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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020 
 

Με αφορμή τη σειρά Εξ Ανατολών των Εκδόσεων Μπαλτά, ο φιλόλογος Θοδωρής Κοντάρας, 

μελετητής του μικρασιατικού ελληνισμού και επιμελητής της σειράς Εξ Ανατολών, τον Φεβρου-

άριο του 2020 θα μας ξεναγήσει στον κόσμο και το περιεχόμενο των βιβλίων που κυκλοφόρησαν 

από τις εν λόγω Εκδόσεις αποκλειστικά με μικρασιάτικα θέματα.  

Στόχος των Εκδόσεων Μπαλτά είναι να φανεί η σπουδαιότητα του μικρασιατικού χώρου στη 

διαμόρφωση της εν γένει ελληνικής πνευματικής και υλικής παραγωγής και να κρατηθεί ως 

πολύτιμο κειμήλιο η ιερή μνήμη των ελληνικών πατρίδων της Μικράς Ασίας.    

Σπουδαίες μελέτες και μονογραφίες με θέματα όπως: ο Αθλητισμός στην Ιωνία, το Ρεμπέτικο της 

Σμύρνης, αλλά και το Κρομμυδόκαστρο της Σμύρνης, η Σύλλη του Ικονίου, καθώς και επανεκδόσεις 

σπάνιων και δυσεύρετων βιβλίων για τα Βουρλά και την Αγία Παρασκευή της ιωνικής Ερυθραίας, 

καθώς και το ιστορικό λεύκωμα Τα Καράμπουρνα της Ερυθραίας. Στην ίδια σειρά υπάγεται και το 

βιβλίο του Γιώργου Πουλημένου, Σμύρνη. Περιηγητικός οδηγός 1922 (που κυκλοφόρησε το 2019 και 

μας το παρουσίασε ο συγγραφέας τον περασμένο Δεκέμβριο).    

Στην ενότητα «επανεκδόσεις» συγκαταλέγεται και το εξαιρετικό –μοναδικό θα λέγαμε– σύγγραμμα 

του μαρτυρικού Πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ΄ Η Αρχισατραπία του Ικονίου. Ιστορική περιγραφή των επαρ-

χιών Καππαδοκίας και Λυκαονίας σύμφωνα με σπάνιο χάρτη του 1812 (εισαγωγή, απόδοση στα νεοελ-

ληνικά, σχόλια Τάκης Α. Σαλκιτζόγλου). Οι πληροφορίες και τα ιστορικά στοιχεία που κατόρθωσε να 

συγκεντρώσει ο τότε Μητροπολίτης Ικονίου (1803-1810) συμπληρώνονται με έναν εκπληκτικό χάρτη, 

ενώ τα σχόλια είναι πάρα πολύ βοηθητικά.   

Ένα σπουδαίο σύγχρονο περιηγητικό κείμενο, που μας ταξιδεύει στα χνάρια του μαρμαρινού ελληνι-

σμού, είναι το Το Μαρμαρένιο Νησί (η Προκόννησος στην Προποντίδα) του Ιωάννη Παπαχρήστου.  

Επίσης, ιστορικά μυθιστορήματα και συναρπαστικές βιογραφίες με πρωτόγνωρο περιεχόμενο, όπως Το 

Φάντασμα της Προύσας, Ο Αετός της Καππαδοκίας και Το Βασίλειο του Αργαίου (και αυτό για την Καπ-

παδοκία). Καταγραφές μαρτυριών, δοσμένες με τρόπο λιτό ή με «λογοτεχνικό» ύφος, όπως Το γράμμα 

του Ιωάννη Παγώνη, δημοτικού ιατρού των Βουρλών, Ο νονός μου ο Καλόγερος και οι Χαμένες γενιές, 

χαμένες αγάπες.  
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Χωρίσαμε το θέμα ως εξής: 

 

 

Μια πρώτη συνάντηση με τον 

Θοδωρή Κοντάρα, για τα 

εισαγωγικά, αλλά και για να 

πιούμε ένα ποτήρι κρασί για  

τη νέα χρονιά  

 

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Φεβρουαρίου, 

11:30-1:30 

 

Παρακαλούμε μόνο να δηλώσετε 

συμμετοχή 

 



ΕΞ  ΑΝΑΤΟΛΩΝ 

 

Δύο διαλέξεις με τον Θοδωρή Κοντάρα 

  

Θέμα: τα Μικρασιατικά (Καππαδοκία και Ικόνιο, Ερυθραία και Βουρλά κ.ά.),  

αλλά και τα Θρακικά,  

καθώς και το Μαρμαρονήσι στη Θάλασσα του Μαρμαρά (Προποντίδα) 

 

Την Τετάρτη 12 και 19 Φεβρουαρίου 2020 (το απόγευμα 6:30-9:00)   

Επανάληψη πρωινή την Πέμπτη 13 και 20 Φεβρουαρίου 2020 (11:00-1:30) 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ  ΕΓΚΑΙΡΩΣ  

