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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΗΔΑ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Δ'

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΜΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ A', Β', Γ'

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ή παρούσα μελέτη, άποσκοπεί στην τελική συμπλήρωση καί τήν κατά το δυ
νατόν ολοκλήρωση τριών κατά σειρά δημοσιευμάτων τής Κυριακής Μαμώνη για 
τή σωματειακή οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Είχαν έρευνηθεΐ τό
τε οί επαρχίες: Βιθυνία, Αίολίδα, Λυδία, Καρία, Λυκία, Παμφυλία, Πισιδία, 
Φρυγία, Γαλατία, Λυκαονία,1 Ιωνία,2 Καππαδοκία καί Πόντος3 καί άπέμειναν 

άνερεύνητες οί επαρχίες Μυσίας, Παφλαγονίας καί Κιλικίας, οί όποιες έτσι 
κλείνουν καί τον όλο θεματικό κύκλο μελέτης των συλλόγων τής Μικράς Ασίας. 
Ακόμα καταχωρίζονται στο παρόν δημοσίευμα καί όλες οί προσθήκες καί οί συ

1. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τοϋ Ελληνισμού στή Μικρά Ασία, Α'», 
Δελτίον της 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας της Έλλά8ος 26 (1983), σσ. 63-114.

2. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τοϋ Ελληνισμού στή Μικρά Ασία, Β'. 
Σύλλογοι τής ’Ιωνίας», Δελτίον της 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας της Έλλά8ος 
28(1985), σσ. 57-166.

3. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τοϋ Ελληνισμού στή Μικρά Ασία, Γ '. 
Σύλλογοι Καππαδοκίας καί Πόντου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου8ών 6 (1986- 
1987), σσ. 155-225.
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μπληρώσεις που προέκυψαν τόσο άπό νεότερες έρευνες όσο καί άπό πρόσφατες 
βιβλιογραφικές άναδιφήσεις.

Άπό την άποψη των ειδικών σκοπών καί τής άντίστοιχης δραστηριότητας 
τους οί σύλλογοι σ’ αύτές τις τρεις νέες περιφέρειες αύτές διακρίνονται σέ φι
λεκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς, αθλητικούς, επαγγελματι
κούς καί σε συντεχνίες καί λέσχες.

Τα όρια τής συλλογικής δραστηριότητας καί έδώ μερικές φορές είναι δυσ
διάκριτα, δίχως αύστηρή αντιστοιχία καί συμφωνία μέ τα αναγραφόμενα στα 
άρθρα τών καταστατικών. Τούτο βέβαια συνέβαινε όσες φορές ή ύφή κάποι
ας εργασίας πού άναλάμβανε ό σύλλογος απαιτούσε ορισμένες συγκαλύψεις 
άπό την άνώτατη οθωμανική αρχή.

"Οσο για τήν ολοκληρωμένη εικόνα τής ιστορίας καί δράσης κάθε συλλό
γου, αύτή τις περισσότερες φορές είναι άνέφικτη- συχνά παρουσιάζονται κενά 
στον άπολογισμό τών έργασιών καί τών σχετικών συλλογικών επιτευγμάτων. 
Εντελέστερος απολογισμός θά μπορούσε να υπάρξει έάν είχαμε σήμερα χει
ρόγραφα ή τυπωμένα καταστατικά, πρακτικά καί έτήσιες λογοδοσίες. Ή 
έ'ρευνα στο μέλλον είναι δυνατόν να φέρει στο φώς νέες άρχειακές πηγές, πού 
ίσως θά περιέχουν άγνωστες μέχρι τώρα ειδήσεις πού θά συμπληρώνουν τις 
ελλειπτικές καί χασματικές πληροφορίες.

Ώς προς τις ονομασίες τών περιφερειών κατά τις όποιες διατάσσεται ή υλη, 
επαναλαμβάνουμε έδώ ό,τι είχε λεχθεί στήν εισαγωγή τού πρώτου μέρους, 
δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται τά αρχαία γεωγραφικά ονόματα τών έπαρχιών, 
π.χ. Βιθυνία, Αίολίδα, Λυδία κ.λπ. Ή χρήση τών ονομάτων αύτών εχει όρι- 
σθεΐ -καί έ'κτοτε καθιερωθεί- άπό το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

1. Κιλικία

Στήν Κιλικία, ή συντριπτική υπεροχή τού άνομοιογενοΰς έθνολογικοΰ στοιχεί
ου σέ σχέση μέ τις έλληνικές κοινότητες, άλλα καί ή ίδια ή σύσταση τών 
έλληνικών κοινοτήτων, οί οποίες είχαν σχηματιστεί κατά μέγιστο ποσοστό 
άπό μετοίκους προερχόμενους άπό τήν Καππαδοκία, τή Χίο, τήν Κύπρο, το 
Χαλέπι καί τά νησιά τού Αιγαίου,1 δέν εύνόησαν τήν άπρόσκοπτη σωματει- 4

4. Μιχαήλ Γεωργιάδης, «Περί τής Κιλικίας καθόλου καί Αδάνων», Ξενοφάνης 1
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ακή οργάνωση. Εξάλλου, πρόσθετο πρόβλημα άποτέλεσε ό προσηλυτισμός, 
πού προσπαθούσε να στρέψει τούς μαθητές στα δόγματα τού παπισμού καί 
τού προτεσταντισμού.3 * 5 Μάλιστα στα’Άδανα οί δημογέροντες θίγουν μέ έ'μφα- 
ση το θέμα: «Άπό τινων έτών προσπαθοΰντες νά έκμηδενίσωμεν τον σκοπόν 
των περικυκλούντων ήμάς τόσων άλλοεθνών σχολών των διά προσηλυτισμού 
προσπαθούντων τα εθνικά καί θρησκευτικά ημών φρονήματα νά καταπνίξω- 
σιν ήναγκάσθημεν, αν καί ή κοινότης μας είναι μικρά καί άπορος, νά συντη- 
ρήσωμεν τελείας άστικάς σχολάς άρρένων καί θηλέων».6 7

Στά Άδανα έκτος άπό τούς μουσουλμάνους, χριστιανούς, ορθόδοξους, 
"Ελληνες καί’Αρμένιους, ύπήρχαν καί Εύρωπάίοι, κυρίως Γερμανοί, πού είχαν 
έγκαταστήσει έπιχειρήσεις.

Ή «Φιλόμουσος Αδελφότης»' ιδρύθηκε το 1901. Ό διασωζόμενος χειρό
γραφος κανονισμός, άποτελούμενος άπό 12 άρθρα, συντάχθηκε σέ έλληνική 
γλώσσα καί τουρκική μέ έλληνικούς χαρακτήρες (καραμανλίδικα). Σκοπός 
τής άδελφότητας ήταν «ό διά συνδρομών, προσφορών καί άλλων εύεργετη-

(1896), σ. 276' 'Ημερολόγιου Αδελφότητος ’Ορθοδοξίας Μερσίνης, 1909, σ. 17Γ «Περί 
του νομοϋ Αδάνων», Ξενοφάνης 4 (1906), σ. 396’ Χάρης Έξερτζόγλου, «Ή διάχυση τής 
έθνικής ταυτότητας στίς ορθόδοξες κοινότητες τής Κιλικίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών 11 (1995-1996), σσ. 182-183.

5. Μιχαήλ Γεωργιάδης, ο.π., σσ. 276-281.
6. ΒΕΑΑ [= Βιβλιοθήκη Εστίας Ν. Σμύρνης, Αρχείο Ανατολής] Β2.
7. ΓΑΚ, ΤΑ [= Γενικά’Αρχεία του Κράτους, Ταμείο’Ανταλλαξίμων] 409, σσ. 51-54" 

«Κανονισμός τής “Φιλομούσου Αδελφότητος”», άνυπόγραφος καί χωρίς χρονολογία. Ό ίδιος 
ακριβώς κανονισμός καταχωρίζεται καί στον κώδικα ΓΑΚ, ΤΑ 410, σσ. 16-19. Υπογρά
φεται άπό τα μέλη τής Δημογεροντίας τής Κοινότητας ’Αδάνων: Α. Μιχαηλίδη, Θ. Κ. Συ- 
μεώνογλου, I. Γ. Πιπέρογλου, Δ. Μ. Άβρααμίδη. Είναι πιθανόν ότι ή αδελφότητα συστή- 
θηκε τό 1901, γιατί στή σελίδα 21 του ίδιου κώδικα καί στίς 21 ’Ιουνίου 1901 è Σωκράτης 
Η. Κεσίσογλου γίνεται ταμίας καί σύμφωνα με τό 8ο άρθρο τοϋ κανονισμού ορίζει εγγυητή 
για 300 λίρες οθωμανικές. Οί Δημοσθένης Μ. Άβρααμίδης καί ’Ιωάννης Πιπέρογλους υπο
γράφουν καί τόν Κανονισμό της 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος ’Αδάνων, Κωνσταντι
νούπολή 1912, σύμφωνα με τόν όποιο, άρθρο 54, «δεν επιτρέπεται έν καί τό αύτό πρόσω- 
πον νά είναι συγχρόνως μέλος εις δύο ή καί πλείονα Σωματεία». Επομένως είναι πολύ πι
θανόν ότι τό 1912 οί δύο προαναφερόμενοι είχαν παραιτηθεί άπό μέλη τής άδελφότητας.

Ή σφραγίδα ορίζεται στό καταστατικό ότι θά έφερε τήν κυκλική επιγραφή: «Φιλόμου- 
σος ’Αδελφότης Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος ’Αδάνων», στον μέσον στάχυα πλεγμένα 
με κισσό καί θά τήν άποτελοΰσαν τρία τμήματα καί ή λαβίδα.
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μάτων σχηματισμός έπαρχους κεφαλαίου ... έκ των τόκων ή εισοδημάτων του 
οποίου να δύνανται να συντηρούνται καί νά προάγωνται τά σχολεία τής ορθο
δόξου ελληνικής κοινότητος...». Ή αδελφότητα είχε σκοπό νά καταθέτει στήν 
’Οθωμανική Τράπεζα τις εισπράξεις μέ σκοπό τη μελλοντική άγορά προσο
δοφόρων κτημάτων, άπό τά εισοδήματα των οποίων θά συντηρούνταν τά 
υπάρχοντα σχολεία καί θά οίκοδομειτο νέο (ή νέα σχολικά κτίρια) μέ τήν οικο
νομική βοήθεια τής δημογεροντίας.

Εξάλλου, λειτουργούσε καί ή Αδελφότητα «Άγιος Γεώργιος» μέ πρόεδρο 
τό 1921 τόν Π. Βονιτσιάνο. Ασφαλώς μέσα στους σκοπούς τής άδελφότητας 
θά ήταν καί ή οικοδόμηση ομώνυμου παρεκκλησίου. Φαίνεται ότι ή δημογε
ροντία δέν είχε άναγνωρίσει τήν άδελφότητα8 καί ότι ή επιτροπή του παρεκ
κλησίου είχε άγνοήσει τις άποφάσεις τού Ιερού Δικαστηρίου μέ αποτέλεσμα 
ή δημογεροντία νά άπευθυνθεΐ στις τουρκικές αρχές «πρός κατάλυσιν καί κα- 
τεδάφισιν τού έν λόγω παρεκκλησίου συμφώνως τή άποφάσει τού Ιερού Δι
καστηρίου».9

Στή Μερσίνα, νεοσύστατη τό 1841,10 ή έλληνική κοινότητα ήταν ολιγά
ριθμη σέ σύγκριση μέ τήν κοινότητα Αδάνων- μέ τήν άσκηση όμως τού έμπο- 
ρίου, τή γενναιοδωρία τού πάμπλουτου ομογενούς Κωνσταντίνου Μαυρομμά- 
τη καί τή σωματειακή έπικουρία μπόρεσε νά ιδρύσει άρρεναγωγεΐο καί παρ
θεναγωγείο.11

Ή άδελφότητα «’Ορθοδοξία» ιδρύθηκε τό 190Γ άρχικός σκοπός της ήταν 
ή «διά προσλήψεως ίεροκήρυκος πνευματική καί ήθική διάπλασις τού λαού». 
Μετά άπό έξάμηνη λειτουργία διαλύθηκε γιά νά άνασυσταθεΐ τό 1903 «έπί 
νέων βάσεων καί μέ πρόγραμμα εύρύτερο καί δή καθαρώς φιλεκπαιδευτι
κόν».12 13 ’Αρχικά ή άδελφότητα προσπάθησε νά συγκεντρώσει κεφάλαιο μέ 
έτήσιες συνδρομές καί μέ τήν έκδοση ήμερολογίου.1'1 Σύντομα διεύρυνε τις

8. ΓΑΚ, ΤΑ 410,15/28 Αύγούστου 1921, σ. 150.
9. ΓΑΚ, ΤΑ 410, 22/4 Αύγούστου 1921, σ. 145.
10. 'Ημερολόγιου... Μερσίνης, δ.π., σ. 177.
11. Μιχαήλ Γεωργιάδης, δ.π., σ. 275' ΒΕΕΑ, Β 5, 10 Αύγούστου 1900, σ. 1. ΓΑΚ, 

ΤΑ 398 401 καί 402, κώδικες άπό τούς οποίους φαίνεται δτι ό πληθυσμός τής πόλης ήταν 
άνομοιογενής καί ερχόταν νά έγκατασταθεϊ στή Μερσίνα άπό άλλα μέρη καί μάλιστα άπό 
τήν Καππαδοκία.

12. Ήμερολόγιον... Μερσίνης, δ.π., σ. 5.
13. Στο ίδιο, σ. 7. Μέλη τού διοικητικού συμβουλίου το 1909 ήταν οί: Άχιλ. Συμεώνο-
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έργασίες της καί συμπεριέλαβε εκπροσώπους δλων των κοινωνικών τάξεων. 
Συμμετείχε άκόμα ή νεολαία καί το γυναικείο φύλο μέ ιδιαίτερο τμήμα θηλέ- 
ων καί αύτοτελή διοίκηση.14 15

Λεσχικό σκοπό φαίνεται δτι είχε το «Άναγνωστήριον δ Κοραής» πού ίδρυ
σε ή «’Ορθοδοξία» μέ στόχο νά «ένταθή το ενδιαφέρον του λαού, προς τούς δύο 
στύλους τής εθνικής ύποστάσεως, τήν εκκλησίαν καί το σχολεΐον».1:> Επίσης 

το 1919 λειτουργούσε δ σύλλογος «Αναγέννησις».
Ακόμη πιο ολιγάριθμη άπδ τής Μερσίνας καί μέ ελάχιστες εύπορες οικο

γένειες,16 ή έλληνική κοινότητα Ταρσού διατηρούσε άδελφότητα πού διαλύ
θηκε μέ τούς Βαλκανικούς πολέμους.17

2. Μυσία

Στο Άδραμύττι ή κοινότητα, οικονομικά ανθηρή μέ πλούσια παραγωγή 
ελαίου καί σταφίδων, μπόρεσε νά στηρίξει έπάξια τήν πνευματική καί κοινω
νική της ζωή. Τδ 1882 συστήθηκε ή «Αγαθοεργός Αδελφότης 'Ομόνοια 
Άδραμυττίου», μέ πρόεδρο τδ 1884 τον Γεώργιο Μανουλέλη καί γενικό γραμ
ματέα τδν Λαμπρινδ Π. Ίωάννου.18 Τδ 1887 είχε πρόεδρο τδν πατέρα Γρηγό- 
ριο καί γραμματέα τδν Ελευθέριο Σιδηριάδου.19

γλου, Λέων Άρσλάνογλου, Άνανίας Ζεβάογλου, Άβρ. Καζγανδζόγλου, ’Ιωσήφ Κυριακίδης, 
Γρηγ. Καραγεωργίου, Γεώργ. Μιχαηλίδης καί (αναπληρωματικοί οί Μ. Δ. Άρσλάνογλου καί 
Ματθ. I. Οίκονομίδης {'Ημερολόγιου... Μερσίνης, δ.π., σ. 3). Στο εξώφυλλο τοϋ άντιτύπου 
του Κανονισμού τής «’Ορθοδοξίας» που φυλάσσεται στην’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, 
υπάρχει ή σφραγίδα τοϋ συλλόγου, στήν περιφέρεια τής οποίας αναγράφεται ((Θρησκευτική 

’Αδελφότης ή’Ορθοδοξία» καί στο μέσον «Έν Μερσίνη 1901».
14. Τά χρονικά της ά8ελφότητος «Ή Όρθο8οξία», ’Αθήνα 1940, σ. 9.
15. Στο ίδιο, σ. 9.
16. ΒΕΑΑ, Β 25α, 30 Απριλίου 1906, σ. 1. ΒΕΑΑ, Β 32, 12’Οκτωβρίου 1909, σ. 1.
17. ΚΜΣ, ΑΠΠ [=Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης], 

Ταρσός, Κλ. 5, πληροφορητής Μωυσής Χριστοφίδης.
18. Νεολόγος, άρ. 4454, 23 Φεβρουαρίου/6 Μαρτίου 1884, σ. [3],
19. Νεολόγος, άρ. 5283, 15/27 Ίανουαρίου 1887, σ. [2]. Βλ. καί Ίχνεύμων, «Έξ Αίο- 

λίδος Άδραμύττιον», έφ. Κωνσταντινούπολή, 11 Νοεμβρίου 1900, άπόκομμα άπό τή Μυ- 
στακίδειο Βιβλιοθήκη χωρίς άριθμο σελίδας.
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Ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης ή Ελεημοσύνη» (1885) είχε σκοπό «τό ελε- 
εΐν έν γένει». Τό διοικητικό συμβούλιο αποτελούσαν οί: Σταμάτης Κρητικού, 
πρόεδρος, Άχιλλεύς Ρακίνας, επιμελητής, Πάτροκλος Κέπετζης, γραμμα- 
τεύς,Άνέστης Βαρβέρης, είσπράκτωρ, Β. Σάββας, ταμίας, Νικόλαος Χριστο
δούλου, Γ. Πανέλης, Μιχ. Σταμπολής.20 Πρόεδρος τό 1900 ήταν ό Πάτροκλος 
Κέπετζης.21

Τό ((Μετοχικόν Σωματεΐον ό Μύρμηγξ» (1885) στόχος τού οποίου ήταν 
((ή άπόκτησις λαχειοφόρων μετοχών των οποίων τό κεφάλαιον, τους τόκους 
καί τούς λαχνούς θά διανέμωνται μετά 10 έτη οί μέτοχοι έκάστης σειράς».22

