
 

1 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Κ. ΝΑΥΣΗ ΙΕΣΣΑΙ- 

ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ 
5 Απριλίου 2022 

Ερώτηση: Ποια είναι η πόλη της Μικράς Ασίας από την οποία καταγόταν η 

οικογένειά σας; 

Απάντηση: Οι γονείς μου και οι δύο και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν από 

τη Σύλλη. Η Σύλλη ήτανε μια κωμόπολη της Μικράς Ασίας περίπου στο κέντρο της 

Μικρασιατικής χερσονήσου. Το κέντρο το οποίο υπαγόταν και διοικητικά και 

εκκλησιαστικά ήταν το Ικόνιο. Από τη Σύλλη λοιπόν που ήτανε μια κωμόπολη που είχε 

περίπου 30 χωριά και στην εποχή των γονιών μου είχε γύρω στους 8.000 κατοίκους -

μιλάω από το 1850 μέχρι το 1910 περίπου- αυτοί ήταν οι μισοί περίπου Έλληνες από τους 

8.000 και οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι. 

Ερώτηση: Πως ήταν η ζωή της οικογένειάς σας εκεί; 

Απάντηση: Η οικογένεια μου δεν ήταν εκεί δηλαδή ήτανε η οικογένεια οι πατρική 

της μητέρας μου και η οικογένεια η πατρική του πατέρα μου, γιατί οι γονείς μου ήρθανε 

νέοι εδώ και εδώ παντρεύτηκαν. Να σας πω πρώτα για την οικογένεια της μητέρας μου η 

οποία έμενε στη Σύλλη. Ο πατέρας της μαζί με τον αδερφό του είχανε εμπορικές 

επιχειρήσεις. Ήτανε μια εποχή που ζούσανε πολλά άτομα κάτω από την ίδια στέγη, 

δηλαδή σκεφτείτε ότι η οικογένεια της μητέρας μου ο πατέρας της, η μητέρα της και τα 

αδέρφια της ήτανε έξι επτά άτομα. Ο αδερφός του επίσης άλλα τόσα και μένανε και οι 

δύο οικογένειες στο ίδιο σπίτι. Με πολλή αγάπη, με πολλή ομόνοια και με πολλή 

συνεννόηση. Ο πατέρας της μητέρας μου και ο αδερφός του επειδή είχανε κοινές 

εμπορικές επιχειρήσεις και μέσα Σύλλη αλλά και στο  Ικόνιο αλλά και στη Σμύρνη που 

είχαν  κάτι ξενοδοχεία για αυτό έμεναν και μαζί. Ήταν  πολύ καλά οικονομικά το πατρικό 

της μητέρας μου ήταν σε πολύ καλή κατάσταση γιατί ακριβώς είχαν αυτές τις 

επιχειρήσεις. Αντίθετα οι γονείς του πατέρα μου ήτανε κάπως πιο μέτριας οικονομικής 

κατάστασης. Ο πατέρας του πατέρα μου ήτανε ράφτης και έφυγαν από τη Σύλλη όταν ο 

πατέρας μου ήταν σε ηλικία 1 έτους και πήγαν στο Ικόνιο που ήτανε το Ικόνιο  το κέντρο 

της περιοχής εκείνης θα πούμε για το Ικόνιο ειδικά κάτι παραπάνω όπως και για τη Σύλλη 

αργότερα και εκεί  έμεινε από το πρώτο έτος της ηλικίας του και έμεινε στο Ικόνιο αλλά 

το πατρικό του σπίτι ήταν πάντα στη Σύλλη και στις διακοπές και σε άλλες γιορτές 

πήγαιναν στην Σύλλη και οικογενειακώς αλλά και μόνος του γιατί εκεί είχε συγγενικά 

πρόσωπα την αδερφή  της μητέρας του και άλλα. 



 

2 

Ερώτηση: Μιλήστε μας για την εκπαίδευση και τη θρησκευτική ζωή στη Σύλλη.  

