στο βαπόρι πεθάνανε, στην καραντίνα, δεν το ξέρω. 
Κείνο που ξέρω είναι πως εδώ που ήρθαμε, δεν τα είδαμε.  
Σαν φύγανε τα φτωχά, ύστερα και τα άλλα ετοιμαστήκαμε και φεύγαμε. Από το χωριό μας ώς την Καισάρεια μας 
φέρανε.  
H Βηθλεέμ Αποστολίδη... μια μέρα, που οι Τουρκάλες έκλαιγαν και έλεγαν πως θα υποφέρουν από το χωρισμό 
μας, άρχισε να τραγουδεί.  
- Μην το λες αυτό, παιδί μου. Εμείς πως θα ζήσουμε μ' αυτούς. Σαν κι εσάς δεν είναι.  
- Εσάς σας αγαπούσαμε και σας αγαπούμε, της είπε μια Τουρκάλα.  
Σαν φτάσαμε στην Καισάρεια, μας χαιρέτησαν οι χωριανοί μας Τούρκοι και γύρισαν. Εμείς καθίσαμε εκεί 
δεκαπέντε μέρες.  
Φύγαμε. Φτάσαμε στη Νίγδη. Είδαμε τις σκηνές γεμάτες. Κόσμος απ' όλα τα χωριά. Βρώμα, αρρώστια! Πολλοί 
λέγανε, έπιασε χολέρα. Στα χάνια, στους τοίχους, όσοι περνούσαν έγραφαν πάνω στους τοίχους τραγούδια και 
στιχάκια. Θυμούμαι ένα απ' αυτά.  
«Όποιος έχει λεφτά να 'ρθεί στη Μερσίνα.  
Όποιος δεν έχει λεφτά να μπει στο μνήμα».  
Μείναμε άλλες δεκαπέντε μέρες. Ύστερα φοβηθήκαμε από την αρρώστια. Ήρθε και το μπαπόρι, ετοιμαστήκαμε 
και φύγαμε...  
 
* Ευρωπαϊκός Πόλεμος ** Να μεταφερθεί       20, 25.6.1955  
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AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή «Mας μάγευε η λέξη Eλλάδα»  
4301668 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισάρειας. Ζίλε.  
 
Το Ζίλε βρίσκεται 46 χλμ. N-ΝΔ της Καισάρειας και 10 χλμ. 
N-ΝΔ του Βερεκιού (Έβερεκ), στην ανατολική παρυφή του 
ομώνυμου οροπεδίου. Οι κάτοικοί του στο 1924 ήταν 
Έλληνες τουρκόφωνοι (51 οικογένειες - 224 άτομα) και 
Τούρκοι (2.250 περίπου άτομα). Το Ζίλε ήταν μουχταρλίκι 
και υπαγόταν απευθείας στο καϊμακαμλίκι του Βερεκιού, στο 
μουτεσαριφλίκι της Καισάρειας και στο βαλελίκι της 
Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη της 
Καισάρειας. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και 
τουρκικούς οικισμούς.  

 
...εσείς φεύγετε, τι θα γίνουμε εμείς;  
(Μαρτυρία Ελευθερίου Ιωσηφίδη, Περιστέρι - αποσπάσματα)  
 
Το 1921 με 1922 υπηρέτησα δυο χρόνια στον τούρκικο 
στρατό του Κεμάλ. Δούλευα στα αμελέ ταbουρού* και 
έφτασα ως τη Σεβάστεια. Στις 26 Οκτωβρίου 1922, ενώ 
βρισκόμουνα στο δρόμο γυρίζοντας στο χωριό, έμαθα ότι 
εμάς τους χριστιανούς της Ανατολής μάς θέλει η Ελλάδα 
και ότι γι' αυτό το σκοπό θα γίνει Mουbadελέ**. Τη λέξη 
Ανταλλαγή δεν την ξέραμε ακόμα τότε.  
Μόλις έφτασα στο Ζίλε, είπα την πληροφορία αυτή στους 
συγχωριανούς μου. Με αποστόμωσαν ο παπάς και οι 
δημογέροντες: «Σώπα», είπαν «μη λες τέτοια πράγματα, 
να μη το μάθουν οι Τούρκοι και μας σφάξουν...».  
H αλήθεια είναι ότι δε μας πείραξαν οι Τούρκοι του 
χωριού μας, ήταν καλοί.  
Όταν πολεμούσαν οι Έλληνες στη Μικρασία και 
προχωρούσε ο ελληνικός στρατός προς την Άγκυρα, μας 
έλεγαν οι προύχοντες Τούρκοι του χωριού: «Nτεdενίζ 
γκελίορ, μπιζ σιζί νάσιλ σακλαdί ισάκ, σίζdε μπιζί σακλάγινιζ»***. Τους υποσχεθήκαμε ότι δε θα τους 
πειράξουμε. Βρίζαμε μάλιστα επίτηδες τους Έλληνες, λέγοντας: «Tζενdέμ ολσούν, γκελέμεζλερ».****  
Το ότι θα γίνει Ανταλλαγή το μάθαμε επισήμως τον Ιούνιο του 1924.  
Έδειξαν λύπη οι δικοί μας με την είδηση της Ανταλλαγής. Θα ξεριζωνόμασταν από τα μέρη μας. Θα πηγαίναμε 
σε άγνωστο μέρος. Μαζευόμασταν στα σπίτια και κάναμε παρακλήσεις στο Θεό να μας προφυλάξει από κάθε 
κακό. Εμείς όμως, η νεολαία, κατά βάθος χαιρόμασταν που θα πηγαίναμε στην Ελλάδα. Νομίζαμε ότι κάτι 
καινούριο θα μπει στη ζωή μας. Μας μάγευε η λέξη Ελλάδα.  
Αρχίσαμε να πουλάμε την κινητή περιουσία μας, κρυφά όμως. Οι Τούρκοι μάς εμπόδιζαν. Τα έπιπλα των σπιτιών 
μας τα πουλήσαμε σε εξευτελιστικές τιμές.  
Προτού να φύγουμε, από το Μάρτιο ήδη του 1924, είχαν έρθει στο χωριό μας είκοσι οικογένειες προσφυγικές 
από την Κοζάνη.  
Οι άντρες τους ήταν αγέρωχοι, ελεύθεροι, σαν τους τσομπαναραίους της Ελλάδας. Όταν μιλούσαν με τους 
ντόπιους Τούρκους προύχοντες, τα χέρια τους τα είχαν πίσω. Εμείς οι καημένοι, πού να τολμήσουμε να 
μιλήσουμε σ' αυτήν τη στάση με τους Τούρκους αγάδες! Εμείς τους δείχναμε σέβας και υποταγή. Τους 
μιλούσαμε με σταυρωμένα τα χέρια στο στήθος, σε στάση προσοχής.  
Ήξεραν ελληνικά αυτοί οι πρόσφυγες. Όταν πρωτοήρθαν, μας μιλούσαν ελληνικά, υποθέτοντας ότι εμείς σαν 
Έλληνες θα ξέραμε τη γλώσσα αυτή. Βλέποντας όμως ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε, το γύρισαν στα τούρκικα.  
Οι ντόπιοι Τούρκοι τούς κοίταζαν με κακό μάτι. Τους θεωρούσαν άγριους και τους μισούσαν. Δε ζεστάθηκαν 
ποτέ οι σχέσεις μεταξύ τους...  
Το Ζίλε σκόρπισε. Το ένα τρίτο πήγε στην Πόλη· το ένα τρίτο πήγε στην Άγκυρα· το ένα τρίτο μόνο του 
πληθυσμού έμεινε στο χωριό...  

