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Αντιστέκονται οι Ελληνες της Σμύρνης
Σ

τη Σμύρνη, την κοσμοπολίτικη 
πολιτεία των 6.000.000 κατοί-
κων, η μικρή παροικία των Ελ-
λήνων γνωρίζει μια απρόσμενη 

άνθηση. Στη Συνθήκη της Λωζάνης δεν 
αναγνωρίστηκε η ελληνική μειονότη-
τα της Σμύρνης και κατά συνέπεια δεν 
υπήρχε ούτε κοινότητα, ούτε σχολείο, 
ούτε ενορία και εκκλησία. Μετά από 
δεκαετίες ένας ορθόδοξος ιερέας έχει 
εγκατασταθεί μόνιμα στην πόλη, ο πρώ-
τος από την καταστροφή του 1922. Στον 
ναό της Αγίας Φωτεινής τελούνται πλέον 
τακτικά λειτουργίες δίνοντας τέλος στην 
εποχή όπου οι λιγοστοί Ελληνες της 
Σμύρνης παρακολουθούσαν το εκκλησί-
ασμα μόνο μέσα από το σήμα της ΕΡΤ. 
Τώρα η ορθόδοξη κοινότητα απέκτησε 
επίσημη οντότητα και αναπτύσσει πολι-
τιστικές δράσεις, ενώ εμπλουτίστηκε με 
νέες αφίξεις λόγω της οικονομικής κρί-
σης. «Αισθάνομαι ότι υπηρετώ μια μεγά-
λη, πολύ σπουδαία και βαριά αποστολή. 
Είμαι ιερέας του Οικουμενικού Πατρι-
αρχείου σε μια πόλη με 6 εκατομμύρια 
κατοίκους, ενώ εμείς είμαστε μόνο 200 
και ταυτόχρονα είμαι ο παπάς της Ελλά-
δας στη Σμύρνη. Δεν είναι απλό πράγμα, 
είναι κάτι συγκινητικό, ιστορικό. Ομως 
πρέπει κανείς να βάζει στην άκρη τα συ-
ναισθήματα που συχνά μας μπερδεύουν 
και να προχωρήσει. Εδώ ήρθα με έναν 
στόχο, έναν σκοπό: την ανασυγκρότη-
ση της ρωμαίικης ορθόδοξης κοινότη-
τας και τη συνέχιση της παρουσίας των 
Ρωμιών στη Μικρά Ασία. Μετά την κα-
ταστροφή είχαν απομείνει λιγοστοί Ελ-
ληνες, μερικοί ανακατεύτηκαν με τους 
Φραγκολεβαντίνους και άλλοι πήγαν 
στην Πόλη, στην Ιμβρο και στην Τένεδο 
για να γυρίσουν μετά από χρόνια. Βεβαί-
ως δεν υπήρχε εκκλησία. Ερχόμουν από 
το 1990 περιστασιακά. Δεν υπήρξε ποτέ 
σταθερός ιερέας μέχρι τον Αύγουστο του 
2013, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ. Βαρθολομαίος μου εμπιστεύθηκε μό-
νιμα τη θέση». λέει ο πατέρας Κύριλλος 
στον ναό της Αγίας Φωτεινής. 
Η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής ήταν 
ένας παλαιός ολλανδικός ναός και μετά 
τα Σεπτεμβριανά η τότε ελληνική κυβέρ-
νηση ζήτησε να ενοικιάσει τον ναό για 
99 χρόνια, το 1981 έγινε ανακαίνιση και 
μετατράπηκε σε ορθόδοξη εκκλησία που 

