
Μια μικρή αναφορά στις ρίζες μου  

Εργασία του Χρήστου Ξανθά  Γ2 

Η Σουλτάνα Βασίλογλου, η προ-προ γιαγιά μου, μαζί με τον γιο της, Ευστράτιο Βασίλογλου, ο προ-παππούς μου, ήρθαν από το ΒΕΛΕΤΛΕΡ, χωριό της ΠΡΟΥΣΑΣ. 

Εγκαταστάθηκαν στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας.  

Ο προ- παππούς μου Ευστράτιος Βασίλογλου είναι ο πατέρας του παππού μου Κωνσταντίνου Βασίλογλου, ο οποίος είναι ο πατέρας της μητέρα ς μου Μαρίας 

Βασίλογλου. 

Ο προ-παππούς μου ήταν παντρεμένος με την προ- γιαγιά μου Μαρία Ιωαννίδου, κόρη των προ-προ παππούδων μου Βασιλείου και Αννίκας Ιωαννίδη. Οι προ-

προ παππούδες μου ήρθαν κατατρεγμένοι από το ΚΙΟΥΜΚΙΟΙ ΝΙΚΑΙΑΣ και εγκαταστάθηκαν επίσης στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σουλτάνα  Βασίλογλου 

(η προ - προ γιαγιά μου) 

Βασίλειος Ιωαννίδης 

(ο προ-προ παππούς μου) 

Αννίκα Ιωαννίδου 

(η προ-προ γιαγιά 

μου) 

Μαρία Ιωαννίδου 

(η προ-γιαγιά μου)                                                                      

Ευστράτιος  Βασίλογλου 

(ο προ-παππούς μου ) 

Κωνσταντίνος  Βασίλογλου 

(ο παππούς μου) 



Η ιστορία του προ-προ παππού μου Βασιλείου Ιωαννίδη  

Η ιστορία του προ-προ παππού μου ξεκίνησε από τα Ραβένια Δωδώνης Ηπείρου. Παιδί πολύτεκνης φτωχής οικογένειας και μοναδικό αγόρι, 

αναζήτησε εργασία δίπλα στον θείο του που βρισκόταν στο ΚΙΟΥΜΚΙΟΙ ΝΙΚΑΙΑΣ. Αυτό ήταν ένα μικτό χωριό στην Μικρά Ασία, όπου κατοικούσαν 

Έλληνες και Τούρκοι.  

Ο θείος του ήταν άτεκνος και όταν απεβίωσε του άφησε την περιουσία του. Ο Βασίλειος κατάφερε να την αναπτύξει, αποκτώντας κτή ματα και 

καταστήματα. Παντρεύτηκε και έγινε πρόεδρος του χωριού. Απέκτησε τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια και ένα κορίτσι, την προ-γιαγιά μου, Μαρία 

Ιωαννίδου.  

Όταν ξεκίνησε η εκδίωξη των Ελλήνων χριστιανών στην περιοχή όπου διέμεναν, φίλοι του, οι οποίοι γνώριζαν ότι θα περάσει από εκεί ο τουρκικός 

στρατός, τον ενημέρωσαν δυο νύχτες πριν γίνει το κακό. Έχοντας τις γνωριμίες και την οικονομική δυνατότητα, μίσθωσε καράβι και ειδοποίησε 

τους Έλληνες χριστιανούς του χωριού του και των διπλανών χωριών να προετοιμαστούν για να εγκαταλείψουν το επόμενο βράδ υ τον τόπο που 

μέχρι τότε θεωρούσαν πατρίδα τους.  

Φτάνοντας στην Ανατολική Θράκη με τρένο εισήλθαν στα ελληνικά εδάφη.  

 

 

 

 


