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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

 

 

Με το τέλος των βασικών εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα 100 χρόνια από την 

Μικρασιατική καταστροφή και τις Χαμένες πατρίδες, η ΔΗΚΑΔΙΜΕ ευχαριστεί 

θερμά, όλους τους συντελεστές που μαζί πραγματοποίησαν αυτές τις δράσεις, η 

επιτυχία των οποίων θα μείνει ανεξίτηλη στην ψυχή και στην μνήμη όσων τις 

παρακολούθησαν, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, να μην αφήσουμε την λήθη  να 

αφανίσει την ιστορία και τις ρίζες μας. 

 

Ευχαριστεί θερμά τον Χορευτικό- Πολιτιστικό Σύλλογο « ΡΙΖΕΣ» για την υπέροχη 

συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ» η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Ψαχνών, τον Πρόεδρο κο Παππά Ιωάννη, όλο το 

Δ.Σ, τον Χοροδιδάσκαλο κο Κανέλλο Κώνσταντίνο και όλα τα μέλη του Συλλόγου. 

 

Για την εκδήλωση της ΔΗΚΑΔΙΜΕ «ΜΝΗΜΕΣ –ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ευχαριστεί από 

καρδιάς τον Ιστορικό-Αρχαιολόγο και Συγγραφέα κο Καρατζά Νικόλαο και την κα 

Ματζώρου Ιωάννα Φιλόλογο-Ερευνήτρια, οι οποίοι για μία ακόμη φορά με τις 

γνώσεις τους και τη ξεχωριστή προθυμία τους για την ανάδειξη της Ιστορικής-

Πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σχεδίασαν, συντόνισαν και έκαναν πράξη 

την πρόταση μας για να τιμήσουμε τους προγόνους μας με μια ξεχωριστή κατά κοινή 

ομολογία εκδήλωση, στην οποία παρουσιάστηκε η σχέση του τόπου μας με τον 

ξεριζωμό και την σφαγή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ειδικότερα της 

Μακρυμάλλης και της γειτονικής μας Ν. Αρτάκης. 

 

Η εκδήλωση αυτή με θεατρικό ύφος και συγκινητική προσέγγιση σε πραγματικά 

γεγονότα, Ιστορικά τεκμηριωμένα και επιβεβαιωμένα από τις συγκλονιστικές 

μαρτυρίες των συγγενών δεύτερης γενιάς που είχαν την χαρά και την προθυμία να 

μας τις καταθέσουν,  μας μετέφεραν νοερά σε εκείνες τις τραγικές στιγμές που 

βίωσαν οι πρόγονοι μας της Μικράς Ασίας. 

 

 

 



Ευχαριστίες θερμές στον εκλεκτό και επίτιμο καλεσμένο μας Καθηγητή κο Ρίζο 

Iωάννη ο οποίος έδωσε άλλη διάσταση στην εκδήλωση μας, ως απόγονος 

ξεριζωμένων και ο οποίος έχει κάνει σημαντικές μελέτες και έρευνες τις οποίες 

κατέγραψε  σε αρκετά βιβλία που έχει εκδώσει, ειδικότερα για την Αρτάκη της 

Μικράς Ασίας την ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών του, τον ευχαριστούμε και τον 

ευγνωμονούμε από καρδιάς για την σημαντική συμμετοχή του στην εκδήλωση μας. 

 

Ευχαριστούμε θερμά  την καθηγήτρια του Γυμνασίου Ψαχνών  κα Γεροδήμου 

Κωνσταντίνα (αντιγυμνασιάρχη) για την συμμετοχή της και την ουσιαστική συμβολή 

της σε αυτή την εκδήλωση τιμής και μνήμης. 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΡΙΖΕΣ» κο 

Παππά Ιωάννη για την συστράτευση και συμμετοχή του και σε αυτήν την εκδήλωση 

για τις χαμένες πατρίδες. 