Ό ((Γυμναστικός Σύλλογος ό Κόροιβος» είχε πρόεδρο τόν ιδρυτή του, Άθ. 
Βέλκο, καί γραμματέα τόν Δημήτριο Ν. Κωφού. Τα μέλη του άγωνίζονταν 
στό γυμναστήριο τής τοπικής σχολής, καλλιεργούσαν δέ ιδιαίτερα τό πνεύμα 
τής ισότητας.23

Ό ((Σύλλογος Αγάμων», μέ έμβλημα τήν πανσέληνο, έκτος άπό τόν 
έμφανή εύθυμο σκοπό του, κατέστρωνε ((διάφορα σχέδια δράσεως καί ένερ- 
γείας, κοινωνικής, έθνικής καί άλλης, άνεγιγνώσκοντο άπηγορευμέναι εφη
μερίδες...)) . ’Ισόβιος πρόεδρός του ήταν ό’Ιγν. Χιωτέλλης καί μέλη οί Στρά- 
των Σαλατέλλης, Κωνσταντίνος Σαλατέλλης, Ιγνάτιος Σαλατέλλης, Φωκίων 
Πιτσούλης, Διογένης Πιτσούλης, Γεώργιος Κασικέλλης, Σόλων Κασικέλλης, 
Γεώργιος Καραπαναγιώτης, Στέλιος Παπάζογλου, Δημήτριος Κωφού, Στέ
λιος Κρητικός.24

Ή «Αδελφότης τού Νοσοκομείου ό'Άγιος Θεράπων», μέ ιδρυτές τούς Μ. 
Καζάζη (έπίτιμος ιδρυτής), I. Μεταξά, Α. Βογιατζή, Α. Βάλιακα, Α. Δηλι- 
γιάννη, Α. Χαραλαμπίδη, Δ. Μορελέλη, Π. Μεταξά, Σ. Κωφού, X. Βογιατζή 
καί I. Χρυσοχόο,25 26 είχε σκοπό τήν ίδρυση καί τή συντήρηση νοσοκομείου 
άρχικά μέ τρεις κλίνες, τό όποιο θά παρείχε δωρεάν νοσηλεία σέ άπορους 
ασθενείς χωρίς διάκριση θρησκεύματος ή έθνικότητας.21’ "Ενας άπό τούς έφό-

20. Δημήτριος Ν. Κωφοϋ, Αδραμυττηνά, Αθήνα 1968, σ. 118.
21. Ίχνεύμων, ((’Εξ Αίολίδος...», δ.π.
22. Δημήτριος Ν. Κωφού, δ.π., σ. 118.
23. Στο ίδιο, σ. 84· έφ. 'Ημερήσια, άρ. 819, 18’Ιουλίου 1908, σ. [3].
24. "Ο.π., σσ. 90-92.
25. Ίχνεύμων, «’Εξ Αίολίδος...», δ.π.· Κανονισμός της εν Αδραμυττίω ’Αδελφότητος 

τοϋ Νοσοκομείου ό "Αγιος Θεράπων, έν Αδραμυττίω τή 5η Μαρτίου 1900, σ. 4.
26. Κανονισμός της έν Αδραμυττίω..., δ.π., σ. 3,17· Ίχνεύμων, «Έξ Αίολίδος...», δ.π.
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ρους ήταν γιατρός καί οφείλε να παρίσταται στο νοσοκομείο συγκεκριμένες 
μέρες καί ώρες καί να θεραπεύει τους νοσηλευόμενους χωρίς άμοιβή.27

Στο Κεμέρ (Βουρχανιέ), μέ την άνεπτυγμένη βιομηχανία, λειτουργούσαν 
οί άδελφότητες «Πρόοδος» καί «Αλληλοβοήθεια», που άνέλαβαν «τον έξω- 
ραϊσμόν τής εκκλησίας καί την άποπεράτωσιν τού παρθεναγωγείου καί τού 
νεκροταφείου».28 Πληροφορητής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άνα- 
φέρει νεανικό σωματείο καί φιλόπτωχο άδελφότητα άνδρών καί γυναικών.29

Στην Μπάλια κατά την έναρξη τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου λειτουρ
γούσαν ό σύλλογος «Σύμπνοια» καί σύλλογος έργολάβων.30

Στο Σιντιργί, κωμόπολη μέ 1800 ομογενείς, άναφέρεται ό «Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος ή Εγκράτεια» (1873).31

Στα Δαρδανέλλια (Τσανάκκαλε), πόλη μέ ανεπτυγμένο εισαγωγικό 
καί έξαγωγικό εμπόριο, ήταν γνωστή ή «Αγαθοεργός καί Φιλάνθρωπος Αδελ
φότης», μέ σκοπό αντίστοιχο μέ την επωνυμία της.32Έδώ λειτουργούσε επί

σης καί ή «Αγαθοεργός Αδελφότης τών Κυριών», μέ πρόεδρο έπί τέσσερα συ- 
νεχή χρόνια την Αμαλία Α. Ζέρφου καί γραμματέα τήν Ελένη Λαγοπούλου. 
Ή άδελφότητα διατηρούσε ταπητουργείο στό όποιο πτωχά κορίτσια μάθαιναν 
τήν τέχνη τής ταπητουργίας ως βιοποριστικό έπάγγελμα.33 Παράλληλα λει-

27. Κανονισμός της έν Άδραμυττίω..., δ.π., σ. 21. Στην περιφέρεια τής ελλειψοειδούς 
σφραγίδας υπάρχει ή ένδειξη «Αδελφότης Νοσοκομείου Άδραμύττιον», στο μέσον κλίνη νο
σοκομείου καί ή χρονολογία 1899.

28. Γ. Παπαδόπουλος, Το Κεμέριον, Αθήνα 1919, σσ. 8-9' Παντ. Μ. Κοντογιάννης, Ή 
ελληνικό της των νομών Προύσης και Σμύρνης, Αθήνα 1919, σ. 110.

29. ΚΜΣ, ΑΠΠ Μ8, πληροφορητής, Μιχαήλ Έμμανουηλίδης.
30. Παντ. Μ. Κοντογιάννης, ci.π., σ. 149.
31. «Αί έν τω κλίματι του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου Ίεραί Μητροπόλεις, Δ'. 

Ή Μητρόπολις Κυζίκου», ’Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, Ήμερολόγιον του έτους 
1905, έτος Α' Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 183' Γεώργιος Χασιώτης, «Ή παρ’ ήμΐν δη
μοτική παίδευσις άπο τής άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μέχρι σήμερον», ΠΕΦΣΚ [=Πε
ριοδικόν του έν Κωνσταντίνουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου] Η' (1873-1874), 
σ. 118' (λΕκθεσις τής έκπαιδευτικής έπιτροπής περί τής καταστάσεως τής παιδείας έν ταΐς 
έπαρχίαις τής’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας», ΠΕΦΣΚ, δ. π., σσ. 254, 296' Κ. Εύσταθό- 
πουλος, «Περί Συλλόγων», "Ομηρος 1 (1873), σ. 645' Νικόλαος Οίκονομίδης, «Εκδρομή εις 
Βαλούκεσιρ», "Ομηρος 2 (1874), σ. 183.

32. Ανατολικός Άστηρ, έτος ΙΑ, 17/29 Μαίου 1872, άρ. 982, σ. [4].
33. «Αΐ έν τω κλίματι..., Δ. Ή Μητρόπολις Κυζίκου», ο.π., σ. 187' Ή ’Αμάλθεια, άρ.
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τουργοΰσε καί «Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυρίων», μέ πρόεδρο τον Δημ. 
Χατζόπουλο.34 35

Στη Λάμψακο, κωμόπολη με 1080 ομογενείς, φέρεται το 1904 ως νεο
σύστατη ή έκπαιδευτική άδελφότητα «'Άγιος Τρύφων».30

Στο Ρέν-Kiot (Όφρύνιον) ή «Θρησκευτική Αδελφότης» καί το εκκλη
σιαστικό ταμείο συνεισέφεραν στον προϋπολογισμό τής έκκλησίας.36 Ακόμη, 
σύμφωνα μέ προφορική παράδοση, λειτουργούσαν έδώ τέσσερα «Άδερφάτα»: 
των έπαγγελματιών, των οικοδόμων, των γεωργών, καί των άγωγιατών, με 
προστάτες άντίστοιχα τους'Άγιο Χαράλαμπο, Άγιο Δημήτριο, Άγιο Μόδεστο 
καί Άγιο Μηνά.37

3. Παφλαγονία

Στήν’Ινέπολη λειτουργούσε ή φιλεκπαιδευτική άδελφότητα «Παφλαγονία», 
μέ σκοπό τήν ίδρυση τοπικού παρθεναγωγείου.38

Στήν Κασταμονή τό 1870 ιδρύθηκε ή φιλεκπαιδευτική άδελφότητα 
((Παφλαγονία» που άπέβλεπε έπίσης στήν ίδρυση παρθεναγωγείου.39 Άπό 
πληροφορητή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άναφέρεται ή ((Ελεημο
σύνη», επιτροπή πού είχε άναλάβει τήν υποστήριξη τών πτωχών.40

Στήν Ποντοηράκλεια (Έρεγλί) ή έλληνική κοινότητα περιλάμβανε 
1.400 κατοίκους σέ συνολικό πληθυσμό 8.000 πού ζοΰσαν άπό τα ορυχεία καί

8309, 16/29 Ίαν. 1906, σ. [2] καί άρ. 8343, 24Ίαν./9 Φεβρουάριου 1906, σ. [2]. Το 1907 
πρόεδρος ήταν ή Αλεξάνδρα Ζέρφου, ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια ΚΖ' (1907), σ. 108 καί το 
1908 ή Άγλαία Νικολαΐδου καί γραμματέας ή Ερατώ Σκαρλατίδου: Ή ’Αμάλθεια, άρ. 
8928, 15-28 Φεβρουάριου 1908, σ. [3].

34. «Αί έν τω κλίματι... Δ'. Ή Μητρόπολις Κυζίκου», ό'.π., σ. 187' ’Εκκλησιαστική 
Αλήθεια ΚΖ'(1907), σ. 108.

35. Στο ίδιο, σ. 187.
36. Στο ίδιο, σ. 186.
37. ΚΜΣ, ΑΠΓΙ Μ38, σ. 194-195, πληροφορητής, Κωνσταντίνος Κούκος.
38. Γεώργιος Χασιώτης, «Ή παρ’ήμΐν...», δ.π., σ. 118' (/Έκθεσις τής εκπαιδευτικής 

επιτροπής...», δ.π., σ. 256.
39. Έφ. Νεολόγος 10/22 Σεπτεμβρίου 1870, άρ. 675, σ. 3.
40. ΚΜΣ, ΑΠΠ Πφ. 11, πληροφορητής, Μιχαλάκης Σομπέογλου.
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τις φορτοεκφορτώσεις στο λιμάνι/'1 Οΐ τουρκόφωνοι κάτοικοι προσπάθησαν 
να ανακτήσουν τή χαμένη τους πάτρια γλώσσα γι’ αύτό καί σύστησαν «Φι
λεκπαιδευτική άδελφότητα», μέ σκοπό τήν ίδρυση άρρεναγωγείου καί παρθε
ναγωγείου /‘2

Στη Σαφράμπολη (Θεοδωρούπολις) τό 1885 τό διοικητικό συμβούλιο 
τής άδελφότητας «'Ομόνοια» (1882) συνυπογράφει μαζί μέ τήν εφορεία των 
σχολών καί τήν έπιτροπή τής εκκλησίας απόφαση τής δημογεροντίας, μετά 
τήν είδηση τού θανάτου του εύεργέτη Ζανή Στεφάνοβικ Σκυλίτζη/3

Τό 1899 μαρτυρείται ή δημιουργία τής «Φιλεκπαιδευτικής Βοηθητικής 
Επιτροπής», ή οποία βέβαια δεν υπήρξε άμιγής σωματειακή μορφή μέ 
εκλεγμένους διοικητικούς εκπροσώπους- άποτελοΰσε βοηθητικό παράγοντα 
τής αύτοδιοικούμενης κοινότητας μέ έκπροσώπους προκαθορισμένους/1* 

’Ακόμη λειτουργούσε καί φιλεκπαιδευτική άδελφότητα πού τό άργότερο τό 
1906, δπως φαίνεται, φέρεται νά έχει διαλυθεί. Τήν έλλειψη τής φιλεκπαι
δευτικής άδελφότητας άναπλήρωσε φιλοπρόοδος άδελφότητα κυριών πού άνέ- 
λαβε είτε τήν πρόσληψη μαίας για τή δωρεάν παρακολούθηση επιτόκων γυ
ναικών είτε τήν ίδρυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.'°

Γύρω στό 1914 οί ελληνες τεχνίτες είχαν οργανωθεί σέ συλλόγους ανάλο
γα μέ τήν τέχνη τους π.χ. άργυροχρυσοχόοι, γεμενετζήδες, καλαϊτζήδες καί 
ράφτες, μέ προστάτες αντίστοιχα τούς 'Άγιο Σπυρίδωνα, Άγιο Ήλία, Άγιο 
Γεώργιο καί ίσως τήν Παναγία/10 41 42 43 44 45 46

41. Παναγιώτης Γ. Μακρής, Ηράκλεια του Πόντου, Αθήνα 1908, σσ. 29, 33.
42. Ι1ΕΦΣΚ Θ' (1875-1876), σ. 195.
43. ΓΑΚ, ΤΑ 362. Ελλειψοειδής σφραγίδα στήν περιφέρεια τής οποίας υπάρχει ή 

ένδειξη ((Αδελφότης 'Ομόνοια», «Έν Σαφραμπόλη» (sic), στο μέσον δύο χέρια σε χειραψία 
καί ή χρονολογία «1882».

44. ΓΑΚ, ΤΑ, 382, σσ. 18-19 καί 378, σσ. 8-9. Ελλειψοειδής σφραγίδα στήν περιφέ
ρεια τής οποίας ((Φιλεκπαιδευτική Έπιτροπή Ζαφραμπόλεως» καί στο μέσον δύο χέρια σε 
χειραψία πάνω σέ δάφνες καί ή χρονολογία <(1899».

45. Π. I. Παυλίδης, «Ή επαρχία Νεοκαισαρείας», Ξενοφάνης 4 (1906), σ. 132- Μαρ
γαρίτης Εύαγγελίδης, Υπόμνημα περί των δικαιωμάτων καί παθημάτων των εστιών τοΰ 
πολιτισμού Μικρας ’Ασίας καί Θράκης, Αθήνα 1918, σ. 53.

46. ΚΜΣ, ΑΠΠ, Πφ 20, Άναστασιάδης, Σαφράμπολη,’Οκτώβριος 1968 (δακτυλόγρα- 
φο), σσ. 16-17.



76 ΚΪΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΗΔΑ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΤ

Πληροφορητής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άναφέρει δτι στην 
Τόσια υπήρχε φιλόπτωχο ταμείο κα'ι σωματείο κτιστών, πού είχε φροντίσει μά
λιστα να εγκατασταθεί πυροσβεστικός κρουνός (τουλούμπα) στήν κωμόπολη/1'

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ A, Β', Γ'

1. Βιθυνία.

Μαρμαράς. Μαρτυροΰνται δύο σύλλογοι: «Μορφωτικός καί Πολιτιστικός Σύλ
λογος Μαρμαρά Ή νέα γενεά», μέ πρόεδρο τον Σπυρίδωνα Νεστορίδη, δημογέ
ροντα καί δήμαρχο του Μαρμαρά/'8 καί ή «Αδελφότης Τριών Ιεραρχών».47 48 49 50

Άρτάκη. Ό γεωργικός σύλλογος «Ή Κυβέλη» ιδρύθηκε το 1912, μέ 
πρόεδρο τον Ζουμπούλη Κιουρκτσή/0

Πάνορμος. Ό μητροπολίτης Κυζίκου κοινοποίησε τη σύσταση τής φιλο- 
πτώχου άδελφότητος τών κυριών πού ήδη είχαν συλλέξει καί διανείμει στούς 
πτωχούς 2000 γρόσια.51 52 53

Το 1912 ιδρύθηκε λέσχη. Μαρτυροΰνται καταστροφή της κατά τον πόλε
μο καθώς καί διαρπαγή τών βιβλίων καί τών επίπλων της. Άνασυστήθηκε 
μετά την απελευθέρωση τής πόλης/2

Ό «Πατριωτικός Σύνδεσμος Έλληνίδων Κυριών Πανόρμου», με πρόεδρο 
τήν Έστερ Β. Ταβουλάρη καί γραμματέα τήν Κατίνα Κωνσταντινίδου, σέ 
επιστολή του προς τήν άΆμυνα Έλληνίδων Μικρασίας» (17’Απριλίου 1922) 
ανακοινώνει οτι είχε σκοπό: «1) τήν άποστολή μικρών δώρων στά τιμημένα 
μας παλληκάρια, 2) τήν ανακούφιση τών άπορων οικογενειών τους διά τακτι
κού μικρού εισοδήματος καί έκτάκτου, 3) νά ένισχύση τήν όργάνωσιν τών 
άνδρών μας εις τάς πολλαπλάς άσχολίας της προς άμυναν τού πατρώου καί ιε
ρού εδάφους μας»/3

47. ΚΜΣ, ΑΠΠ, Πφ 14, πληροφορητής, Βασίλειος Μαυρογενειάδης.
48. Σπυρίδων Νεστορίδης, Προχοννησιχχχ χχ'ι έθνιχά ενθυμήματα, Αθήνα 1992, σ. 11.
49. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, Υπόμνημα περί τών διχαιωμάτων..., δ.π., σ. 53.
50. «Ασιατική Ελλάς», στήν εκδ. 'Ελληνικός Ό8ηγός... 1921, Αθήνα 1921, σ. 75.
51. ΓΑΚ, ΤΑ 453, Πρακτικό δημογεροντίας 30 Απριλίου 1903, σ. 100ν.
52. «’ΑσιατικήΕλλάς», ο.π., 1921, σ. 101.
53. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων. Στρογγυλή σφραγίδα στήν περιφέρεια τής



ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ TOT ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 77

Μηχανιώνα. Ή άδελφότητα «Πρόοδος»34 (1866) συντηρούσε σχολή 
άρρένων άπο το 1866 καί παρθεναγωγείο άπο το 1873, το όποιο ένίσχυε ση
μαντικά ό Γ. Ζαρίφης, μέ έτήσια έπιχορήγηση 25 λιρών.53 54 55

Κίος. Ή «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κιανών»56 προσπάθησε νά βελ
τιώσει το χαμηλό επίπεδο τής έκπαίδευσης στήν Κίο υιοθετώντας το σύστη
μα των έσπερινών διαλέξεων, άλλα καί, σέ συνεργασία μέ τή συντεχνία των 
παντοπωλών καί μέ τις ένέργειες του προέδρου Νικ. Στρουμπούλη, πρωτο
στάτησε στήν οικοδόμηση τών σχολείων τής Κίου. ’7 58

Το 1895, μέ πρωτοβουλία τής Σμαράγδας Γερομάζη, ιδρύθηκε ή «Φιλό
πτωχος Αδελφότης Κυριών». Τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 
ήταν: Κλεοπάτρα Γιαβάσογλου, πρόεδρος, Εύανθία Δεληφώνη, ταμίας, Σμα- 
ράγδα Γερομάζη, γραμματεύς, Εύφροσύνη Μιχαηλίδου καίΆθηνα Μπαμπού- 
δη, σύμβουλοι. Το 1899 άναφέρονται τα εξής μέλη τού διοικητικού συμβουλί
ου: Κλεοπάτρα Γιαβάσογλου, πρόεδρος, Μαριγώ Οίκονομίδου, ταμίας, Εύρι- 
δίκη Καγγελάρη, γραμματεύς, Μαριάνθη Βορίδου καί Σμαράγδα Γερομάζη, 
σύμβουλοι.38

Λίγα χρόνια πριν άπο τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκε ό «Μουσικός 
Σύλλογος»59 μέ πρωτεργάτη τον Φώτη Παντερμαλή. Διαλύθηκε μετά τή 
σύλληψη καί τή δολοφονία τού άρχιμουσικοΰ καί δασκάλου Καρακάση πού 
αύτοκτόνησε πέφτοντας άπο το παράθυρο τού κονακιοΰ, ύστερα άπο βασανι
στήρια τών αρχών πού τον είχαν κατηγορήσει ως κατάσκοπο τής Ελλάδας.