 

Σμύρνη. Το ελληνικό ορφανοτροφείο («Σμύρνη. H 
μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού»)  
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Στις 28 Αυγούστου 1924 βγήκαμε στο δρόμο. Οι Τούρκοι μάς συνόδεψαν ως την τοποθεσία Άκτας, στην άκρη 
του χωριού. Ο χότζας Χατζή Ομέρ έκανε εκεί δέηση στο Θεό και μας ευχήθηκε να έχουμε καλό ταξίδι και να 
φτάσουμε καλά στην Ελλάδα. Ύστερα άρχισαν τα κλάματα, τα φιλιά, οι αγκαλιές. Να δεις πώς έκλαιγαν οι 
Τούρκοι!..  
Σαν να ήταν Δευτέρα Παρουσία! Βρέθηκαν και τέσσερα πέντε άτομα από μεγάλες τουρκικές οικογένειες και μας 
συνόδεψαν τιμητικά ως το Ουλούκισλα...  
................  
Ήρθε και μας πήρε το τρένο από το Ουλούκισλα. Μας φάνηκε περίεργο πράγμα η αμαξοστοιχία. Και όταν είχε 
έρθει η Επιτροπή απ' την Καισάρεια, πάλι είχαμε απορήσει και τότε. Λέγαμε, πώς γίνεται και περπατάει ένα κάρο 
τετράτροχο, χωρίς βουβάλια και χωρίς άλογο!  
Φτάσαμε στη Μερσίνα. Εκεί καθήσαμε δεκαπέντε είκοσι μέρες. Τέλος, με βάρκες πήγαμε στο βαπόρι, που ήταν 
αραγμένο στ' ανοιχτά...  
«Χρυσόθεμις» ήταν το όνομα του βαποριού. Πολλές ψυχές είχαν στοιβαχτεί στα αμπάρια, στο κατάστρωμα, 
παντού. Φίσκα παντού, δεν μπορούσες να κουνηθείς, όλα γεμάτα. Ήμασταν πολύς κόσμος, πέντε χιλιάδες 
ψυχές! Όσοι ήταν βαριά άρρωστοι πέθαναν και τους πέταξαν στη θάλασσα.  
Περάσαμε νύχτα έξω από τη Ρόδο. Τότε την είχαν οι Ιταλοί. Αριστερά μας την είχαμε. Σαν όνειρο, σαν 
παράδεισος μας φάνηκε στο πέλαγος, λουσμένη στα ηλεκτρικά της φώτα...  
Το ταξίδι κράτησε πέντε μέρες. Σχετικώς ταξιδέψαμε καλά.  
Φτάσαμε στο νησί Αι-Γιώργη στον Πειραιά. Μείναμε εκεί σε αντίσκηνα, καραντίνα δεκαπέντε είκοσι μέρες...  
Μετά δεκαπέντε μέρες ήρθε άλλο πλοίο και μας πήρε στην Κέρκυρα. Με μαούνες μας έβγαλαν μπροστά στο 
φρούριο...  
Μέναμε ένα διάστημα στο φρούριο. Κάναμε παράπονο στο νομάρχη και μας μετέφεραν στις αποθήκες στο 
Μαντούκι, μέσα στην πολιτεία. Μείναμε εκεί ως το Μάιο του 1925. Ήταν πολύ φιλόξενοι και ευγενείς οι 
Κερκυραίοι. Μας βοήθησαν και με τρόφιμα.  
 
Πώς χτίστηκε η Νεοκαισάρεια  
Φύγαμε απ' την Κέρκυρα και πήγαμε στα Ιωάννινα. Ήρθαν μαζί μας οι πρόσφυγες από το Καράτζορεν και λίγες 
οικογένειες από το Χασάκοϊ. Ένας πατριώτης μας, ο Ελευθέριος Χατζηπέτρος, βρήκε τον τρόπο να κάνουμε δικό 
μας χωριό. Έτρεξε στο υπουργείο, απ' εδώ απ' εκεί κατάφερε να απαλλοτριωθεί μια έκταση κοντά στα Ιωάννινα. 
Μείναμε ένα χρόνο κάτω από τα αντίσκηνα. Ένας μεγάλος τσέλιγκας του τόπου, ο Μητροκώστας, που είχε τρεις 
χιλιάδες πρόβατα, αντιδρούσε στην ίδρυση του χωριού. Έβοσκαν σ' εκείνη τη βαλτώδη έκταση τα ποίμνιά του. 
Είχε τα μέσα. Ο Χατζηπέτρος όμως επέμενε και νίκησε. Ο Εποικισμός έχτισε τα σπίτια. το χωριό ονομάστηκε Νέα 
Καισάρεια. Έτσι ήταν το σωστό. Βάλαμε αυτό το όνομα για να θυμίζει την παλιά Καισάρεια, την περιφέρεια της 
Καππαδοκίας απ' όπου ήρθαμε εμείς, οι πρόσφυγες του Ζίλε και του γειτονικού χωριού Καράτζορεν. Τώρα το 
προφέρουν το χωριό Νεοκαισάρεια.  
 
* τάγμα εργασίας  
** Ανταλλαγή  
*** Έρχονται οι παππούδες σας, όπως εμείς σας προφυλάξαμε, έτσι να μας προφυλάξετε κι εσείς  
**** Να πάνε στο διάβολο, δεν μπορούν να 'ρθουν  
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Σας θέλ' ο παππούς σας... ο Bενιζέλος...  
4302391 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Φαράσων. Σατί.  
 
Το Σατί βρίσκεται 64 χλμ. NA της Καισάρειας και 38,5 χλμ. BA των 
Φαράσων, στην κοιλάδα του Ταχταλίμεζαρ ντερέ, παραπόταμου του 
Ζαμάντη. Οι κάτοικοί του το 1924 ήταν Έλληνες ελληνόφωνοι (47 
οικογένειες - 180 άτομα). Το Σατί ήταν μουχταρλίκι και υπαγόταν στο 
μουδουρλίκι της Κίσκας, στο καϊμακαμλίκι της Φέκε, στο 
μουτερσαριφλίκι του Σίσι (Κοζάν) και στο βαλελίκι των Αδάνων. 
Εκκλησιαστικά ανήκε στη μητρόπολη της Καισάρειας. Είχε σχέσεις και 
συναλλαγές με ελληνικούς και τουρκικούς οικισμούς, μερικοί από 
τους οποίους βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της Καππαδοκίας.  

 
(Μαρτυρία Κοσμά Δημητριάδη Ή Τσοχμελίδη, Πλατύ Θεσσαλονίκης - αποσπάσματα)  
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'Γω ήμουν στην πολιτεία Έβερεκ που λέγεται. Εκεί μας 
είπε ένας Τούρκος, φίλος του πεθερού μου:  
- Σας θέλ' ο παππούς σας.  
- Ποιος παππούς, τον ρωτάω.  
- Ο Βενιζέλος, λέει. Τι κάθεστε; Θα φύγετε σ' έξι 
μήνες ύστερα.  
Αυτό γίνεται στα 1922 το Σεπτέμβρη. Ήρθα στο 
χωριό και το είπα. Άλλοι το πίστεψαν, άλλοι δεν το 
πίστεψαν. Όλοι όμως θέλαμε να φύγομε και 
περιμέναμε.  
Σε καμιά εικοσαριά μέρες ήρθε κι απ' αλλού το 
χαμπέρι κι ο κόσμος άρχισε να πουλάει τα ζώα του. 
Στενοχωριούμαστε να δούμε τι θα γίνει. Αφού δεν 
μπορούσαμε να σταματήσομε εκεί βάρβαροι ήσαντε, 
έπρεπε να φύγομε. Κατά το Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 
1923 χτύπησαν την Κουρούμζα οι τσέτες κι εμείς το 
μάθαμε αμέσως την άλλη μέρα. Ήρθαν από κει και 
μας το είπανε. Τότε φοβηθήκαμε κι εμείς και καμιά 
δεκαριά οικογένειες έφυγαν αμέσως απ' το Σατί. 
Έφυγαν αυτοί που είχαν τον τρόπο τους. Έφυγε κι ο 
ένας από τους παπάδες μας. Εμείς οι άλλοι οι φτωχοί 
μείναμε. Πώς να φεύγαμε; Με τι λεπτά;  
Έφτασε το καλοκαίρι. Θέρισαμ' τα χωράφια, άλλοι τα 
πούλησαν έτσι που ήταν αθέριστα και αρχίσαμε να 
φεύγομε. Σήμερα δέκα, αύριο πέντε οικογένειες. Σιγά σιγά φεύγαμε. Όλοι ήμασταν σαράντα οικογένειες. Εγώ 
όταν έφυγα έμειναν πίσω τρεις τέσσερις οικογένειες. Οι άλλοι είχαν φύγει. Τούρκους δεν είχαμε στο Σατί. Μόνο 
δύο μπετχσήδες* είχαμε για να μας φυλάνε και τους πληρώναμε. Αυτοί μόνο οι Τούρκοι απόμειναν στο χωριό 
όταν φύγαμε. Εγώ έφυγα κατά τον Ιούνιο. Πήρα μαζί μου τον πατέρα μου, τη μάνα μου και μια εξαδέλφη μου. 
Τα πράγματά μας τα φορτώσαμε στα γαϊδούρια, όπως κι ο άλλος κόσμος, και πήγαμε στο Zιντζίdερε. Την 
εκκλησία μας την είχαν λεηλατήσει τρεις τέσσερις μήνες πριν να φύγομε, οι τσέτες. Είχε μείνει το άγιο ποτήρι, 
το ευαγγέλιο και μερικές εικόνες. Καθώς έμαθα, όταν έφυγαν και οι τελευταίοι από το χωριό - ήτανε κι ένας 
θείος μου ανάμεσά τους, που τώρα έχει πεθάνει - τις εικόνες τις κρύψανε σ' ένα μαγαρά**, έξω από το χωριό. 
Το άγιο ποτήρι και το ευαγγέλιο τα φέρανε στην Ελλάδα. Μου φαίνεται πως τα έχουν στην Αγριοσυκιά των 
Γιαννιτσών.  
Όταν πήγαμε στο Zιντζίdερε, εγώ πήγα 
κοντά στο δεσπότη Γερβάσιο και στο 
δεσπότη Μελέτιο και κοιτάσκα τα ζώα 
τους. Μου έδιναν ημεροκάματο και 
καθόμουνα.  
Στο ορφανοτροφείο του Zιντζίdερε την 
εποχή εκείνη, στα 1923, ήταν Τούρκοι. 
Οι Έλληνες είχαν φύγει από το 
ορφανοτροφείο πριν από έξι εφτά 
μήνες.  
Πέρασα στο Zιντζίdερε τρεις μήνες. 
Ύστερα μια μέρα ο δεσπότης Μελέτιος 
μ' ανέβασε σ' ένα αυτοκίνητο που πήγε 
να πάρει Αμερικανούς από τη Μερσίνα 
και μ' έστειλε εκεί. Μαζί μου έστειλε κι 
ένα συγγενή του. Οι δικοί μου μείνανε 
στο Zιντζίdερε. Αυτοί δεν είχαν φόβο 
γιατί ήταν μεγάλοι. Εμείς οι νέοι έπρεπε 
να φυλαχτούμε να μη μας πάρουν 
στρατιώτες.  
Από το Zιντζίdερε ξεκινήσαμε το πρωί 
και με το βασίλεμα του ήλιου βρισκόμαστε στη Μερσίνα. Πήγαμε μέσα στην αρμένικη εκκλησία. Όλη η εκκλησία 
ήταν γεμάτη από πρόσφυγες. Μείναμε δυο μήνες στη Μερσίνα. Δουλεύαμε και ζούσαμε. Πάντα βρισκότανε 
δουλειές. Έπειτα ήρθε ένα καράβι να πάρει τους αιχμαλώτους. Λεγότανε «Αρχιπέλαγος». Μπήκανε όλοι οι 