λειτουργούσε Χριστούγεννα και Πάσχα. 
Οι Ρωμιοί της Σμύρνης όλα αυτά τα χρό-
νια κράτησαν ό,τι μπορούσαν. Σήμερα 
όλοι μαζί, παλαιοί και νεώτεροι που ήρ-
θαν την περίοδο της κρίσης, στην ορθό-
δοξη κοινότητα ανέρχονται περίπου σε 
200 άτομα μαζί με ομόδοξους Ρώσους, 
Ουκρανούς κ.ά. που ζουν εδώ.
«Το πρώτο μέλημά μου ήταν να τους 
αναζητήσω, να τους μαζέψω, να δεθούμε 
και να δημιουργήσουμε έναν ρωμαίικο 
πυρήνα στη Σμύρνη. Κομβικό σημείο για 
την εξέλιξη των Ελλήνων της Σμύρνης 
ήταν όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κατόρθωσε να κερδίσει την ανοχή του 
τουρκικού κράτους για να δημιουργηθεί 
ξανά η ρωμαίικη ορθόδοξη κοινότητα, 
με επίσημη μορφή και αιρετό συμβούλιο. 
Ο ίδιος ο κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε 
πέρυσι στις 6 Φεβρουαρίου τη Σμύρνη 
και τέλεσε λειτουργία στην εκκλησία του 
Αγίου Βουκόλου», λέει ο π. Κύριλλος.
«Αν και η ρωμαίικη κοινότητα αποτελεί-
ται από μια χούφτα άτομα, έχουμε αξι-
όλογους ανθρώπους, καλλιτέχνες, μου-
σικούς, διευθυντές επιχειρήσεων αλλά 
και επιχειρηματίες. Υπάρχουν ορισμέ-
νοι που ήρθαν εδώ τα τελευταία χρόνια 
λόγω της οικονομικής κρίσης και δρα-
στηριοποιήθηκαν επαγγελματικά. Ακόμα 
μερικοί είναι καθηγητές και διδάσκουν 
στα αγγλόφωνα πανεπιστήμια που λει-
τουργούν στην πόλη και φοιτητές που 
κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Η έλευ-
ση των νέων προσώπων για τους παλαι-
ότερους είναι συγκινητική, ανανεωτική 
και παρήγορη. Η δράση της εκκλησίας 
όμως περνά τα στενά όρια της γειτονιάς. 
Σε γειτονικά χωριά ανακαινίζονται εκ-

κλησίες και γίνονται περιοδικές λειτουρ-
γίες ενώ αξιοσημείωτο είναι το πνεύμα 
συνεργασίας με δημάρχους και τις τοπι-
κές αρχές της περιοχής.
Στην υποδοχή του Πατριάρχη η φιλαρ-
μονική παιάνισε τον εθνικό ύμνο της 
Ελλάδας, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή η 
λιτανεία του Επιταφίου διέσχισε δρό-
μους της Σμύρνης, πράγματα αδιανόητα 
σε παλαιότερες εποχές», καταλήγει ο π. 
Κύριλλος. Στην καρδιά της Σμύρνης στέ-
κει και το ιστορικό κτίριο του Ελληνικού 
Προξενείου με τη διαδικασία αναστήλω-
σής του να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 
Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό κομ-
ψοτέχνημα από τα λίγα που διεσώθη-
σαν κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. 
Αποτελεί κληροδότημα Ελληνα εμπόρου 
και από το 1955 στέγαζε τις προξενικές 
αρχές, έως το 2003, όταν εκκενώθηκε 
λόγω καθίζησης.
Η κα Θεοδώρα Χατζούδη, πρόεδρος της 
Ορθόδοξης Κοινότητας, γέννημα-θρέμμα 
της Σμύρνης, συγκαταλέγεται στους ελά-
χιστους Ρωμιούς με ρίζες από το παρελ-
θόν που βρίσκονται στην πόλη.
«Είμαστε μια πολύ μικρή κοινωνία. Οι 
Ρωμιοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 