Στά χρόνια τής άνακωχής, το 1919, ό Φώτης Παντερμαλής ένήργησε γιά 
τήν επανασύσταση τού συλλόγου μέ άρχιμουσικό-δάσκαλο τον Κεφαλλήνα

οποίας: «Πατριωτικός ΣύνδεσμοςΈλληνίδων Κυριών» καί στο μέσον: «Πάνορμος». Για τήν 
Εύαγγελία Περίδου καί το Αρχείο Περίδου, βλ. Νίκος X. Βικέτος, «Οί γυναίκες τής Κρή
της για τή Μικρασία. ’Από το αρχείο τής Εύαγγελίας (Αύρηλίας) Περίδου», Μικρασιατική 
Ήχώ, άρ. 261-262, Σεπτέμβριος - ’Οκτώβριος 1985, σσ. 8-10.

54. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α')), δ.π., σ. 72.
55. Ευάγγελος Άθ. Μπάγκας, Ή Μηχανιώνα της Κυζίκου, ’Αθήνα 1964, σ. 14.
56. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», ο.π., σ. 75.
57. ΠΕΦΣΚ 1(1875-1876), σ. 196· Νεολόγος, 27 Αύγούστου/8 Σεπτεμβρίου 1886, 

άρ. 5167, σ. [3].
58. Ταχυδρόμος, άρ. 247, 12 Φεβρουάριου 1899, σ. 3.
59. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», ο.π., σ. 73.
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Σπάθη. Ό σύλλογος ήταν παρών σέ κάθε έκδήλωση τής κοινότητας καί υπο
δέχθηκε τον έλληνικό στρατό το 1922 κατά την είσοδό του στήν Κίο.60 Πα
ράλληλα λειτούργησε καί ή Μαντολινάτα των κοριτσιών με διεύθυνση καί δι
δασκαλία του Σπάθη .61

Κουβούκλια. Συνιδρυτές τής «ΦιλοπτώχουΑδελφότητος»,62 έκτος άπό 
τον παπα-Πολύχρονη Μισιρλόγλου, ήταν οί: Θεόδωρος Άλτινούδης (κατόπιν 
Παπαθόδωρος), Νικόλας Μιχ. Δεληγιάννης, Ιωάννης καί Χριστόπουλος Ζύρ- 
πογλου, Γιαννακός καί Κωστής Καραμανλής, Δημήτρης Θ. Δεληγιάννης, Ιω
άννης Ρίζογλου καί Χατζή Χαράλαμπος Ροδοκάλλης, με σκοπό τήν χριστια
νική άλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων.

Δεκαπέντε χρόνια άργότερα συστήθηκε καί δεύτερη άδελφότητα άπό τούς 
Πέτρο Παπαδόπουλο, Πέτρο Δεληγιάννη, Αύγουστή Γιαννακόπουλο, Πέτρο 
Καριόγλου, Κωνσταντίνο Ζυπριάδη, Χατζή Ήλία Δεληγιάννη, Αθανάσιο Κου- 
τσουμπίδη καί Γεώργιο Χατζή Κιοσέ, ένώ τό 1908 ιδρύθηκε «Σύλλογος των 
Νέων»63 64 65 άπό τούς Πέτρο Παπαδόπουλο, Στρατή Άθ. Δεληγιάννη, Γιώργο 
Λυτρίδη καί Φώτη Σοφ. Καραμανλή. Ό σύλλογος ίδρυσε άναγνωστήριο καί 
άνέλαβε τήν περιτοίχιση των νεκροταφείων.6,1

Σιγή.Άναφέρονται ή «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Σιγής»60 καί ή άρτι- 
γενής «Φιλόπτωχος καί Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Σιγής», μέ άντιπρόεδρο 
τόν Εύστράτιο Μαμμάλη καί γραμματέα τον Σωτηριάδη.66

Τρίγλεια. Λειτούργησε φιλανθρωπική άδελφότητα των κυριών, στήν 
οποία παραχωρήθηκε άπό τήν κοινότητα τό παλαιό παρθεναγωγείο για να τό 
έπισκευάσει καί να τό μετασκευάσει σέ αίθουσα λέσχης καί θεάτρου, μέ τόν 
όρο να μπορεί νά τό χρησιμοποιεί καί ή φιλεκπαιδευτική άδελφότητα.67

60. Βασίλης Κουλιγκας, Κίος 1912-1922. ’Αναμνήσεις ενός Μικρασιάτη, Αθήνα 1988, 
σσ. 46-48.

61. Στο Sio, σ. 48.
62. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 75.
63. "Ο.π.
64. Γιώργος Κοτζαερίδης, Αξέχαστα Κουβούκλια, [Θεσσαλονίκη] 1990, σ. 18.
65. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», ο.π., σ. 76" ΙΙΕΦΣΚ Γ (1875- 

1876), σ. 196' Γ. Χασιώτης, «Ή παρ’ ήμΐν...», δ.π., σ. 118.
66. Κωνσταντινούπολή, άρ. 7, ΙΟΊανουαρίου 1906, σ. [2],
67. ΓΑΚ, ΤΑ 427, 23 Φεβρουαρίου 1920, σ. 317.
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Είναι γνωστό ότι σέ πολλές πόλεις υπήρχαν καφενεία που ανήκαν σέ αδελ
φότητες καί πού παραχωροϋνταν σέ ιδιώτες για έκμετάλλευση. Στήν Τρί- 
γλεια το καφενείο «Κυψέλη» άνήκε πιθανότατα σέ ομώνυμο άδελφάτο.68

Επειδή στήν περιοχή είχε αναπτυχθεί ή μεταξοϋφαντουργία συστήθηκε 
τοπικός σύλλογος για τήν προαγωγή της.69

Μουδαν ιά. Άναφέρεται αδελφότητα πού διατηρούσε καφενείο.70Εξάλλου 
ή «Αγαθοεργός’Αδελφότης των Κυριών ό Εύαγγελισμός» (1911) μέ πρόεδρο 
τήν Βικτωρία Διαμαντοπούλου καί γραμματέα τήν’Έφη Κ. Γα'ίτάνου, μέ έπι- 
στολή της (12Άπριλίου 1922) ύποσχέθηκε να άποστείλει σεβαστό ποσό στήν 
«Επιτροπή τής Άμύνης Έλληνίδων Μικρασίας» στή Σμύρνη.'1 Μέ άλλη δέ 
επιστολή της (20 Μαίου 1922) διαβεβαίωνε ότι προχώρησε στήν πραγμάτω
ση τής υπόσχεσής της.72

Νικομήδεια.Ή «Φιλεκπαιδευτική ΑδελφότηςΌμόνοια» συστήθηκε μέ 
στόχο τήν ίδρυση καί τή συντήρηση νηπιαγωγείου. Άναφέρεται ότι δέν είχε 
λειτουργήσει ενα χρόνο μετά τήν ίδρυσή της.73

Ντερέκιοϊ. Αξιόλογη δραστηριότητα είχε άναπτύξει τό σωματείο 
(Αδελφότης».74 75 76

Ντεμίρντεσι. Μαρτυρεΐται ή «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης ή Μέλισσα».73

2. Αίολίδα

Κυδωνιές. Ή «Αγαθοεργός Αδελφότης»'" διατηρούσε αναγνωστήριο καί

68. Θανάσης Πιστικίδης, Τρίγλεια Βιθυνίας, Ραφήνα 1983, σσ. 147, 168’ Ήρ. Απο
στόλου Τσίτερ, Τρίγλεια, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 31.

69. Στο ί8ιο, σ. 32.
70. Κωνσταντινούπολή, άρ. 33, 10 Φεβρουάριου 1906, σ. [3].
71. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων.
72. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων. Σφραγίδα στήν περιφέρεια τής οποίας άνα- 

γράφεται «Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών Μουδανιά» καί στο μέσον έπάνω «Εύαγγελι- 
σμός», ένώ κάτω είκονίζεται άνοικτό το Ευαγγέλιο πάνω στο όποιο υπάρχει ή επιγραφή: 
«Τής εύποιίας μη έπιλανθάνεσθε, 1911».

73. Νεολόγος, άρ. 4890, 29 Αύγούστου/10 Σεπτεμβρίου 1885, σ. [2].
74. Μ. Μαραβελάκης - Ά. Βακαλόπουλος, Ai προσφυγικαί εγκαταστάσεις έν τή πε

ριοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 305.
75. Νεολόγος, άρ. 686, 18’Ιουνίου 1892, σ. [1],
76. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 82.
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βιβλιοθήκη, που το 1888 φέρονται να έχουν διαλυθεί.77
Ό «Σύλλογος Δεσποινίδων των Κυδωνιών», πού άριθμοΰσε 250 μέλη, 

εργάστηκε για την 'ίδρυση οικογενειακών βιβλιοθηκών.78 79
Το 1919 άναφέρεται άδελφότητα κυριών, μέ σκοπό άκαθόριστο καί σκο

τεινό. Δίνεται έδώ το κείμενο στο όποιο διαφαίνεται ό σκοπός αύτός. Άναφέ- 
ρεται λοιπόν για τήν άδελφότητα ότι άποσκοποϋσε στήν «περίθαλψιν τών 
ατυχών πλασμάτων άτινα σκληρόν καί ειδεχθές έ'γκλημα θέλον να συγκαλύ- 
ψη το αίσχος του έκθέτει καί άπορφανίζει καί τήν άνετον όπωσοΰν έξοικονό-

, ~ 79
μησιν αυτών».

Μέ τη συνένωση τών δύο μουσικών συλλόγων «Όρφεύς» καί «Άρίων»8υ 
συστήθηκε ό ((Απόλλων».81

Μέλη του γυμναστικού συλλόγου ((Αιολικός»,82 αρτισύστατου το 1907, 
άναφέρονται οί Δ. Πέππας, Κ. Λεντούδης, Δ. Γεωργαλάς, Π. Καζάζης κ.λπ.83 84 85 
Μέ τήν έπέτειο ίδρυσης τού συλλόγου συνδέεται καί ή τέλεση τών Αιολικών 

Αγωνων.
Ό ((Γεωργικός Σύνδεσμος»80 διέθετε 200 μύλους καί φρόντιζε για τή βελ

τίωση τών ειδών καλλιέργειας, τή δενδροφύτευση, τήν καλλιέργεια τής άγάπης 
προς τή γεωργία καί τόν καταρτισμό μαθητικού κέντρου. Οί αδελφοί Πανταζό- 
πουλοι δώρισαν στήν κοινότητα κήπο 16 στρεμμάτων στή θέση Αγιος Κων

77. Νεολόγος, άρ. 5623, 15/27 Μαρτίου 1888, σ. [3]· Ή ’Αμάλθεια, άρ. 1311, 8/20 
’Απριλίου 1888, σ. [4].

78. ΒΕΑΑ, Ζ 315, 9-6-1921. Επιστολή του Γ. Άσκητόπουλου, επιθεωρητή τών 
σχολών στήν 'Υπάτη Αρμοστεία τής Ελλάδος στή Σμύρνη, προς τον Μαργαρίτη Εύαγγε- 
λίδη.

79. ΒΕΑΑ, Ζ 335α, σ. 4.’Έκθεση του Αλέξανδρου Κολυφέτη μέ θέμα «Ή πόλις τών 
Κυδωνιών ως εχει νυν υπό υλικήν, κοινωνικήν, οικονομικήν καί έκπαιδευτικήν εποψιν».

80. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 83.
81. Ή ’Αμάλθειχ, 9/21 Δεκεμβρίου 1896, άρ. 6122, σ. [2].
82. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 83.
83. Ή 'Αμάλθεια, άρ. 8710, 29/11 Μαΐου 1907, σ. [2]. Πρβλ. 'Ημερήσια Σμύρνης, άρ. 

478, 25 Μαΐου 1907, σ. [2]. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν οί: Δ. Α. Πέππας, Δ. 
Α. Γεωργαλάς, Άλ. Πανταζής, Π. Καζάζης, Στ. Έγγλεζόπουλος, Γ. Τούμπας, Σωκρ. Λι- 
μπούσης, Κ. Λεντούδης καί Εΰαγγ. Γιαλάνδελης.

84. 'Ημερήσια Σμύρνης, άρ. 478, 25 Μαΐου 1907, σ. [2].
85. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 83.
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σταντίνος προς χρήση των σχολών για το πρακτικό μάθημα τής γεωργίας, ένώ 
ό θίασος «Νέος Μένανδρος» εδωσε παράσταση υπέρ του αγροκηπίου.86

Τη Διεύθυνση τής Εκπαίδευσης κατά τήν περίοδο τής έλληνικής αρμο
στείας άπασχόλησε «...καί ή έπαγγελματική βελτίωσις του έργου των διδα
σκόντων, οί όποιοι αποτελούν πανταχοΰ τούς κυριωτέρους φορείς των εκπολι
τιστικών καί προοδευτικών ρευμάτων τής κοινωνίας». Για το λόγο αύτό φρό
ντισε για τη σύσταση διδασκαλικών συνδέσμων σέ πόλεις όπως οί Κυδωνιές, 
τα Βουρλά καί ή Κρήνη. Οί στόχοι τών διδασκαλικών αύτών συνδέσμων ήταν 
σχεδόν πανομοιότυποι, γι’ αύτό καί τα καταστατικά τους παραπλήσια:87 
«Σκοπός του Συνδέσμου τούτου (Κυδωνιών) είναι ή έπαγγελματική βελτίω- 
σις, ή άνάπτυξις τής άλληλεγγύης ως καί ή υλική καί κοινωνική άνύψωσις 
τών άποτελούντων αύτόν μελών. Ό σκοπός ούτος επιδιώκεται διά τακτικών 
καί εκτάκτων παιδαγωγικών συνεδριών, διά παιδαγωγικών φροντιστηρίων, 
διά δημοσίων ομιλιών καί διαλέξεων καί δημοσιεύσεων έν τώ τύπω, δι’ εκδό
σεων παιδαγωγικού περιοδικού ή έτησίου ημερολογίου, διά καταρτισμού βι
βλιοθήκης καί άναγνωστηρίου καί διά συστάσεως ταμιευτηρίου προς άμοι- 
βαίαν ύποστήριξιν τών μελών».88

Στις 29 Μαρτίου 1922 μαζί μέ τήν ’Όλγα Μ. Τζούγα, έκπρόσωπο τής 
«Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος Κυριών»,89 συνυπογράφουν οί Σ. Α. Βαλσαμάκη 
καί’Όλγα Μ. Τζούγα, ως έκπρόσωποι τών συλλόγων «Κυδωνιάτις Αδελφή 
Στρατιώτου» ή πρώτη καί «Μορφωτικός Σύνδεσμος Δεσποινίδων» ή δεύτε
ρη καί απαντούν σέ έκκληση τής «Επιτροπής Άμύνης Έλληνίδων Μικρα- 
σίας» να συντρέξουν ήθικά καί υλικά στο βαθμό πού το επιτρέπει ή πτώση 
τής δραχμής καί ή οικονομική κρίση πού επακολούθησε.90

86. Ή Αμάλθεια, άρ. 8911, 25/7 Ίανουαρίου 1908, σ. [2],
87. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ή εκπαιδευτική πολιτική τής Ελλάδος εις τήν έντός 

τής ζώνης τών Σεβρών μικρασιατικήν περιοχήν», Μικρασιατικά Χρονικά 6 (1955), σ. 68.
88. Στο ΐδιο, σσ. 70-71.
89. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 83.
90. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων. Το έγγραφο σφραγίζεται: α) με στρογγυλή 

σφραγίδα στο κέντρο τής οποίας υπάρχει ή έπιγραφή «Κυδωνίαι 1900», άπό κάτω φύλλα 
ελιάς καί στήν περιφέρεια «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης τών Κυριών», β) μέ ωοειδή σφραγίδα 
πού φέρει τήν έπιγραφή «Άδελ. Στρατιώτου Κυδωνίαι 1921» καί γ. με στρογγυλή σφραγί
δα πού φέρει τήν έπιγραφή «Αναμορφωτικός Σύνδεσμος τών Δεσποινίδων ή ’Αναγέννησις», 
στο μέσον τής όποιας είκονίζεται αετός.
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Μοσχονήσια. Σκοπός του «Ελληνικού Πολίτικου Συλλόγου» ήταν «ή 
καθοδήγησις του ελληνικού λαού προς έπίγνωσιν των δικαιωμάτων καί υπο
χρεώσεων του».91

