
Μια ιστορία
(εκφράζοντας τον χρόνο...)

Όσο περνά ο καιρός, τα γεγονότα που ακούσαμε από άλλους ή αυτά, που βιώσαμε προσωπικά  (εμπειρίες),
υποβαθμίζονται  σταδιακά  και  απωθούνται  στη  λήθη.  Kατά  καιρούς,  oρισμένα,  επανέρχονται  και
αξιολογούνται,  αυθαίρετα,  με  μεταγενέστερα  κριτήρια,  στην  υποσυνείδητη  προσπάθεια  που  κάνει  ο
εγκέφαλος, να απαντήσει με αντικειμενικότητα, στο έμφυτο ερώτημα, της παρουσίας του ανθρώπου στη Γη...
Απάντηση, που μάλλον, δεν μπορεί να στηριχτεί σε αντικειμενικά κριτήρια...

Εκμεταλλευόμενοι την ελαστικότητα της προϊστορικής αλήθειας, τολμούμε να υποθέσουμε, ότι η ιστορία
μας, αρχίζει πολύ πριν τον Τρωικό Πόλεμο (1194-1184 π.Χ.)..., ίσως, γύρω στο 3.200 π.Χ., όταν, σύμφωνα με
αρχαία αιγυπτιακά κείμενα, Αχαιοί (μυκηναίοι), Φιλισταίοι (κρητικοί), Πελασγοί, Δαναοί κ.ά.  (οι αιγύπτιοι τους
ονόμαζαν “λαούς της θάλασσας”), άρχισαν να μεταναστεύουν στις ακτές της Μεσογείου…

Ίσως, τότε, κάποιοι απ' τους γενάρχες της οικογένειας Χαραλαμπίδη, μετανάστευσαν στις ανατολικές ακτές
της Μεσογείου, μαζί με προγόνους του Αχιλλέα Πηλείδη (=γιος του Πηλέα), του Οδυσσέα Λαερτιάδη (=γιος του
Λαέρτη), του Αγαμέμνονα Ατρείδη (=γιος του Ατρέα), του Νεστορίδη (=γιος του Νέστωρα), του Πριαμίδη (=γιος
του Πρίαμου), του Ασκληπιάδη (=γιος του Ασκληπιού), του Αιαντίδη (=γιος του Αίαντα), του Λητοΐδη (=γιος της
Λητούς), του Φωκυλίδη και άλλων, που ζούσαν στα παράλια και στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους… Πιθανόν,
να  εγκαταστάθηκαν  στην  Κύπρο,  όπου  το  όνομα  Χαραλαμπίδης  είναι  και  σήμερα  πολύ  συχνό  ή  ίσως,



εγκαταστάθηκαν στο σημερινό Χαλέπι (Aleppo), που κατοικούνταν ήδη απ' τον 7ο π.Χ. αιώνα και έχει ιδιαίτερη
σημασία στην ιστορία μας. 

Το Χαλέπι ήταν γνωστό στους αρχαίους έλληνες, ως Χαλιβώνα, επειδή υπήρχαν εκεί, μεταλλεία. Μάλιστα,
γύρω στο 300 π.Χ., ο Σέλευκος Α΄ Νικάτωρ (επίγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), μετεγκατέστησε στο Χαλέπι
πολλούς βεροιώτες απ’ τη Μακεδονία και το μετονόμασε Βέροια...

Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο γενάρχης της οικογένειας Χαραλαμπίδη. Υποθέτουμε, όμως, ότι
πρέπει να ήταν ευχάριστος και αισιόδοξος άνθρωπος, που “έλαμπε από χαρά”...

Οικογένεια Χαραλαμπίδη

Τα πρώτα, ιστορικά επιβεβαιωμένα, ίχνη της οικογένειας Χαραλαμπίδη, εντοπίζονται στα τέλη του 18ου και
στις αρχές του 19ου αιώνα (1800), στη… Συρία !

Ο  Παναγιώτης Χαραλαμπίδης (προ-προ-προπάππος, 1η γενεά), ζούσε στο χωριό  Αργούλι, έξω απ’ το
Χαλέπι (Aleppo) και  δούλευε σε  μεταλλείο.  Δεν  είναι  γνωστό,  “πότε”,  “από  που”  και  “γιατί”,  η  οικογένεια
Χαραλαμπίδη, εγκαταστάθηκε στο Αργούλι της Συρίας (τότε, οθωμανική αυτοκρατορία). Είναι πιθανόν, όμως,
να μετοίκησε απ’ την Κύπρο ή απ’ την Κρήτη, όπου υπάρχει  ομώνυμο χωριό, στα ορεινά του Ρεθύμνου, με
κατοικίες σκαμμένες στους βράχους. Ίσως, το χωριό αυτό, αποφάσισε, γύρω στο 1740, να μετοικήσει, για να
γλυτώσει απ’ τις επιδρομές των πειρατών του Μπαρμπαρόσα στην Κρήτη, που ήταν, τότε, σε έξαρση...

Το  1800,  η  οικογένεια  του  Παναγιώτη
Χαραλαμπίδη,  μαζί  με  άλλες  οικογένειες
ελλήνων, όπως Σιδηρόπουλου, Γεωργίου,
Ορφανίδη, Λαμπριανίδη, Βασιλειάδη κ.ά.,
μετανάστευσε  στον  Πόντο,  κοντά  στη
Νικόπολη,  στην  επαρχία  Κολωνίας,  του
νομού Σεβάστειας (Sivaz Vilaeti). 

Μετακίνηση απ’ το Αργούλι της Συρίας (κοντά στο
Χαλέπι), στον Πόντο, το 1800.

Το  1914,  στο  νομό  Σεβάστειας,  έμεναν
1.169.443  άτομα  (939.735  μουσουλμάνοι,  75.324  ορθόδοξοι  χριστιανοί,  143.406  αρμένιοι,  3.693  καθολικοί
αρμένιοι,  4.575 προτεστάντες  και  2.363 αθίγγανοι).  Εκεί,  στα σύνορα των νομών Σεβάστειας και  Ερζινκάν,
νοτιοδυτικά  της  Ρεφαγιάς  (Refahiye), έχτισαν  το  χωριό  Κονδύλια (Τσακμακλί), κοντά  σε  ένα  λατομείο
τσακμακόπετρας, όπου άρχισαν να δουλεύουν. Κατά την “ανταλλαγή των πληθυσμών”, στα Κονδύλια ζούσαν
30 οικογένειες (150 κάτοικοι). Υπήρχε, η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και ένα πέτρινο σχολείο, με 35 μαθητές. 