Καισάρεια, 1902. Ο Μητροπολίτης Ιωάννης 
Αναστασιάδης στον νεκρικό θρόνο. (Φωτογραφικό 
Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών-αδημοσίευτη 
φωτογραφία)  
 

Άνδρες της 8ης Μεραρχίας και εύζωνοι του 5/42ου ΣΕΥ οργανώνουν 
αμυντικά τον τομέα τους, τοποθετώντας συρματοπλέγματα. Το έργο 
τους βοηθούν Οθωμανοί χωρικοί. (Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών)  
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αιχμάλωτοι, που είχαν μείνει στη Μερσίνα από τα 1922. Μας πήραν κι εμάς. Μόνο άντρες ήτανε μέσα στο 
παπόρι· τέσσερις πέντε χιλιάδες.  
Τρία μερόνυχτα ταξιδεύαμε και στις 20 Δεκεμβρίου του 1923 φτάσαμε στον Πειραιά. Μας πήγαν στον Άι-Γιώργη, 
μας έλουσαν, μας απολύμαναν κι έπειτα μας έφεραν πάλι στον Πειραιά. Ύστερα από ένα μήνα πήγα στα 
Ραβάνια.  
Ήρθε και η οικογένειά μου με άλλους πρόσφυγες το καλοκαίρι του 1924. Ρώτησαν και με βρήκανε. Στα 1925 
ήρθαμε στο Πλατύ κι από τότε μένομε εδώ.  
 
* Φύλακες , ** Σπηλιά  
Απρίλιος 1957.  
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Στην Tουρκία ζούσαμε πολλές φορές με φόβο  
4301339 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισάρειας. Αγιρνάς.  
 
Το Αγιρνάς (τουρκ. Agirnas) βρίσκεται 23 χλμ. BA της 
Καισάρειας μέσα σε ρεματιά. Το 1924 είχε τουρκόφωνους 
Έλληνες (77 οικογένειες - 294 άτομα) και Τούρκους (1.200) 
κατοίκους. Ήταν μουχταρλίκι και υπαγόταν στο μουδουρλίκι 
του Κέσι, στο καϊμακαμλίκι και μουτεσαριφλίκι της Καισάρειας 
και στο βαλελίκι της Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκε στη 
μητρόπολη της Καισάρειας. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με 
ελληνικούς και τουρκικούς οικισμούς.  

Εσείς δε δικαιούστε φέσι. Καπέλα θα φορέσετε στην Ελλάδα  
(Μαρτυρία Κοσμά Τσουτζόγλου, Χαλκηδόνα - αποσπάσματα)  
 
Στην Τουρκία ζούσαμε πολλές φορές με φόβο. Να 
πούμε στο Σεφέρ Μπεϊλίκι*, οι ασκιέδες** πήγαν 
στου Σαράφ Αβραάμ το σπίτι. Αυτός ήταν 
πλούσιος Χριστιανός. Ο ίδιος ήταν στο στρατό, 
έσπασαν την πόρτα του, μπήκαν νύχτα μέσα στο 
σπίτι του, βρήκαν τη γυναίκα και της έδεσαν τα 
χέρια. Ένα παιδί, αγόρι, είχε. Το 'πιασαν το παιδί 
της. «Ό,τι έχετε χρυσά, αργυρά, πολύτιμα, δώστε 
τα, γιατί θα σφάξουμε το παιδί». Μαχαιρώσαν και 
τη μάνα λίγο, για να τη φοβερίσουν. Φοβήθηκαν 
και τα έδωσαν όλα: ασήμια, χρυσαφικά, χαλιά, 
κιλίμια, ό,τι είχε αξίας πράματα. Το γυμνώσανε το 
σπίτι. Ο ένας ασκιές ήταν από το χωριό μας. 
Σκέπασε τα μούτρα του, να μην τον καταλάβουνε 
και ήρθε.  
Ήρθε ο άνδρας από το στρατό. Έμαθε όλα. Πήγε 
στο μεγάλο του χωριού τον Τούρκο, το Μουσταφά εφέντη, παράπονα έκανε. Κατάλαβαν πως ο ασκιές ήταν του 
χότζα ο γιος, αλλά είχε μαζί του και άλλους δυο τρεις.  
Ο μεγάλος Τούρκος είπε: «Το μάθαμε· του χότζα ο γιος ήταν».  
Σηκώθη και πήγε στην κυβέρνηση: «Αυτός πρέπει να κρεμαστεί. Πρώτα άρχισε το γείτονα έκλεψε, ύστερα τον 
Έλληνα στρατιώτη, αύριο θα κλέψει το κράτος και θα γίνει μεγάλος ληστής. Καλύτερα να κρεμάσομε αυτόν τον 
άνθρωπο, για να πάρουν παράδειγμα και οι άλλοι». Το πιάσανε. Το κρεμάσανε. Του χότζα παιδί να κάμει τέτοια 
πράματα; Έτσι σταμάτησε το κακό.  
Μια φορά πάλι μια γυναίκα, την πήραν, την πήγαν στη σπηλιά. Την κακοποίησαν, τη μαχαίρωσαν και μετά την 
άφησαν. Τη γύρεψε από δω ο άντρας της, τη γύρεψε από κει, τη βρήκε στη σπηλιά. Την πήρε. Έσφαξε ζω, την 
τύλιξε μέσα κι έγινε καλά. Τη δέχτηκε πάλι ο άντρας της. Μήπως το ήθελε; Τέτοια μας κάνανε.  

 

( Έλληνες στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου. 
(«Από την εποποιία στην καταστροφή»)  
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Μια φορά πάλι, ήμουνα τότε δεκατριών χρονών, ξόρισαν τους Αρμεναίους. Εμείς δεν είχαμε Αρμεναίους. 
Πέρασαν όμως από το χωριό μας Αρμεναίους, που πήραν από τα χωριά Έφκερε, Νίρζε***, Έβερεκ, Μαντζουσάν 
και άλλα. Τότε οι Τούρκοι πέσανε πάνω στις όμορφες γυναίκες και στα παιδιά. Ακούαμε τα κλάματα και τις 
φωνές τους.  