Το 1905 ιδρύθηκε ή «Φιλανθρωπική Αδελφότης ήΈκατόννησος». Το σω- 
ζόμενο καταστατικό της άναφέρει ως χρονολογία σύστασής της το 1908. 
Τούτο δεν οφείλεται σε λάθος άλλα σέ σκόπιμη άναφορά τού έτους ανασύ
στασης τού συλλόγου ως έτους ίδρυσης. Ό σκοπός τής άδελφότητας ήταν κα
θαρά φιλανθρωπικός.92 Πρόεδρος το 1908 ήταν όΆθαν. Κουβαράς.93 94 95

Πέργαμος. Κυρίες τής Περγάμου, μετά την εξαετή έξορία, συνέπηξαν 
σωματείο μέ την επωνυμία «'Άγιος Γεώργιος», σκοπός του οποίου ήταν ή 
άνακαίνιση καί επίπλωση τού ναού τού Αγίου Γεωργίου πού είχε καταστρα
φεί άπό τούς Τούρκους στην περίοδο του Ά Παγκοσμίου Πολέμου.9/|

Ή «Αγία Καστριανή»,93 πού άποσκοπούσε στη διοργάνωση αθλητικών 
άγώνων καί στον καλλωπισμό τής περιοχής τής έκκλησίας, όριζε ως έπαθλο 
για τούς νικήτες μία σφραγίδα, πανομοιότυπη μέ τή σφραγίδα τού συλλόγου, 
στό μέσον τής οποίας υπήρχε ή παράσταση τής ομώνυμης έκκλησίας.96

Εύεργετικότατο σωματείο υπήρξε τό «'Υδραγωγείου» πού διατηρούσε 
περισσότερες άπό 60 βρύσες για την υδρευση τής κοινότητας.97

Ή "Υπατη Αρμοστεία Σμύρνης σύστησε στην Πέργαμο μορφωτικό σύλ

91. Ημερήσια, 12 Σεπτεμβρίου 1908, άρ. 864, σ. [3].
92. Κανονισμός της εν Μοσχονησίοις Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Ή Έκατόννη- 

σος»,Έν Μοσχονησίοις 1908, σ. 3. Ή άδελφότητα είχε σφραγίδα στην περιφέρεια τής οποί
ας υπήρχε ή επιγραφή «Φιλανθρωπική ’Αδελφότης ή Έκατόννησος» καί στο μέσον παρά
σταση πού άπεικόνιζε «κύριον έλεοϋντα πάίδα», ο.π., σ. 10' Σίτσα Καραϊσκάκη, Μοσχονή
σια, Ή Πατρίδα μου,’Αθήνα 1973, σ. 192. Το σωζόμενο καταστατικό πού άνήκε στήν Μ. 
Καρατζοπούλου, ώς κληρονόμου τής βιβλιοθήκης των αδελφών Υπερείδη, βρίσκεται σήμε
ρα στή βιβλιοθήκη τής Εστίας Νέας Σμύρνης.

93. Ημερήσια, 5 ’Ιουνίου 1908, άρ. 782, σ. [3].
94. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., σ. 105' Γεώργ. Νεστ. Τσολισός, Περγαμηνά, Αθήνα 

1984, σ. 64.
95. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 84.
96. Γεώργ. Νεστ. Τσολισός, ο.π., σ. 109' βλ. καί Γεώργιος Κ. Χονδρονίκης, Ή επαρ

χία της Περγάμου, τ. 3, Μυτιλήνη 1915, σ. 72.
97. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 54' Γεώργιος Κ. Χονδρονίκης, δ.π., σ. 72' Στέφ. 

I. Στεφάνου-Ντόρτκιοζλους, Ό Ελληνισμός της Περγάμου, Αθήνα 1971, σ. 95.
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λογο δεσποινίδων, μέ πρόεδρο την Άνθίππη I. Οίκονομίδου.98 99
Προς τήν (/Άμυνα Έλληνίδων Μικρασίας» αποστέλλουν έπιστολές τους 

δύο σωματεία: ό «Σύλλογος Δεσποινίδων Ή Αναγέννησις» (7-4-1922, μέ 
πρόεδρο τήν Κωνσταντίνα I. Κουγουλόγλου καί γραμματέα τήν Δ. Άλεξαν- 
δρίδου") καί ό «Σύνδεσμος των Κυριών Περγάμου», μέ πρόεδρο τήν Αφροδί
τη Τζιτζίτου καί γραμματέα τήν ’Ολυμπία Ίωαννίδου (16-14-1922) πού 
γνωστοποιούν στήν Άμυνα δτι τα μέλη της άποφάσισαν να βοηθήσουν υλικά 
καί ήθικά το έργο τής Μικρασιατικής’Άμυνας.100

Μαγνησία. Ό σύλλογος «Νιόβη»101 ιδρύθηκε το 1872, μέ πρόεδρο τον 
ιατρό Παντολέοντα Ζαχαριάδη καί σκοπό τή στήριξη τής έλληνικής σχολής. 
Μετά άπό ύπολειτουργία έξι έτών, άνασυστήθηκε.102

Στή Μαγνησία έπίσης λειτούργησε ό φιλεκπαιδευτικός σύλλογος (('Ομό
νοια», μέ διοικητικό συμβούλιο τούς Έμμ. Χατζή Θεόδωρο, Χατζή ’Ιωάννη 
Παναγιώτου, Βασ. Άδαμίδη, Μιχαήλ Κασάπαλη, Παν. Γεωργίου, Άντ. 
Εύστρατίου, ’Ιωάννη Εύστρατίου καί Θεοχ. Άύχνα, ταμία τόν Ν. Χρ. Μηνα- 
ρετζή καί γραμματέα τόν Ν. Βουρνοβαλή. Μέρος άπό τα έσοδα του συλλόγου 
δαπανήθηκαν στή μισθοδοσία διδασκάλων.103 104 105

Ό «Μορφωτικός Σύνδεσμος των Δεσποινίδων ή Αναγέννησις» άνταποκρί- 
θηκε στήν έκκληση τού μητροπολίτη Μαγνησίας γιά τήν άνέγερση ιερού τού 
στρατιωτικού νοσοκομείου καί άπέστειλε τριάντα τουρκικές λίρες.101

Φιλόμουσοι νέοι ίδρυσαν φιλολογικό σύλλογο στον όποιο έπρόκειτο να προ
σχωρήσουν καί δεσποινίδες.10,>

98. ΒΕΛΑ, Η 222, 24-5-1921.
99. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων. Σφραγίδα στον εξωτερικό κύκλο τής οποίας 

υπάρχει ή επιγραφή «Σύλλογος ΔεσποινίδωνΈ Αναγέννησις - Πέργαμος 1920». Στο εξω
τερικό κεφαλή’Αθήνας με περικεφαλαία πάνω σε δάφνες· βλ. καί Στέφ. I. Στεφάνου-Ντόρ- 
τκιογλους, ο. π., σ. 199, δπου φωτογραφία τοϋ συλλόγου.

100. Αρχείο Περίδου, "Ενωση Σμυρναίων.
101. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», ο.π., σ. 86.
102. Πρόοδος Σμύρνης, άρ. 146, 12 Σεπτεμβρίου, σ. [2]· Νέα. Σμύρνη, άρ. 1493, 2 

’Οκτωβρίου 1879, σ. [1]· Σοφία Δ. Λουκά, Μαγνησία, Χορόσκιοϊ, Μονραντιέ, Ιστορικά 
Χρονικά, Ν. Σμύρνη 1960, σ. 36.

103. 'Αρμονία, άρ. 3018, 17 Μαρτίου 1894, σ. [3].
104. Έφεσος, έτος Α, 24’Ιουλίου 1922, σ. 64.
105. Ή Νέα Ζωή Σμύρνης, έτος Δ, τχ. 13 (19) (sic), 30 Μαρτίου 1914, σ. 209.



84 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ - ΛΗΔΑ ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ή ((Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών» ιδρύθηκε το 1910, μέ πρόεδρο καί 
γραμματέα την Σοφία Δ. Λουκά, ταμία την Αθήνα Άστ. Τσοπούλου καί μέ
λη τις Ελένη Καρακάση, Ούρανία Δεσποτοπούλου, Ασπασία Βεζύρογλου, 
Εύδοκία Παλαιολόγου, Μαρία Βαϊδιρλή, Ειρήνη Χατζηγιάννη, Φερσάι Σαρό- 
γλου.106

'Ως φιλόπτωχες άδελφότητες λειτούργησαν τα σωματεία «Ελπίς καί Φι
λανθρωπία», μέ πρόεδρο τον Δ. Κασάπογλου καί ταμία τον Α. Βεζυργιάνο- 
γλου,107 καθώς καί ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης Νέων».108

Από το 1890,109 ή «Παιδική Μαντολινάτα»110 καί ό «Φιλαρμονικός Σύλ
λογος Άρίων»,111 μέ διοικητικό συμβούλιο τούς Π. Δημητριάδη, Π. Διαμα- 
ντόπουλο, I. Ράλλη, Ε. Σκαναβόπουλο, Γ. Καβακλή, Κ. Βεζύρογλους.112

Ό «Γυμναστικός Σύλλογος Σίπυλος» μαρτυρεΐται ως άρτισύστατος τό
1907.113

Ό λεσχικός σκοπός, δηλαδή ή πνευματική ανάπτυξη καί ή ψυχαγωγία των 
μελών, έκφράστηκε καί στή Μαγνησία μέ τή σύσταση τό 1919 τής Ελλη
νικής Λέσχης, κατόπιν πρωτοβουλίας τών Ν. Νικολαίδου, Πολ. Διαμαντο- 
πούλου καί Σοφ. Παπάζογλου, «μέ σκοπόν τήν άνάπτυξιν καί αλληλοβοήθει
αν τών μελών έν τή εμπορική καί τή πολιτική αύτών δράσει».114 Τό 1920 μέ
λη του διοικητικού συμβουλίου ήταν οι Γ. Δημητριάδης, Δ. Καραγεώργης, I. 
Ράλλης, Γ. Χρηστίδης, Α. Λουκίδης, Θ. Βραχόπουλος15 καί τό 1921 οΐ Π. 
Διαμαντόπουλος, Γ. Καβακλής, Β. Κεφαλόπουλος, Α. Λουκίδης, Ν. Νικο- 
λαΐδης, Κ. Παπαϊωάννου.116

106. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., σ. 95· Σοφία Δ. Λουκά, δ.π., σ. 37.
107. Έφ. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 6190, 22 Φεβρ. / 3 Μαρ. 1897, σ. [2].
108. Σοφία Δ. Λουκά, δ.π., σ. 37.
109. Στο ίδιο, σ. 37.
110. Στο ίδιο, σ. 37.
111. Πιθανώς να ταυτίζεται μέ τον φιλαρμονικό σύλλογο Μαγνησίας' πρβλ. Κυριακή 

Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Λ», δ.π., σ. 86.
112. ((Ασιατική Ελλάς», δ.π., Αθήνα 1920, σσ. 131-132.
113. 'Ημερήσια, άρ. 515,9Ίουλίου 1907, σ. [2] καί άρ. 523,18Ίουλίου 1907, σ. [3]' περ. 

Κόσμος, έτος Δ, άρ. 73, 1 ’Ιανουάριου 1912, τχ. 1, σ. 20' Σοφία Δ. Λουκά, 6.π., σ. 37.
114. 'Ημερήσια, άρ. 889, 10’Οκτωβρίου 1908, σ. [3].
115. ((Ασιατική Ελλάς», δ.π.,’Αθήνα 1920, σ. 131.
116. ((Ασιατική Ελλάς», δ.π.,’Αθήνα 1921, σ. 95.
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Παπαζλή. Στην περίοδο τής Ελληνικής Αρμοστείας ιδρύθηκε ό «Ανα
μορφωτικός Σύνδεσμος Κυριών καί Δίδων Παπαζλή ή Αναγέννησις» μέ μορ
φωτικό καί φιλανθρωπικό σκοπό. Για την έπίτευξη των στόχων του όρισε την 
ίδρυση βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων, έκδρομών, την ίδρυση τμημά
των μουσικής, ξένων γλωσσών, ιχνογραφίας, ζωγραφικής, χορών κ.λπ., τον 
καταρτισμό «Λευκώματος περιλαμβάνοντος δελτάρια άπεικονίζοντα μνημεία 
τοΰ αρχαίου, βυζαντινού καί νεωτέρου έλληνικού πολιτισμού, ένδυμασίας 
Έλληνίδων έκ διαφόρων ελληνικών χωρίων, συλλογάς φυσιογνωστικάς έντό- 
μων, άνθέων, φυτών κ.λ.π.».117

Δικελί. Λειτουργούσαν οί σύλλογοι «Άταρνεύς»,118 φιλομαθητικός, καί 
«τών Μυροφόρων» κυριών, θρησκευτικός.119 120

Τσανδαρλί. Άναφέρεται «Σωματεΐον Φιλεκπαιδευτικών ό Άρκεσίλα-
, 120 ος».
Κινίκι. Σκοπός ίδρυσης τοΰ συλλόγου «Αναγέννησις» ήταν ή ενίσχυση 

τών σχολών.121

3. ’Ιωνία 

Α. Σμύρνη

Θρησκευτικοί σύλλογοι

Λειτουργούσε ή «Θρησκευτική Αδελφική Εταιρία Πίστις-Έλπίς-Άγάπη» 
(1901) σκοπός τής οποίας ορίστηκε: «α) ή κατά Χριστόν ηθική καί πνευμα
τική μόρφωσις κληρικών καί ή έντεΰθεν άνύψωσις τοΰ γοήτρου τοΰ ορθοδόξου 
ημών κλήρου καί β) ή ήθική άδελφοποίησις άπάντων τών εύσεβών ορθοδόξων 
χριστιανών τής Σμύρνης καί τών πέριξ έπαρχιών πρός συστηματικήν ηθικήν

117. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, δ.π., σ. 69.
118. Παντ. Μ. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 101* Γεώργιος Κ. Χονδρονίκης, δ.π., σ. 75.
119. Γεώργιος Κ. Χονδρονίκης, δ.π., σ. 75' Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 53' Πα- 

ντ. Μ. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 101, 149.
120. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 55" Παντ. Μ. Κοντογιάννης, δ.π., σ. 102' Γε

ώργιος Κ. Χονδρονίκης, δ.π., σ. 78.
121. «Ασιατική Ελλάς», δ.π., Αθήνα 1921, σ. 86.
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καί υλικήν αρωγήν καί βοήθειαν υπέρ του ιερού τούτου σκοπού».122 Ή αδελ
φότητα έπεδίωξε τήν πραγμάτωση τού σκοπού της μέ τήν ίδρυση στή Σμύρ
νη ιερατικής σχολής, τυπογραφείου καί ταμείου άλληλοβοηθείας. Το τυπο
γραφείο προγραμμάτισε τήν έκδοση θρησκευτικού περιοδικού, πατερικών κει
μένων καθώς καί συγγραμμάτων για τις μεγάλες μορφές τής ’Ορθοδοξίας123 124 125. 
Μέλη τού διοικητικού συμβουλίου άναφέρονται οί: Άντ. Σούρλας, πρόεδρος, I. 
Μαμόπουλος, αντιπρόεδρος, Ό. Παπακωστής, γεν. γραμματέας, Φιλ. Β. 
Σιαμπανίδης, ειδικός γραμματέας, Χρ. Δ. Ίακωβίδης, ταμίας, Γ. Νούλης, μέ
λος, Ν. Μερτσάρης, Ν. Γούδας, Μ. Κουρεμένος, Κ. Παπαδόπουλος.12,1

Ή «Αδελφότης Κυριών Αγίου Νικολάου» άνέλαβε τή διακόσμηση τού 
ομωνύμου ναού.12'’

Φιλανθρωπικά σωματεία

Ή «Αδελφότης Αγίας Ματρώνης»126 127 φέρεται τό 1888 ως «προ πολλών ετών 
συσταθείσα», είχε δέ ως στόχο «τήν περίθαλψιν τών άσθενούντων μελών 
αύτής καί τήν παροχήν βοηθημάτων εις τούς δυστυχοΰντας έξ αύτών. Προ
σέτι δέ καί τήν άξιοπρεπή εκφοράν τών θνησκότων άδελφών ή τών συγγενών

» ~ 127
αυτών».

Ή (Αδελφότης Υπαπαντής» συστήθηκε κατά τό υπόδειγμα τής προανα- 
φερομένης καί έκπληροΰσε τον ίδιο σκοπό. Παρόμοια άδελφότητα λειτουρ
γούσε καί στή συνοικία Σχοινάδικα.128

’Επαγγελματικοί σύλλογοι

Μεγάλος επαγγελματικός σύλλογος ήταν τό έσνάφι τών άρτοποιών άφοΰ 
στήν Σμύρνη λειτουργούσαν 250 φούρνοι, άπό τούς οποίους οί 220 παρασκεύ

122. Κανονισμός της έν Σμύρνη Θρησκευτικής ’Αδελφικής 'Εταιρίας Πίστις - Έλπίς- 
Αγάπη, Κωνσταντινούπολη 1902, σ. 5.

