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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

*Το κείμενο αυτό αφορά βιώματα του προπάππου μου Χαράλαμπου 

Αγιάννογλου, από τη Μικρασιατική καταστροφή. Τις πληροφορίες τις 

συγκέντρωσα απόσημειώσεις του παππού  μου Ιωάννη Αγιάννογλου*  

 

Ο προπάππους μου ονομαζόταν Χαράλαμπος Αγιάννογλου, του Γιουβάνταη (Γιάννης 

ο παληκαράς) και καταγότανε από την Καισαρεία της 

Καππαδοκίας. Ασχολούταν με το εμπόριο και το 

μικρεμπόριο από παιδί. Τα παιδιά σαν τον 

προπάππου μου με τους λεγόμενους «ταβάδες», 

πουλούσαν ψιλικά όπως τσιγάρα, τσακμακόπετρες, 

φυτίλια, κορδόνια, κουτάλια, πιρούνια και άλλα είδη 

στους Τουρκομαχαλάδες και περισσότερο στα 

τουρκικά στρατόπεδα.  Οι Έλληνες περίμεναν τον 

ξεσηκωμό που θα οδηγούσε στη διάλυση της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας και έτσι τα παιδιά αυτά, 

επειδή  έρχονταν σε επαφή με το τουρκικό μέτωπο, 

είχαν αυτιά και μάτια ανοιχτά και έδιναν αναφορά 

στους δημογέροντες και αυτοί με τη σειρά τους στο 

ελληνικό προξενείο. 

Και αυτή η μέρα δεν άργησε να έρθει..…Με την 

περιστασιακή και κατά τα συμφέροντα τους υποστήριξη  των μεγάλων δυνάμεων 

(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία) αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στα παράλια της 

Μ. Ασίας τονώνοντας το φρόνημα των Ελλήνων και τρέποντας σε φυγή τους 

Τούρκους. Σημαίες καταχωνιασμένες για χρόνια στα μπαούλα ανέμιζαν και πάλι στη 

Μικρά Ασία. 

Τα προβλήματα στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας έριξαν τον 

μέχρι τότε αήττητο ελληνικό στρατό στην παγίδα του Κεμάλ με μοιραία συνέπεια, 

λόγω της αδυναμίας ανεφοδιασμού και της μεταστροφής της πολιτικής των μεγάλων 

δυνάμεων, την ήττα του ελληνικού στρατού και την άτακτη υποχώρηση του. Μαζί 

βέβαια με τον Ελληνικό στρατό που προδομένος (και όχι νικημένος) από ανίκανους 

κομματικούς και στρατιωτικούς ηγέτες, ακολουθούσαν πανικόβλητοι και οι Έλληνες 

της Μ. Ασίας για να σωθούν από το μένος των Κεμαλικών και την εκδικητικότητα των 

μέχρι τότε φοβισμένων Τούρκων. Δυστυχώς το μίσος των Ισλαμιστών αλλά και η 

επιθυμία διαρπαγής των Ελληνικών περιουσιών, μιας και όλες οι παραγωγικές πηγές, 

ο πλούτος και το εμπόριο της χώρας ελέγχονταν από τους Έλληνες, οδήγησαν σε 

πραγματική γενοκτονία όσων δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στα παράλια. Κάποιοι από 

αυτούς κατάφεραν με μύρια βάσανα και αγωνίες να περάσουν στις απέναντι ελληνικές 

ακτές με οποιοδήποτε μέσον, ενώ οι στόλοι των «δήθεν» συμμάχων παρακολουθούσαν 

απαθείς τον εξανδραποδισμό.  

Μέσα από αυτές τις δυσκολίες κατόρθωσε και η οικογένεια του προπάππου μου να 

περάσει αρχικά στην Κρήτη με ένα «καρυδότσουφλο». Δυστυχώς την εποχή εκείνη η 

Κρήτη δεν μπορούσε να θρέψει ούτε τα παιδιά της και έτσι με την πρώτη ευκαιρία 

πέρασαν στον Πειραιά, όπου και άνοιξαν ένα καφενείο στο λιμάνι. Αλλά πάντα στην 

καρδιά τους, ειδικά το πρώτο διάστημα, φώλιαζε η ελπίδα της επιστροφής. Όταν με 

τον καιρό η ελπίδα αυτή έσβησε, αναζήτησαν ένα τόπο που να μοιάζει σε γεωφυσικά 



και γεωλογικά χαρακτηριστικά με την πατρίδα τους. Και σαν τέτοιο τόπο, ο προπομπός 

της οικογένειας «μπάρμπα Χατζής», βρήκε την Καρατζόβα που είχε μαύρα παχιά 

χώματα και άφθονα νερά. 

Ο πρώτος καιρός της εγκατάστασης είτε στον Πειραιά, είτε στην Κρήτη, ακόμα και 

στην Καρατζόβα ήταν δύσκολος και ήρθαν αντιμέτωποι με την καχυποψία και πολλές 

φορές και την εχθρότητα των ντόπιων. Με το πέρας του χρόνου όμως με τις γνώσεις, 

την εργατικότητα, τη φιλοτιμία και τη δημιουργικότητά τους κατάφεραν να κερδίσουν 

την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των ντόπιων και να συνδράμουν και οι ίδιοι στην 

προκοπή της πατρίδας. 

 

Κιοσέ Ευαγγελία, Β2 

 