Σήμερα (2015), το χωριό αναφέρεται ως Kandil και είναι ερειπωμένο. Στη δεξιά φωτογραφία, διακρίνονται τα ερειπωμένα
σπίτια του χωριού, με τα πέτρινα θεμέλιά τους (http://garasari.blogspot.com).

http://garasari.blogspot.com/


Το 1910, η Μικρά Ασία, σύμφωνα με τη θρησκεία και το δόγμα των κατοίκων, κατοικούνταν από περίπου 10.2
εκατομμύρια άτομα. Από αυτά, 7.2 εκατομμύρια ήταν μουσουλμάνοι (Τούρκοι, Κούρδοι, Κιρκάσιοι, Άραβες και Αλβανοί),
2 εκατομμύρια Έλληνες, 649.000 Αρμένιοι, 78.000 Εβραίοι, 6.000 Βούλγαροι, 19.000 αθίγγανοι και 220.000
άτομα  άλλων  θρησκειών  (http://www.mixanitouxronou.gr/xartis-me-ton-ellinismo-tis-mikras-asias-prin-apo-to-1922-se-poies-
perioxes-zousan-ta-2-ekatommyria-ellines-kai-pou-apotelousan-ton-kyriarxo-plithysmo/).

Ο Παναγιώτης Π. Χαραλαμπίδης (προ-προπάππος, 2η γενεά), γεννήθηκε, γύρω στο 1850 στα Κονδύλια.
Ήταν γεωργός και μελισσοκόμος (οι τούρκοι τον έλεγαν “Μπαλτζή Παναγιώτ”). Νυμφεύθηκε την Παρθένα, απ’
το χωριό Αλατζά-Χαν (βόρεια της Ρεφαγιάς) και απέκτησε μαζί της, τον Σάββα, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο και τον
Ελευθέριο (1*). Πέθανε, “λίγο πριν αρχίσουν οι διωγμοί”, το 1917.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1*) Κατά  την  ανταλλαγή  των  πληθυσμών,  ο  Γεώργιος  Π.  Χαραλαμπίδης  εγκαταστάθηκε  στην  Ελλάδα,  στο  έρημο,  σήμερα,  χωριό
Πλακόστρωτο της Δράμας και το 1925, ήταν ο μόνος εν ζωή, απ’ τα αδέρφια του (http://garasari.blogspot.com/). Στην Ελλάδα ήλθαν, επίσης, τα
παιδιά του Ιωάννη Π. Χαραλαμπίδη, ο Χριστόφορος, ο Λάζαρος και ο Νικόλαος, καθώς και τα παιδιά του Ελευθερίου Π. Χαραλαμπίδη, η
Δέσποινα και ο Θεοφάνης, που εγκαταστάθηκαν στα Θερμά της Νιγρίτας Σερρών. Αργότερα, η οικ. του Θεοφάνη κατοικούσε στο ρετιρέ της
πολυκατοικίας, Λ. Ιασωνίδου 15, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 

Ο Σάββας Π. Χαραλαμπίδης (προπάππος, 3η γενεά), γεννήθηκε το 1892 στα Κονδύλια. Σε ηλικία 15 ετών
νυμφεύθηκε την, επίσης 15χρονη, Άννα Καλογιαννίδου, κόρη του Ιωάννη και της Πελαγίας και απέκτησε μαζί
της 2 παιδιά. Τον Θεόδωρο (1910) και την Ειρήνη (1913). Η περιουσία του, αποτελούνταν από ένα σπίτι, 82
στρέμματα γης (4 κήποι, 3 λιβάδια, 14 αγροί), ένα αλώνι, δεκαπέντε μελίσσια και 910 χρυσές λίρες Τουρκίας.

Το  1913,  ο  Σάββας  επιστρατεύτηκε,  βιαίως,  στον  τουρκικό  στρατό  και,  ενώ  υπηρετούσε  στον  Καύκασο,
αυτομόλυσε (με τον οπλισμό του) στη Ρωσία, όπου κατατάχθηκε στον στρατό του Τσάρου. Σύμφωνα με τον
συμπολεμιστή του Χρήστο Λαμπριανίδη (2*) απ’ τη Δράμα, το 1917, ο Σάββας Π. Χαραλαμπίδης είχε εξελιχθεί
σε  στρατηγό,  λόγω  των  ικανοτήτων  και  της  μόρφωσής  του  (γνώριζε  γαλλικά).  Με  τη  λήξη  της  ρωσικής
επανάστασης,  έφθασε με τα υπολείμματα  των λευκορώσων,  στην  Οδησσό και  μαζί  με τους  στρατηγούς
Βράνγκελ και Κουτιέπωφ κατέλαβε τα 3 πλοία, στα οποία οι “ερυθροί” είχαν φορτώσει τους θησαυρούς του
Τσάρου, “σε περίπτωση αποτυχίας της επανάστασης”. Με τα πλοία αυτά, πέρασαν απ’ τα στενά του Βοσπόρου
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και έφθασαν στη Μασσαλία. Έκτοτε, τα ίχνη του Σάββα Π. Χαραλαμπίδη χάθηκαν. Σύμφωνα με μια φήμη, το
1950 ζούσε, με άλλο όνομα, στο Βέλγιο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2*) Ο Χρήστος Λαμπριανίδης ήταν,  πιθανόν,  γιός του ιερέα Παντελή Λαμπριανίδη απ’ τα Κονδύλια, ο οποίος, πριν την ανταλλαγή των
πληθυσμών, λειτουργούσε στο ναό του Αγίου Γεωργίου στη Ρεφαγιά (http://garasari.blogspot.com/).

Ο Θεόδωρος Σ. Χαραλαμπίδης (παππούς, 4η γενεά), γεννήθηκε στα Κονδύλια, στις 8 Μαρτίου 1910. 

Το 1917, σε ηλικία 7 ετών, μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του, εξορίστηκε, στο τσερκέζικο χωριό Αζιζιέ της
Σεβάστειας, σύμφωνα με το τουρκικό “σχέδιο αφομοίωσης του ελληνικού πληθυσμού”, που είχε εκπονηθεί απ’
τους γερμανούς συμβούλους των τούρκων.