123. Στο ’ίδιο, σσ. 5-6.
124. Στο ίδιο, σ. 1.
125. Ή’Αμάλθεια, 25’Απριλίου 1909, σ. [3].
126. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... X», δ.π., σ. 98.
127. Ήμερολόγιον καί 'Οδηγός της Σμύρνης καί τών πέριξ πόλεων καί νήσων τοϋ 

έτους 1889, έτος Β ', εκδοσις «Άμαλθείας», 1888, σ. 276.
128. Στο ’ίδιο, σ. 276.
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αζαν άρτο. «Πρωτομαγίστωρ» το 1905 ήταν ό Παντελής Παπαδόπουλος καί 
σύμβουλοι οί Άθαν. Μουμτζόγλους, Μιχ. Πιρπιρόγλους, Ίωάν. Δημητριάδης, 
Πέτρος Χριστόφορου, Βασ. Παπαδόπουλος καί οί ’Οθωμανοί Μεμέτ έφένδης 
καί Μεμέτ άγάς. Ή μεγάλη αύτή συντεχνία είχε διαιρεθεί σέ δύο κλάδους, 
των ψωμάδων καί των κατιρμετζήδων. Ό δεύτερος είχε πρωτομαγίστρα τον 
Μενέλαο Τούντα.129

Μουσικοί - ’Αθλητικοί - Φιλοδραματικοί σύλλογοι

Το ’Αναγνωστήριο «'Ομόνοια» κατήρτισε θίασο καί άνέβασε το έλληνικό 
«πρωτότυπο» δράμα Κλεό8ημος, καθώς καί τη μονόπρακτη κωμωδία Διά
βολος.130

Ειδικές σωματειακές δραστηριότητες (1919-1922)

Ή "Τπατη Αρμοστεία, σύστησε «Σύνδεσμον Κυριών», μέ σκοπό τήν εύρεση 
έργασίας σε ανέργους έργάτες.131

Β. Προχστειχ κχί περίχωρχ της Σμύρνης

Βουτζάς.Επίτροποι τής «Φιλοπροόδου Αδελφότητος Πνευματική Άνάπτυ- 
ξις» ορίζονται οί Αντώνιος Άθηνογένης, Πάρις Λαμπρινίδης, ’Ιωακείμ Βοερ- 
ζοβίνης, Μιχαήλ Μπόμμπας (sic), Αντώνιος Φώτογλους, Ν. Χορευτής, Κων. 
Σταυρινός, Νικ. Σταματάκης, Φώτης Ίερόπουλος.132

Μπουρνόβας. Λειτουργούσε Λέσχη τού «Συνδέσμου των Ελλήνων 
Βουρνόβα».133

Μπαϊρακλί. Λειτούργησε ή άδελφότητα «Μόρφωσις», «κύριον σκοπόν

129. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 8275, 2/15 Δεκεμβρίου 1905, σ. [2].
130. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Β'», δ.π., σσ. 77-78" Χρ. Σολομω- 

νίδης, 7ο Θέατρο στη Σμύρνη 1657-1922, ’Αθήνα 1954, σ. 82.
131. Γεώργιος Π. Τρακάκης, Ή βιομηχανία έν Σμύρνη καί έν τη έλληνικη Μικρασία, 

Αθήνα 1994, σ. 84.
132. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 8084, 3/16 Μαρτίου 1905, σ. [2],
133. (Ασιατική Ελλάς», ο.π., σ. 68' Ή ’Αμάλθεια, άρ. 8084, 3 (16) Μαρτίου 1905, σ. 

[2]. Στήν περιφέρεια τής σφραγίδας άναγράφεται το ονομα τής άδελφότητας καί στο μέσον 
είκονίζεται λυχνία άναμμένη.
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έ'χουσα τήν εύπρέπειαν καί τήν προαγωγήν των Σχολών τής Κοινότητος, προς 
δέ καί τήν παροχήν ένδυμάτων, υποδημάτων, βιβλίων καί λοιπών χρειωδών 
εις τούς άπορους μαθητάς καί μαθήτριας... Δευτερεύων σκοπός είναι ή γενι- 
κωτέρα άνάπτυξις τών μελών διά διαφόρων διαλέξεων, καλλιτεχνικών παρα
στάσεων, έορτών, άγορών ως καί δι’ ίδρύσεως καταλλήλων βιβλιοθηκών παι
δαγωγικής, μαθητικής καί λαϊκής δανειστικής, διά τε το προσωπικόν τών 
Σχολών, τά μέλη τής Αδελφότητος καί τούς μαθητάς καί μαθήτριας τών άνω- 
τέρων τάξεων τών Σχολών».13'1

Σαλαχανέ (Σφακτηρία). Μαρτυρεΐται ή άδελφότητα τών κυριών «Ζωο- 
δόχος Πηγή».134 135 136

Γ. Πόλεις καί κωμοπόλεις της περιφέρειας Σμύρνης

Μενεμένη. Το 1918 ιδρύθηκε «Σύλλογος Κυριών» μέ πρόεδρο τήν Α. Βα- 
καλάκη καί πέντε συμβούλους.130

Τον’Ιανουάριο τού 1919 ή «Θρησκευτική Αδελφότης Εύαγγελισμός», μέ 
επιστολή της προς τούς άντιπροσώπους τών Μεγάλων καί Συμμάχων Δυνά
μεων στο Συνέδριο τής Ειρήνης, ζητεί τήν ένωση τής Μενεμένης μέ τή μη
τέρα Ελλάδα. Τήν επιστολή υπογράφουν τά μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
τής άδελφότητας: Άντ. Βακαλάκης, Άντ. Χατζή Μιχαήλ, Ήλ. Ήλιάδης, Νι- 
κόλι Τζελμετζίς.137 Μέ το ίδιο περιεχόμενο καί μέ ήμερομηνία 6 Ίανουαρίου 
1919 άποστέλλονται: α) επιστολή τού «Φιλαρμονικοΰ Συλλόγου Μενεμένης», 
πού υπογράφεται άπύ τά μέλη τού διοικητικού συμβουλίου: K. X. Αντωνίου, 
Αθανάσιο Β. Κασσάκου, Νικ. [δυσανάγνωστο επώνυμο], Παναγιώτη Χατζή 
Παναγιώτου, Γεωργ. Βουτζάλη. β) Ψήφισμα Αναγνωστηρίου ή «Τήμνος Με
νεμένης» μέ ήμερομηνία 6 Ίανουαρίου 1919. 'Υπογράφει το διοικητικό συμ
βούλιο τού Αναγνωστηρίου: Α. Μιχαηλίδης, Άναστ. Θεοφίλου, Βασιλ. Κασά- 
κος, Σταύρος Στεφανίδης, Νικόλαος Γ. Βακαλάκης.138

134. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, ο.π., σ. 68.
135. Ή ’Αμάλθεια, 28 Μαρτ./11 ’Απριλίου 1907.
136. «Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1921, σ. 93.
137. 'Ιστορικό ’Αρχείο Υπουργείου ’Εξωτερικών. Κυκλική σφραγίδα στο μέσον τής 

οποίας εΐκονίζεται ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου καί στην περιφέρειά της υπάρχει ή έπι- 
γραφή: «Θρησκευτική Αδελφότης Ευαγγελισμός Μενεμένη 1886».

138. 'Ιστορικό ’Αρχείο Υπουργείου ’Εξωτερικών.
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Νέα Φώκαια. Είναι γνωστές δύο άδελφότητες μέ σκοπό την πραγμα
τοποίηση κοινωφελών έργων: α) ή «Φιλάνθρωπος Αδελφότης», μέ πρόεδρο 
τον Δ. Μαρουδή καί β) ή «’Ορθοδοξία».13'1

Παλαιά Φώκαια. Λειτούργησε ό «Φωκαιϊκός Σύνδεσμος».1'0

Δ. Περιφέρεια ’Ερυθραίας

Άλάτσατα. Στην ίδρυση τής «Φιλοπτώχου Αδελφότητος των Κυριών»139 140 141 
πρωτοστάτησε ή Εύανθία Γκόγκολα, ή οποία χρημάτισε καί πρόεδρός της,142 μέ 
αντιπρόεδρο τή Μαρία Α. Φράγκου.143 Σκοπός τής άδελφότητας ήταν να βρεθεί 

έργασία σε άπορες γυναίκες, να οργανωθούν μορφωτικές ομιλίες για τίς γυ
ναίκες, κ.ά. Ανάμεσα στους πόρους της ή πώληση σιγαροχάρτου, ή οποία άπέ- 
φερε τακτικότερα εισοδήματα. Ή άδελφότητα άγόραζε, σέ χονδρική τιμή, πο
σότητες εκλεκτού σιγαροχάρτου από Σμυρναίους εισαγωγείς καί το πουλούσε μέ 
τή βοήθεια τών μελών της σέ Άλατσατιανούς καπνιστές.14'Άνασυστήθηκε, μέ 
πρόεδρο τού νέου διοικητικού συμβουλίου την Πολυξένη Ίω. Παπαζογλάκη, γε
νικό γραμματέα την Μερόπη Γ. Γκόγκολα, ταμία τήν Εύτέρπη Μ. Χατζημάρ- 
κου καί συμβούλους τίς: Μαρία Ν. Κλεάνθη, Ζωή Μ. Κακογιάννη, Εύαγγελία 
Ν. Τουρλιτάκη, Άργυρω Στ. Τριανταφύλλου καί Ούρανία Χατζηελευθερίου. 
Πρώτο μέλημα τού συλλόγου κατά τήν περίοδο 1921-22 ήταν ή ήθική καί υλική 
συμπαράσταση στους Άλατσατιανούς μαχητές τού μικρασιατικού μετώπου.145 

Στον πλέον οργανωμένο έπαγγελματικό κλάδο, στο σινάφι τών μπακάληδων, 
ανήκαν καί οί «μεζατζήδες», οί έμποροι δηλαδή υφασμάτων καί ψιλικών.146

139. Ημερολόγιου καί 'Οδηγός της Σμύρνης καί τών πέριξ πόλεων καί νήσων του 
έτους 1890, έτος Γ', Αλεξάνδρεια: τυπογραφείο «Όμονοίας», 1889, σ. 365.

140. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, ο.π., σ. 54· Παντ. Μ. Κοντογιάννης, 6.π., σ. 150.
141. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 138.
142. Φάνης Ν. Κλεάνθης, Άλάτσατα, ή χαμένη πατρίδα μου. 'Ιστορία, Λαογραφία, 

’Αναμνήσεις, Αθήνα 1987, σ. 94.
143. ΒΕΑΑ, Η 86. Σφραγίδα ελλειψοειδής στήν περιφέρεια τής όποιας υπάρχει ή 

ένδειξη «Φιλόπτωχος’Αδελφότης Κυριών Άλατσάτων», στο μέσον ή χρονολογία 1900» καί 
μία δυσδιάκριτη παράσταση.

144. Φάνης Ν. Κλεάνθης, δ.π., σ. 95.
145. Στο ίδιο, σ. 96.
146. Στο ’ίδιο, σ. 72.
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Τσεσμές (Κρήνη). Λειτούργησε 6 «Φιλομαθητικός Σύνδεσμος των 
Έλληνίδων Κρήνης ή Πρόοδος», που είχε τάξει ώς σκοπό του: α) νά βοηθή
σει τούς άπορους μαθητές κα'ι τις μαθήτριες των σχολείων Κρήνης' β) να συ
στήσει μαθητικό συσσίτιο πού θά έξασφάλιζε δωρεάν ή έ'ναντι μικρού ποσού 
τροφή στούς άπορους μαθητές' γ) νά επιδιώξει τήν άνάπτυξη των μελών

117
του.

Ή «Αγαθοεργός Αδελφότης των Κυριών» είχε στόχο «νά έπιβάλη εις τάς 
μαθήτριας ομοιόμορφον ένδυμασίαν έξ εγχωρίου υφάσματος)).1'8

Στήν περίοδο τής Ελληνικής Αρμοστείας συστήθηκε ό «Πανερυθραϊκός 
Διδασκαλικός Σύνδεσμος» μέ έδρα τήν Κρήνη.147 148 149 150 151 152

Βουρλά. Κατά τήν περίοδο τής Ελληνικής Αρμοστείας συστήθηκε Διδα
σκαλικός Σύνδεσμος, με έδρα τα Βουρλά.1’0

Γιούλ-Μπαξές. Άναφέρονται τρεις σύλλογοι: Διεθνής Λέσχη, Σωμα
τείο Αμαξηλατών καί Σωματείο Αχθοφόρων.ljl

4. Αυ8ία

Άξάρι. Ή Λέσχη «Θυάτειρα», πού είχε στόχο τήν άνάπτυξη τών άγαθο- 
εργών καταστημάτων, σχολείων καί νοσοκομείων, ίσως είναι πρόδρομος χρο
νικά τής Ελληνικής Λέσχης.132

Τό «Λαϊκόν Κέντρον», οπού παραδίδονταν νυκτερινά μαθήματα, είχε δια- 
κόψει τη λειτουργία του στή διάρκεια τού Λ Παγκοσμίου Πολέμου, επανήλθε 
όμως στις εργασίες του τό 1918, μετά τη σύναψη τής άνακωχής. Τό συμ
βούλιό του αποτελούσαν οί: Α. Άλεξανδρίδης, Γ. Προδρομίδης, Σ. Σολομωνί- 
δης, Ε. Κάπρου, Ε. Άμπατζόγλου, Σ. Καρακούλης.153

147. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, δ.π., σσ. 69-70.
148. Ημερολόγιου καί 'Οδηγός της Σμύρνης... τοϋ έτους 1890, σ. 313.
149. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, δ.π., σ. 68.
150. Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, δ.π., σ. 68.
151. «Ασιατική Ελλάς», δ.π., σ. 68.
152. Πρόοδος Σμύρνης, άρ. 185, 19 Δεκεμβρίου 1872, σ. [4] καί άρ. 186, 21 Δεκεμ

βρίου 1872, σ. [2]- Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 91.
153. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., σ. 106.
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Ό «Σύλλογος Κυριών» εργάστηκε γιά την αποπεράτωση του ήμιτελοΰς 
ναού του Αγίου Νικολάου, μέ πρόεδρο το 1909 τον Κ. Ίορδάνογλου.151

Σκοπός του ((Ταμείου των πτωχών» ήταν ή συντήρηση τών άπορων καί 
τών προσφύγων. Κατά τήν περίοδο τοΰ πολέμου συντηρούσε 800 πρόσφυγες. 
Σύμβουλοι άναφέρονται οί: Γ. Προδρομίδης, Α. Γεωργιάδης, Κ. Παπάζο- 
γλους, Μ. Π. Κονταξής, Ν. Κουβεζίδης, Σ. Άρώνης, Μ. Χριστοφάς.1^

Το 1922 ή «Ένωσις Δεσποινίδων Άξαρίου», με έπιστολή της (22-3- 
1922) πληροφορεί τήν «’Άμυνα Έλληνίδων Μικρασίας» στή Σμύρνη ότι «συ- 
νεστήθη τετραμελής επιτροπή έκ κυριών ή οποία θά έργασθή συμφώνως τών 
διαταγών σας». Υπογράφουν ή πρόεδρος Μ. Στουραίτου καί ή γραμματέας Ο. 
Π. ΦωτιάδουΑ6

Βαϊνδήρι. Ό φιλομαθητικος σύλλογος «Σόλων»154 155 156 157 158 159 ίδρυσε βιβλιοθήκη για 
τήν οποία δαπανήθηκαν 90 λίρες καί οργάνωσε παραδόσεις μαθημάτων.lj8 
Άναφέρονται καί άλλες δραστηριότητες τοΰ συλλόγου όπως ή άποστολή 50 
μετζητίων υπέρ τών θυμάτων τοΰ σεισμοΰ τής ΧίουΑ9

Πληροφορία τοΰ 1899 άναφέρει τά έξης μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
τής «Ομόνοιας»:160 Βασίλειος Βακαλάκης, Στασός Τσαλίκης, Κωνσταντίνος 
Κανταρτσόγλους κ.λπ.161

Το 1922 ή (Αδελφότης τών Κυριών Μάνα τοΰ Προσκόπου», με έπιστολή 
της (27 Μαρτίου 1922) ενημερώνει τήν (Άμυνα Έλληνίδων Μικρασίας» στή 
Σμύρνη ότι «προέβημεν σήμερον έν συνεδρία τών μελών τής Αδελφότητος 
ήμών εις τήν εκλογήν τετραμελοΰς Επιτροπής ήτις έν συνεργασία μετά τοΰ

154. Γεώργιος Ε. Μανώλακας, «Έξ Άξαρίου», Ξενοφάνηςΰ (1909), σ. 169' Άπ. Λεο- 
νταρίτης, Τά Θυάτειρα, Αθήνα 1975, σ. 99·’Ελευθ. Θ. Κασιάνης, Τά Θυάτειρα (τό’Αξά- 
ρι), Αθήνα 1981, σ. 137.

155. (Ασιατική Ελλάς», 6.π., 1920, σ. 106.
156. ’Αρχείο Περίδου, 'Ένωση Σμυρναίων. Στην περιφέρεια τής σφραγίδας αναγράφε

ται: «Ένωσις Δεσποινίδων Άξαρίου 1920» καί στο μέσον είκονίζεται δυσδιάκριτη παρά
σταση πάνω σέ δάφνες.

157. Ό.π.
158. Νέα Σμύρνη, άρ. 1150, 29’Ιουλίου 1878, σ. [1],
159. Νεολόγος, άρ. 3618, 8/20 Απριλίου 1881, σ. [2],
160. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π., σ. 88.
161. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 6193, 27/8 Μαρτίου 1897, σ. [2],
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Διοικητικού Συμβουλίου θά έγγράψη δλας τάς δυναμένας νά συνεισφέρωσι». 
'Υπογράφουν: ή πρόεδρος Σοφία Δ. Βακαλάκη καί οί σύμβουλοι Εύαγγελία 
Πυλέα, Κατίνα Κανά, Βασ. Ναζλοπούλου, Εύαγγελία Καρακαλπάκη, Καλ
λιόπη Βουδούρογλου.162

Όδεμίσι. Ή φιλεκπαιδευτική αδελφότητα των κυριών «Μέλισσα» το 
1912 είχε πρόεδρο την Αναστασία Παπακώστα,163 164 165 166 γραμματέα τή Θάλεια Γ. 

Άδαλίδου, ταμία την’Άννα Θ. Σελπέση καί μέλη τίς: Ελένη Θρ. Λαδοπούλου, 
Καλλιόπη Η. Ζουλάμογλου, Μαρία Πολ. Τσαλίκη, Βιργ. X. Χρυσοχόου, 
Εγκράτεια Ζυγομαλά καί Βάσω Χατζή Σταματίου.1Μ

Θεϊρα. Ό «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Άθηνά» (1880) ιδρύθηκε άπό 
ελάχιστους έφήβους, σύστησε βιβλιοθήκη, οργάνωσε μαθήματα (φυσική, 
ιστορία, υγιεινή) καί έπιδίωξε τήν προαγωγή καί τή συντήρηση των σχολεί-

165
ων.