Απάντηση: Να σας πω γενικά για τη Σύλλη ότι πρώτα πρώτα ήτανε όλοι 

ελληνόφωνοι, αυτό ξέρετε δεν είναι  κάτι απλό, είναι κάτι θα έλεγα καταπληκτικό. Όσο κι 

αν έχω ακούσει εγώ τις διηγήσεις των γονιών μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα σε 

τόσους αιώνες κάτω από την κυριαρχία των Τούρκων και μέσα στην επικοινωνία μαζί τους 

πώς μπόρεσαν και διατήρησαν το γλωσσικό τους ιδίωμα. Αλλά δεν ήταν μόνο το γλωσσικό 

τους ιδίωμα αυτό που διατήρησα, είχαν ένα πολιτισμικό επίπεδο πολύ υψηλό και αυτή η 

πολιτισμική συμπεριφορά που είχαν αφορούσε όλους. Δηλαδή και εγγράμματους και 

αγγράμματους. Είχαν μία θα πω γενικά χαρακτηριστικά έτσι τα οποία όμως ήταν έντονα 

και σε αυτούς και σε όσους Μικρασιάτες γνώρισα, γιατί και ο πατέρας μου και η μητέρα 

μου ήταν από το ίδιο μέρος. Οι συγγενείς που έρχονταν στο σπίτι ήταν όλοι Μικρασιάτες. 

Λοιπόν αυτοί είχαν έναν τρόπο συμπεριφοράς που έδειχνε ένα υψηλό πολιτισμικό 

επίπεδο. Πώς να το εξηγήσω δεν ξέρω, αλλά έμοιαζε σαν κληρονομιά μιας αρχαίας 

ελληνικής παράδοσης, μιας αρχαίας ελληνικής παιδεία. Είχαν δηλαδή αξίες και αρετές 

που χαρακτήριζαν την ελληνική φυλή από αρκετά των χρόνων.  

Είχανε βασικά χαρακτηριστικά, αξίες θα έλεγα στις οποίες ήτανε προσηλωμένοι. 

Πρώτα πρώτα είχανε εξαιρετική θεοσέβεια, πίστη στον Θεό. Μια πίστη η οποία δεν ήταν 

τυπική αλλά εκδηλωνόταν στη ζωή τους. Δεν ξέρω αν μακρυγορώ, θα ήθελα να σας πω 

ένα μόνο περιστατικό το οποίο καταγράφω και στο βιβλίο, δηλαδή: Όταν κάποια στιγμή 

ο πατέρας της μητέρας μου με τον αδελφό του, που είχανε κάποια ξενοδοχεία στη 

Σμύρνη, όταν είδανε ότι η πολιτική κατάσταση χειροτερεύει, σκέφτηκαν να έρθει ο ένας 

από τους δυο εδώ στην Αθήνα για να κάνει μία συναλλαγή με κάποιους που είχαν εδώ 

ξενοδοχεία, μήπως και αγόραζε στο κέντρο των Αθηνών ένα ξενοδοχείο. Όταν λοιπόν 

ήρθε ο αδελφός του παππού μου, δηλαδή ο θείος της μητέρας μου στην Αθήνα και 

κάθισαν στο τραπέζι της συναλλαγής, κάποιος από τους Αθηναίους συναλασσομένους  

εβλασφήμησε τον Θεό. Τότε σηκώθηκε απότομα ο αδερφός του πατέρα μου, ο Δημητρός, 

και είπε: «Σ΄ έναν τόπο που βλασφημούν τον Θεό, δεν θα ‘ρθουμε να στήσουμε τις 

επιχειρήσεις μας»,  κι έφυγε αμέσως, έχοντας στην τσέπη του το καπάρο, την 

προκαταβολή που θα έδινε για την αγορά του ξενοδοχείου.  

Όταν το πρωτάκουσα αυτό από τη μητέρα μου, με εντυπωσίασε αλλά μου 

δημιούργησε και μία αμφιβολία και το διασταύρωσα και με άλλους συγγενείς: Με τα 

αδέλφια της, με τα παιδιά του αδελφού του πατέρα της… και βεβαιώθηκα ότι έτσι έγινε 

πράγματι.  

