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TO AΪΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΑΙ) ΚΑΙ 
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ἩὈρθοδοξία καί ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Ἑλληνισμός ἔχει διαχρονική συνέχεια
καί πολιτιστική διαδρομή αἰώνων κράτησαν ὄρθιους τούς Μικρασιά-

τες παρά τήν πολύμορφη σκληρή καταπίεση τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων. Αὐτό
φαίνεται καί ἀπό τήν ἱστορία τῶν Κυδωνιῶν (Ἀϊβαλί), μιᾶς παραλιακῆς πόλης
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού βρίσκεται στήν Αἰολίδα. Τήν ἑλληνορθόδοξη συνείδηση
καί τήν μαχητική Ρωμηοσύνη τῶν Κυδωνιατῶν θά ἐπιχειρήσουμε νά διερευνή-
σουμε μέσα ἀπό τά κείμενα ἑνός διασήμου Θεσσαλοῦ, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου
Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, καί ἑνός πολύ γνωστοῦ τέκνου
τοῦ Ἀϊβαλιοῦ, τοῦ Φώτη Κόντογλου.

Οἱ Κυδωνίες ἱδρύθηκαν ἀπό Ἕλληνες τῆς Μυτιλήνης περί τό 1600. Τό 1773
ἕνα σπουδαῖο τέκνο τῶν Κυδωνιῶν, ὁ ἱερεύς (Οἰκονόμος) Ἰωάννης Δημητρα-
κέλλης κατόρθωσε νά ἀποσπάσει ἀπό τόν Σουλτᾶνο τό προνόμιο νά κατοι-
κοῦν μόνον Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι στήν πόλη. Ἔτσι, μέχρι τήν Καταστροφή τοῦ
1922 τό Ἀϊβαλί ὑπῆρξε κέντρο ἑλληνικῶν γραμμάτων καί πολιτισμοῦ. Οἱ ἐλά-
χιστοι Τοῦρκοι πού διέμεναν στήν πόλη ἦσαν μερικοί διοικητικοί ὑπάλληλοι.
Τό 1919 λειτουργοῦσαν δέκα ἑλληνικά σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων γιά ἀγόρια
καί κορίτσια. Τό 1917, στήν διάρκεια τοῦ πρώτου διωγμοῦ τῶν Μικρασιατῶν
Ἑλλήνων ἀπό τούς Τούρκους, οἱ κάτοικοι τῶν Κυδωνιῶν ἐκτοπίσθηκαν στό
Μπαλικεσίρ. Τότε σταμάτησαν νά λειτουργοῦν γιά ἕνα διάστημα τά ἐκπαιδευ-
τήρια καί τά κτήριά τους βεβηλώθηκαν ἀπό φανατικούς Μουσουλμάνους.

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922, μετά τήν ὑποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ,
τά Κεμαλικά στρατεύματα εἰσῆλθαν στό Ἀϊβαλί καί συνέλαβαν ὅλους τούς
ἄνδρες ἡλικίας 16-45 ἐτῶν. Τούς μετέφεραν σέ Τάγματα Ἐργασίας στά βάθη τῆς
Ἀνατολίας, δηλαδή σέ καταναγκαστικά ἔργα. Ἀπό τούς 3.000 συλληφθέντες
ἐλάχιστοι ἐπέζησαν. Ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ὁ γνωστός λογοτέχνης Ἠλίας
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Βενέζης, ὁ ὁποῖος ἀφηγήθηκε τήν περιπέτειά του στό ἱστορικό μυθιστόρημα:
Τό Νούμερο 31328. Ἦταν ὁ ἀριθμός πού εἶχε ὡς αἰχμάλωτος γιά νά ἀναγνω-
ρίζεται ἀπό τούς Τούρκους δεσμοφύλακες.