Εθνική καί φιλανθρωπική δράση είχαν τα σωματεία (Απόλλων των Νέ
ων» καί «Σύμπνοια των Κυριών». Ή «Σύμπνοια τών Κυριών», μέ μέλη τίς 
κυρίες Ελπινίκη Β. Μωραϊτίδου, Ελπινίκη I. Χιωτάκη, Εύτυχία Ν. Χιωτά- 
κη, Ελπινίκη Τριανταφύλλου, Ούρανία Μ. Σταμπολου καί Αδαμαντία Χα- 
τζηστεφανή, οργάνωσε διάφορες έκδηλώσεις μέ κοινωφελή καί φιλανθρωπικό 
σκοπό άλλα καί θεατρικές παραστάσεις άρχαίων τραγωδιών καί σύγχρονων
κωμειδυλλίων. Το άμφιθέατρο του νηπιαγωγείου διατέθηκε γιά τό σκοπό

> / 166 
αυτό.

Τό «Θρησκευτικόν Αναγνωστήριου»167 (1887) άπέβλεπε στήν ένίσχυση 
του θρησκευτικού συναισθήματος τών ορθοδόξων.168

Άλλοι σύλλογοι πού μαρτυροΰνται είναι: ό «Φιλεκπαιδευτικός ή Μνημο

162. ’Αρχείο Περίδου, Ένωση Σμυρναίων. Στο πρώτο μέρος τής ελλειψοειδούς σφραγί
δας υπάρχει ή ένδειξη (Αδελφότης Κυριών», κάτω άναγράφεται ((Μάννα τοΰ Προσκόπου» 
(sic) καί στο μέσον «Βαϊνδήριον».

163. Κυριακή Μαμώνη, ((Σωματειακή οργάνωση... Α'», ό.π., σ. 89.
164. Κ. Μυστακίδη, (Από τή ζωή μου. Πέντε μέρες στ’ Όδεμήσι», Κόσμος Σμύρνης, 

άρ. 75, 1 Φεβρ. 1912, σσ. 57-58' (Ασιατική Ελλάς», 6.π., 1920, σ. 137.
165. Ήμερολόγιον καί 'Οδηγός της Σμύρνης... τοΰ έτους 1889, σ. 335' Νέα Σμύρνη, 

άρ. 3397, 13 Φεβρ. 1887, σ. [1],
166. Πλ. Δούλης, Άπό τά Θεϊρα καί τη Σμύρνη στη Ρόδο, Αθήνα 1976, σσ. 44-45.
167. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α», ο.π., σ. 90.
168. Ήμερολόγιον καί Οδηγός της Σμύρνης... τοΰ έτους 1889, σ. 306.
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σύνη»,169 ή (Αδελφότης των Κυριών», «ό’Ορφεύς», ό «Φιλαρμονικός Σύλλο
γος», καί ό «Σύνδεσμος καπνεργατών».170

Φιλαδέλφεια. «Ή Φιλόμουσος’Αδελφότης»171 (1889) ιδρύθηκε άπό το 

μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Στέφανο Σουλίδη, μέ σκοπό την άνακούφιση άπο
ρων οικογενειών καί την υποστήριξη τών έκπαιδευτηρίων. Αποφάσισε τήν 
ίδρυση άστυκλινικής.172 Μέρος άπο τα κεφάλαια τοΰ συλλόγου προέρχονταν 
άπό τό κληροδότημα του Μιχαήλ Θεολόγου.173

Κασαμπάς. Γυμναστικός σύλλογος «Ό Σίπυλος τής Μαγνησίας».174
Σόμα. Βραχύτερη ήταν ή διάρκεια ζωής τής Φιλεκπαιδευτικής άδελφό- 

τητας «Ομόνοια» που ιδρύθηκε τό 1900, διαλύθηκε στή συνέχεια, γιά να 
επανιδρυθεί τό 1920. Τό συμβούλιο συγκροτήθηκε άπό τούς: Α. Γεωργιάδη, 
πρόεδρο, Α. Αναστασιάδη, γραμματέα, Γ. Ψάλτη, ταμία, Δ. Γούναρη, Κ. 
Καϊβετζόγλους, Σάββα Κ. Καρόγλου, Θ. Βαλετζόπουλο.175 Αλλοι σύλλογοι 
είναι οί άκόλουθοι: ή (Αναγέννησις», «Ή Μέλισσα», ή ((Φιλόπτωχος Αδελ
φότης τών Κυριών» καί ό «Μουσικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» μέ συμ
βούλιο άποτελούμενο άπό τούς Φ. Μεϊμάρογλου, Ο. Σελμπέση, Κ. Νικολάου, 
Φ. Νικολαΐδου, Ν. Περδικίδη, Π. Γεωργιάδη, Κ. Χατζή Διονυσίου.176

5. Kocpioc

Μύλασα. Εκπαιδευτικός σύλλογος λειτουργούσε τό 1918.177

169. Πρακτικά τού Συλλόγου τών έν Σμύρνη 'Ελλήνων Διδασκάλων, 1879, σ. 208.
170. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1921, σ. 83.
171. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 90.
172. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 6409, 27 Φεβρουάριου 1898, σ. [2] καί άρ. 6544, 19 Αύγ./l Σε

πτεμβρίου 1898, σ. [2]· Ήμερολόγιον καί Όδτργός της Σμύρνης... τοΰ έτους 1889, σ. 373. 
Στις αρχαιρεσίες έξελέγησαν οί: Κ. Χεϊζάνογλου, Γ. Διαμαντόπουλος, I. Δ. Ίατρόπουλος, Π. 
Τουρτόγλου κ.ά., βλ. Ή ’Αμάλθεια, άρ. 6891, 25/9 Φεβρουάριου 1900, σ. [2].

173. Νεολόγος, άρ. 7327,18/30Ίανουρίου 1894, σ. [2]· Σταμάτιος Άντωνόπουλος, Μι
κρά ’Ασία, Αθήνα 1907, σ. 173.

174. 'Ημερήσια, άρ. 523, 18’Ιουλίου 1907, σ. [3],
175. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1921, σ. 109.
176. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1920, σ. 137.
177. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 53.
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Άϊδίνι. Τή συντήρηση των σχολείων είχαν άναλάβει δ «Φιλεκπαιδευ
τικός Σύλλογος Άϊδινίου»,178 ό «Φιλανθρωπικός Σύλλογος», μέ πρόεδρο το 
1894 τον Άθ. Άποστολίδη καί γραμματέα τον Ν. Εύαγγελίδη179 καί ή άδελ- 
φότητα «Ομόνοια».180

Μέ την κήρυξη του Συντάγματος (1908) δημιουργήθηκαν, δπως καί στην 
Κωνσταντινούπολη, σύλλογοι με σκοπό τήν έπικράτηση τής δημοτικής 
γλώσσας. Ό «Σύλλογος των Μαλλιαρών» συγκέντρωνε νέους μορφωμένους 
πού παρακολουθούσαν «τήν νεωτέραν ελληνικήν φιλολογίαν μέ πολύ ενδιαφέ
ρον καί συγκίνησιν δυνάμεθα νά είπωμεν...».181

Μαρτυροΰνται καί δύο γυναικεία σωματεία ή «Αδελφότης των Κυριών))182 
καί ή «Αγαθοεργός Αδελφότης τών Δεσποινίδων Άϊδινίου ό Παρθενών».183 184 185 186

Το ίδιο έτος (1908) ιδρύθηκε ό «Σύνδεσμος τών Εργατών καί'Υπαλλήλων 
Σιδηροδρόμου Άϊδινίου Εμπρός», μέ πρόεδρο τον Ν. Τσουρουκτσόγλου.18ί1

Ό μουσικός σύλλογος «Εύτέρπη», νεοσύστατος τό 1895, έδωσε συναυλία 
μέ τή σύμπραξη τού μεταβάντος εκεί τμήματος τών εγχόρδων τής Φιλαρμο
νικής Εταιρείας Σμύρνης στη Λέσχη «Μέλισσα» για τήν εύόδωση τών

185
σκοπών του.

ΆειτουργοΟσε επίσης στο Άϊδίνι λεσχικό σωματείο μέ τήν επωνυμία «Λέ-
, 186

σχη».
Τό 1890 λειτουργούσε ό σύλλογος «Τα ’Ολύμπια», «σκοπόν έχων τήν 

έκγύμνασιν τών νέων».187
Τον Ιανουάριο τού 1919 τά άναφερόμενα σωματεία καί οί επαγγελματικές

178. 'Αρμονία Σμύρνης, άρ. 254, 1 Φεβρ. 1892, σ. [2]· Ημερολόγιου καί 'Οδηγός της 
Σμύρνης... τοϋ έτους 1889, σ. 328.

179. (Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1921, σ. 72' 'Αρμονία Σμύρνης, άρ. 2513, 18 Δεκεμ
βρίου 1891, σ. [3]' Νέα Σμύρνη, άρ. 4983, 2 Μαρτίου 1894, σ. [3].

180. 'Ημερολόγιου καί 'Οδηγός της Σμύρνης... τοΰ έτους 1889, σ. 328' Νέα Σμύρνη, 
άρ. 2784, 27Άπρ. 1884, σ. [1],

181. Κόσμος Σμύρνης, άρ. 17, έτος Ά, 15 Αύγ. 1909, σ. 304.
182. ((Ασιατική Ελλάς», 8.π., 1921, σ. 73.
183. Κόσμος, άρ. 52, 15 Φεβρουάριου 1911, σ. 80.
184. Ημερήσια, άρ. 895, 17 ’Οκτωβρίου 1908, σ. [3],
185. Νέα Σμύρνη, άρ. 5247, 6 Απριλίου 1895, σ. [3],
186. ((Ασιατική Ελλάς», ο.π., 1921, σ. 72.
187. 'Ημερολόγιου καί 'Οδηγός της Σμύρνης... τοϋ έτους 1890, σ. 289.
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επιτροπές του Άϊδινίου άπευθύνθηκαν προς τους άντιπροσώπους των Μεγάλων 
καί Συμμάχων Δυνάμεων στο Συνέδριο τής Ειρήνης καί ζήτησαν την ένωση 
τής πατρίδας τους καί τής χώρας τους μέ τήν μητέρα Ελλάδα. "Ολα τα σχε
τικά έγγραφα που προέρχονται άπο το 'Υπουργείο Εξωτερικών, φέρουν τη 
σφραγίδα «Μητρόπολις Ηλιουπόλεως». Τα έγγραφα αύτά είναι τα ακόλουθα:

«Σύνδεσμος επί τής Περιθάλψεως των Προσφύγων καί Απόρων». Υπο
γραφές: Στυλ. Δ. Άμπατζόγλους, Νικ. Μιχαηλίδης, Γ. Παραϊτζίδης.

«Φιλαρμονική Έταρεία Τράλλεων».188'Υπογραφές: Μαργαρίτης, Στυλ. Σ. 
Βαφειάδης καί τρεις δυσανάγνωστες υπογραφές.

«Ελληνική Λέσχη Μέλισσα».189 'Υπογραφές: Σακελλαριάδης καί άλλες 
τρεις δυσανάγνωστες.

«Αδελφότης των Κυριών Μέλισσα». 'Υπογραφές: Ελένη Λαδοπούλου πρό
εδρος, Στ. Τσαλίκη γραμματεύς.

«Επιτροπή τών Ελλήνων Κτιστών». Υπογραφές: Βασίλης Αγαπητού, 
Φραγκής Πρ.[δυσανάγνωστο επίθετο], Νίκος Ε. Σημητέκολος, Γεώργιος 
Άνδρέου, Σταύρος Φωλέας.

«Οι "Ελληνες Ύφασματοπώλαι Τράλλεων». Υπογραφές: Άθανάσογλους, 
Σ. Άναστασιάδης, [υπογραφή δυσανάγνωστη], ’Ιωάννης Νικήτας, Σαμουήλ 
Γ. Πάνατος.

«Ό έν Άϊδινίω Ελληνικός Σύνδεσμος τών Έμποροϋπαλλήλων». 'Υπογρα
φές: Δημοσθένης Κ. Δήμου, Νίκος Κερεστζόγλου, [δυσανάγνωστη υπογρα
φή], Ν. Καραμιανάκης.

«Σύνδεσμος τών Νέων Άϊδινίου». Έχει σφραγίδα κυκλική- στήν περιφέ
ρεια άναγράφεται ό τίτλος τού συλλόγου ενώ στο κέντρο είκονίζεται σταυρός. 
'Υπογραφές: [υπογραφή δυσανάγνωστη], Αύγερίδης, Μιχαηλίδης, Ε. Άνα- 
γνωστόπουλος.

«Σύνδεσμος τών δεσποινίδων Άϊδινίου». 'Υπογραφές: Κυριακίδου, "Ελλη 
Ίωαννίδου, Εύστ. Δρακοπούλου, Έλεονώρα Καζά, Μαρία Σταματίου. Πάνω 
άπο τα ονόματα τών εκπροσώπων τού συλλόγου υπάρχει σφραγίδα στο μέσον 
τής οποίας αναπαριστάνεται ό Παρθενώνας, κάτω ή χρονολογία «1909» καί 
στήν περιφέρεια υπάρχει ή επιγραφή «Φιλόμουσος Άδελφ. “Ό Παρθένων” 
Άϊδίνιον».

188. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Β», ο.π., σ. 97.
189. Κυριακή Μαμώνη, ((Σωματειακή οργάνωση... Α», δ.π.
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«Σύνδεσμος τών Έλληνίδων Κυριών». 'Υπογραφές: Παρασκευή Σφέτσο- 
γλου, Στέλα Μέρφουγκα, Μαρία Νικολοπούλου, Ήλέκτρα Λυμπεροπούλου, 
Γοργώ Μ. Ίωαννίδου, Μαρίκα Ζαχαρίου.

«Συμβούλιο των Ελλήνων Υποδηματοποιών». 'Υπογραφές: Μιχαήλ Δη- 
μητραίου, Νικόλαος Καπετάνιος, Νεοκλής Α. Μιναρετζόγλου, Σάββας [υπο
γραφή δυσανάγνωστη], Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος.

«Ελληνικό Σωματείο τώνΆλευροπωλών». Υπογραφές: Αλέξανδρος [υπο
γραφή δυσανάγνωστη], Δημήτρης Καλοχωρίτης, Δ. Δελιγιάννης, Δ. Σταμα- 
τίου, Θ. Σταματάκης.

«"Ελληνες Σαπωνοποιοί». 'Υπογραφές: Ίωαννίδης, Νομικίδης καί άλλες 
δυσανάγνωστες υπογραφές.

«Συντεχνία τών Ελλήνων Αρτοποιών». 'Υπογραφές: Γεώργιος Κωσταράς 
[δυσανάγνωστη υπογραφή], Εμμανουήλ Γ. Φουρναράκης, Κωνσταντίνος 
Μανδαλιανός, Αντώνιος Εύσταθόπουλος.

«Συντεχνία τών κηπουρών». 'Υπογραφές: Νικόλαος Καρυδιώτης, Φιλίπ
που, Β. Τσακύρογλους, Άργυράκης.

«Οί"Ελληνες Σιδηρουργοί Τράλλεων».'Υπογραφές: Γεώργιος Καμπούρης, 
Κίμων Άντωνιάδης, Άλέκος Ραυτόπουλος, Νικόλαος Κουντουράκης.

«Οί "ΕλληνεςΕλαιοπαραγωγοί Τράλλεων».'Υπογραφές: Βαντής, Μιχαήλ 
Φιλιππίδης καί άλλες δυσανάγνωστες.

«Συντεχνία τών Οινοπαραγωγών». 'Υπογραφές: Δημ. Βελεχέρης, Άδελφ. 
Κατσικόπουλοι, Στέλιος Πασυλάς, Πολιχρόνης Σακελλαρίδης, Π. Δ. [υπο
γραφές δυσανάγνωστες].

«Επιτροπή'Υδάτων ΚοινότητοςΆϊδινίου».'Υπογραφές: Α. Π. Τσοχατζής, 
Άντώνης Μισοσερίδης. Ωοειδής σφραγίδα μέ έπιγραφή κυκλική: «Επιτροπή 
'Υδάτων Κοινότητος Άϊδινίου» καί στο μέσον δυσανάγνωστη λέξη.

«'Έλληνες Τσοχατζήδες Τράλλεων». Υπογραφές: Θεόδωρος Σ. Καζάζης, 
Έμμ. Τσοχατζής, Γεώργ. Παπαμιχαλάκος, A. Κ. Τουχεντής, Κ. Γεωργιάδης.

«Οί"Ελληνες Κρεοπώλαι».'Υπογραφές: Πάνος I. Μηλιώνης,Ιωάννης Π. 
Μηλιώνης, Βασιλ. Μαυρομάτης, Π. Γεωργίου, Κωνσταντής ΕΚ [υπογραφή 
δυσανάγνωστη].

«Οί 'Έλληνες Ξυλέμποροι Τράλλεων». 'Υπογραφές: Νικόλαος I. Δρακό- 
πουλος, Δημήτριος Σ. Άμπατζόγλους, Κωνσταντίνος Μ. Γιαροντάς.