εδώ είναι περίπου 40 άτομα. Συνολικά 
είμαστε γύρω στους 200 σήμερα μαζί 
με όσους ήρθαν για δουλειά ή σπουδές, 
όσους εργάζονται στο προξενείο ή υπη-
ρετούν στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, κοντά 
μας έχουμε ορθόδοξους από άλλες χώρες 
ακόμα και μερικούς Κρητικούς που είχαν 
έρθει εδώ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει 
και η κοινότητα μεγάλωσε. Αν κάποιος τα 
έλεγε αυτά πριν από 10-15 χρόνια, ότι 
θα έχουμε εκκλησία και μόνιμο ιερέα, 
δεν θα το πίστευα». «Οι γονείς μου ήρ-
θαν στη Σμύρνη από την Ιμβρο το 1960 
όταν η κατάσταση, τότε, εκεί τους ανάγκα-
σε να φύγουν και να εγκατασταθούν εδώ. 
Ομως η οικογένεια της γιαγιάς μου ζούσε 
στη Σμύρνη πριν από το 1922, έφυγαν 
για την Ιμβρο και εν τέλει η οικογένεια 
μετά από δεκαετίες επέστρεψε. Παλαιότε-
ρα υπήρχαν πιο πολλοί Ελληνες στη γει-
τονιά καθώς και αρκετοί συγγενείς μας. 
Ομως οι περισσότεροι μετά τα γεγονότα 
του ‘74 στην Κύπρο έφυγαν για την Ελ-
λάδα. Εν τέλει μείναμε μόνο εμείς: οι δύο 
γονείς και εγώ με τον αδελφό μου. Βέ-
βαια, ο πληθυσμός των Ρωμιών ήταν πά-
ντα πολύ μικρός. Μονάχα τώρα εδώ και 
δύο χρόνια έχουμε μόνιμο ιερέα. Προ-
σωπικά μεγάλωσα παρακολουθώντας τη 
λειτουργία από την ελληνική τηλεόραση. 
Μετέπειτα, πέρασαν τα πολιτικά προβλή-
ματα, αλλά ήταν πικρό να έχουμε εκκλη-
σία και παπά μόνο με ειδική άδεια για τα 
Χριστούγεννα. Οταν υπήρχε ασθενής δεν 
είχαμε ιερέα για να τον κοινωνήσει και η 
λειτουργία γινόταν υπό ειδικές συνθήκες 
σε βάφτιση ή κηδεία. Τώρα λειτουργού-
με και κατηχητικό όπου έρχονται 2-3 
παιδιά. Είναι μια άλλη πραγματικότητα, 
πολύ καλύτερη. Μας έχουν αναγνωρίσει 
ως κοινότητα και αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό. Υπάρχει επίσης καλή συνερ-
γασία με τους δήμους και τη νομαρχία».
Οπως εξηγεί η κα Χατζούδη, η ορθόδοξη 
κοινότητα πραγματοποιεί κατά καιρούς 
λειτουργίες και σε άλλες εκκλησίες που 
ανακαινίζονται όπως στην Εφεσο και τη 
Μενεμένη. Παράλληλα προσπαθούν να 
δώσουν ώθηση σε πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις και να αναπτύξουν συνεργασία με 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα για εκδηλώ-
σεις, εκθέσεις και σεμινάρια.
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Οι γιορτές φέρνουν πιο κοντά τη νέα γενιά των 
Ελλήνων της Σμύρνης.

Η γιαγιά μας η Μυροφόρα!
Γράφει ο Γιώργος Αθανασιάδης

Συνέχεια από την προηγούμενη έκδο-
ση του Κόσμου της Τρίτης Ηλικίας

Β 
έβαια όλα αυτά, υπήρχαν 
ως γεωγραφικά και πολιτι-
στικά ενδιαφέροντα και την 
εποχή εκείνη, αλλά καθό-

λου δεν ενδιέφεραν την γιαγιά μου 
τη Μυροφόρα. Εκείνο που την εν-
διέφερε ήταν πως θα σώσει τις ζωές 
των οκτώ παιδιών που της είχαν 
απομείνει, των τεσσάρων δικών 
της και των τεσσάρων της αδελφής 
της.  Εκανε ότι δουλειά μπορούσε 
να κάνει άνθρωπος και μάλιστα 
γυναίκα δούλευε στα χωράφια, 
ζητιάνευε, έτρεχε δεξιά κι αριστε-
ρά σέρνοντας τα μικρότερα παιδιά 
μαζί της, ενώ τ αγόρια πήγαιναν για 
κάνα μεροκάματο, ότι εβρισκαν και 
γύριζαν με ένα ξεροκόμματο ή λιγα 
αυγά στο σπίτι. Ενα κομμάτι μπο-
μπότα, λίγο λάδι ή λιγο αλεύρι για 
να κοροϊδεύουν την πείνα, που πιά 
άρχισε να γίνεται αισθητή και στα 
χωριά, καθώς όλα τα κτήματα και 
η παραγωγή ήταν επιταγμένα απο 
τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. 
Ο χειμώνας ερχόταν και ο θείος 
Ισαάκ πήγε στην κοινότητα να ζη-
τήσει κάποιο σπίτι, κάποιο δωμά-
τιο για να βάλει μέσα τ ασκέρι του. 
Το μόνο διαθέσιμο ήταν το μισοτε-
λειωμένο σχολείο του χωριού, που 
δεν τέλειωσε και ποτέ, παρά μόνο 
ύστερα απο πολλά χρόνια μετά το 
τέλος του πολέμου.