 Ευρωπαϊκός Πόλεμος ** Ληστές *** Αρμενικό χωριό 
 
Έπεσε ακρίδα και πείνα  
Τελευταία είχαμε κι άλλα βάσανα.. Μια μέρα μαύρισε ο ουρανός. Δεν έβλεπες τον ήλιο. Άρχισε να βρέχει. 
Θυμούμαι και με πιάνει τρόμος, δεν ήταν νερό. Ακρίδα, μεγάλη ακρίδα έπεφτε από τα σύννεφα. Κλάματα, 
φωνές! Πήραμε φτιάρια κι ό,τι βρίσκαμε, και σκοτώναμε. Μα με το Θεό τα βγάζει κανείς; Γεννούσε, μεγάλωνε 
και δεν το καταλάβαινε κανείς. Απελπισία μας έπιασε.  
Δεν είχε αφήσει αμπέλια, δεν είχε αφήσει δένδρο πράσινο, κι ούτε στη γη χορτάρι.  
Αρχίσαμε τις τις δεήσεις. Θέλαμε να μαλακώσομε το Θεό, γιατί είπαμε «για τις αμαρτίες μας μάς παιδεύει».  
Ήρθε η ώρα και η στιγμή, λίγο λίγο λιγόστεψε και σε λίγο τέλειωσε. Τότε είχαμε άλλο. Έπεσε πείνα, όπως το 
σαρανταένα, τέτοια πείνα έπεσε. Όσοι είχαν παλιά τρόφιμα, έκρυψαν στα άχερα. Τα πουλούσαν μετά πολύ 
ακριβά. Άλλοι θησαυρίζανε, κι άλλοι φτωχαίνανε. Άλλοι χόντραιναν, κι άλλοι πέθαιναν.  
Βάσταξε κάμποσα χρόνια. Ό,τι είχαμε, όλα τα φάγαμε: μπακίρια*, στρώματα, χαλιά, όσα όσα τα δίναμε για να 
περάσομε την πείνα μας.  
Μια μέρα μάθαμε πως βγήκε ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι στρατιώτες τότε μπήκαν σ' όσα χωριά 
οι Έλληνες Μικρασιάτες έδειξαν πως συμπάθησαν τον ελληνικό στρατό, χτύπησαν, σκότωσαν.  
Μια μέρα ήρθε είδηση πως Τούρκοι από την Ελλάδα θα 'ρθουν σ' εμάς κι εμείς θα πάμε στην Ελλάδα.  
- Αφού ο Βενιζέλος θέλει να κάμει Ανταλλαγή, λέγαμε, κι εμείς θα φύγομε ακόμη και αν μας δώσει το εν 
τέταρτον της περιουσίας μας. Καλύτερα με τους Έλληνες παρά με τους Τούρκους.  
* Χάλκινα σκεύη 
 
Όσο καλός και να είναι ο Τούρκος, Τούρκος είναι. Ο σκύλος έχει φιλία;  
Αφήσαμε να δροσίσει ο καιρός και μετά φύγαμε. Ένα άλλο χωριό, που είναι μπροστά από το Αγιρνάς, το 
Μιστιρλί, σηκώθηκε τον Αύγουστο μήνα. Από τη ζέστη πέθαναν στο δρόμο...  
Το Σεπτέμβριο μήνα ξεκινήσαμε. Τη μέρα που ξεκινήσαμε, είχαμε χαρά. Όσο καλός και να είναι ο Τούρκος, 
Τούρκος είναι. Ο σκύλος έχει φιλία; Όταν τον πειράξεις, θα σε δαγκάσει. Οι γυναίκες μας κλαίγανε· κλαίγαν και 
οι Τουρκάλες. Μας χαιρετούσαν που φεύγαμε, μα η αλήθεια είναι πως δε μας φέρθηκαν και πολύ καλά. Ένα 
καλάθι σταφύλια για το δρόμο δε μας άφησαν να κόψομε. «Εμείς τόσα πράματα αφήσαμε εκεί*, αυτά είναι δικά 
μας», μας έλεγαν οι Τούρκοι πρόσφυγες.  
Στην Καισάρεια ο δεσπότης μάς μοίρασε λίρες. Σε μένα εννέα παγκανότες έδωσε.  
Μείναμε μια βραδιά στην Καισάρεια. Μετά πιάσαμε το δρόμο. Στη Νίγδη δείξαμε τα χαρτιά μας...  
Φτάσαμε στο Ουλούκισλα. Είδαμε ένα πράμα μεγάλο, σαν σπίτι. Το λέγανε τρένο και περπατούσε. Οι Τούρκοι 
από την Ελλάδα ερχόντουσαν. Εκεί άρπαξαν τα φέσια από τα κεφάλια μας. «Εσείς δε δικαιούστε φέσι. Καπέλα 
θα φορέσετε στην Ελλάδα».  
Φτάσαμε στη Μερσίνα. Καθίσαμε, κοιμηθήκαμε στη θάλασσα κοντά, κάτω από σκηνές. Οι αραπάδες τριγύριζαν 
τα κορίτσια· άρπαξαν κι ένα. Φώναξε αυτό, φοβήθηκε ο αράπης και έφυγε. Έτσι σώθηκε το κορίτσι.  
Πόσο μείναμε, μια βδομάδα, δέκα μέρες, δε θυμάμαι.  
Ήρθε το παπόρι. Δυο παπόρια αλάξαμε, όσο να 'ρθούμε. Μας έβγαλαν στον Άι-Γιώργη. Καραντίνα.  
Στο λουτρό μας έβαλαν πρώτα. Στις γυναίκες κόψαν τα μαλλιά. Καθίσαμε δεκαπέντε μέρες.  
Από κει μας πήγαν στην Κέρκυρα. Τρεις μήνες πήγαμε στο παλαιό φρούριο μέσα. Από κει ήρθαμε στον Πειραιά.  
7, 9.4.1955  
 
* Εννοούσαν την Ελλάδα  
 
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Eίδαν άστρο μεγάλο με ουρά. Mετά έγινε πόλεμος  
4301516 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισαρείας. Βέξε.  
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Το Βέξε (τουρκ. Vekse) βρίσκεται 19 χλμ. BA της Καισάρειας 
μέσα σε ανώνυμη ρεματιά. Οι κάτοικοί του τη στιγμή της 
Ανταλλαγής ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (27 οικογένειες - 68 
άτομα) και Τούρκοι (300 άτομα περίπου). Το Βέξε ήταν 
μουχταρλίκι και υπαγόταν στο μουδουρλίκι του Κέσι, στο 
καϊμακαμλίκι και στο μουτεσαριφλίκι της Καισάρειας και στο 
βαλελίκι της Άγκυρας. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη 
της Καισάρειας. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς 
και τουρκικούς οικισμούς.  

Τι θα γίνομε χωρίς εσάς;  
(Μαρτυρία Καλλιόπης Μουράτογλου, Κορυδαλλός - αποσπάσματα)  
 