 

 

>>>>> Θα βρείτε στο Πανόραμα τα βιβλία της σειράς εξ Ανατολών των εκδόσεων Μπαλτάς. Θα βρείτε 

όμως και τον σπουδαίο χάρτη της Ερυθραίας. Είναι αναρτημένος στην αίθουσα διαλέξεων. Τον φτιά-

ξαμε το 1997 με οδηγίες του Θοδωρή Κοντάρα, για την πανοραμική έκδοση Ερυθραία, ένας 

ευλογημένος μικρόκοσμος στην καρδιά της Ιωνίας (που έχει εξαντληθεί προ καιρού). Μπορείτε να το 

δείτε κι εδώ στο φωτ υλικό, αλλά στο Πανόραμα είναι μεγάλων διαστάσεων! Είναι μοναδικός.     

 
 
 

 

        
Από τον ναό της Αθηνάς στην αρχαϊκή Σμύρνη, 

το νεότερο Μπαϊρακλί στον μυχό του κόλπου της Σμύρνης, 550 π.Χ. 

 

 

 

 



Για Το Μαρμαρένιο Νησί του Ιωάννη Παπαχρήστου, έγραψε ο Νίκος Βατόπουλος στην εφημερίδα Η 

Καθημερινή (στις 07.03.2019)   

Επιστροφή στο Μαρμαρένιο Νησί 

          

Μνήμη από το παρελθόν της Προκοννήσου στην Προποντίδα 

Η αρχαία Προκόννησος, το νησί του Μαρμαρά, στην Προποντίδα, απέκτησε τον σύγχρονο βιογράφο 

της. Συστηματικός ερευνητής, ο Ιωάννης Παπαχρήστου, διδάκτωρ αρχαίας φιλοσοφίας στο Πανεπι-

στήμιο Χούμπολντ (Βερολίνο), ξεκίνησε για να ανασυστήσει βήμα βήμα την ιστορία της οικογένειάς 

του, που αναγκάστηκε να αφήσει τον Μαρμαρά το 1922. Οι οικογενειακές αφηγήσεις και οι παραι-

νέσεις του παππού του, Μιχαήλ Αναστασίου Μπόφιλου, έδωσαν την ώθηση στον Ιωάννη Παπαχρή-

στου να επιστρέψει στην οικογενειακή κοιτίδα, στο Μαρμαρένιο Νησί, και να οργανώσει, ψηφίδα τη 

ψηφίδα, το παρελθόν αλλά και το παρόν του τόπου. Με άξιους συνοδοιπόρους σε αυτό το δύσκολο 

εγχείρημα, με έρευνα σε αρχεία και κυρίως με επιτόπια περιήγηση, ο Ιωάννης Παπαχρήστου μας 

παρέδωσε τον καρπό των ερευνών του σε ένα βιβλίο.  

Με τίτλο «Το Μαρμαρένιο Νησί» (Περιηγήσεις στον Μαρμαρά της Προποντίδας), που κυκλοφόρησε 

από τις εκδόσεις Μπαλτά (στη σειρά «Εξ Ανατολών», που επιμελείται ο Θοδωρής Κοντάρας), το βι-

βλίο ακολουθεί την ημερολογιακή γραφή και δομή των παλαιών περιηγητών και μας παραδίδει ένα 

παλίμψηστο του τόπου. Η γεωγραφική ακρίβεια θυμίζει περιηγήσεις του 18ου αιώνα και η ψυχονοη-

τική συμμετοχή του συγγραφέα στο εγχείρημά του μας φέρνει στο σήμερα. Είναι εντυπωσιακό πόσα 

πράγματα μένει ακόμη να μάθουμε για τόπους κοντινούς αλλά αποκομμένους, τόπους που μας καλούν 

για μια εκ νέου γνωριμία, όπως το πανέμορφο Μαρμαρονήσι, που κάποτε είχε συμπαγή ελληνικό πλη-

θυσμό. Οι καιροί άλλαξαν, και ο Ιωάννης Παπαχρήστου μας δείχνει το είδος του νέου ερευνητή που 

κάνει το δικό του προσκύνημα με ψυχική ευρυχωρία και διάθεση κατανόησης.  
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Θυμίζουμε την ημερίδα για τη Σμύρνη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, 11:30-4:30  

Ομιλητής ο Αχιλλέας Χαντζηκωνσταντίνου 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε φίλους στη Βόρειο Ελλάδα, στέλνοντας και το pdf που έχετε ήδη λάβει    

Τρόποι συμμετοχής: στέλνοντας μέιλ στο info@apan.gr  ή  στα  τηλέφωνα  210- 72 19 825 (το 

Πανόραμα στην Αθήνα) ή 2310-272 830 (το ταξιδιωτικό γραφείο Voya Travel στη Θεσσαλονίκη, που 

έχει αναλάβει τη γραμματειακή βοήθεια) 

 