Ευχαριστούμε την Κοινωνιολόγο της ΔΗΚΑΔΙΜΕ κα Καραγκούνη Νίκη της  οποίας 

η  συμβολή της σε όλα τα επίπεδα και σε αυτή την εκδήλωση ήταν σημαντική. 

Ευχαριστίες στην μικρή φίλη μας , μαθήτρια Καλογιάννη Κωνσταντίνα για την 

προθυμία της και την ξεχωριστή παρουσία της, που έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στην 

εκδήλωση αυτή.      

 

Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας δεύτερης γενιάς απογόνους ξεριζωμένων από την 

Μακρυμάλλη Μεσσαπίων και Ν. Αρτάκη οι οποίοι κατέθεσαν με τη συνέντευξη που 

μας έδωσαν συγκλονιστικές  μαρτυρίες  των γονιών και παππούδων, τον κο Ποδάρα 

Δημήτριο με καταγωγή από την πανέμορφη Αρτάκη της Μικράς Ασίας, οι μαρτυρίες 

του και η αφήγηση του πραγματικά θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην ψυχή μας, 

τον ευχαριστούμε από καρδιάς.. 

 

Ευχαριστούμε την κα Μαρίνα Χαλαστάρα, την κα Μουτουσίδου Θεοδώρα, την κα 

Γεωργοπούλου Βασιλική και τον κο Λεωνίδα Πασχαλίδη με καταγωγή όλων από το 

Προκόπι της Καππαδοκίας, οι μαρτυρίες για τα βιώματα των γονέων τους 

συγκλονιστικές, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, που δέχτηκαν να τιμήσουν και 

στηρίξουν με αυτό το μοναδικό τρόπο την εκδήλωση , έδωσαν με τις αναμνήσεις τους 

το στίγμα της αλησμόνητης καταγωγής και πατρίδας. 

     

Ευχαριστούμε θερμά το Μουσικό σχήμα που τίμησε και κόσμησε με τα μελωδικά 

ακούσματα της Μ. Ασίας την συγκινητική αυτή βραδιά, ευχαριστούμε τον κο Κικίδη 

Δημήτριο και  την φίλη μας Μαίρη Χουλιέρη, τον κο Βασιλειάδη καθώς και την 

ερμηνεύτρια κ. Καντά Κατερίνα η οποία με την μοναδική φωνή της άγγιξε την ψυχή 

μας , με την ερμηνεία της.  

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους Χορευτικούς Συλλόγους οι οποίοι ξύπνησαν στη 

ψυχή μας πολλά αισθήματα και μνήμες. 

Τον χορευτικό Σύλλογο Καππαδοκών «Αγ. Ιωάννης ο Ρώσος» και  την 

Χοροδιδάσκαλο Γιασεμάκη Ελισάβετ. 

Τον Χορευτικό Σύλλογο Ν. Αρτάκης «Παναγιά Φανερωμένη» και  τους Δασκάλους 

κο Γιανακάρα Δημήτρη και κο Γιαννακάρα Βαγγέλη. 

Τον Χορευτικό Σύλλογο  «ΡΙΖΕΣ» Ψαχνών και το Δάσκαλο κο Κανέλλο 

Κωσταντίνο. 

 

 



Ευχαριστούμε θερμά την ΟΠΣΕ Εύβοιας και τον Πρόεδρο κο Δημητρίου Αναστάσιο 

και όλο το Δ.Σ ,για την δωρεάν παραχώρηση και προβολή  της ταινίας : ΄΄ΣΜΥΡΝΗ 

ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ΄΄, για τους πολίτες του Δήμου, στο γυμνάσιο Ψαχνών στις 14 

Οκτωβρίου 2022. 

 

Τέλος ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Γεώργιο Ψαθά για την στήριξη και την ώθηση του 

για την πραγματοποίηση τέτοιων ξεχωριστών δράσεων. 

 

 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 