Εξορία το 1917, Απ’ τα 
Κονδύλια,  στην Aziziye και 
μετά 8 μήνες, διαφυγή στα 
Φλαβιανά.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, “στη
διάρκεια  της  πορείας  μας
στην  εξορία,  όπου
σταματούσαμε  να
ξεκουραστούμε,  όποιος
τούρκος  μας  έβλεπε,  άνοιγε
το  'γιούκο'  με  τα  ελάχιστα
υπάρχοντά  μας,  που

κουβαλούσε η μητέρα μου και ότι του άρεσε το έπαιρνε. Ήμουν τόσο αδύνατος, που μια νύχτα ξύπνησα από τον
υπαίθριο ύπνο μου, νομίζοντας ότι έβρεχε, ενώ έπεφταν στο πρόσωπό μου τα δάκρυα της απελπισμένης μητέρας
μου, που με έκλαιγε ζωντανό, μη πιστεύοντας ότι θα άντεχα στις κακουχίες της εξορίας”. 

http://garasari.blogspot.com/


Ευτυχώς,  με  τη  βοήθεια  του  θείου  Γιώργου,  κατάφεραν,  μετά  οχτώ  μήνες,  να  φύγουν  κρυφά  απ’  το
τσερκέζικο  χωριό  και  να  φθάσουν  στην  Καππαδοκία,  στα  Φλαβιανά  (Zincidere) της  Καισάρειας,  όπου
κατοικούσαν χριστιανοί. Εκεί, η Άννα έβαλε τα παιδιά στο Ορφανοτροφείο, που ήταν υπό την εποπτεία του
επισκόπου  Νικολάου  και  εκείνη,  για  να  επιβιώσει,  ξενοδούλευε  σε  σπίτια  (σήμερα,  2015,  στο  κτίριο  του
ορφανοτροφείου, στρατοπεδεύει μονάδα κομάντος του τουρκικού στρατού).

Ένα απόγευμα, η Άννα, πήγε να συναντήσει κάποιους συγγενείς, που έμαθε ότι είχαν φθάσει σε ένα διπλανό
χωριό,  αλλά  γυρνώντας,  χάθηκε,  περιπλανήθηκε  ολόκληρη  τη  νύχτα  μέσ’  στα  χωράφια  και  το  πρωί,
εξουθενωμένη,  την  βρήκαν  τούρκοι  βοσκοί  και  προσπάθησαν  να  την  κακοποιήσουν.  Τότε,  όμως,
“εμφανίστηκε, ξαφνικά, ένας καβαλάρης πάνω σε άσπρο άλογο, σαν τον αρχάγγελο Γαβριήλ”, όπως εξιστορούσε η
ίδια, “και κυνήγησε τους τούρκους”. Ήταν ένας πλούσιος αρμένιος έμπορος, που την πήρε μαζί του, στο χωριό
Άγιος Κωνσταντίνος,  όπου ζούσε μαζί  με τη  μητέρα του.  Την φρόντισαν για  λίγες μέρες,  που ήταν όμως
αρκετό, να την εκτιμήσουν και ο έμπορος να της προτείνει γάμο, αποδεχόμενος και τα παιδιά της στο σπίτι
του. Τα παιδιά, όμως, μόλις έμαθαν τις προθέσεις της μητέρας τους, αρνήθηκαν, ιδιαίτερα ο Θεόδωρος. Η
20χρονη Άννα, για λόγους επιβίωσης, δέχτηκε το γάμο, που έγινε το 1921, ελπίζοντας ότι τα παιδιά της, θα
άλλαζαν σύντομα γνώμη και θα πήγαιναν μαζί της. Όμως, λίγους μήνες, αργότερα, το 1922, ο Θεόδωρος και η
Ειρήνη μεταφέρθηκαν,  απ’  την  “Αμερικανική Περίθαλψη”  στην Ελλάδα,
χωρίς,  να  μπορέσουν  να  τη  χαιρετίσουν,  “επειδή  το  χωριό  Άγιος
Κωνσταντίνος, βρισκόταν αρκετά μακριά απ’ τα Φλαβιανά”. 

Η Άννα Καλογιαννίδου-(Χαραλαμπίδου)-Ozcan, έχοντας χάσει τα ίχνη των
παιδιών  της,  μετακόμισε  με  τον  αρμένιο  σύζυγό  της,  στην
Κωνσταντινούπολη,  για  να  αποφύγουν  τους  άγριους  διωγμούς  των
αρμενίων. Απ’ τον δεύτερο γάμο της, η Άννα, απέκτησε τέσσερα παιδιά,
απ’ τα οποία, δύο ζουν στην Ελβετία και δύο στη Σουηδία.

Το  1952,  μετά  το  θάνατο  του  συζύγου  της,  η  Άννα  αναζήτησε  τον
Θεόδωρο και την Ειρήνη, με μήνυμά της στον “Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό”
και  το  καλοκαίρι  του  1953  (32  χρόνια  αργότερα),  τα  συνάντησε  στο
χωριό  Χρυσόκαστρο,  Καβάλας,  όπου  ο  Θεόδωρος  ήταν  δάσκαλος.  Η
Άννα  Καλογιαννίδου-(Χαραλαμπίδου)-Ozcan,  πέθανε  στην
Κωνσταντινούπολη, το 1971, σε ηλικία 79 ετών.

Το 1922, ο Θεόδωρος και η Ειρήνη, μετά την άφιξή τους στον Πειραιά, μεταφέρθηκαν, για μικρό χρονικό
διάστημα,  σε  ένα  Ίδρυμα  στην  Αιδηψό,  όπου  τα  επισκέφτηκαν  οι  αδελφοί  Δημήτριος  και  Κοσμάς
Σιδηρόπουλος, που είχαν εγκατασταθεί στο χωριό Σκοπιά, Σερρών, το 1920 (3*). Ο Δημήτριος και ο Κοσμάς
Σιδηρόπουλος  ήταν  προστατευόμενοι  του  παππού  Παναγιώτη  Π.  Χαραλαμπίδη  στα  Κονδύλια  και  μόλις
έμαθαν, ότι τα παιδιά ήταν στην Ελλάδα, πήγαν, αμέσως, και τα πήραν, επειδή, όπως είπαν, “δεν μπορούμε να
δεχτούμε  ότι  τα  εγγόνια  του  προστάτη  μας,  στην  πατρίδα,  ζουν  σε  Ίδρυμα”...  Όμως,  πολύ  σύντομα,  τα
χρησιμοποίησαν, στα σπίτια τους, ως παραγιό και ως υπηρέτρια...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3*) Οι υπόλοιποι, εκτοπισμένοι, κάτοικοι των Κονδυλίων είχαν φθάσει σε ένα χωριό της περιοχής των Αδάνων, όπου έμειναν περίπου ένα
χρόνο. Μετά, πήγαν στη Μερσίνα και ζήτησαν, ματαίως, απ’ την ελληνική κυβέρνηση να τους μεταφέρει στην Ελλάδα. Τελικά, τον Ιούνιο του
1920, πήγαν στη Βηρυτό, όπου ο Γάλλος στρατηγός Γκουρώ, τους επιβίβασε σε ένα καράβι και τους μετέφερε στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι
απ’  αυτούς,  εγκαταστάθηκαν  στα  χωριά  Σκοπιά,  Λειβαδοχώρι  και  Πευκοχώρι,  του  Νομού  Σερρών,  καθώς  και  στη  Δράμα
(http://garasari.blogspot.com/).