Άλλη αγάπη για τον τόπο τους ήτανε η φιλοπατρία τους. Έλεγα στον πατέρα μου 

που ήταν 19 χρονών, ήταν δάσκαλος στο Ικόνιο και δίδασκε τον Εθνικό Ύμνο μέσα στην 
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Τουρκία και του έλεγα «Καλά, πώς το ‘κανες; δε φοβόσουν;» Δίδασκε Ελληνική Ιστορία 

που δεν διδασκόταν πριν πάλι ο πατέρας μου πριν γίνει δάσκαλος στο Ικόνιο. Του έλεγα 

«καλά, δεν φοβόσουν μες στην Τουρκία να διδάσκεις Εθνικό ‘Υμνο;»  Και μου έλεγε: «Το 

πολύ- πολύ να μου πάρουν το κεφάλι. Δηλαδή τόση αγάπη για την πατρίδα, ώστε δε 

λογάριαζαν τη ζωή τους. Και άλλα περιστατικά πολλά. Σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια. 

Είχανε πολλή αισιοδοξία. Αυτό επίσης με έχει εντυπωσιάσει πολύ ως παιδί Μικρασιατών.  

Είχανε τέτοια αισιοδοξία και αγάπη για τη ζωή, για τη δράση, για τη δραστηριότητα, ώστε 

παράλληλα με τα δυσάρεστα γεγονότα που συνέβαιναν, που θρηνούσαν για χαμούς 

ανθρώπων δικών τους κλπ, παράλληλα μ’ αυτό θα έστηναν ένα τραπεζάκι και θα ‘πιναν 

ένα ουζάκι και θα ‘λεγαν λυπητερά τραγούδια με πόνο βέβαια, αλλά και με διάθεση να 

περιορίσουν το δυσάρεστο και να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή. 

Αυτός ήτανε και ο λόγος που έγραψα το βιβλίο αυτό. Παίδεψα πάρα πολύ χρόνο 

το μυαλό μου και είπα αυτό είναι καταθέσεις των γονιών μου. Είναι ένα οικογενειακό 

κειμήλιο γιατί να το βγάλω προς τα έξω. Η σκέψη όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν 

εδώ αφήνοντας πίσω τα πάντα, τα πάντα περιουσίες, κειμήλια όχι προγόνων απλών, προ 

προ προ  προγόνων. Τα άφησαν όλα και ήρθαν εδώ με ότι φορούσαν περίπου. Κι  όμως 

δεν έπαθαν ούτε κατάθλιψη, ούτε καμιά αυτοκτονία δημιουργήθηκε. Ακούστηκε τότε ας 

πούμε γιατί ακριβώς είχαν αυτές τις αξίες, δηλαδή τη πίστη στον Θεό, την αγάπη στον 

τόπο, την αισιοδοξία, την εργατικότητα, την φιλοξενία, το πάθος για τη ζωή. Με αυτά 

ξαναστάθηκαν εδώ και δημιούργησαν. Ενώ δεν ξέχασαν την Ιωνία, εδώ έφτιαξαν τη Νέα 

Ιωνία, ενώ δεν ξέχασαν ενώ δεν ξέχασαν την Σμύρνη εδώ έφτιαξαν τη Νέα Σμύρνη, ενώ 

δεν ξέχασαν ποτέ τη Φιλαδέλφεια την Ερυθραία, τη Πέραμο, την Αρτάκη, τη Μαγνησία, 

έφτιαξαν τη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Νέα Ερυθραία, τη Νέα Πέραμο, τη Νέα Αρτάκη, το νέο 

Ικόνιο. Καταλάβατε, αυτό ήτανε γιατί πάτησαν πάνω σε αυτές της αξίες και ο λόγος που 

με έκανε να βγάλω αυτό το βιβλίο έξω από το οικογενειακό μου περιβάλλον ήταν ότι 

αυτές η αξίες είναι θεμελιακές για το κάθε άνθρωπο αλλά και σπάνιες ταυτόχρονα στις 

μέρες μας, στις μέρες μας που αναζητούμε το χαμένο ήθος και αυτή είναι η προσφορά 

μου στη προγονική μνήμη να βγάλω αυτές τις αξίες που τους έστησαν όρθιους και 

δημιουργικούς προς στο κόσμο. Σε όσους περισσότερο μπορώ να δώσω αυτό το μήνυμα. 