Στην Τουρκία, κυρά μου, περνούσαμε καλά. Με τους Τούρκους ζούσαμε 
πολύ αγαπημένα.  
Στο Βέξε λίγο πριν να χτυπηθούμεν με τους Τούρκους, είδαν άστρο 
μεγάλο με ουρά. Εγώ δεν το είδα· κι εκείνοι που το είδαν, είπαν πως θα 
γίνει καταστροφή. Μετά από κείνο έγινε ο πόλεμος. Δεν πάθαμε τίποτα. 
Είχαμε το Χαβούζ εφέντη, Τούρκο μεγάλο του χωριού. Αυτός το πρόσεχε 
το χωριό μας πολύ. Δεν άφησε τους Τσέτες να μπουν μέσα στο χωριό και 
να μας κάμουν κακό. Δε δέχτηκε να καθήσουν στο χωριό μας Τούρκοι 
πριν να φύγουμε εμείς.  
Στα 23 μας είπαν «θα σηκωθείτε». Μετά δε μας πήραν. Μετά πάλι μας 
είπαν να ετοιμαστούμε. Ένα μήνα πριν, ήρθε η Επιτροπή κι έγραψε την 
περιουσία μας.  
....................  
Τη μέρα που φεύγαμε, είχαμε χαρές και λύπες. Χαίρονταν οι νέοι και οι 
γέροι έκλαιγαν. Οι Τούρκοι ήσαν μαζεμένοι γύρω κι έκλαιγαν κι εκείνοι. 
Κλαίγανε όλοι, κι οι γέροι, κι οι νέοι, κι οι γυναίκες. «Φεύγετε, κι εμείς τι 
θα γίνομε χωρίς εσάς;».  
Νοικιάσαμε δυο αμάξια τούρκικα και μ' αυτά κουβαληθήκαμε όλες οι 
οικογένειες σε μια βδομάδα. Πήγαμε στην Καισάρεια. Εδώ ο Χαβούζε 
εφέντης, ο καλός Τούρκος πατριώτης μας, έχει αγοράσει ένα μεγάλο 
σπίτι. Σ' αυτό μάς πήρε όλους τους Χριστιανούς του Βέξε και μας φιλοξένησε. Έμεινε κι ο ίδιος μαζί μας για να 
μην πάθομε τίποτα. Στην Καισάρεια η Επιτροπή μάς μπόλιασε και μας έδωσε και διαβατήρια.  
...................  
Συνέχεια προχωρήσαμε και φτάσαμε στο Ουλούκισλα. Δεκαπέντε μέρες καθήσαμε, ώσπου να πάρουμε σειρά 
στο τρένο!  
Μπήκαμε τέλος στο τρένο και φύγαμε. Αργά φτάσαμε στη Μερσίνα. Μια βδομάδα μείναμε, κι ήρθε το βαπόρι.  
Πήγαμε στο βαπόρι. Ήταν μεγάλο, αμά σαράβαλο. Ανεβήκαμε και ξεκίνησε. Προχωρήσαμε τρεις μέρες, μετά 
άρχισε να πηγαίνει πίσω μπρος. Γύριζε από το ένα πλάι, έπαιρνε νερό, γύριζε από το άλλο, πάλι έπαιρνε νερό. 
Βγήκε κι ο καπετάνιος. Ρωτούσε σ' όλο το βαπόρι αν είχαμε κανένα λείψανο μέσα ή εικόνες αγίων. Τότε 
πετάχτηκαν εκείνες που είχαμε από το Ουργκιούπ* και είπαν πως έχουν το λείψανο του Αγίου Ιωάννου. Πάνε 
τότε στο μέρος που το είχαν και βρήκαν το σεντούκι αναποδογυρισμένο. Τότε ο δικός μας παπάς, ο παπα-Ισαάκ, 
και ένας άλλος από άλλο χωριό κάναμε παράκληση και γυρίσανε το σεντούκι ίσια. Κι έγινε το θαύμα· η τρικυμία 
σταμάτησε και το βαπόρι πήρε το δρόμο του. Σε τρεις μέρες ήρθαμε στην καραντίνα στον Άι-Γιώργη. Κόβανε τα 
μαλλιά. Τα δικά μας μαλλιά δεν τα έκοψαν. Μάθαμε πως στους πριν από μας έγινε φασαρία. Δυο κοπέλες που 
πήγαν να τους κόψουν τα μαλλιά ρίχτηκαν στη θάλασσα... Ήρθε μια μέρα στην καραντίνα ο άντρας μου και μας 
πήρε. Ένα μήνα πριν από μας είχε έρθει από την Πόλη. Νοίκιασε σπίτι, το ετοίμασε, το έστρωσε κι εμείς δεν 
καταλάβαμε προσφυγιά. Για καλύτερο πήγαμε στη Σαλονίκη. Ανοίξαμε μαγαζί, μα σε τρεις μήνες πέθανε ο 
άντρας μου από λευχαιμία. Πάλι με το μεγάλο γιο μου κατεβήκαμε στην Αθήνα. Δουλέψαμε όλοι. Σιγά σιγά ο 
γιος μου έκαμε δικό του μαγαζί, παντρεύτηκε, και το ψωμί και η αγάπη από το σπίτι μας δεν λείπει, παιδί μου.  

 στρώματα ** Προκόπι 
 
Παίρναν των νεκρών Χριστιανών τα κεφάλια, για να βρέξει...  

 

Παραδοσιακή φορεσιά της 
Καππαδοκίας. ("Μικρασία, η Μεγάλη 
Ελλάδα")  
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Πριν φύγουμε πήγαμε στην εκκλησία, κοινωνήσαμε. Μέσα την ίδια εκκλησία είχαμε και το νεκροταφείο μας. 
Πρώτα το είχαμε στο βουνό, αμά πήγαιναν οι Τούρκοι, πότε να μη βρέξει, έπαιρναν τα κεφάλια μας, τα έβαζαν 
στο τσάι* και τότε έβρεχε. Τα γύριζαν μετά στη θέση τους, για να μη βρέξει πολύ και γίνει κατακλυσμός.  
Οι Τούρκοι άνοιγαν όποιο μνήμα ήθελαν, χωρίς να ξέρουν ποιον θα βρουν μέσα. Χριστιανού κεφάλι ήθελαν και 
όποιο θέλει αν ήταν.  
Από το φόβο μην πάρει το κεφάλι του δικού μας νεκρού, συμφωνήσαμε όλοι και φέραμε το νεκροταφείο μέσα 
στην εκκλησία. Μια φορά, ο νεκροθάφτης άνοιγε ένα μνήμα για να βάλουν μέσα άλλο νεκρό. Έβγαλε ένα κεφάλι 
από μέσα και το ακούμπησε στην άκρη του τάφου. Ήταν κοντά στην πόρτα· κι η πόρτα της αυλής της 
εκκλησίας ήταν ανοιχτή. Πετάχτηκε μια Τουρκάλα, το άρπαξε και πήγε και το έκρυψε σε ένα σπίτι τούρκικο. Το 
έμαθε ο παπάς, πήρε τα κλειδιά της εκκλησίας, πήγε και τα πέταξε στο σπίτι που έκρυψαν το κεφάλι. «Αν θέλετε 
να κάνετε τα δικά σας στην εκκλησία μας, να πάτε εσείς να γίνετε παπάδες». Αναγκάστηκαν τότε και έδωσαν 
πίσω το κεφάλι...  
* ποτάμι  
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Έλεγε να λέμε πως είμαστε Tούρκοι ορθόδοξοι  
4302389 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Προκοπίου. Προκόπι.  
 
Το Προκόπι (Ουργκιούπ) βρίσκεται 51 χλμ. Δ-ΝΔ της Καισάρειας και 76 
χλμ. B-BA της Νίγδης, στην κοιλάδα του Ντάμσα τσάι που είναι 
αριστερός παραπόταμος του Άλυ. Οι κάτοικοί του ήταν Έλληνες 
τουρκόφωνοι και Τούρκοι. Στα 1924 αριθμούσε 585 ελληνικές 
οικογένειες (2.321 άτομα), ενώ οι Τούρκοι έφταναν τους 10.000. Το 
Προκόπι ήταν καϊμακαμλίκι και υπαγόταν στο μουτεσαριφλίκι της Νίγδης 
και στο βαλελίκι του Ικονίου. Εκκλησιαστικά ανήκε στη Μητρόπολη του 
Ικονίου. Είχε σχέσεις και συναλλαγές με ελληνικούς και τουρκικούς 
οικισμούς.  

Καλώς έγινε η Ανταλλαγή. Στην Τουρκία δεν υπήρχε πια προκοπή  
(Μαρτυρία Ευστάθιου Χατζηευθυμιάδη, Αθήνα - αποσπάσματα)  
 
Έξι μήνες πιο μπροστά είχαμε μάθει ότι θα γίνει Mουbαdελέ.* 
Διαβάζαμε πολίτικες εφημερίδες στο Προκόπι, την «Πρόοδο», το 
«Νεολόγο». Απ' αυτές το είχαμε πληροφορηθεί. Διαβάζαμε και 
την «Ασία», τουρκόφωνη εφημερίδα, που την έβγαζε ο 
Καραγιώργης στην Πόλη. Ήμουνα αντιπρόσωπος της 
εφημερίδας αυτής στο Προκόπι. Παλαιότερα αντιπροσώπευα την 
«Ανατολή», τουρκόφωνη εφημερίδα κι αυτή.  
Ο απλός λαός δεν πίστευε ότι θα γίνει Ανταλλαγή. Έλεγε ότι η 
Ρωσία δε θ' αφήσει να χαθεί ο χριστιανισμός της Ανατολής.  
Οι μορφωμένοι ήταν αμφίρροποι. Ορισμένοι πίστευαν ότι θα 
γίνει η Ανταλλαγή, γιατί άλλος τρόπος δεν υπήρχε· ο ελληνισμός 
της Ανατολής κινδύνευε.  
Αλλά και οι Τούρκοι, αν και εποφθαλμιούσαν τα χτήματά μας, 
δεν πίστευαν στην Ανταλλαγή. Έλεγαν ότι είναι σκληρό μέτρο...  
Πάντως, ήταν πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία των λαών η 
μετακίνηση τόσων ανθρώπων από μια χώρα στην άλλη.  
Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία για την Ανταλλαγή, όταν ήρθε 
επίσημη εντολή από την τούρκικη κυβέρνηση, που απαγόρευε την πώληση και τη μεταβίβαση της ακίνητης 
περιουσίας των Χριστιανών.  
Ο κόσμος τότε φοβήθηκε και άρχισε να πουλάει σε εξευτελιστικές τιμές την κινητή περιουσία του. Νομίζαμε ότι 
θα απαγορευτεί η πώληση και της κινητής μας περιουσίας. Το κράτος όμως απαγόρεψε την εκποίηση της 
παραγωγής. Κατέσχε την παραγωγή των βερίκοκων, που έβγαιναν άφθονα στον τόπο μας.  