Μια νύχτα, ο 12χρονος Θεόδωρος έφυγε απ’ το σπίτι, κρυφά και “ξυπόλυτος, νηστικός, με σκισμένο, κοντό,
παντελονάκι”, πεζοπόρησε “ακολουθώντας τις γραμμές του τραίνου”, ως τη Δράμα. Εκεί, βρήκε τον δεύτερο
εξάδελφό  του,  Μιχάλη  Χαραλαμπίδη,  που  ήταν  μεγαλύτερος  και  τον  βοήθησε  να  εισαχθεί  στο
Ορφανοτροφείο  Δράμας.  Το  1928  (18  ετών), τελείωσε  το  δημοτικό  σχολείο  στο  Ορφανοτροφείο
Ελευθερουπόλεως και συνέχισε στο Διδασκαλείο της Δράμας.

Τη μοιραία βραδιά, η 9χρονη Ειρήνη δίστασε να ακολουθήσει στη φυγή τον 12χρονο αδελφό της... Έμεινε στη
Σκοπιά...,  οι  ζωές τους,  χωρίστηκαν...  (την  πάντρεψαν μικρή,  με  κάποιον  απ’  τον  Μεγαλόκαμπο,  Δράμας και
απέκτησε  4  παιδιά.  Τη  Σημέλα,  την  Μαρία,  τον  Ηλία  και  την  Ξανθούλα.  Λόγω  συνθηκών,  τα  δυο  αδέλφια
επικοινωνούσαν  σπάνια  και  βλέπονταν  σπανιότερα...  Μόνο,  μετά  το  1978,  άρχισαν  να  επικοινωνούν  κάπως
συχνότερα, ως το 1995, που πέθανε η Ειρήνη…).

http://garasari.blogspot.com/


Το Ορφανοτροφείο, κάθε καλοκαίρι, πήγαινε τα παιδιά στη Θάσο, στην κατασκήνωση, “για να δυναμώσουν”, όπως
θυμόταν ο μπαμπάς.

Ορφανοτροφείο Δράμας (1922-1927).





Διδασκαλείο Δράμας (1928-1934).

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, στο τελευταίο έτος σπουδών, τον Ιούλιο του 1934.

Δημοτικό Σχολείο Μαρμαριάς Δράμας (1934).



Αμέσως,  μετά  την  αποφοίτησή  του,  απ’  το  Διδασκαλείο,  ο  Θεόδωρος,  διορίστηκε  στο  Δημοτικό  Σχολείο
Μαρμαριάς Δράμας (Οκτώβριος 1934-Μάρτιος 1935) και μετά, μετατέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης
Σερρών (Ιούνιος-Νοέμβριος 1935).

Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης Σερρών (κάτω, γυμναστικές επιδείξεις,1935).



Στην Αλιστράτη Σερρών,  διοργάνωσε,  για πρώτη φορά,  γυμναστικές επιδείξεις  και  ο κόσμος σχολίαζε με
ικανοποίηση, “κοίτα το ποντιάκι, τι έκανε μόλις ήρθε...”. Επίσης,  γνωρίστηκε με το ζεύγος Πανώρια, που ήταν
μεγαλύτεροι σε ηλικία  συνάδελφοί του και τον πήραν, όπως συνηθίζονταν τότε, “υπό την προστασία τους”.
Τον αποκαλούσαν, “ψυχογιό” κι εκείνος, “ψυχοπατέρα” και “ψυχομάνα”.

Στην Αλιστράτη, στις 24.11.1935 (στην φωτογραφία, το παιδάκι που κρατάει στην αγκαλιά του ο Α.Πανώριας, έμελε να αποχτήσει ένα
γιό, που πήρε το όνομα του παππού, Αλέξανδρος και, κατά τη δεκαετία του 1980, ήταν φοιτητής μου, στην Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.).

Ερμούπολις, 5 Ιουλίου 1936.



Στις 20.6.1936, ο Θεόδωρος (26 ετών) εκλήθη να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία (ως σπουδαστής στη 
“Στρατιωτική Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου”,  ήταν ένας απ’ τους δύο αρχηγούς των σπουδαστών). 
Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός, στην Ξάνθη, απ’ την 1.3.1937 ως τις 20.6.1938.



Σπουδαστής στη Στρατιωτική Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Σύρου (20.6.1936 – 1.3.1937, ο Θεόδωρος, ως ένας απ’ τους δύο
αρχηγούς των σπουδαστών, είναι καθισμένος, δεξιά, δίπλα στον διοικητή. Σ.Ε.Α.Σύρου. 1ος Λόχος Μαθητών. IV Εκπ. Περίοδος).





Πάσχα στον στρατώνα, το 1937.



Το 1937, ο μπαμπάς  (27 ετών) γνώρισε τη μαμά  (23 ετών). Η μαμά, Πασχαλιώ Παναγιωτίδου  (βλέπε,
σελ.16) είχε  γεννηθεί  στο  Κερμένιο  της  Συλιβρίας,  στις  10.7.1914  (βαφτίστηκε  στην  Ιερά  Μητρόπολη
Τυρολόης και Σερεντής, στις 15.8.1914). 

Στις  27  Ιουλίου  1937,
αρραβωνιάστηκαν  και  στις
10  Ιουλίου  1938,  ανήμερα,
στα 24α γενέθλια της μαμάς,
παντρεύτηκαν, στην Ξάνθη.