((Συντεχνία τών Παντοπωλών». Υπογραφές: Ίππ. Πρωίδης, Μιχ. Φου-
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μπουλάκης, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Β. Πετρίδης, [υπογραφή 
δυσανάγνωστη],

Δερμεντζίκ. Ιδρύθηκε το σωματείο «Άγιος Ανάργυρος» μέ σκοπό την 
ίδρυση ομώνυμου ναού καί σχολείου. Πρόεδρος Νικόλαος Τσικιλής, ταμίας Ιω
άννης Ζαγοριανίτης, γραμματέας Ιωάννης Δερμίνης, «είσπράκτωρ» Ιωάννης 
Χατζιδάκις, σύμβουλος Ζήσης Δοΰβλος.190

Ναζλί. Το 1875 ιδρύθηκε σύλλογος με σκοπό το σχηματισμό κεφαλαίου 
καί τη συντήρηση των σχολείων άπό τούς τόκους.191 Ό άνώνυμος αύτός σύλ
λογος πιθανότατα ταυτίζεται μέ τόν έπίσης άνώνυμα άναφερόμενο φιλεκπαι
δευτικό πού, άφοΰ λειτούργησε άποδοτικά επί μακρό διάστημα για τήν έκπαί- 
δευση, άπό κακή διαχείριση κινδύνευσε να διαλυθεί.192

Ό «Φιλεκπαδευτικός Σύλλογος Εύαγγελισμός» συντηρούσε τα σχολεία τής 
κοινότητας. Είχε άναλάβει τή μισθοδοσία τεσσάρων διδασκάλων καί έξι διδα- 
σκαλισσών. Στό παρθεναγωγείο, έκτος άπό τούς ομογενείς, δίδασκαν ή φοι
τούσαν έκπρόσωποι τής καθολικής, άρμενικής καί ίσραηλιτικής κοινότητας.193

Ό «Σύλλογος Νέων» άποσκοποΰσε ειδικά στήν άνέγερση κωδωνοστασί
ου,194 195 ενώ ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης», μέ πρόεδρο τόν Θεόδ. Τσιμόπουλο, 
είχε προγραμματίσει τήν ίδρυση νοσοκομείου.193 Εξάλλου καί άλλη φιλόπτω
χος άδελφότητα είχε 'ιδρυθεί άπό νέους έμπορευόμενους.196

Στήν προσπάθεια των γυναικείων συλλόγων να έκμάθουν οί γυναίκες κά
ποια τέχνη πού θά τούς έξασφάλιζε τήν έπαγγελματική τους άποκατάσταση 
εντάσσεται ή σύσταση συλλόγου μέ σκοπό τήν ίδρυση ταπητουργείου.197 Πα
ράλληλα λειτουργούσε ό «Μουσικός 'Όμιλος Ναζλίου» μέ πρόεδρο τόν Άχιλ- 
λέα Οίκονομίδου καί διευθυντή τόν Μανέγα.198

190. Ή ’Αμάλθεια., άρ. 6323, 17/29’Οκτωβρίου 1897, σ. [2],
191. Νέα Σμύρνη, άρ. 991, 17Ίανουαρίου 1878, σ. [3],
192. Άχιλλεύς Βάντζιος, «Ή πόλις Ναζλίου», Ξένοφανης 3 (1905), σ. 176.
193. Ή 'Αμάλθεια, άρ. 6195, 29/10 Μαρτίου 1897, σ. [2]· Ήμερολόγιον καί Ό8ηγός της 

Σμύρνης... τοϋ έτους 1889, σ. 354· Νέα Σμύρνη, άρ. 5247, 6 Απριλίου 1895, σ. [3].
194. Άχιλλεύς Βάντζιος, δ.π., σ. 176.
195. Ήμερολόγιον καί 'Οδηγός της Σμύρνης... του έτους 1889, σ. 354· Άχιλλεύς Βά- 

ντζιος, ο.π., σ. 176.
196. Άχιλλεύς Βάντζιος, δ.π., σ. 176.
197. "Ο.π.
198. Νέα Σμύρνη, άρ. 5247, 6 Απριλίου 1895, σ. [3].
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Άκτσέ. Το 1890 είναι γνωστό δτι λειτουργούσαν δύο σύλλογοι: α) ό «Φι
λεκπαιδευτικός Σύλλογος ό Άστήρ» πού είχε άναλάβει τή συντήρηση των 
ελληνικών σχολείων. Ώς ταμίας τού άποθεματικοϋ άναφέρεται ό Δημ. Θεολό
γου, καί β) ή Φιλόπτωχος’Αδελφότης «Ή Μέριμνα», σκοπός τής οποίας ήταν 
ή ίδρυση νοσοκομείου. Πρόεδρος το 1890 ήταν ό Χρηστός Δ. Μαυρομματό- 
πουλος καί γραμματέας όΆλέξ. Δ. Θεολογίδης.199

Μοΰγλα. Ό «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» ένισχύθηκε οικονομικά άπό 
τούς προκρίτους για να καλυφθούν οί δαπάνες των διδασκάλων καί τής νη
πιαγωγού, μέχρις δτου κατορθώσει ό Σύλλογος να άναλάβει τα έ'ξοδα συντή
ρησής τους. Υπογράφουν: οί Κ. Γεωργιάδης, άντιπρόεδρος, N. I. Νικολαίδης, 
ταμίας, Δ. Σκλαβιάδης, γραμματέας, Χρ. Παπαδημητρίου, Π. Κυριάκού, Χρ. 
Κωνσταντίνου, Α. Άθανασιάδης καί Δ. Ίωαννίδης, σύμβουλοι.200

Ό σύλλογος «Ελπίς» λειτούργησε τό 1898 μέ στόχο την ίδρυση σχολής 
άρρένων, ένώ ή «Καρτερία» διατηρούσε παρθεναγωγείο.201

Ή «Ένωσις των Συντεχνιών» είχε σκοπό τή χορήγηση ήθικής καί υλικής 
βοήθειας σέ δσα, άπό τα μέλη της, είχαν άνάγκη. Τά μέλη τών συντεχνιών υπο
χρεωτικά θεωρούνταν μέλη τού συλλόγου. Ή άδελφότητα διευθυνόταν άπό δι
οικητικό συμβούλιο πού άντιπροσώπευε δλες τις συντεχνίες.’Έτσι ή κοινότητα 
Μούγλων άπέκτησε ισχυρό κέντρο «πρός ένίσχυσιν τής εγχωρίου βιομηχανίας 
καί τής ήθικής καί υλικής υποστήριξης τών κοινών καταστημάτων».202

Σώκια. Μαρτυροΰνται: ό «Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ιωνικός 
Άστήρ»,203 οί άδελφότητες «Ή Πρόοδος» (1902), ή «Αδελφότης τών Κυ
ριών» (1903), «Ό "Ηλιος» (1905), «Ή Όμόνοια» (1908), «Ή Αγάπη» 
(1908), ό σύλλογος «Ιωνικός Άστήρ» (1908) καί ή «Φιλόπτωχος Αδελφότης 
τών Κυριών» ( 1908).204

Μπαγάρασι. Τό 1881 συστήθηκε άπό νέους φιλεκπαιδευτική άδελφό
τητα μέ σκοπό την προαγωγή τής έκεΐ σχολής.205

199. Ημερολόγιου και Ό8ηγός της Σμύρνης... τού έτους 1890, σ. 292.
200. Νέα Σμύρνη, άρ. 2954, 11 Ίανουαρίου 1885, σ. [1],
201. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 97· Νέα Σμύρνη, άρ. 

6198, 18 Μαρτίου 1899, σ. [3],
202. Νέα Σμύρνη, άρ. 299, 17 Μαρτίου 1885, σ. [1],
203. Κόσμος 47, 1 Δεκ. 1910, σ. 459, άπό λεζάντα φωτογραφίας.
204. «Ασιατική Ελλάς», δ.π., 1920, σ. 143.
205. Νέα Σμύρνη, άρ. 2059, 20 Μαΐου 1881, σ. [3].
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Ντωμάτια. Άπό τά πρακτικά του «Συλλόγου των έν Σμύρνη Ελλήνων
Διδασκάλων» πληροφορούμαστε ότι λειτουργούσε ό «Σύλλογος το Πανιώ-

„ 206νιον».

6. Λυκία

Μάκρη. Ή «Φιλεκπαιδευτική καί Φιλανθρωπική Αδελφότης» συμμετείχε 
στην άνέγερση σχολείου άρρένων καί παρθεναγωγείου.206 207

7. Παμφυλία

’Αττάλεια. Λειτούργησαν το «Άναγνωστήριον ό Μέντωρ»208 πού ίδρυσε καί 
οργάνωσε τά σχολειά,209 ή ((Φιλόπτωχος ’Αδελφότης των Κυριών Αγιος Πα- 
ντελεήμων»,210 ό φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Ό Εύαγγελισμός»211 καί ό 
μουσικός σύλλογος «Όρφεύς».212 Εισοδηματικές πηγές για τήν κοινότητα 
ήταν τό καφενείο καί ή λέσχη «Άτταλος».213 214

8. Πισι8ία

Σπάρτη. Ή «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης»21,1 (1870) μετασχηματίσθηκε

206. Πρακτικά, του Συλλόγου των εν Σμύρνη 'Ελλήνων Διδασκάλων, Σμύρνη 1879, σ. 208.
207. Νεολόγος, άρ. 3837, 8/20’Ιανουάριου 1882, σ. [3],
208. Κυριακή Μαμώνη, ((Σωματειακή οργάνωση... Α'», ό.π., σ. 99.
209. Κ. Εύσταθόπουλος, «Περί Συλλόγων», "Ομηρος 1 (1873), σ. 645.
210. Απ’ δλα, Κωνσταντινούπολη, 6 Φεβρ. 1911, σ. 295.
211. Γ. Χασιώτης, ο.π., σ. 118.
212. Γιώργος Παντελής Πεχλιβανίδης, ’Αττάλεια καί Ατταλειώτες, τ. 1,Αθήνα 1989, σσ. 

294-295, όπου φωτογραφίες του συλλόγου. Κατά τή δεύτερη περίοδο 1912-13 μέλη τοϋ συλ
λόγου ήταν οΐ: Μπέλλος (Πελοπίδας) Σαντικτζόγλου ή Σάνδης, Γιώργος Γιαϊλόγλου, Μπαλλός 
(Παναγιώτης) Χαραλαμπίδης, Πάνος, γιος του Τσαλκιτζή Μπέη, Μπαλλός (Παναγιώτης) Θ. 
Παπάζογλου, Βάσος Οίκονομίδης, Οίκονομίδης, Γιώργος I. Τουστζόγλου, Χαβάτζας Δανιηλί- 
δης,’Όνμπασης, Δημήτριος Π. Θεοφανίδης, Χαστα Κωστής, Βασίλειος Πάσαλης.

213. Γιώργος Παντελής Πεχλιβανίδης, δ.π., σ. 249.
214. Πέτρος Πλ. Μισαηλίδης, «Οί πρώτοι δάσκαλοι μετά τήν ελληνική έπανάσταση
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το 1872 στο αναγνωστήριο ((Φιλομάθεια».210 Φαίνεται δτι στη συνέχεια πε
ριέπεσε σέ αδράνεια, γιατί το 1906 πληροφορούμαστε δτι μέ τις ενέργειες του 
Κωνσταντίνου Βαλιούλη, το 1909 αναβίωσε ή ((Φιλόπτωχος Αδελφότης».2"’ 

Άπό το 1879 λειτουργούσε ό πρώτος άξιόλογος έπιμορφωτικδς σύλλογος» 
«Ή Εύσέβεια».* * 215 216 217 Πιθανότατα πρόκειται για παράρτημα τού μεγάλου σμυρ- 
ναϊκοΰ συλλόγου «Εύσέβεια». Μεταγενέστερος είναι ό σύλλογος «Ή Αναγέν
νησις» μέ εθνικό προσανατολισμό. Άναφέρεται ως πρόεδρος ό Σωκράτης Δα- 
νόπουλος, άντιπρόεδρος ό Μηνάς Άθανάσογλου, γενικός γραμματέας ό Γα
βριήλ Τσακίρης καί ειδικός γραμματέας ό Μακάριος I. Σινανίδης.218

9. Φρυγία

Έσκί-Σεχίρ. Τό 1909 λειτουργούσε μορφωτικός σύλλογος.219 
Ούσάκ. Εύεργετική’Αδελφότητα ή «Εύκαρπία».220 
Σαράκιοϊ. Ή «Ίεράπολις» (1890) ιδρύθηκε άπό τό μητροπολίτη Φιλαδέλ
φειας Στέφανο Σουλίδη.221

10. Καππα8οκία

Περιφέρεια Καισάρειας. Λειτούργησαν ή φιλεκπαιδευτική άδελφότητα 
Καισάρειας,222 καθώς καί ή έκπαιδευτική άδελφότητα Κερμιρίου.223

τοϋ 1821 στη Σπάρτη ΙΙισιδίας Μικρας Ασίας», Προσφυγιχός Κόσμος, άρ. 2736, 20
Αύγουστου 1983, σ. [1].

215. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 103.
216. Πέτρος Ιΐλ. Μισαηλίδης, «Οί πρώτοι δάσκαλοι μετά τήν ελληνική έπανάσταση 

τοϋ 1821 στή Σπάρτη ΓΙισιδίας Μ. Ασίας», Προσφυγιχός Κόσμος, άρ. 2738, 3 Σεπτεμ
βρίου 1983, σ. [1],

217. Χαρ. Δ. Σαπουντζάκης, Ή έλληνιχη παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας, Ν. Ιωνία 
1983, σσ. 57-58.

218. "Ο.π.
219. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 183.
220. Ημερολόγιου χα'ι 'Οδηγός της Σμύρνης... τοϋ έτους 1890, σ. 341.
221. Στο ίδιο, σ. 355.
222. Γ. Χασιώτης, δ.π., σ. 118.
223. Νεολόγος, άρ. 5180, 12/24 Σεπτεμβρίου 1886, σ. [2],
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Το 1891 λειτουργούσε στήν Κερμίρα το «Ταμεΐον Πτωχών του Ρωμέικου 
’Έθνους τής Κερμίρας»,22/| πού ίσως ταυτίζεται μέ το «Ταμεΐον Φιλοπτώχου 
έκκλησίας Θεοτόκου καί Άγιων Θεοδώρων».223

Πόρος. Ό σύλλογος «Πρόνοια» μέ κανονισμό (Ιανουάριος 1909), άποτε- 
λούμενο άπό 13 άρθρα, περιλαμβάνεται στον κώδικα ΓΑΚ, ΤΑ 271.224 225 226

Από τό 1895 ή διοίκηση του συλλόγου «Μέλισσα του Πόρου»227 άνατέθη- 
κε στον πρόκριτο Μηνά Χατζή Εύγένογλου. Στίς 24 Απριλίου 1905 ή «Μέ
λισσα τού Πόρου» μαζί με τον Νικόλα Χατζή Εύγένογλου ίδρυσαν ταπητουρ- 
γικό συνεταιρισμό πού λειτούργησε μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 1908.228

Προκόπι. Γύρω στό 1875 υπολογίζεται ή ίδρυση τού τοπικού φιλεκπαι
δευτικού συλλόγου.229

Δενέκ Μαντέν. Είναι βέβαιο ότι υπήρχε ανώνυμη άδελφότητα.230

11. Πόντος 

Α. Παραλιακός Πόντος 

Περιφέρεια Τραπεζούντας

Τραπεζοΰντα. Τό 1870 ιδρύθηκε ό «Σύλλογος των Φιλομαθών» πού ενα 
χρόνο μετά μετονομάσθηκε «Ξενοφών».231 Τό 1873 φέρεται νά λειτουργεί φι
λεκπαιδευτικός σύλλογος.232

Τό μουσικό σωματείο «Φιλαρμονική» κάλεσε καθηγητή χορωδίας καί

224. ΓΑΚ, ΤΑ 253 (άπό μετάφραση - περίληψη Γ. Μαυροχαλυβίδη).
225. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ», δ.π., σ. 164.
226. ΓΑΚ, ΤΑ 271, σσ. 4-5 (άπό μετάφραση - περίληψη Κ. Άποστολίδη).
227. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ », ο.π., σ. 114.
228. ΓΑΚ, ΤΑ 271, σσ. 6-8.
229. ΠΕΦΣΚ Γ (1875-1876), σ. 197.
230. ΓΑΚ, ΤΑ, 218, σ. 15.
231. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ», δ.π., σσ. 187-191 · ΠΕΦΣΚ 

ΙΓ ' (1878-1879), σσ. 116-119· Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Περιήγησις εις τον 
Πόντον, ’Αθήνα 1903, σ. 219.

232. Γ. Χασιώτης, ο.π., σ. 118.
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οργάνων άπό τή Γερμανία. Το 1909 διετέλεσε διευθυντής της ό Α. Ξύδης.233 
Το 1918 λειτουργούσε φιλαρμονική έταιρεία.234 235

Στην Τραπεζοΰντα λειτουργούσε καί ό σύλλογος «Εκπαιδευτική Αδελφό
της Κρωμναίων», στή σφραγίδα του οποίου είκονιζόταν λυχνία, ένωμένα χέ
ρια καί ή χρονολογία «1869».233

Κρώμνη. Ή «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Κρωμναίων»236 είχε άγοράσει 
άκίνητα στήν Τραπεζοΰντα μέ τίς προσφορές εύεργετών. Αγόραζε σχολικά βι
βλία στήν Τραπεζοΰντα καί τα άπέστελλε στα σχολεία τής Κρώμνης.237 

Λιβερά. «Κυψέλη».238
Μισαηλάντων Γαλίαινας. (Αναγέννησις».239 

’Όλασσα Τραπεζούντας. «Πόθος».2'10 
Πλάτανα. «Έρμώνασσα».241 
Πινατάντων Σάντας. «Σαπφώ».242 
Σάντα. «Θήχης».243
Πιστοφάντες (κώμη τής Σάντας). Από το όνομα τοΰ ορούς άπό όπου οί 

Μύριοι είδαν τή θάλασσα ονομάστηκε «Θήχης» ό τοπικός φιλεκπαιδευτικός 
σύλλογος.244 245

Χαψίκιοϊ.Άνω Ματσούκας. «Δράσις», «Ηρακλής».243 

Περιφέρεια Σαμψούντας

Άμισός. Από τούς παλαιότερους συλλόγους ήταν ή φιλοπρόοδος λέσχη

233. Ξενοφάνης 6 (1909), σ. 239" Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος, δ.π., σ. 220.
234. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 55.
235. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ'», δ.π., σ. 194' ’Εκπαιδευτική 

αδελφότης Κρωμναίων έν Τραπεζοϋντι 1908-1909, Τραπεζοΰντα 1909.
236. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ », ο.π., σ. 194.
237. Μ. Μαραβελάκης -Ά. Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 334.
238. Πόντος 7 (1953), σ. 75.
239. Ό.π.
240. Στο ίδιο, σ. 76.
241. Στο ίδιο, σ. 75.
242. Στο ίδιο, σ. 76.
243. Στο ίδιο, σ. 75.
244. Μ. Μαραβελάκης - Ά. Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 136.
245. Πόντος 1 (1953), σ. 75.
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( 1875)."1*' Κατά τους νεότερους χρόνους λειτουργούσαν σύνδεσμος κτιστάδων, 
φιλόπτωχο ταμείο246 247 και ό σύλλογος «Όρφεύς»,248 μέ μουσικό τμήμα, ποδο
σφαιρική ομάδα καί θεατρικό όμιλο πού οργάνωσε έρασιτεχνικές παραστάσεις 
στις αίθουσες του κοινοτικού διδακτηρίου τής’Άνω Άμισοΰ.249 Στα χρόνια τού 
Ά Παγκοσμίου Πολέμου διακόπηκε ή λειτουργία του, όπως καί πολλών 
άλλων σωματείων, γιά να άνασυσταθεΐ τήν περίοδο τής ανακωχής.2 ’0 Τον Ια
νουάριο τού 1921 όμως τα νέα γεγονότα οδήγησαν στή σύλληψη τού διοικη
τικού συμβουλίου τού συλλόγου, πού άποτελεΐτο άπό τούς Παντελή Βαλιούλη, 
καθηγητή Θεολογίας, Ιάκωβο Κουλοχέρη, Κωνσταντίνο Σερέφα, Κοσμά Σου- 
βατζόγλου, Κωνσταντίνο Ραπτάρχη, μέλη, καί Σταύρο Άσλανίδη, είσπράκτο- 
ρα τού συλλόγου, μέ τήν κατηγορία ότι είχαν οργανώσει τήν ελληνική νεολαία 
εναντίον των Τούρκων. Δικάστηκαν στή δίκη των 95 επιφανών πολιτικών στο 
Δικαστήριο Ανεξαρτησίας τής Άμάσειας,251 γιά να καταδικαστούν οί Κουλο- 

χέρηδες, Βαλιούλης καί Σερέφας σε έπτάμισι χρόνια φυλακή καί οί Σουβα- 
τζόγλου, Ραπτάρχης καί Άσλανίδης σέ πέντε χρόνια.2'’2

Ή φιλόμουσος άδελφότης «Πατριάρχης Φώτιος ό 'Ομολογητής»253 254 255 είχε 

έκδώσει φυλλάδια, στο τέταρτο άπό τα όποια δίνονταν συμβουλές προς τις 
έλληνίδες μητέρες γιά τήν άγωγή πού θά έπρεπε να δώσουν στα παιδιά τους 
ώστε νά τούς έμφυσήσουν ήθικές άξιες άλλα καί υψηλό έθνικό φρόνημα.204

Περιφέρεια Πάφρας

Άλάτσαμ. Λειτουργούσαν δύο σύλλογοι: ή «ΦιλεκπαιδευτικήΑδελφότης»250 καί

246. ΠΕΦΣΚΐ(1875-1876), σ. 197.
247. ΚΜΣ, ΑΠΠ, ΙΙφ. 14 Τάσια, πληροφόρησής Βασίλειος Μαυρογενειάδης.
248. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ '», δ.π., σ. 200.
249. Ιάκωβος Κουλοχέρης, Ή Άμισός και τα πάθη της, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 28.
250. Στο ίδιο, σσ. 47-48.
251. Στο ίδιο, σσ. 49, 51.
252. Στο ίδιο, σ. 125.
253. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Γ'», δ.π., σ. 200.
254. Φυλλάδιον τέταρτον της έν Άμισω Φιλομούσου 'Αδελφότητος Πατριάρχης Φώ

τιος «Ό 'Ομολογητής»· Καθήκοντα Έλληνίδος μητρός, Άμισός χ.χ.· βλ. καί Evangelia 
Balta, Karamanlidika. Nouvelles Additions et Compléments, Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, 1997, σ. 175.