 

Μαθήτρια υποδέχεται τον Ελληνικό Στρατό σε 
πόλη της Μικράς Ασίας. («Από την Εποποιία 
στην Καταστροφή»)  
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Στο μεταξύ, ήρθε ο μουτεσαρίφης από τη Νίγδη και έδωσε μυστική εντολή στον καϊμακάμη του Προκοπιού να 
μην παρακάθονται στο εξής στο μεζλίσι ιdαρέ** οι τρεις Έλληνες σύμβουλοι. Αυτοί ήταν: ο αρχιερατικός 
επίτροπος*** και δυο άλλοι διορισμένοι από το λαό.  
Ο αρχιερατικός επίτροπος, ο παπα-Χαράλαμπος Αβερκιάδης**** μας έλεγε να ετοιμαστούμε, γιατί θα ερχόταν η 
Μικτή Επιτροπή να επισκεφτεί το Προκόπι, για να διορίσει επιτροπή από ντόπιους Προκοπείς, που θα 
εκτιμούσουν τις περιουσίες των ανταλλάξιμων και που θα φρόντιζαν για τη μεταφορά των πτωχών στη Μερσίνα.  
Αργότερα ήρθε η Μικτή Επιτροπή στο Προκόπι. Μας κάλεσαν, την εφοροδημογεροντία, και μας είπαν: «Θα γίνει 
η Ανταλλαγή. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τελειώσει. Με την ψήφο του λαού θα εκλεγεί επιτροπή για την εκτίμηση 
των περιουσιών των ανταλλαξίμων. Θα έχετε αλληλογραφία μ' εμάς. Θα σας στείλουμε έντυπα και έγγραφες 
οδηγίες».  
Μια Κυριακή του Μαΐου χτύπησαν οι καμπάνες της εκκλησιάς. Συγκεντρώθηκε όλος ο λαός και διόρισε μια 
πενταμελή επιτροπή. Ήμουνα κι εγώ μέλος...  
..................  
Βγήκε και το ζήτημα παπα-Ευθύμ στη μέση. Ήθελε να κάνουμε κογκρέσο, να συστήσουμε επιτροπή, να κάνουμε 
Πατριαρχείο στην Καισάρεια. Για ν' αποφύγουμε την Ανταλλαγή, έλεγε, ν' αρνηθούμε ότι είμαστε Έλληνες 
ορθόδοξοι. Να λέμε, ναι μεν είμαστε ορθόδοξοι, αλλά τουρκικής καταγωγής! Μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα; 
Και όμως· υπήρχε στο Προκόπι μικρό ρεύμα για την άποψη αυτή. Δεν καρποφόρησε όμως. Ήρθε στο Προκόπι ο 
ίδιος. Έβγαλε λόγο. Κατέκρινε την πολιτική του Πατριαρχείου. Έβριζε τον Πατριάρχη. Μάλιστα με το ζόρι μάς 
απόσπασε 300 λίρες για τα οδοιπορικά του έξοδα!...  
Προτού να φύγουμε απ' το Προκόπι, ήρθαν Τούρκοι πρόσφυγες από τα Βοδενά.***** Τους εγκατάστησαν 
στους μεντρεσέδες. Ήταν φτωχοί, ρακένδυτοι, ελεεινοί. Έτρεμαν από την πείνα. Φεύγαμε εμείς και στο δρόμο 
βλέπαμε τους Τούρκους πρόσφυγες που εξακολουθούσαν να έρχονται. Στο δρόμο άρπαζαν τα φέσια απ' τα 
κεφάλια των Χριστιανών και έλεγαν: «Γκιαβούρογλου, γκιαβουρλάρ, θα πάτε στην Ελλάδα, τι τα θέλετε τα 
φέσια;».  
Τμηματικά έφευγε ο κόσμος για το Ουλούκισλα. Εκεί ήταν η βάσις. Έφευγε με αμάξια, με βωδάμαξα. Τα φορτία 
τα στείλαμε με καμήλες... Φόρτωσα 2.505 μπάλες με τα πράγματα της εκκλησίας, της κοινότητας, τις αποσκευές 
του κόσμου.  
Τέλη Σεπτεμβρίου δεν είχε μείνει κανείς Χριστιανός στο χωριό. H οικογένειά μας έφυγε τελευταία με δύο 
αυτοκίνητα. Μια μέρα δρόμο κάναμε ως το Ουλούκισλα. Εννοείται κάναμε δύο ώρες στάση στη Νίγδη.  
Στο Ουλούκισλα μπήκαμε στο τρένο και πήγαμε κατευθείαν στη Μερσίνα. Ο κόσμος έμεινε εκεί ως δεκαπέντε 
μέρες στα τσαντίρια. Κρύωνε.  
Όσοι είχαν λεφτά, έφυγαν με δικά τους μέσα, με πλοία της αρεσκείας τους. Κι εγώ, για να αποφύγω την 
καραντίνα στον Πειραιά, έφυγα με βαπόρι του Λόυδ Τριεστίνο. Για να φτάσουμε στον Πειραιά, κατευθείαν 
ταξίδι, κάναμε δύο νύχτες και μία μέρα. Στο πλοίο ήταν και άλλοι ανταλλάξιμοι, ιδίως από το Νέβσεχιρ. Στον 
Πειραιά σκορπίσαμε.  
Καλώς έγινε η Ανταλλαγή. Στην Τουρκία δεν υπήρχε πια προκοπή.  
«Να ξέρεις, ο Τούρκος που πίνει ούζο είναι καλός»  
Εγώ, σαν μέλος της επιτροπής, έφυγα τελευταίος με την οικογένειά μου, γιατί είχα να φορτώσω τις αποσκευές 
του κοσμάκη. Μια μέρα μού λέει ο καϊμακάμης μας: «Ευτάτ****** εφέντη, έλα να πάμε στο μπαχτσέ να πιούμε 
κανένα ούζο». Για να ξέρεις, ο Τούρκος που πίνει ούζο είναι καλός. Τον κάνεις ό,τι θέλεις. Οι Τούρκοι, όταν 
πίνουν, πίνουν με μανία. Αυτούς μην τους φοβάσαι. Να φοβάσαι τους φανατικούς, αυτούς που δεν πίνουν. 
Πήγαμε στο μπαχτσέ, στην ελληνική συνοικία. Ο κόσμος είχε φύγει πια. Άδειοι και έρημοι οι δρόμοι. Κλειστά τα 
σπίτια.  
Με το ούζο ήρθε στο μεράκι ο καϊμακάμης. Ήρθε η κουβέντα για τους Χριστιανούς. Κουνούσε το κεφάλι του 
λέγοντας: «Βαχ, βαχ! Μπου μιλέτ, ντάιμα ιγί μιλέτ ιdί. Οdέσσα ινεγί γκιπί dάιμα σαγιλίρdι».******* M' αυτά τα 
λόγια ήθελε να πει ο Τούρκος ότι οι Ρωμιοί ήταν νομοταγείς πολίτες και πάντα πλήρωναν τις απαιτήσεις του 
κράτους. Ήταν στενοχωρημένος ο καϊμακάμης. Συνέχισε: «Τώρα που φύγατε σεις, θα φύγει και το καϊμακαμλίκι 
απ' το Προκόπι, θα γίνουμε ναχιγιέ».********  
Να σου πω την αλήθεια, δεν αισθανθήκαμε και τόσον πόνο που φύγαμε. Οι σφαγές των Αρμενίων μάς είχαν 
τρομάξει. Προτιμούσαμε να φάμε ξερό ψωμί κι ελιές στην Ελλάδα παρά να μείνουμε στα χέρια των Τούρκων.  
 
* Ανταλλαγή,  
** διοικητικό συμβούλιο,  
*** του δεσπότη της Καισάρειας,  
**** Δε ζει πια,  
***** Έδεσσα,  
****** Ευστάθιος, το όνομα του πληροφορητή,  
******* Αχ, αχ! Αυτό το έθνος πάντα καλό έθνος ήταν. Σαν της Οντέσσας τις αγελάδες, πάντα 
αρμεγόταν...,  
******** διοικητική μονάδα, κατώτερη από το καϊμακαμλίκι: μουδουρλίκι   9. 1. 1959  
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AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Διάλεγαν τις όμορφες και τις έκαναν γυναίκες τους με το 
ζόρι  
4301177 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισαρείας. Καισάρεια.  
 