Όπως έλεγε η μαμά, “όνειρο”
και “ενδόμυχη, επιθυμία” της,
ήταν  να  παντρευτεί  ένα
“μορφωμένο  άνδρα”,  επειδή
εκείνη,  λόγω  των  σκληρών
καταστάσεων, που πέρασε η
οικογένειά της, δεν μπόρεσε
να  μορφωθεί,  όπως  ήθελε.
Είχε  παρακολουθήσει  μόνο



τις  τρεις  πρώτες  τάξεις  του
Δημοτικού  Σχολείου,  κάτι
που  φαινόταν  στον  γραπτό,
όχι  όμως  στον  προφορικό
λόγο  ή  στον  τρόπο,  που
ανέπτυσσε τις απόψεις και τα
επιχειρήματά της... 



Στην κάτω φωτογραφία, που βγήκε στην αυλή του σπιτιού, αμέσως μετά τον γάμο, φαίνονται, πρώτος 
αριστερά, όρθιος, ο θ. Παναγιώτης και δίπλα, η σύζυγός του, θ. Λόλα. Μπροστά στη νύφη, καθιστός, ο θ. 
Διομήδης και αριστερά του, η θ. Θάλεια. Στην άκρη δεξιά, η θ. Χριστίνα, δίπλα της, η γιαγιά Αθηνά και 
μπροστά της, καθιστός, ο θ. Αργύρης Γιαννουσόπουλος (σύζυγος της θ. Χριστίνας). 



Παρά τα τρομερά γεγονότα, που συνέβησαν στην Ελλάδα τις δεκαετίες, που ακολούθησαν, η μαμά και ο
μπαμπάς, έζησαν ευτυχισμένοι, μαζί, για 25 χρόνια, ως τις 4 Οκτωβρίου 1963... Αυτό, που χαρακτήριζε
τον γάμο τους και σφράγισε την οικογένεια, που δημιούργησαν, ήταν η αξιοπρέπεια της μαμάς και η
ετοιμότητά της να προσφέρει τη βοήθειά της στους άλλους, καθώς και η σταθερότητα, η ηπιότητα και η
ακραία εντιμότητα του μπαμπά...

Το 1939, ο μπαμπάς διορίστηκε στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαληψού.

Εκδρομή στον Στρυμόνα (Κυριακή του Θωμά, 16 Απριλίου 1939).



Οι γονείς μου, απέκτησαν 6 παιδιά (5η γενεά οικ. Χαραλαμπίδη), 4 αγόρια και 2 κορίτσια, απ’ τα οποία
επέζησαν δύο. Η Άννα κι εγώ (ο μπαμπάς, σημείωνε όλα τα σχετικά στοιχεία, στο περιθώριο των σελίδων
μιας “Ιεράς Συνεκδήμου”).  Στις 9 Μαΐου 1939, στις 12 τα μεσάνυχτα, στην Γαληψό, γεννήθηκε το πρώτο
παιδί, ο Σαββούλης (πέθανε σε ηλικία 2 ετών, 16.4.1941, στην Ξάνθη).

Η μαμά με τον Σαββούλη (4 μηνών) στην Ξάνθη και δίπλα, περνώντας απ’ την Ελευθερούπολη, με το “φορτεπιβατικό” του
Μελέτιου, στις 1.9.1939).

Η μαμά με τον Σαββούλη…



Η μαμά (βέλος), 8 μηνών έγκυος στον Γιωργάκη, με τον Σαββούλη (ενός έτους) στην αγκαλιά, τον Ιούνιο του 1940 στην
Γαληψό (αριστερά της, ο θ.Αλέκος).

Στις  15  Ιουλίου  1940,  ημέρα  Δευτέρα,  στις  11.45 το  πρωί,  στην  οικία  του  Στ.  Ράφα,  στην  Γαληψό,
γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, ο  Γιωργάκης (πέθανε στις 18.2.1941, σε ηλικία 7 μηνών, στην Ξάνθη, από
“φυματιώδη μηνιγγίτιδα”).

Το 1940, ο μπαμπάς πολέμησε τους Ιταλούς, στο πρώτο μέτωπο, στην Αλβανία. Η μαμά με τον Γιωργάκη,
πήγαν στην Ξάνθη. Μετά την κατάρρευση του μετώπου, ο μπαμπάς πήγε στην Ξάνθη, με τα πόδια απ’ την
Αλβανία, μαζί με τον θείο Διομήδη, τον οποίο συνάντησε τυχαία, κοντά στην Αλεξάνδρεια (Γιδάς).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ   (1940-1944)  

Το 1941, ο μπαμπάς αποσπάστηκε για λίγους μήνες, στο 5-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μηχανιώνας Στην
κάτω δεξιά φωτογραφία, με τους συναδέλφους του, Τοζάνη Γεώργιο και Ιωαννίδη Στυλιανό και στην
αριστερή, με τους Ιωαννίδη Στυλιανό, Παπαδοπούλου Καίτη, Κρίνο Ιωάννη-δ/ντή και Μιχαήλ Μερώπη
(στον μπαμπά είναι πιο εμφανείς οι συνέπειες των δυσκολιών της κατοχής).



Η κατοχική ταυτότητα του μπαμπά.

Κατά το διάστημα της Κατοχής, ο μπαμπάς ήταν στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο της Γαληψού, όπου
στις 18 Οκτωβρίου 1942, ημέρα Τετάρτη, στις 6.50 το πρωί, στην οικία του Ι. Μανασάρα, γεννήθηκε το
τρίτο παιδί, η  Αθηνούλα (πέθανε στις 4.4.1943, σε ηλικία 5 μηνών, στα Θερμά, Βισαλτίας, Σερρών, ημέρα
Κυριακή, στις 2.30 τα ξημερώματα, από “διπλή περιπνευμονία”). 

Τότε,  στην περιοχή,  υπήρχε έξαρση της εμφύλιας διαμάχης μεταξύ “ΠΑΟτζίδων”  (“εθνικόφρονες”) και
“ΕΑΜιτών”  (“κομμουνιστές”) και οι  γονείς μου διανυκτέρευαν,  καθημερινά,  για μεγαλύτερη ασφάλεια,
στα Θερμά, που ήταν μεγαλύτερο χωριό. Και οι δυο παρατάξεις, πίεζαν τον μπαμπά, να πάει με το μέρος
τους, λέγοντας, “δάσκαλε, σε θέλουμε μαζί μας, αποφάσισε..., οι 'άλλοι' με κονσερβοκούτι θα σε σφάξουν”...
Εκείνος, όμως, επέμενε, ότι “όλοι είμαστε αδέλφια, έλληνες και πρέπει να σταματήσουμε τον αδελφοκτόνο
πόλεμο, που θέλουν οι ξένοι”. 

