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Δελτίο Τύπου

Περιοχές

Ηλεκτρονική καταγραφή προσφύγων
1ης 2ης 3ης και 4ης γενεάς
Σε ειδική σελίδα οι
ΜΝΗΜΕΣ
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ
επιχειρούν να
συλλέξουν ιστορικό
υλικό από απογόνους
Ελλήνων που έφυγαν ή
ξεριζώθηκαν από τις
πατρογονικές τους
εστίες στη Μ. Ασία και
εγκαταστάθηκαν στην
Ελλάδα ή οπουδήποτε
αλλού στον κόσμο,
κατά τον 19ο και τον
20ο αιώνα.
Τούτη η εργώδης και
σημαντική, κατά την
άποψή μας
προσπάθεια, τελεί υπό
την υψηλή Αιγίδα και
στήριξη της Ιεράς
Μητρόπολης
Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, του
Μουσείου
Προσφυγικού
Ελληνισμού, της
Ομοσπονδίας
Προσφυγικών
Σωματείων Ελλάδος,
της

Πανελλήνιας Ένωσης
Καππαδοκικών
Σωματείων.
Τα στοιχεία που
συλλέγονται θα είναι
στη διάθεση των
ερευνητών και
πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων του
παρόντος και του
μέλλοντος, οπότε και
προσπάθεια γίνεται να
καταγραφούν
αυθεντικά γεγονότα
από μαρτυρίες και
υλικό προτού αυτά
χαθούν στο διάβα του
χρόνου.
Σπουδαία θα θεωρηθεί
η συμμετοχή των
Ελλήνων της
διασποράς, μιας και ως
τώρα η οποιαδήποτε
αξιέπαινη προσπάθεια
καταγραφής έχει
περιοριστεί στον
Ελλαδικό χώρο.
Η προσπάθεια των
σελίδων ΜΝΗΜΕΣ είναι
μια καινοτομία που ως
κύριο σκοπό έχει να
καταστήσει τις

πληροφορίες αυτές
προσβάσιμες στο
ευρύτερο κοινό δίχως
δεσμεύσεις. Η
συνδρομή του κοινού
θεωρείται ανεκτίμητη.
Για την καταγραφή
αυτή ενδιαφερόμαστε
μόνον για ιστορικά /
στατιστικά στοιχεία
του ξεριζωμού από την
πατρική γη.
Η διεύθυνση email είναι
katagrafi.mnimes@gmail.com
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Ας καταγράψουμε
αυτά που σήμερα
γνωρίζουμε προτού
χαθούν:
 Από τους γονείς
μας
 Από τους
παππούδες και
τις γιαγιάδες μας

Μνήμες - Αλησμόνητες Πατρίδες
Για περισσότερες
πληροφορίες παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την
ηλεκτρονική μας διεύθυνση:
katagrafi.mnimes@gmail.com

απευθυνόμενοι στα ονόματα
Ιάκωβος Γαριβάλδης
(κάτοικος Αυστραλίας) ή
Σταύρος Ανθόπουλος
(κάτοικος Θεσσαλονίκης) -

Ταχυδρομική διεύθυνση P.O. Box 2343, Caulfield
Junction, Victoria 3161,
Australia.
Στηρίζουν την προσπάθεια
επίσης οι Σύλλογοι και
Φορείς: Σύλλογος
Καππαδοκών Μαυρολόφου
”Ο Άγιος Γεώργιος –
Τσαρικλί”, Λαογραφικός

Σύλλογος Θηριόπετρας ”Ο
Μέγας Βασίλειος”,
Πολιτιστικός Σύλλογος
Ν.Φλογητών, Σύλλογος
Αξενών Θεσσαλονίκης,
Αδελφότητα Προκοπιέων
Μακεδονίας Θράκης
“Όσιος Ιωάννης ο
Ρώσσος”...

 Από εμάς τους
ίδιους που
καταφτάσαμε
χάνοντας τα
πάντα
 Όχι άλλες
χαμένες πατρίδες