255. ΒοσπορΙς Κωνσταντινουπόλεως, Δ'έτος, άρ. 32-33, 20 Μαρτίου 1903, σ. 381.
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ή ((’Αδελφότης ό Εύαγγελισμός».2°6 Κοντά στην Πάφρα.

Περιφέρεια ’Όφη 

Γίγας ’Όφη. «Κυψέλη».207

Περιφέρεια Κερασούντας

Κερασουντα. Λειτουργούσε ό «Ελληνικός Λαϊκός Σύνδεσμος».208 
Πράσαρη Χαλδίας (περιφέρεια Κερασούντας). «Βράχος».256 257 258 259

Περιφέρεια Κοτυώρων

Κοτύωρα. Άναφέρεται ή Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης260 καί ό «Ηρα
κλής».261 262

Περιφέρεια Οίνόης 

Οίνόη. «Αναγέννησις».202

Περιφέρεια Σινώπης

Σινώπη. «Διογένης», «Μιθριδάτης».263 264

Περιφέρεια Σουρμένων 

Σούρμενα. «Ήλιος».261

256. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, ο.π., σ. 53.
257. Πόντος 1 (1953), σ. 75.
258. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, δ.π., σ. 53.
259. Πόντος 1 (1953), σ. 75.
260. Γ. Χασιώτης, δ.π., σ. 118.
261. Πόντος 1 (1953), σ. 75.
262. Στο ’ίδιο, σ. 75.
263. Στο ίδιο, σ. 75.
264. Στο ίδιο, σ. 75.
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Τσικολή Σουρμένων. «Πλάτων»,200 «Φως».206

Β. Μεσογειακός Πόντος

Περιφέρεια Άργυρούπολης 

Αργυρούπολη. «Ελπίς».21ι/
’Ίμερα. Σώζεται ό χειρόγραφος κανονισμός τής κοινότητας (1909).268 

Έδώ λειτουργούσε «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ίμεραίων» (1907), μέ σκοπό 
τήν περίθαλψη των πτωχών καί την ενίσχυση των άπορων μαθητών, την ίδρυ
ση γυμναστηρίου καί κοινοτικού ζυγιστηρίου.269 Το 1917 ιδρύθηκε μετοχική 
εταιρεία «σκοπόν εχουσα τον επισιτισμόν τού χωρίου Ίμέρας». «Μέλη τού μεν 
έν Τραπεζοΰντι συμβουλίου οί κύριοι κ.[ύριοι] ’Ιωάννης Φωστηρόπουλος διά 
ψήφων 26, Δημήτριος Φωστηρόπουλος διά ψήφων 26, ’Ιωάννης Σιβρόπουλος 
διά ψήφων 24, Στυλιανός Παλταζής διά ψήφων 24 καί Δημήτριος Χρυσουλί- 
δης διά ψήφων 24, έπιλαχόντος τού κ. ’Αθανασίου Σιβροπούλου, τού δέ έν 
Ίμέρα συμβουλίου οί κύριοι κ.[ύριοι] Χαράλαμπος Μαυρομματόπουλος διά ψή
φων 21,’Ιωάννης Όφρύδης διά ψήφων 16, Γεώργιος Θωμαΐδης διά ψήφων 14 
καί παπα-Παύλος διά ψήφων 10, έπιλαχόντων τών κ.κ. Σάββα Τογανίδου καί 
Παπα-Τ ιμοθέου» .2/0

Σταυρίν. Λειτούργησε φιλανθρωπικό σωματείο ή «Φιλόπτωχος’Αδελφό
της» μέ παραρτήματα στό Κέρτς, στό Άνάπαν καί σέ άλλα μέρη τής Ρω-

265. Στο ΐδιο, σ. 76.
266. Στό ΐδιο, σ. 76.
267. Στο ΐδιο, σ. 75.
268. Κώδικας Κοινότητας Ίμέρας, σσ. 14-21. Σφραγίδα κυκλική' στήν περιφέρεια 

υπάρχει ή επιγραφή «Δημογεροντία Ίμέρας 1909» ένώ στο μέσον είκονίζεται χέρι πού κρα
τεί ζυγό.

269. Ποντιακή Στοά (1972-1974), σ. 337' Μ. Μαραβελάκης -Ά. Βακαλόπουλος, δ.π., 
σ. 313.

270. Κώδικας Κοινότητας Ίμέρας, σσ. 39-420. Ό κώδικας φυλάσσεται στη ((Φιλό
πτωχο ’Αδελφότητας Ίμέρας» στη Θεσσαλονίκη.

271. Μ. Μαραβελάκης - Ά. Βακαλόπουλος, ο.π., σ. 93.
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Περιφέρεια ’Άρντασας

Κορκοτά. Είναι γνωστή ή «ΚορκοταίωνΑδελφότης)).2'"

Περιφέρεια Παϊπούρτης 

Παϊπούρτ. «Άκτίς».27’1

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οί μικρασιατικοί δπως καί οί θρακικοί καί οί κωνσταντινουπολίτικοι σύλλο
γοι προήλθαν άπό την άνάγκη που βίωνε ό άλύτρωτος Ελληνισμός τής Ανα
τολής να διατηρήσει τήν ιδιαιτερότητα του κατά τους δύο τελευταίους αιώνες 
τής Τουρκοκρατίας.

Μέσα στήν άχανή, πολυεθνική, θά λέγαμε, για να χρησιμοποιήσουμε πα
ράλληλη σύγχρονη γλωσσική έκφραση, οθωμανική αύτοκρατορία, ό Ελληνι
σμός οχι μόνο συναγωνιζόταν έπάξια τις λοιπές έθνότητες, άλλα καί κατόρ
θωνε νά προβάλλει ποικίλα στοιχεία υπεροχής, καθώς καί τήν άσκηση τής 
επιρροής του. Μέσα σ’ αύτό τον κύκλο εντάσσεται καί ή συλλογική δράση 
στους κόλπους τής μικρασιατικής όμογένειας.

Ή σχετική κινητοποίηση παρατηρεΐται μέ διαρκώς αύξανόμενο ρυθμό στά 
μεγάλα, προπάντων, παράλια κέντρα εμπορίου, συγκοινωνίας καί έπικοινωνίας, 
όπως ή Σμύρνη. Διφυείς είναι οί ιδιαίτεροι παράγοντες πού ίσχυσαν γιά τή σύ
σταση, άνάπτυξη καί προσφορά τών μικρασιατικών συλλόγων. Μέσα στους γε
νικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: α) ή μορφολογία τού εδάφους, β) τό πλη- 
θυσμιακό δυναμικό τής έλληνικής όμογένειας, γ) ή οικονομική κατάσταση τών 
κατοίκων καί δ) τά διάφορα βουλεύματα τής Πύλης τά όποια, άνάλογα μέ τις 
ίσχύουσες πολιτικές συνθήκες, έτειναν άλλοτε νά ένδυναμώσουν καί άλλοτε νά 
περιστείλουν τή δραστηριότητα τών ελληνικών συλλόγων τής Μικράς Ασίας. 
Στούς ειδικούς παράγοντες πρέπει νά περιληφθουν κυρίως ή μεταναστευτική κί
νηση, τό μορφωτικό επίπεδο, ή γενναιοδωρία τών ένοικούντων γιά τή διάθεση

272. Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, ο. π., σ. 53.
273. Πόντος 1 (1953), σ. 75.
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ποσών υπέρ των συλλόγων, διάφοροι κίνδυνοι καί άπειλές προερχόμενες άπό 
τούς άλλοεθνεΐς ή τούς έτεροδόξους. Σέ συνάρτηση μέ τούς παράγοντες αύτούς, 
γενικούς καί ειδικούς, μπορούν νά έρμηνευτοΰν ιδιομορφίες καί έπιτεύγματα άπό 
τή σωματειακή δραστηριότητα τού μικρασιατικού Ελληνισμού.

Μέσα στήν άπό κάθε άποψη άνθοΰσα Ιωνία, ήταν φυσικό νά εύδοκιμήσει 
ή σωματειακή δράση. Ή μορφολογική ύφή τής περιφέρειας τής Καππαδοκίας 
πού τήν άπέκοπτε άπό τον κύριο κορμό τής Μικράς Ασίας, εύνόησε τις πολ
λαπλές μεταναστεύσεις καί είχε έπίπτωση στήν κινητικότητα τού πληθυσμού 
προς τήν Κωνσταντινούπολη, ιδίως όπου δημιουργήθηκαν καί έ'δρασαν μεγά
λοι σύλλογοι άποδήμων. Ανάλογη κινητικότητα άνέπτυξαν στις παρευξείνιες 
περιοχές καί στή Ρωσία οί "Ελληνες τού Πόντου όπου ίδρυσαν συλλόγους ιδι
αίτερα σημαντικούς για τή συμβολή τους στή διάδοση τής έλληνικής αύτοσυ- 
νειδησίας. Ή Μερζιφούν άποτέλεσε πηγή αξιόλογων επιτευγμάτων.

Πρόσφορο έδαφος για τή γένεση καί εύδοκίμηση ελληνικών συλλόγων 
άποτέλεσαν άφενύς έπαρχίες μέ συμπαγή ελληνικό πληθυσμό όπως ή Βιθυνία 
καί Αίολίδα, άφετέρου ιδιαίτερα άκμάζουσες οικονομικά κοινότητες όπως τό 
Όδεμήσιο, τό Βαϊνδήρι, ή Φιλαδέλφεια καί Άξάρι τής Λυδίας, καθώς καί τό 
Άϊδίνι καί τά Μύλασα τής Καρίας.

Στις δύο ιστορικές κωμοπόλεις τής Λυκίας, Λιβίσι καί Μάκρη, ή γενναι
οδωρία δύο έπιφανών πατριωτών, τού Μιχαήλ Μουσαίου καί του Χατζη-Νι- 
κολάου Λουϊζίδου, συνέβαλε στή μεγάλη πολιτιστική άνάπτυξη τής περιφέ
ρειας σέ σημείο πού προκάλεσε τήν άμβλυνση τής συλλογικής ιδέας.

Ό Μικρασιατικός Ελληνισμός, ζώντας σέ χώρο μέ μικρότερη γεωγραφική 
καί έθνολογική συνοχή σέ σχέση μέ τόν Ελληνισμό τής Θράκης καί κυρίως 
τής Κωνσταντινουπόλεως, στή σωματειακή του οργάνωση γνώρισε πρόσθε
τες δυσχέρειες. Οί δυσχέρειες αύτές σχετίζονται μέ τήν -για διαφόρους λό
γους- όχι πάντα ισόρροπη άνάπτυξη καί ένίσχυση τών έλληνικών συλλόγων 
τής Ανατολής άπό τό κέντρο, δηλαδή τήν Κωνσταντινούπολη.

Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο στήν προσπάθειά του νά ένισχύσει τά μεγά
λα εκπαιδευτικά καθιδρύματα καί οργανώσεις άπό τό 1861, έτος ίδρυσης τού 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ως τό 1922, εύνόη
σε περισσότερο τή Θράκη. Κατά τήν περίοδο αύτή, όπως καί κατά τό παρελ
θόν, οί πατριαρχικές παροχές, δικαιώματα δηλαδή παραχωρούμενα άπό τήν 
οθωμανική έξουσία, δημιούργησαν κλίμα γόνιμο καί έλπιδοφόρο γιά τή στε
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ρέωση τής σωματειακής ιδέας στή Θράκη καί μέ συνδετικό πυρήνα πάντοτε 
τήν Κωνσταντινούπολη.

Ώς προς τήν τελική αποτίμηση του έργου των μικρασιατικών συλλόγων 
άξίζει να θυμηθούμε καί πάλι τήν προαναφερόμενη στή μελέτη αύτή ρήση τής 
άδελφότητας «Ή Αγάπη» τού Όδεμησίου,™ στήν οποία τονίζεται δτι ό Μι- 
κρασιάτης έπιδίωξε μέ κάθε τρόπο τήν έξομοίωσή του μέ τούς ελεύθερους 
"Ελληνες άδελφούς του.

Είναι αλήθεια δτι ό Μικρασιάτης των δύο τελευταίων αιώνων τής Τουρ
κοκρατίας δέν είναι πια ό ραγιάς ό πτοημένος άπό το σπαθί καί τή φορολο
γική αφαίμαξη τού κατακτητή. Είναι, ή, προσφυέστερα, θέλει να είναι, ελεύ
θερος πολίτης, πού έτυχε νά ζεί σέ κάποιο μακρινό τόπο τής Ανατολής. Έδώ, 
μέ τή σωματειακή του ένταξη, διοργανώνει τήν αύτόνομη πνευματική καί κοι
νωνική ζωή του, κτίζει τις εκκλησίες του, ιδρύει καί ένισχύει τα σχολεία του, 
φροντίζει για τούς συντοπίτες του, δηλαδή, αισθάνεται καί βιώνει τον παλμό 
τού Γένους. ’Έτσι, συντελεί κατά το μέτρο των δυνατοτήτων του στή διατή
ρηση των χαρακτηριστικών τής φυλής.

Μετά τή συμφορά τού 1922, δταν ό Ελληνισμός τής Μικρας Ασίας κατέ
φυγε στήν Ελλάδα, συσπειρώθηκε καί πάλι για νά οικοδομήσει τή νέα ζωή 
του στήν ελεύθερη πατρίδα. Εύγλωττες άπηχήσεις άπό τήν άνάγκη αύτής 
τής συσπείρωσης βρίσκουμε στο Αρχείο τής «Ανατολής», δπου διαβάζουμε 
τούς άκόλουθους τίτλους:

«Σύνδεσμος Μικρασιατών Νομού Ηρακλείου, 1922».
«Σύλλογος Προσφυγικών Συνοικισμών Ταμπουρίων - Άναστάσεως. Έν 

Πειραιεΐ 1925)).
«Σύνδεσμος Ποντίων Οίνοέων καί Φατσαίων Ή Νέα Ζωή 1925)).
«Προσφυγική όργάνωσις Πολυγώνου 1925. Σωματείου άνεγνωρισμένον. 

Συνοικισμός Κουντουριώτου».
«Γενική όργάνωσις προσφύγων Κυζίκου καί Προποντίδος. Έν Άθήναις 

1927».
«Σωματείου τών έκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων. Έν Πειραιεΐ 1927».
«Καταστατικόν τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Ίκο- 

νίου έν Θεσσαλονίκη [1928]».

274. Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση... Α'», δ.π., σ. 67.
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Στατιστική τής έπαρχίας Νεοκαισαρείας 
(’Ανήκει στή Ζαφειρούλα Καραγκιαούρη).

Σύλλογος (Αναγέννησις» Μερσίνας 
(Φωτογραφικό Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών).
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Ή σχολική μουσική τής Κίου. Στο μέσον ό δάσκαλος τής μουσικής Σπάθης 
(Βασίλης Κουλιγκας, Κίος 1912-1922. ’Αναμνήσεις ενός Μικρασιάτη, 

Αθήνα 1988, σ. 47).

Ή Κίος. Διακρίνονται ό ναός τής 'Οδηγήτριας, το Παρθεναγωγείο καί διάφορα 
μεταξοσκωληκοτροφείά (Βασίλης Κουλιγκάς, Κίος 1912-1922. ’Αναμνήσεις ενός 

Μικρασιάτη, Αθήνα 1988, σ. 79).
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Πρόσκοποι στην Κίο (Βασίλης Κουλιγκας, Κίος 1912-1922, :Αναμνήσεις ενός 
Μιχρασιάτη, Αθήνα 1988, σ. 206).

((Μουσικός Σύλλογος Όρφεύς» (Γιώργος Παντελής Πεχλιβανίδης, ’Αττάλεια καί 
Άτταλειωτες, τ. Α', Αθήνα 1989, σσ. 294-295).
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