Η αιθουσα του σχολείου, ήταν 
μεγάλη και άλλες δύο οικογένειες 
προσφύγων απο χωριά της ανατο-
λικής Μακεδονίας ήταν στιβαγμένη 
στις άλλες δύο άκρες και υπήρχε 
και μια δεύτερη μκρότερη αίθουσα 
χωρίς σχεδόν σκεπή. Η σκεπή του 
σχολείου ήταν με τα σανίδια και 
κεραμίδια δεν υπήρχαν πανω τους. 
Τα παράθυρα έχασκαν ανοικτά και 
μόνο οι κάσες γύρω γύρω είχαν 
μπεί και το πάτωμα από χώμα πα-

τημένο. Ειχε μια άλλη αίθουσα που 
την είχαν μετατρέψει σε κουζίνα οι 
ένοικοι του σχολείου και τέλος οι 
τουαλέττες για τη στοιχειώδη υγιει-
νή εξωτερικές. Ευτυχώς για κάποιο 
λόγο πάντα είχαν τρεχούμενο νερό. 
Αυτά τουλάχιστον μπορούσε να θυ-
μηθεί η γιαγιά η  Μυροφόρα, όταν 
18χρονος τότε εγώ φοιτητής της 
Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθόμουν 
και άκουγα με προσοχή τις ιστορίες 
που μου διηγούνταν.  

Η οικογένεια των αδελφωξά-
δελφων συγκεντρώθηκε στο σχο-
λείο και «έστησαν» το πρόχειρο 
τσαντίρι τους μέσα στο σχολείο ή 
μάλλον δύο τσαντήρια... στο ένα 
έμεινε η γιαγιά μου η Μυροφόρα 
με τον άντρα της και τα παιδιά της 
και στο διπλανό που επικοινωνού-
σε με μια ενδιάμεση τρύπα με της 
γιαγιάς, έμειναν τ ανήψια όλα μαζί, 
δηλαδή η μητέρα μου και τ αδέλφια 
της. Τίποτα δεν είναι σταθερό στον 
κόσμο αυτό και φυσικά και οι δια-
χωρισμοί και οι καταστάσεις αυτές 
δεν ήταν και δεν μπορούσαν να εί-
ναι σταθερές. Τα παιδιά μόνα τους 
πηγαινοέρχονταν όταν ήταν καλά 
και όταν είχαν δυνάμεις, γιατί στο 
μεταξύ ο χειμώνας ήρθε και οι αρ-
ρώστιες θέριζαν τον κόσμο. 

Τα πιό μικρά κορίτσια πήγαιναν 
στην ουρά και στέκονταν εκεί  που 
μοίραζαν ένα κουπάκι σούπα σκέ-
τη για να φάνε. Η Φούλη (η μητέ-
ρα μου) κάποια μέρα στεκόταν για 
ώρα στην ουρά και όταν επιτέλους 
γέμισε το τσανάκι της κίνησε για το 
σπίτι να το μοιραστεί με την αδελ-
φή της και την ξαδέλφη της.  Τότε 
έγινε το απερίγραπτο... κάποια απο 
τις κυρίες που σερβίριζαν, κείνες 
τις αφράτες και καλοταϊσμένες μάλ-
λον του Ερυθρού Σταυρού ή των 
δυνάμεων κατοχής, βλέποντας το 
μικρό κορίτσι να περπατάει με  το 
τσανάκι γεμάτο σούπα, τη ρώτησε 
που πάει. Η Φούλη της είπε ότι  ότι 

πάει να δώσει και στην αδελφή της 
τη Νίνα που ήταν άρρωστη. Τότε 
η αφράτη κυρία πλησίασε άρπαξε 
το τσανάκι και τ άδειασε στο χώμα, 
λέγοντας... αν ήθελε η αδελφή σου 
να ερχόταν εδώ... Η Φούλη, έβαλε 
τα κλάμματα και γύρισε στο σχο-
λείο στο τσαντηρόσπιτο με άδειο 
τσανάκι... Αλλη μια μέρα φρικτής 
πείνας ήταν μπροστά τους.

Εν τω μεταξύ οι μαυραγορίτες 
και εκείνοι οι άνθρωποι με τις μαύ-
ρες κουκούλες πηγαινοέρχονταν 
στο χωριό και τα παιδιά τους κοι-
τούσαν αλλά δεν ήξεραν τι δουλειά 
έκαναν, τουλάχιστον τα μικρότερα.  
Κάποιο βράδυ, κουβέντιαζαν χαμη-
λόφωνα η Μυροφόρα με τον άντρα 
της και τα μεγάλα αγόρια και λέ-
γαν για τους μαυραγορίτες και τους 
προδότες. Ακουσαν τα μικρότερα 
κορίτσια και φοβήθηκαν πολύ. 
Ετσι απο την άλλη μέρα όταν εβλε-
παν ορισμένους «συγχωριανούς» 
εκεί άλλαζαν δρόμο ή τάχυναν το 
βήμα να απομακρυνθούν γρήγορα.