H Καισάρεια (τουρκ. Kayseri) είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης 
περιφέρειας αλλά και ολόκληρης της Καππαδοκίας. Βρίσκεται στις 
βόρειες υπώρειες του Αργαίου, μέσα σε οροπέδιο. Απέχει 610 χλμ. 
NA από την Κωνσταντινούπολη, 265 χλμ. NA από την Άγκυρα, 280 
χλμ. BA από το Ικόνιο, 190 χλμ. B-BA από τα Άδανα και 295 χλμ. N-
ΝΔ από τη Σαμψούντα. Οι κάτοικοί της την εποχή της Ανταλλαγής 
ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (146 οικογένειες - 624 άτομα), Τούρκοι 
(29.000) και Αρμένιοι (14.000). H Καισάρεια ήταν μουτεσαριφλίκι 
και υπαγόταν διοικητικά στο βιλαέτι της Άγκυρας. Έπειτα από το 
1908 έγινε ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι και υπαγόταν απευθείας στο 
υπουργείο Εσωτερικών. Το 1920-1921, επί Κεμάλ, η Καισάρεια έγινε 
βιλαέτι. Εκκλησιαστικά ήταν έδρα της ομώνυμης μητρόπολης. H 
Καισάρεια, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα στη Μαύρη 
Θάλασσα και στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στην Ασιατική χώρα, ήταν από παλιά κέντρο 
διακομιστικού εμπορίου και ανταλλαγών.  
 
Αχ, αυτά τα χώματα... δε θα τα ξαναδούμε  
(Μαρτυρία Ροζίτας Παυλίδου, Κοκκινιά - αποσπάσματα)  
 
...Στους Τούρκους μέσα εμείς είχαμε και φίλους, είχαμε και εχθρούς. 
Άλλοι μας αγαπούσαν κι άλλοι μας μισούσαν. Οι φίλοι μας κοίταζαν με 
κάθε τρόπο να μας κάμουν Τούρκους, γιατί το κοράνι τους λέει πως, αν 
κερδίσουν μόνον ένα Χριστιανό και τον κάμουν Τούρκο, θα σωθούν. 
Όσοι μας αγαπούσαν μάς προφύλαγαν απ' αυτούς που ήθελαν να μας 
κάμουν κακό. Πολλές φορές, για να μη μας πειράξουν, τους 
δωροδοκούσαμε. Ας πούμε· εμείς είχαμε ποτά. Ο Κεμάλ τα απαγόρευε. 
Δίναμε κρυφά στο διοικητή της αστυνομίας, κι αυτός έλεγε στους 
τσανταρμάδες* του να μην περάσουν από μας ή, κι αν περάσουν, να 
κάμουν πως δε βλέπουν. Με τον πόλεμο της Σμύρνης άρχισαν να μας 
έρχονται Τούρκοι πρόσφυγες. Όλοι ήσαν πλούσιοι. Κάθισαν σε ελληνικά 
σπίτια. Άλλα τα νοίκιασαν, και άλλα τα πήραν διά της βίας. Περιόρισαν 
τους Έλληνες σ' ένα μέρος και κάθισαν στο υπόλοιπο. Τον ίδιον καιρό, ή 
λίγο πριν απ' αυτούς, μας έφεραν Έλληνες αιχμαλώτους από τη Σμύρνη, 
Σπάρτα, Ναζλί, Ντενιζλί. Είχαν φέρει τότε και πεντακόσια παιδιά. Ήσαν 
αδύνατα. Ήσαν γυμνά, είχαν ψείρες και πληγές. Πεινούσαν και 
παρακαλούσαν να τα βοηθήσομε. Εγώ πήγαινα στης αστυνομίας το 
μεγάλο. «Σε παρακαλώ δώσε μου μερικά απ' αυτά τα παιδιά να τα 
σώσω». Την ώρα που τα σήκωσαν, πήρε εξήντα λίρες που του μάζεψα 
και μου έδωσε δεκατέσσερα παιδιά. Από τα δεκατέσσερα παιδιά ένα 
έμεινε ώς το τέλος στο σπίτι μου. Τα άλλα σκορπίσανε, σε άλλα σπίτια. 
Άλλα έζησαν κι άλλα πέθαναν. Το παιδί που κράτησα εγώ το λέγανε 
Θόδωρο. Με τον ερχομό μας εδώ τον χάσαμε.  
.....................  
Από τους πρόσφυγες που ήρχονταν σ' εμάς, οι Τούρκοι διάλεγαν τα όμορφα κορίτσια. Τα έπαιρναν με το ζόρι. 
Τα έκαναν γυναίκες τους. Πέθαιναν οι γονείς τους από την πίκρα τους...  
Στα '22 οι Τούρκοι έδωσαν πρώτη φορά άδεια, όποιος θέλει να φύγει. Τότε έφυγαν είκοσι οικογένειες. Κάθε 
παρτίδα που έφευγε δε μας άφηνε ασυγκίνητους. Μα πάλι ήταν δύσκολο για μας να ξεσηκωθούμε. Πώς ν' 
αφήναμε το σπίτι μας; Παλάτι ήταν το σπίτι μας, παιδί μου.» Μας έλεγαν πως θα παίρναμε αποζημίωση. Αυτό 
ήταν η παρηγοριά μας. Αρχές του '23 δώσανε πάλι την ίδια άδεια. «Όσοι θέλουν μέσα σε τριανταμία μέρες να 
φύγουν». Τότε πήραμε κι εμείς την απόφαση. Αρχίσαμε τις ετοιμασίες...  
Πριν φύγομε, πήγαμε στην εκκλησία. Κοινωνήσαμε. Πήγαμε και στο νεκροταφείο. Εδώ είχαμε και το δεσπότη 
μαζί μας. Διάβασε εκείνος, κλάψαμε εμείς. «Αχ, αυτά τα χώματα που δε θα τα ξαναδούμε: Αδελφέ μου... πατέρα 
μου, μάνα μου, παιδί μου, συχώρεσέ με που φεύγω και σ' αφήνω μέσα στους Τούρκους». Ξεκινήσαμε οκτώ 
αμάξια μαζί. Ήρθαν μετά και άλλα...  

 

Ο αρχιστράτηγος Παπούλας βγαίνει 
από το διοικητήριο της Προύσας 
(«Χρονικό Μικρασιατικού Πολέμου, 
1919-1922»)  
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Φτάσαμε στο Ουλούκισλα. Μετά στη Μερσίνα μας έβαλαν μέσα στις αγγλικές αποθήκες. Ήσαν κλεισμένες με 
συρματόπλεγμα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Όσοι είχαμε λεπτά πληρώναμε και μέναμε σε χωριστά 
δωμάτια...  
Από τα παράθυρα βλέπαμε και βγάζανε κάθε μέρα πέντε δέκα νεκρούς. Τους έριχναν μέσα σε χαράδρες, σε 
λίμνες, όπου έβρισκαν. Πού να ανοίγουν τάφους για τόσους και να τους θάφτουν. Μετά από τριάντα δύο μέρες 
φάνηκε το πλοίο...  
Βρήκαν 50 λίρες μέσα στις βάτες του σακακιού κάποιου κακοντυμένου. Από τότε κοίταζαν πολύ τους 
κακοντυμένους, ενώ τους καλοντυμένους τους άφηναν γρήγορα. Κι εγώ και τα παιδιά μου περάσαμε εύκολα... 
Ύστερα από την έρευνα μπήκαμε στη βάρκα. Κουνούσε η βάρκα κι εμείς τρελαθήκαμε. «Θα πνιγούμε, θα 
πνιγούμε!». Ο κόσμος χαλούσε. Μήπως είχαμε ξαναδεί και βάρκα; Φοβηθήκαμε να μη μας πνίξει ο βαρκάρης και 
του δώσαμε από πέντε λίρες.  
Φτάσαμε στο πλοίο. Ήταν ιταλικό. Οι ναύτες κατέβηκαν και μας βοηθούσαν να ανεβούμε με καλοσύνη... 
Φτάσαμε στη Χίο.  
Από κει σκορπιστήκαμε. Άλλοι έφυγαν για τη Θεσσαλονίκη και άλλοι σε άλλα μέρη.  
12, 14, 17.1.1955  
 
* Χωροφύλακες (από το γαλλικό gendarne)  
 
 
AΦIEPΩMA Mικρασιατική καταστροφή Kαλώς έγινε η Aνταλλαγή! Γλίτωσε ο ελληνισμός της 
Aνατολής  
4301338 
Κεντρική - Νότια Μικρασία. Περιφέρεια Καισάρειας. Καισάρεια.  
 