Και να πω κάτι. Όταν μιλάω γι’ αυτές τις αξίες σε οποιονδήποτε, ή και σε ομιλίες 

και σε παρουσιάσεις που έχω κάνει το βιβλίο, μου λένε ότι, κοιτάξτε, τώρα όλα αυτά δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν. Έχουνε αλλάξει οι καιροί. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οι 

καταστάσεις, οι άνθρωποι, όλα έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά με αυτές 

τις αξίες. Κι εγώ αναρωτιόμουν πολλές φορές και έλεγα μα τι είναι οι αξίες, σαν ένα ρούχο 

που το φοράμε και παλιώνει και το πετάμε; Και να σας πω ότι το φθινόπωρο που πέρασε 

είχα αυτές τις σκέψεις και περπατούσα. Και ξαφνικά εκεί που περπατούσα, είδα κάτι στην 

άσφαλτο επάνω, σαν να είχε πέσει ένα λουλούδι πάνω στην άσφαλτο. Και πλησίασα και 
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τι είδα, παιδιά! Πήρα απάντηση σ’ αυτό που μου είπαν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οι 

αξίες αυτές σήμερα. Είδα, παιδιά, να έχει τρυπήσει την άσφαλτο ένα κυκλάμινο και να 

έχει βγάλει τον λεπτό μίσχο του πάνω από την πίσσα της ασφάλτου. Και το θεώρησα σαν 

απάντηση σ’ αυτές τις αντιρρήσεις που μου έφερναν και μου έλεγαν ότι δεν μπορεί ποτέ 

να εφαρμοστούν αυτές οι αξίες σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε την άσφαλτο. 

Έτσι κατάλαβα, σαν απάντηση το θεώρησα αυτό που είδα, το απίστευτο πράγμα: Ένα 

τόσο ευαίσθητο και λεπτό λουλούδι να καταφέρει να σπάσει την άσφαλτο. 

Ερώτηση: Από ποτέ έφυγαν από εκεί οι γονείς σας;    

Απάντηση:  Κοιτάξτε, έφυγαν διαφορετικά δεν γνωριζόντουσαν εκεί ως 

οικογένειες, δηλαδή  ο αδελφός  της μητέρας  μου εκείνη την εποχή πριν να γίνει η 

καταστροφή της Σμύρνης γύρω στο 1920 είχε βγάλει το γαλλικό κολλέγιο και εργαζότανε. 

Τότε η γαλλική ήταν όπως σήμερα τα αγγλικά. Μαθαίναν στα εκπαιδευτήρια τρεις 

γλώσσες [εννοώ τα ελληνικά εκπαιδευτήρια] ελληνικά τουρκικά που ήτα υποχρεωτική 

γλώσσα και γαλλικά. Παντού μιλιόντουσαν τα γαλλικά. Με το εφόδιο της γαλλικής 

γλώσσας ο αδελφός της μητέρας μου, ο Λεόντιος, μπήκε στη γερμανική σιδηροδρομική 

γραμμή που ήταν στο Ικόνιο. Εκεί είχε αποκτήσει κάποιες γνωριμίες με τούρκους 

επιθεωρητές των σιδηροδρομικών και τα λοιπά. Ο ίδιος ήταν ασυρματιστής μέσα στο 

σιδηρόδρομο και του είπε ένας εκεί από τους επιθεωρητής: «Λεόντιε πάρε την οικογένεια 

σου και φύγε τα πράγματα δεν είναι καλά για τους Έλληνες. Εγώ θα σου κάνω μια 

απόλυση για να πάρεις τα χρήματα που πρέπει να πάρεις και θα σου διαθέσω δυο 

βαγόνια για την οικογένειά σου». Και έτσι ο μεν Λεόντιος ο αδελφός της μητέρας μου 