Στις  9 Μαρτίου 1944,  ημέρα Πέμπτη, στις 14.30 το απόγευμα,  στο σπίτι  της Βλαχοδήμου, στα Θερμά,
Βισαλτίας, Σερρών, γεννήθηκα εγώ, ο Στέλιος, το τέταρτο παιδί της οικογένειας.  Υπήρξε μεγάλη αγωνία
για την τύχη μου, επειδή ως τότε, τα παιδιά, που είχαν αποκτήσει οι γονείς μου, είχαν επιβιώσει λίγους,
μόνο,  μήνες...  Η  Βλαχοδήμου, έπεισε  τη  μαμά  και,  αμέσως  μετά  τη  γέννησή  μου,  με  τύλιξε  σε  μια
κουβέρτα και με άφησε στο κεφαλόσκαλο της εξώπορτας... Εκείνη, απ’ την άλλη πλευρά του δρόμου,

παρακολουθούσε  ποιός  θα
πλησιάσει  πρώτος.  Πλησίασε  ένα
οχτάχρονο  παιδί,  ο  Κώστας
Καμπάς...  Εκείνη,  έτρεξε,  το  πήρε
μαζί  μου,  μέσα  στο  σπίτι  και
ειδοποίησε  τους  δικούς  του.  Το
παιδί,  έγινε νονός μου! Η βάφτιση
(“αεροβάφτιση”), έγινε στις 17.30 της
ίδιας  μέρας  και  μου  δόθηκε  το
όνομα  “Στυλιανός”,  το  όνομα  του
Αγίου  Στυλιανού,  του  προστάτη
των παιδιών. 

Η μαμά (30 ετών, κρατώντας εμένα) και ο 
μπαμπάς (34 ετών), τον Μάρτιο του 1944.



Το πέμπτο παιδί, ο Αλεκάκης, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1947, ημέρα Τρίτη, στις 23.00, στην Γαληψό, 
στην οικία του Κυριάκου Καλπακίδη (πέθανε 2 ετών, στις 23.1.1949, στη Θεσσαλονίκη).

Η μαμά με τον Αλεκάκη, τον
Απρίλιο του 1947, στην Γαληψό.

Εγώ (4 ετών) με τον Αλεκάκη (2 
ετών), στην Γαληψό, τον 
Ιανουάριο του 1948.

Στις  8  Φεβρουαρίου  1950,
το  βράδυ,  στις  02.00,  στο
“Ρωσσικό  Μαιευτήριο”,  στη
Θεσσαλονίκη,  γεννήθηκε  η
Άννα,  το  έκτο  παιδί  της
οικογένειας.

Θυμάμαι το νανούρισμα που
μας έλεγε η μαμά: “Ύπνε που
παίρνεις τα μικρά, έλα πάρε
και  τούτο,  μικρό-μικρό  σου
τόδωσα,  μεγάλο  φέρε  μου
το”.



Oικογένεια Κυριάκου Παναγιωτίδη

Η οικογένεια της γιαγιάς Αθηνάς κατάγονταν απ’ τα παράλια της Ανατολικής Ρωμυλίας, στη Μαύρη Θάλασσα.
Ο παππούς της γιαγιάς Αθηνάς  (“ήταν σωματώδης,  είχε  κόκκινα γένια και  τον φώναζαν με το παρατσούκλι,
‘αρκούδα’”), μετανάστευσε,  στις  αρχές  του  19ου αιώνα  (1800) και  εγκαταστάθηκε,  περίπου  80  χιλιόμετρα
δυτικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στη Συλιβρία. 

Απ’ την Ανατολική Ρωμυλία στα παράλια της Προποντίδας (βέλος).

Εκεί, σε μια ερημική τοποθεσία, έχτισε το σπίτι του, καθώς και μια εκκλησία. Σε μικρό χρονικό διάστημα,
ήλθαν και άλλοι στην περιοχή και έχτισαν τα σπίτια τους και σύντομα, δημιουργήθηκε το χωριό Κερμένι.

Κερμένι, Συλιβρία, Κωνσταντινούπολη.

Η γιαγιά Αθηνά γεννήθηκε το 1878. 17 ετών, παντρεύτηκε τον Κυριάκο Παναγιωτίδη και απέκτησε μαζί του,



15 παιδιά, απ’ τα οποία επέζησαν τα οκτώ. Ο Ευρυσθένης  (1897),  η Χριστίνα  (1899), ο Διομήδης  (1902), ο
Παναγιώτης (1904), ο Σωτήρης (1908), η Πασχαλιώ (10.7.1914), ο Αλέξανδρος (1916) και ο Γιώργος (1918).

Η γιαγιά Αθηνά (43 ετών) και ο παππούς Κυριάκος, το 1921 (από αριστερά, η Πασχαλιώ, 7 ετών, ο Γιώργος, 3 ετών, στην αγκαλιά της
γιαγιάς Αθηνάς, “επειδή δεν στεκόταν ήσυχα” και ο Αλέκος, 5 ετών, δίπλα στον παππού Κυριάκο).

Η γιαγιά Αθηνά αναπολούσε, συχνά, “τις χαμένες πατρίδες”, όπως έλεγε την Ανατολική Ρωμυλία και το Κερμένι.
Στην  “πρώτη  προσφυγιά”,  το  1914,  όταν  έφυγαν  απ’  το  σπίτι  τους  στο  Κερμένι,  πήγαν  με  βοϊδάμαξες,
πρόσφυγες στη Φλώρινα, όπου ο παππούς Κυριάκος ασχολήθηκε για έξη χρόνια, με το ζωεμπόριο.

Το 1920, όταν τα ελληνικά στρατεύματα μπήκαν στην Ανατολική Θράκη, η οικογένεια επέστρεψε στο Κερμένι,
αλλά μόνο για δύο χρόνια, επειδή το 1922, με τη “μικρασιατική καταστροφή”, αναγκάστηκαν να φύγουν πάλι
και  αυτή  τη  φορά,  οριστικά.  Στη  “δεύτερη  προσφυγιά”,  εγκαταστάθηκαν  στην  Ξάνθη,  όπου  ο  παππούς
Κυριάκος άνοιξε Παντοπωλείο.

Η πορεία της “πρώτης προσφυγιάς” το 1914, απ’ το Κερμένι στη Φλώρινα (μαύρο βέλος) και της “δεύτερης προσφυγιάς” το 1922,
απ’ το Κερμένι στην Ξάνθη (κόκκινο βέλος).