Τα παιδιά αρρώσταιναν διαρ-
κώς και η Νίνα ταλαιπωρούνταν 
απο ελονοσία, κοντά σ εκείνην 
αρρώσταιναν και τα μικρότερα κο-
ρίτσια η Φούλη και η Νόπη. Κολ-
λούσαν όλα πάνω στη Νίνα και η 
Φούλη και η Ελενίτσα οι αδελφές 
της ήθελαν να την φωνάζουν μαμά. 

«Αχχχ κορίτσια μου, εγώ δεν εί-
μαι μαμά σας , αδελφή σας είμαι» 
τους έλεγε 

«Γιωργάκη μου», μου έιπε μια 
μέρα η θεία μου η Νίνα, εδώ στην 
Αυστραλία, στη Μελβούρνη, «η ζη-
τιανιά δεν είναι ντροπή όταν πει-
νάς και όταν έχεις να ταϊσεις τόσα 
στόματα. Ολοι περίμεναν στην κα-
τοχή να φάνε εκείνο το ένα αυγό 
ή το ένα κομμάτι ψωμί. Επρεπε να 
μοιραστεί σε πολλά κομμάτια. Το 
φαγητό ήταν σπάνιο που να το βρί-

σκαμε;» 
Τούτος ο χειμώνας μπήκε πολύ 

εκδικητικός για τους πρόσφυγες 
και τους άστεγους που έμεναν σε 
παράγκες ή σε τσαντήρια μέσα σε 
μισογκρεμισμένα ή μισοκτισμένα 
σχολεία. Η γιαγιά η Μυροφόρα, 
κοίταζε κάθε βράδυ τα παιδιά όλα 
και τα ορφανά της αδελφής της και 
προσπαθούσε να κάνει  ότι μπο-
ρούσε να τα κρατήσει στη ζωή. Τα 
αγόρια ο Κώστας, ο Παράσχος, ο 
Χρήστος και ο Γιώργος ήταν πλέον 
έφηβοι, παλληκαράκια και έτρεχαν 
δεξιά αριστερά και όλο και κάτι 
κατάφερναν να φέρουν για φαγη-
τό στην οικογένεια. Τα χιόνια τις 
περισσότερες φορές τη νυκτα κάλυ-
πταν τα κεφάλια των παιδιών που 
κοιμόνταν σκεπασμένα με κουβέρ-
τες και καλυμμένα απο κουρελού-
δες και ότι άλλο βρισκόταν αλλά οι 
χιονοθύελλες περνούσαν απο τα 
παραθυρα που έχασκαν ή απο τις 
τρύπες και τις μεγάλες χαραμάδες.

Τρεις χειμώνες πέρασαν σ εκεί-
νο το σχολείο και η Μυροφόρα πλέ-
ον είχε φτάσει στα όρια της αντοχής 
της.  Χειμώνας του 43 – 44 και μαζί 
κοντοζύγωνε και η απελευθέρωση 
και η ήττα της Γερμανίας απο τις 
συμμαχικές δυνάμεις, μόνο που η 
οικογένεια του σχολείου που έκανε 
«διακοπές» στο Αταλί, δεν το ήξερε. 
Τα αγόρια κάτι άρχισαν να καταλα-
βαίνουν και ήταν σαν αετόπουλα 
έτοιμα ν ανοίξουν τα φτερά τους 
να πετάξουν. Στο μεταξύ τα πρώτα 
ερωτικά σκιρτήματα ήρθαν και χτυ-
πούσαν τις καρδιές τους εκεί από 
το χωριό και απο τα γύρω χωριά. 
Η ζωή δε σταματά ούτε μέσα στον 
πόλεμο, ούτε στην κατοχή. Οσο ο 
άνθρωπος είναι ζωντανός θα ερω-
τεύεται και θ αγαπά.

Συνέχεια την επόμενη Τετάρτη
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Το γραφείο μας σε συνεργασία και με τη Δικηγόρο του Σύδνευ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΚΗ (ATHENA TOURIKIS) - SOLICITOR
αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας στην Ελλάδα και την Αυστραλία.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

•Θέματα κληρονομιών, αποδοχές, διανομές 
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ση, αγορά κ.λπ. στην Ελλάδα.
•Πληρεξούσια  για την Ελλάδα για οποιοδή-
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κού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Αθήνα.
•Πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα φορο-
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