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων (1780-1857),
λαμπρό τέκνο τῆς Θεσσαλικῆς γῆς, ὑπῆρξε λόγιος, πολυγραφότατος συγγρα-
φεύς, μαχητικός πατριώτης, κορυφαῖος ρήτωρ καί παραδοσιακός θεολόγος. Τό
1819 βρέθηκε στίς Κυδωνίες, ὅπου λειτουργοῦσε φημισμένη Ἑλληνική Σχολή (καί
τυπογραφεῖο μέ δωρεά τοῦ Γάλλου Διδότου). Ὁ Οἰκονόμος μίλησε στούς μαθη-
τές καί στούς καθηγητές. Ὁ λόγος αὐτός, μέ τό ὄνομα «Κυδωνιακός Β΄», σώζεται
στήν Ἱερά Μονή Λογγοβάρδας Πάρου. Ἐκφώνησε καί ἄλλη ὁμιλία, τόν Κυδω-
νιακό Α΄ περί Φιλαδελφείας, ἀλλά δέν σώζεται ἀντίτυπο. Ὁ Κυδωνιακός Β΄ ἔχει
ὡς τίτλο: Περί τῆς Ἀγάπης τῆς Πατρίδος καί ἀποτελεῖ μία θαυμάσια καί τεκ-
μηριωμένη θεολογική καί φιλολογική πραγματεία περί τοῦ ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ.
Ὁ Οἰκονόμος χαρακτηρίζει τόν πατριωτισμό ὡς καθῆκον τοῦ Χριστιανοῦ πρός
τόν Θεό καί πρός τήν κοινωνία. Τά ἐπιχειρήματά του ἀντλοῦνται ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή, ἀπό τούς Πατέρες καί ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία. 

Ὁ ρήτωρ καλεῖ ὡς ἑξῆς τούς μαθητές τῆς Σχολῆς τῶν Κυδωνιῶν: «Ἕλληνες
Χριστιανοί, ὑπηρέται εἶσθε τῆς θείας δικαιοσύνης... Μή λησμονήσετε πώποτε
ὅτι πολεμεῖτε ἐξ ἀνάγκης, καί μάχεσθε γενναίως ὄχι μόνον ὡς ἀπόγονοι κατά
γένος τῶν γενναίων Ἀριστειδῶν, ἀλλά καί ὡς ὀπαδοί τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί
Γεωργίων καί Δημητρίων καί τῶν λοιπῶν τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβεστάτων στρα-
τηλατῶν». Εἶστε, τούς λέει, ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά καί συνε-
χιστές τῶν ἀγώνων τῶν στρατιωτικῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας. Τά ἐπιχειρή-
ματα πού χρησιμοποιεῖ ὁ Οἰκονόμος εἶναι εὐφυῶς ἐπιλεγμένα ὥστε νά προ-
ετοιμάσουν τούς Κυδωνιάτες γιά τόν Μεγάλο Ξεσηκωμό πού ἄρχισε δυό
χρόνια μετά τήν ἐκφώνηση τῆς συγκεκριμένης ὁμιλίας. 

Ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁμιλεῖ στούς Κυδωνιᾶτες γιά τήν ἀνάγκη τῆς
ὁμόνοιας καί γιά τήν ἀποφυγή τῶν διχασμῶν. Τούς ἐπαινεῖ γιά τήν πόλη τους
πού εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνική καί τούς καλεῖ νά θυμηθοῦν ὅτι πρέπει νά σεμνύ-
νονται γιά τήν ἑλληνική καταγωγή τους. Θεωρεῖ τό Γένος τῶν Ἑλλήνων ὡς
κληρονόμο τῶν παραδόσεων τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ
ὁμιλία τοῦ Οἰκονόμου ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔχουν Πίστη στόν
Χριστό καί σαφῆ ἑλληνική συνείδηση καί παιδεία. Τό μήνυμα τοῦ Οἰκονόμου
πρός τούς Κυδωνιᾶτες εἶναι: Ἀκριβῶς ἐπειδή εἶστε Χριστιανοί καί Ἕλληνες,
εἶναι καθῆκον σας νά ἀγαπᾶτε τήν Πατρίδα. Καί ὑπό στενή ἔννοια, τό Ἀϊβαλί,
καί ὑπό εὐρεία ἔννοια, τό Γένος τῶν Ἑλλήνων. 