Στο βιβλίο του, “Η Μεγάλη Έξοδος των Θρακιωτών“, ο Γιώργος Μάνος αναφέρει: “Στα τέλη Αυγούστου του ’22,
έπεσε σαν βόμβα στην Ανατολική Θράκη το αναπάντεχο μαντάτο: “Έσπασε το μέτωπο στη Μικρασία!”. Κι ύστερα,
οι διαδόσεις: “Οι Τούρκοι χαλνούνε τους Μικρασιάτες”, “Σφάζουνε αράδα”, “Καίγεται η Σμύρνη!”. Ο κόσμος στην
αρχή  δεν  το  πίστευε.  “Δεν  μπορεί  να  είναι  αλήθεια,  ύστερα  από  τόσες  νίκες!”.  Κι  όμως,  ήταν  αλήθεια!  Το
μαρτυρούσαν  οι  ίδιοι  οι  Μικρασιάτες  που,  κυνηγημένοι,  έφταναν  με  καΐκια  στα  Θρακιώτικα  ακρογιάλια  της
Προποντίδας. Γρήγορα, ο θρήνος απλώθηκε απ’ την Καλλικράτεια ως την Καλλίπολη. Έτρεξαν οι Θρακιώτες να
βοηθήσουν, να συμπαρασταθούν με ρούχα, με λίγο ψωμί, με μια κάμαρη, και την ίδια ώρα δόξαζαν το Θεό που
τους φύλαξε απ’ αυτό το κακό. Όμως, στις 28 Σεπτεμβρίου του ’22, το αστροπελέκι έπεσε και στην αυλή τους. “Η
Ανατολική Θράκη δόθηκε απ’ τους μεγάλους στην Τουρκία. Το υπόγραψαν στα Μουδανιά. Ο στρατός μας φεύγει.
Έρχονται  οι  Τούρκοι”.  Οι  μαύρες  θύμησες  του ’14  ξαναξύπνησαν.  Το σύνθημα "γιαγκίν,  κεσίν,  γιάγμα (κάψτε,
σφάξτε, αρπάξτε)" ξαναβούηξε στ’ αυτιά τους. Τρόμος και απέραντη θλίψη! Πώς να χωνέψουν ότι, οκτώ χρόνια απ’
τον πρώτο διωγμό και δυο χρόνια απ’ το γυρισμό τους, θα παρατούσαν για δεύτερη φορά την πατρίδα τους; Με τα
χωράφια μισοσπαρμένα,  τα αμπάρια ξέχειλα από γέννημα,  τους σταύλους και τα μαντριά γεμάτα,  τις  μπόμπες
ολόγιομες με ρακί και μούστο, τα ράφια στα κελάρια γεμάτα με ιφκάδες, τραχανό, μπλιγούρι, ρετσέλια, πετιμέζια



και σταφίδες; Όμως, εκείνη την ώρα όλα αυτά δεν είχαν αξία. Μέσα στον πανικό τους, ένα τους ένοιαζε: η ζωή τους
και η ζωή των παιδιών τους. Βιάζονταν να φύγουν το γρηγορότερο, πριν έρθουν οι Τούρκοι και τους καταντήσουν
σαν τους Μικρασιάτες. Και σαν να ξεσυνερίζονταν ο ένας με τον άλλο ποιος θα φύγει πιο γρήγορα, ετοίμασαν
κλαίγοντας μπόγους και σεντούκια,  και πήραν άρον άρον ξανά το δρόμο της προσφυγιάς.  Σαν τα διαβατάρικα
πουλιά,  που  αλλάζουν  φωλιά  χειμώνα  καλοκαίρι.  Κι  ας  τους  καθησύχαζε  ο  στρατός  μας  πως  δεν  χρειάζεται
βιασύνη, πως έχουν μπροστά τους ένα μήνα. Κανένας δεν τον άκουγε. Μέσα σε λίγα μερόνυχτα, άλλοι με κάρα,
άλλοι με τρένα κι άλλοι με βαπόρια, κίνησαν για την Ελλάδα. 

Ο παιδεμός μεγάλος γι’ αυτούς που έφυγαν με τα κάρα. Το ένα κάρο πίσω απ’ το άλλο σε ατέλειωτες αράδες,
πάλευαν μες στο  κρύο,  τη  λάσπη και  την  καταρακτώδη βροχή,  να φτάσουν το  γρηγορότερο στη γέφυρα της
Αδριανούπολης, τη μοναδική στον Έβρο, και να περάσουν στην Ελλάδα. Δεν σταματούσαν πουθενά. Ο φόβος, μην
τους χτυπήσουν οι τσέτες, τους ανάγκαζε να προχωρούν και τη νύχτα. Όρεξη για κουβέντα δεν είχε κανένας. Ένας
βουβός θρήνος σκέπαζε, απ’ άκρη σ’ άκρη, τα καραβάνια. Μονάχα μια παράταιρη φωνή έσπαζε, πού και πού, την
πένθιμη ησυχία κι έκανε τις καρδιές να φτερουγίσουν: «Μην κλαίτε, μαρή! Θα γυρίσμε γλήγορα πίσω, όπως και την
πρώτ’ φορά». Αυτή η ελπίδα του γυρισμού φώλιασε, από τότε, βαθιά μες στην ψυχή τους και τους έδινε κουράγιο
ν’ αντέξουν ακόμα κι αυτά που δεν αντέχονται, για να είναι παρόντες εκείνη την ευλογημένη ώρα. Δυστυχώς, όμως,
εκείνη η ώρα δεν ήρθε, και όλοι τους “έφυγαν” μ’ αυτόν τον καημό. Τον καημό “της Πατρίδας”.

Ο παππούς Κυριάκος πέθανε “γύρω στο ‘33” στην Ξάνθη και η γιαγιά Αθηνά, το 1956, 78 ετών, επίσης, στην
Ξάνθη.