έτρεξε από το Ικόνιο στη Σύλλη και ετοίμασε την οικογένεια και έφυγαν πριν την 

καταστροφή πριν το 1922 έφυγαν κανονικά. Μπήκανε στο τρένο από το Ικόνιο κατέβηκαν 

στη Μερσίνα που είναι μια παραλιακή πόλη στο νότιο μέρος περίπου  απέναντι από την 

Κύπρο ας πούμε και εκεί περίμεναν πήραν πλοίο και το πλοίο και το πλοίο οποιαδήποτε  

πλοίο περνούσε. Πήραν ένα πλοίο ελληνικό που ήρθε το πλοίο «Ερμής» αν θυμάμαι και 

φύγαν. Αυτό τους άφησε στην Κέρκυρα και εκεί έμειναν κάποιο χρονικό διάστημα και 

ύστερα γύρισαν στο Φάληρο οπού εστίασαν μια προσφυγική παράγκα και τα λοιπά.                

Αντίθετα οι γονείς του πατέρα μου ο πατέρας μου παράλληλα σε αυτήν την εποχή 

έφυγε και πήγε στο Παρίσι όπου ήταν ήδη ο αδερφός του εκεί γιατί έφυγε και πήγε γύρω 

στο 1920 περίπου γιατί πληροφορήθηκε και αυτός ότι έρχονται άσχημα πολιτικά 

πράγματα είχε πληροφορηθεί ότι οι Τούρκοι ήδη μαζεύουν νέους κάνουν επιστρατεύσεις 

κλπ. και τους βάζουν σε καράβια και τους πάνε στον Βόσπορο μέσα στην Μαύρη 

Θάλασσα, ανοίγουν τις καταπακτές και τους πνίγουν και όταν τα πληροφορήθηκε αυτά 

ετοίμασε τα χαρτιά του και έφυγε και πήγε στο Παρίσι. Εκεί στο Παρίσι είχε αλληλογραφία 

με τους γονείς του που ήτανε στο Ικόνιο. Οι γονείς όμως το 1924 τους στέλνουν γράμμα 
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και τους λένε γίνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών αυτή η υποχρεωτική ανταλλαγή των 

πληθυσμών και φεύγουνε από το Ικόνιο και πηγαίνουνε στον Πειραιά 

Στη συνθήκη βέβαια της Λωζάνης είχανε οι Τούρκοι το πάνω χέρι γιατί ήτανε οι 

νικητές και η ανταλλαγή ήτανε υποχρεωτική. Αυτό ήταν φαινόμενο δηλαδή το ότι ήτανε 

υποχρεωτική. Με τι κριτήριο; με κριτήριο το θρήσκευμα. Αν ήθελες να γίνεις 

μουσουλμάνος, έμενες,  μπορούσες να μείνεις. Ήταν το κριτήριο το θρήσκευμα για να 

γίνει η ανταλλαγή έτσι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πήγανε υποχρεωτικά στην Ελλάδα οι 

Τούρκοι που έμεναν στην Ελλάδα πήγαν υποχρεωτικά στην Τουρκία . 

Ερώτηση: Πώς σας υποδέχτηκαν στην Ελλάδα; 

Απάντηση: Δεν έχω συνολική εικόνα. Δε γνωρίζω τι έγινε σε όλες τις περιοχές. Έχω 

τις δικές μας εμπειρίες, στο δικό μας μικρό χώρο, αλλά και άλλων πατριωτών. Γενικά μας 

υποδέχτηκαν με κάποια καχυποψία. Πρώτα πρώτα να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα ήτανε 

ταλαιπωρημένη από τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία έγινε το 1922 και το 1924 

έγινε η ανταλλαγή. Δηλαδή οι Μικρασιάτες ερχόμενοι, δε βρήκαν μία Ελλάδα, μία 

πατρίδα σε άνθιση, οικονομική εννοώ. Ήταν και η Ελλάδα σε μία δύσκολη κατάσταση. Ο 