ΜΕΡΟΣ Α´. ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ
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Τήν διαχρονική ἑλληνικότητα τῶν Κυδωνιατῶν καταγράφει καί ὁ Φώτης
Κόντογλου, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στό Ἀϊβαλί τό 1895 καί ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα
τό 1965. Ἦλθε στήν κυρίως Ἑλλάδα τό 1922 ὡς πρόσφυγας. Στό κλασικό ἔργο
του Τό Ἀϊβαλί ἡ πατρίδα μου ὁ διακεκριμένος ἁγιογράφος, λογοτέχνης καί
δοκιμιογράφος περιγράφει τήν τάση τῶν Κυδωνιατῶν νά βαπτίζουν τά παιδιά
τους μέ ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόματα: Μιλτιάδης, Ξενοφῶν, Ὀδυσσέας, Λεωνίδας,
Ἀλέξανδρος, ἀλλά καί Βυζαντινά, ὅπως Βελισσάριος, Παλαιολόγος, Δούκας,
Φωκᾶς καί, βεβαίως, ὀνόματα Ἁγίων. Οἱ γυναῖκες ἐπίσης εἶχαν ὀνόματα ἀρχαῖα
ἑλληνικά ὅπως Ἰσμήνη, Ἀνδρομάχη, Καλλιόπη, Ἀθηνᾶ, Ἀσπασία, Κλεονίκη
κ.ἄ. καθώς καί βυζαντινά, ὅπως Καντακουζηνή, Μελισσηνή, Γρηγορία. 

Ὁ Κόντογλου ὑπογραμμίζει τόν θαυμασμό τῶν συμπατριωτῶν του γιά τούς
ἥρωες τοῦ 1821. Οἱ Μικρασιάτες τῶν Κυδωνιῶν (Ἀϊβαλιοῦ) θυμόντουσαν μέν
τήν σφαγή τῶν προγόνων τους τό 1821, ἀλλά δέν δίσταζαν νά παίζουν θεατρικά
δρώμενα ἤ νά φοροῦν στολές πού ἀναφέρονται στούς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως. Οἱ κάτοικοι τῶν Κυδωνιῶν στά χρόνια τοῦ Κόντογλου ἦσαν
καί Ἀρχαῖοι καί Βυζαντινοί καί Νεοέλληνες καί πρωτίστως εὐλαβεῖς Ὀρθόδο-
ξοι. Διηγεῖται ὁ κυρ-Φώτης ὅτι τήν Πρωτομαγιά ὁ κόσμος πήγαινε στά ἐξωκ-
κλήσια. Ἐκεῖ πήγαιναν ἐκδρομή καί οἱ μαθητές μαζί μέ τούς δασκάλους τους.
Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ ἀγάπη τοῦ Κόντογλου γιά τήν Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,
ὅπου ἡγούμενος ἦταν ἕνας θεῖος του ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς μητέρας του. 

Ὁ Κόντογλου περιγράφει γλαφυρότατα τήν ἑλληνορθόδοξη παιδεία, τόν
πολιτισμό καί τήν εὐλάβεια τῶν Κυδωνιατῶν μέχρι τήν καταστροφή τοῦ 1922.
Εἶναι συμβολικό ὅτι καί οἱ δύο Μητροπολῖτες τῆς εὐρύτερης περιοχῆς βρῆκαν
μαρτυρικό θάνατο στά χέρια τῶν Τούρκων. Ὁ Κυδωνιῶν Γρηγόριος καί ὁ
Μοσχονησίων Ἀμβρόσιος. Τούς τιμοῦμε ὡς Ἁγίους τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μαζί μέ τόν Χρυσόστομο Σμύρνης καί τούς «σύν
αὐτῷ ἀναιρεθέντας». 

Ὁ συγγραφέας μᾶς πληροφορεῖ ὅτι χιλιάδες Ἀϊβαλιῶτες ἔλαβαν μέρος στήν
Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί πολέμησαν στό πλευρό τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ
Λόντου, τοῦ Νικηταρᾶ, τοῦ Κριεζώτη καί ἄλλων ὁπλαρχηγῶν. Ἀρκετοί Ἕλλη-
νες τοῦ Ἀϊβαλιοῦ ἦσαν παρόντες καί ἔπεσαν μαχόμενοι στά Δερβενάκια, στά
Ψαρά, στήν πολιορκία τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν, στή μάχη τοῦ Πέτα,
στήν Κάρυστο καί ἀλλοῦ. 

Τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του τό ἀφιερώνει ὁ Κόντογλου στόν Νεο-
μάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο ἀπό τό Πιτυός τῆς Χίου, ὁ ὁποῖος εἶναι γνωστός ὡς
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χιοπολίτης. Μαρτύρησε στίς Κυδωνίες στίς 26 Νοεμβρίου
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1807 μπροστά στά μάτια πολλῶν Χριστιανῶν. Ἡ βασανιστική ἐκτέλεση δι’
ἀποκεφαλισμοῦ ἔγινε σέ δημόσια θέα πρός παραδειγματισμόν. Ὁ Γεώργιος
στά νιᾶτα του εἶχε ἀλλαξοπιστήσει γιά νά γλυτώσει τήν φυλάκιση στήν Καβά-
λα. Εἶχε κλέψει... ἕνα καρπούζι ἀπό τουρκικό μποστάνι. Σέ μεγαλύτερη ἡλικία
ἀποφάσισε νά ἐπανέλθει στήν Ὀρθοδοξία καί ἔκανε δημόσια ὁμολογία πίστεως
μπροστά στόν Τοῦρκο ἱεροδικαστή τοῦ Ἀϊβαλιοῦ. Ἡ τιμωρία γιά Μουσουλμᾶνο
πού ἀρνεῖτο τήν θρησκεία του ἦταν ὁ θάνατος! Ὁ Κόντογλου καταγράφει τήν
συγκίνηση τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τίμησαν ὡς Ἅγιο τό
παλληκάρι πού μαρτύρησε γιά τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τέτοιοι Νεομάρτυρες,
ἄνδρες καί γυναῖκες, κράτησαν ψηλά τό ἑλληνορθόδοξο φρόνημα καί ἀπέτρε-
ψαν τόν μαζικό ἐξισλαμισμό τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.

Ἡ διαχρονική ἑλληνική συνείδηση καί ἡ ἀκλόνητη Ὀρθόδοξη Πίστη τῶν
Μικρασιατῶν ἐνέπνευσε τόν κυρ-Φώτη ἀπό τό Ἀϊβαλί ὅταν ἔγραφε τόν ἐπί-
λογο τοῦ βιβλίου του:

«Ἀκατάλυτη ἑλληνική φύτρα! Ποτές δέν θά ξεραθεῖς, ποτές δέν θά πεθά-
νεις! Ἀπό τό γέρικο καί τιμιώτατο κορμί σου πετιοῦνται ὁλοένα καινούργια
βλαστάρια πού γεύοντάς τα καί τ᾽ ἀγρίμια ἡμερεύουνε. Σέ κάθε καινούργια
γέννα σου χαίρεται ὁ κόσμος, μά οἱ ὀχτροί σου τά κράζουνε στερνοπαίδια, ὡς
πού δέν ἀργεῖς νά φέρεις ἄλλον δράκο στόν κόσμο, κι ἀποσβολώνουνται!».

Καί ἐμεῖς ἄς διδαχθοῦμε ἀπό ὅλα αὐτά καί ἄς προσευχηθοῦμε: Αἰωνία ἡ
μνήμη τῶν πολυαρίθμων Κυδωνιατῶν, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, πού ἀγωνίσθη-
καν μέ κάθε τρόπο γιά νά διαφυλάξουν τήν Χριστιανική Πίστη καί τήν ἑλλη-
νική συνείδηση ὑπό λίαν δυσχερεῖς συνθῆκες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, Τόμος Α΄: Λόγοι, ἐπιμέλεια Θεοδοσίου
Σπεράντζα, Ἀθῆναι 1971. 

Φώτη Κόντογλου: Τό Ἀϊβαλί ἡ Πατρίδα μου, ἐκδόσεις Μεταίχμιο, Ἀθήνα 2022.
Ἀγάπης Μολυβιάτη-Βενέζη: Τό Χρονικό των Δέκα Ἡμερῶν (Ἀϊβαλί-Κυδωνίες 1922),

ἔκδοση Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορικῶν Μελετῶν, Ἀθήνα 2018.

ΜΕΡΟΣ Α´. ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ
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