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, μόλις 20 ετών, ως δημοσιογράφος της “Toronto Star Weekly”, περιέγραψε συγκλονιστικά,
τη  μικρασιατικὴ  καταστροφή,  καθώς  και  την  ανταλλαγή  των  πληθυσμών  στη  Θράκη,  μετά  τη  συνθήκη  των
Μουδανιών. «Ὁ ἄντρας σκεπάζει μὲ μία κουβέρτα τὴν ἐτοιμόγεννη γυναίκα του πάνω στὸν ἀραμπά γιὰ νὰ τὴν
προφυλάξῃ  ἀπὸ  τὴ  βροχή.  Ἐκείνη  εἶναι  τὸ  μόνο  πρόσωπο  ποὺ  βγάζει  κάποιους  ἤχους  [ἀπὸ τοὺς  πόνους  τῆς
γέννας]. Ἡ μικρὴ κόρη τους, τὴν κοιτάζει μὲ τρόμο καὶ βάζει τὰ κλάματα. Καὶ ἡ πομπὴ προχωρᾶ… Δὲν ξέρω πόσο
χρόνο θὰ πάρῃ αὐτὸ τὸ γράμμα νὰ φτάσῃ στὸ Τορόντο, ἀλλὰ ὅταν ἐσεῖς οἱ ἀναγνῶστες τῆς Στὰρ τὸ διαβάσετε, νὰ



εἶστε σίγουροι ὅτι ἡ ἴδια τρομακτική, βάναυση πορεία ἑνὸς λαοῦ ποὺ ξεριζώθηκε ἀπὸ τὸν τόπο του, θὰ συνεχίζῃ νὰ
τρεκλίζῃ, στὸν ἀτέλειωτο λασπωμένο δρόμο πρὸς τὴ Μακεδονία» (Toronto Star, 20 Ὀκτωβρίου 1922). «Τὸ κυρίως
σῶμα τῆς πομπῆς, ποὺ διασχίζει τὸν ποταμὸ Ἕβρο στὴν Ἀδριανούπολη, φτάνει τὰ τριάντα χιλιόμετρα. Τριάντα
χιλιόμετρα μὲ κάρα ποὺ τὰ σέρνουν βόδια, ταύροι καὶ λασπωμένα βουβάλια, μὲ ἐξουθενωμένους, κατάκοπους
ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ νὰ περπατοῦν στὰ τυφλά…». Στὶς 3 Νοεμβρίου τοῦ 1922 ἀπὸ τὸ Μουρατλὶ σημειώνει
τὸν τραγικὸ ἐπίλογο τῆς προδοσίας: «Καθῶς γράφω, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ξεκινάει τὴν ἐκκένωση τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης.  Οἱ  στρατιῶτες  παρελαύνουν  σκυθρωπά…
Ἐγκατέλειψαν τὶς καμουφλαρισμένες θέσεις τῶν πολυβόλων, τὶς
ὁχυρωμένες καὶ γεμάτες συρματόπλεγμα κορυφογραμμὲς, ἐκεῖ
ὅπου εἶχαν σχεδιάσει νὰ δώσουν τὴν τελικὴ μάχη ἐναντίον τῶν
Τούρκων.  Αὐτό  εἶναι  τὸ  τέλος  τῆς  σπουδαίας  ἑλληνικῆς
στρατιωτικής  περιπέτειας.  Ἀκόμα  καὶ  στὴν  ἐκκένωση,  οἱ
Ἕλληνες  φαίνονται  καλοὶ  στρατιῶτες.  Ἔχουν  ἕναν  ἀέρα
θαρραλέας ἐπιμονῆς ποὺ θὰ σήμαινε δύσκολα ξεμπερδέματα γιὰ
τὸν Τοῦρκο, ἂν ὁ στρατὸς τοῦ Κεμᾶλ ἔπρεπε νὰ πολεμήσῃ γιὰ τὴ
Θράκη,  ἀντὶ  αὐτὴ  νὰ  τοῦ  δοθῇ  ὡς  δῶρο  στὰ  Μουδανιά.  Ὁ
λοχαγὸς Οὐίταλ τοῦ ἰνδικοῦ ἱππικοῦ (…), μοῦ εἶπε τὴν ἐκ τῶν
ἔσω ἱστορία τῆς ἴντριγκας ποὺ ὁδήγησε στὴν κατάρρευση τοῦ
ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴ Μικρὰ Ἀσία:  “Οἱ  Ἕλληνες  στρατιῶτες
ἦταν  πολεμιστὲς  πρώτης  κατηγορίας.  Εἶχαν  καλοὺς
ἀξιωματικούς  καὶ  ὑπερτερούσαν  τοῦ  κεμαλικοῦ  στρατοῦ.
Πιστεύω ὅτι θὰ καταλάμβαναν τὴν Ἄγκυρα καὶ θὰ ἔβαζαν τέλος
στὸν  πόλεμο,  ἂν  δὲν  εἶχαν  προδοθεῖ.  Ὅταν  ὸ  Κωνσταντῖνος
ἀνέλαβε  τὴν  ἐξουσία,  ἔδιωξε  ὅλους  τοὺς  ἀξιωματικοὺς  τοὺ
στρατοῦ, ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης ἀπὸ τὸν ἀρχιστράτηγο μέχρι
τοὺς  διοικητὲς  τῶν  διμοιριῶν.  Ἀντικαταστάθηκαν  μὲ  νέους
ἀξιωματικοὺς ποὺ ἦταν ὀπαδοὶ τοῦ Τῖνο, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν
ὁποίων, εἶχαν περάσει τὸν πόλεμο στὴν Ἐλβετία ἢ τὴ Γερμανία
καὶ δὲν εἶχαν ἀκούσει οὔτε πυροβολισμό. Αὐτὸ προκάλεσε τὴν
πλήρη κατάρρευση τοῦ στρατοῦ καὶ ἦταν τὸ αἴτιο, τῆς ἑλληνικῆς
ἦττας» (Toronto Star, 3 Νοεμβρίου 1922).

Τα φορτωμένα κάρα των προσφύγων,
περνούν μέσα απ’ την Ανδριανούπολη

(αρχές Οκτωβρίου, 1922).

Ο θ.Παναγιώτης (12 ετών), στην Ξάνθη, το 1916.



Ο γάμος του θ. Σωτήρη και της θ. Θάλειας, το 1935 (Α-θ.Παναγιώτης, Β-Μαμά, Γ-θ.Αργύρης, Δ-γιαγιά Αθηνά, Ε-θ.Χριστίνα, Ζ-θ.Γιώργος,
Η-θ.Διομήδης).











Πάνω, Πρωτομαγιά 1937 (η μαμά, με το μαντολίνο και μπροστά
της, καθιστή, με ένα κοριτσάκι, η γιαγιά Αθηνά). 

Δίπλα, η μαμά με πηλίκιο γυμνασίου
(κάποιου από τα αδέλφια της).