κόσμος, οι Έλληνες, έβλεπαν με κάποια καχυποψία ανθρώπους που έρχονταν από κάποιο 

άλλο μέρος, από ξένο μέρος, από την Τουρκιά, και βέβαια τους έβλεπαν σαν 

παρείσακτους. Ακόμα έφταναν και οι μάνες να πουν στα παιδιά τους που τα τάιζαν, φάε 

το φαΐ σου γιατί αλλιώς θα σε δώσω στον πρόσφυγα. Πολλοί από τους πρόσφυγες που τα 

ονόματά τους τελείωναν σε –ογλού (που σημαίνει γιος), για να αντιμετωπίσουν αυτή την 

καχυποψία, έβγαζαν αυτή την κατάληξη. Για παράδειγμα, η οικογένεια της μητέρας μου, 

το επίθετο της οποίας ήταν Αρσλάνογλου, το έκανε Λεοντιάδης, γιατί Αρσλάν είναι το 

λιοντάρι. Εξελλήνιζαν ας πούμε τα ονόματά τους για να μη φανούν ότι είναι Μικρασιάτες 

και να βρουν ευκολότερα δουλειές κτλ. Οπωσδήποτε, ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις 

μέχρι να τακτοποιηθούν και να ορθοποδήσουν. 

Ερώτηση:  Τι θα θέλατε να μας πείτε για να θυμόμαστε; 

Απάντηση: Τι να σας πρωτοπώ παιδιά είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να σας 

πω. Να σας πω για τη Σύλλη και πάλι. Σας είπα και προηγουμένως ότι ήταν πολύ υψηλό 

το πολιτισμικό τους επίπεδο. Ότι ήτανε βέβαια όλοι ελληνόφωνοι, ότι οι ομιλίες τους 

είχανε ακόμα βυζαντινές λέξεις αλλά και αρχαιοελληνικές , ότι δεν ήτανε όλοι πλούσιοι 

μέσα στην Σύλλη αλλά και φτωχοί και μέτριας οικονομικής κατάστασης αλλά μου είχε πει 

ο πατέρας μου πράγματα που με εντυπωσίασαν. Δηλαδή δεν υπήρχε ζητιάνος στη Σύλλη, 

αυτό ήταν κάτι άγνωστο. Δεν υπήρχε Συλλαίος, όσο φτωχός κι αν ήταν, που δεν είχε δικό 

του σπίτι δηλαδή που νοίκιαζε σπίτι δεν υπήρχε είχαν όλοι το δικό τους σπίτι . Είχε ο 

καθένας όσο φτωχός κι αν ήταν το δικό του αμπέλι. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν κάποιοι 
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φτωχοί αλλά ήταν νοικοκύρηδες και ο πιο φτωχός είχε τα φλουριά του γιατί όλες οι 

συναλλαγές, οι δουλειές γινόντουσαν τότε με χρυσό, με φλουριά ο χρυσός άρχισε να 

εκλείπει όταν οι Τούρκοι ζητούσανε από τους Έλληνες υπηκόους ότι έπρεπε για να 

απαλλαγούν από το στρατιωτικό να δώσουνε 45 λίρες και αυτό το ζητούσανε όλη την ώρα 

και έτσι λίγο λίγο λίγο αποσύρθηκε ο χρυσός αυτός. Δεν υπήρχε περίπτωση να διανοηθεί 

κανείς ότι ο άλλος του είπε ψέματα σε σημείο δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που 

έδωσαν στον τόπο τους με αυτά μεγάλωσαν. Δηλαδή τα μετέδιδαν οι γονείς στα παιδιά 

που ήταν αγράμματοι γονείς και αυτό τα παιδιά το είχαν κουλτούρα και το μετέδιδαν έτσι. 

Με αυτή την νοοτροπία ήρθαν εδώ ο πατέρας μου συναλλασσότανε και εκείνος έκανε τα 

ψώνια και τα λοιπά και πολλές φορές κάτι που το γράφω στο βιβλίο μου του έλεγε η 

μητέρα μου μα τι μήλα είναι αυτά που έφερες; Έχουνε σκουλήκια. Και ο πατέρας μου της 

απαντούσε ο άνθρωπος που μου τα πούλησε μου είπε πως είναι εξαιρετικά. Και δεν 

πίστευε αυτό που έβλεπε αλλά αυτό που του είπε  άνθρωπος. Δεν μπορούσε να διανοηθεί 

ότι του είχε πει ψέματα. 