H Καισάρεια (τουρκ. Kayseri) είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης 
περιφέρειας αλλά και ολόκληρης της Καππαδοκίας. Βρίσκεται στις 
βόρειες υπώρειες του Αργαίου, μέσα σε οροπέδιο. Οι κάτοικοί της 
την εποχή της Ανταλλαγής ήταν Έλληνες τουρκόφωνοι (146 
οικογένειες - 624 άτομα), Τούρκοι (29.000) και Αρμένιοι (14.000). H 
Καισάρεια ήταν μουτεσαριφλίκι και υπαγόταν διοικητικά στο βιλαέτι 
της Άγκυρας. Έπειτα από το 1908 έγινε ανεξάρτητο μουτεσαριφλίκι 
και υπαγόταν απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών. Το 1920-1921, 
επί Κεμάλ, η Καισάρεια έγινε βιλαέτι. Εκκλησιαστικά ήταν έδρα της 
ομώνυμης μητρόπολης.  

 
Μα το Θεό, εσάς πολύ θα σας αναζητήσουμε  
(Μαρτυρία Θωμά Μίλκογλου, Βύρωνας - αποσπάσματα)  
 
Διαβάζαμε στην Καισάρεια τούρκικες 
εφημερίδες της Πόλης, τη «Βακίτ», 
«Εφκιάρ», «Τασφίρ». Απ' εκεί μάθαμε ότι 
στη Λωζάννη γίνονται συνομιλίες Ελλάδος - 
Τουρκίας για την Ανταλλαγή. Έτσι 
πληροφορηθήκαμε ότι τον Ιούλιο του 1923 
υπογράφηκε η οριστική συμφωνία για την 
Ανταλλαγή. Το Μάιο του 1924 ήρθε τριμελής 
Επιτροπή στη Μερσίνα. Την αποτελούσαν 
ένας Δανός, ένας Τούρκος και ένας Έλληνας, 
ο Οικιάδης, αδερφός του καπού κεχαγιά των 
Πατριαρχείων.  
H τριμελής αυτή Επιτροπή ίδρυσε 
Υποεπιτροπή στη Μερσίνα, με προϊστάμενο 
το Χαράλαμπο Κεντίκογλου. H Υποεπιτροπή 
της Μερσίνας είχε καθήκον να ιδρύσει σ' όλη 
την Ανατολή άλλες επιτροπές.  
Ο X. Κεντίκογλου έγραψε γράμμα στον εχτιάρη [δημογέροντα] της Καισάρειας και του παράγγειλε «με ομόνοια 
και αγάπη» να εκλεγεί μια επιτροπή για να φροντίσει σχετικά με την Ανταλλαγή. Έτσι και έγινε. Εκλέγηκαν οι: 1) 

 

Κάτοικοι της Εφέσου περιμένουν την είσοδο του Ελληνικού 
Στρατού. («Χρονικό Μικρασιατικού Πολέμου»)  
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Νεόφυτος Αγιάνογλου (πέθανε) 2) Ιωάννης Εμμανουηλίδης (ζει), αδερφός του υπουργού 3) Θωμάς Μίλκογλου 
(εγώ)  
Πρόεδρος: Ο επίσκοπος Σεβαστείας Γερβάσιος (εδώ έγινε μετά ο Γρεβενών)  
Γραμματέας: Ο Πασχαλίδης, από το Ταβλοσούν, διευθυντής των σχολείων Καισαρείας· δε ζει πια.  
Ήμασταν οχτώ χιλιάδες ψυχές. Είπαμε στην Επιτροπή ότι τα τρία τέταρτα των κατοίκων είναι άποροι και ότι 
πρέπει να μεταφερθούν δωρεάν.  
Ο Οικιάδης χάλασε τον κόσμο. Είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αδιαφορούσε για την τύχη μας ο Οικιάδης. 
Μόνο φρόντιζε να βρει αντίκες για τον εαυτό του.  
Σκεφθήκαμε. Ο επίσκοπος Γερβάσιος έγραψε στο μητροπολίτη μας Νικόλαο στην Πόλη να στείλει απ' εκεί 
χρήματα, από τα ενοίκια της χτηματικής περιουσίας της κοινότητάς μας στην Πόλη. Ο μητροπολίτης έκανε 
επιτροπή στην Πόλη, μάζεψε λεφτά και μας τα έστειλε. Τα λεφτά όμως δεν έφταναν· οι άποροι ήταν πολλοί. 
Είπαμε τότε στους πλουσίους των χωριών της Καισάρειας να βοηθήσουν. Αυτοί δεν ήθελαν. Τους απειλήσαμε 
ότι δε θα τους δώσουμε, δήθεν, πασαπόρτι [διαβατήριο] για την Ελλάδα. Τότε φοβήθηκαν και μας ενίσχυσαν 
οικονομικά.  
Άρχισαν να συρρέουν πρόσφυγες από το Τσουχούρ, το Τασλίκ, το Ρούμκαβακ, το Καράτζορεν. Οι Τούρκοι είχαν 
σφάξει τον παπα-Αντώνη στο Τασλίκ και ο κόσμος φοβόταν. Έρχονταν όλοι στην Καισάρεια.  
Φωνάξαμε να δηλώσει ο κάθε Καισαριώτης την περιουσία του. Ο Πασχαλίδης έγραφε.  
..................  
Λυπόντουσαν οι ντόπιοι Τούρκοι που θα φεύγαμε. Ήταν ένας Τούρκος αγάς της Καισάρειας, Ιμάμ Zαdέ Μεμέτ 
μπέη τον λέγανε. Έβλεπε τους Τούρκους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τις Σέρρες συναγμένους μπροστά στην 
εκκλησία, κακομοίρηδες και εξαθλιωμένους, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε:  
- Αλτινί βερdίκ, dεμιρί αλdίκ. Βάλλαχι, Μπίλλαχι, σιζί ποκ αραγιατζάγιζ!  
[ - Δώσαμε το χρυσάφι, πήραμε το σίδερο. Μα το Θεό, εσάς πολύ θα σας αναζητήσουμε].  
Λέγαμε οι αφελείς: «Για τα χτήματα θα μας δώσουν χτήματα στην Ελλάδα»  
Χαρήκαμε που θα φεύγαμε για την Ελλάδα. Δεν ήταν δυνατό να μείνουμε πια στην Τουρκία· διάτρεχε κίνδυνο η 
ζωή μας. Λέγαμε οι αφελείς: «Για τα χτήματα θα μας δώσουν χτήματα στην Ελλάδα. Για το σπίτι, σπίτι· για το 
μαγαζί, μαγαζί.». Γιατί να μη χαρούμε;  
Στις 8 Σεπτεμβρίου, με το παλιό ημερολόγιο, έφυγα από τους τελευταίους με την οικογένειά μου από την 
Καισάρεια. Με καμιόνι πήγαμε στο Ουλούκισλα.  
Στις γυναίκες φάνηκε παράξενο το τρένο, προπαντός το σφύριγμά του. Απ' εκεί πήγαμε στη Μερσίνα, όπου 
μείναμε δέκα δώδεκα μέρες. Ο κόσμος έμενε στις εκκλησίες, στα χάνια. Εγώ έμενα σε σπίτι.  
Φύγαμε με το αιγυπτιακό «Ακπαζία» της Χεδιβιέ. Πιάσαμε πρώτα στο Iσκενdερούν [Αλεξανδρέττα]. Μετά στο 
Μπεϊρούτ [Βηρυτός]. Ταραμπουλούς [Τρίπολη], Πορτ-Σάιντ, Αλεξάνδρεια. Έξι μέρες κάναμε ώς εκεί. Απ' εκεί 
κάναμε αχταρμά στο «Φαμάγκουστα» και σε δυο μέρες ήρθαμε στον Πειραιά.  
Καλώς έγινε η Ανταλλαγή! Ο ελληνισμός της Ανατολής γλίτωσε. Αν μέναμε εκεί, θα παθαίναμε ό,τι έπαθαν οι 
Έλληνες στην Πόλη το Σεπτέμβριο του 1955. Βέβαια χάθηκεν η Σμύρνη και η Πόλη, όπως χάθηκαν η 
Σαμψούντα και η Μερσίνα. Γλίτωσε όμως όλη η άλλη Ανατολή. Μόνο όσοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, λένε το 
αντίθετο.  
23.1.1959  
 
 