Επίσης ήθελα να πω από πλευράς που είπα προηγουμένως ότι είχανε τόση 

ευσέβεια και πίστη. Ξέρετε ότι από το τυπικό της Εκκλησίας ήταν ακριβώς όπως γίνεται 

σήμερα εδώ, έτσι. Είναι πράγματα δηλαδή που θα μπορούσαμε μέρες να μιλάμε γι’ αυτά, 

το πώς διατηρήθηκαν αυτά τα πράγματα. Και δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Ο κλήρος, ο 

κλήρος βοήθησε γιατί δεν υπήρχε άλλη αρχή τότε, δεν υπήρχε πολιτική εξουσία. Όταν 

κατακτήθηκαν υπήρχε μόνο θρησκευτική εξουσία. Ο κλήρος. 

Και η νηστεία τους… Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή τώρα ζούμε τη Μεγάλη 

Σαρακοστή. Από την πρώτη μέρα μέχρι τελευταία νήστευαν όλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση. 

Μου έλεγε ο πατέρας μου για τον δικό του πατέρα ότι έφευγε από τη Σύλλη και πήγαινε 

στο Ικόνιο με τα πόδια, γιατί πριν μετοικήσουν πηγαινοέρχονταν στο Ικόνιο και γι’ αυτό 

ύστερα μετακόμισαν στο Ικόνιο. Πήγαινε λοιπόν στη δουλειά του με μια χούφτα ελιές στο 

χέρι κι ένα κομμάτι ψωμί. Δύο ώρες δρόμο με τα πόδια να πάει εκεί. Δεν υπήρχε 

περίπτωση κανείς να μη νηστεύει. Μία φορά την εβδομάδα ερχόταν ιερέας στο σπίτι τους 

και τους έκανε Παράκληση. Δηλαδή τόση πολλή θρησκευτικότητα και πίστη. 

Να σας πω και το εξής: Το 2017 με την ένωση Συλλαίων πήγα στη Σύλλη για πρώτη 

φορά. Πρώτον νόμιζα, έκανα σχέδια μέσα στο μυαλό μου, νόμιζα ότι θα εντυπωσιαστώ, 

θα ξαφνιαστώ… Λοιπόν, ήταν σαν να είχα πάει 100 φορές. Ήταν όλα ακριβώς όπως μου 

τα περιέγραψαν οι γονείς μου: Δεξιά θα δεις αυτό, αριστερά εκείνο, το άλλο, στη μέση 

χωριζότανε από ένα ξεροπόταμο κλπ. Κι εκείνο που μου ‘λεγε ο πατέρας μου, όταν μου 

έλεγε για την πολιτισμική κατάσταση που υπήρχε, μου έλεγε ότι όλοι οι δρόμοι ήταν 

στρωμένοι από το 1800 τόσο που μου έλεγε ο πατέρας μου με πλάκες, καλντερίμια. Τότε, 

μου λέει, ούτε στο Ικόνιο που ήταν το κέντρο δεν ήτανε στρωμένοι έτσι οι δρόμοι. Και 
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όταν πήγα και είδα και το τελευταίο σοκάκι, ακόμα και αδιέξοδοι δρόμοι, να είναι 

στρωμένοι μ’ αυτό το καλντερίμι, τι να σας πω, εντυπωσιάστηκα πράγματι.  

Είναι πάρα πολλά, παιδιά τα περιστατικά. Η μητέρα μου ήτανε 90 και χρονών και 

μου έλεγε: «Δώσε μου κάτι να κάνω, μη με κάνεις άχρηστη». Για την εργατικότητά τους 

λέω, που μ’ αυτή ήρθαν και ορθοπόδησαν εδώ, με την εργατικότητα που είχαν. 


