
 

 
 

Δυο λόγια για το Σύλλογο 
 

Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Καβάλας «Μνήμη Μικράς Ασίας» ιδρύθηκε το 1997. 
Καταστατικός σκοπός του είναι η διατήρηση της μνήμης των προγόνων μας και των 
αλησμόνητων πατρίδων, η διαφύλαξη και προβολή των ζωντανών αξιών και των παραδόσεων 
του μικρασιατικού πολιτισμού.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο επιδιώκουμε την επικοινωνία με το προσφυγικό στοιχείο της 
περιοχής μας και καλλιεργούμε τους δεσμούς της κοινής καταγωγής με τους συντοπίτες μας 
που έχουν ρίζες στην Πόλη, στην Ιωνία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία και σ’ όλη τη 
Μικρά Ασία.   

Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα περίπου 420 ενεργά μέλη και μέσα από τις ποικίλες 
δραστηριότητές του προωθεί δημιουργικά ενδιαφέροντα, προάγει τον πολιτισμό και 
καλλιεργεί δεσμούς φιλίας και συντροφικότητας.  

Τους σκοπούς του Συλλόγου τους υλοποιούμε: Με τα τμήματα παραδοσιακού χορού 
και χορωδίας. Με το «Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού» της Καβάλας.  Με την 
εφημερίδα «Μνήμη» και άλλες εκδόσεις. Με τα ετήσια οδοιπορικά στις πατρίδες της 
Ανατολής. Με την καταγραφή προσφυγικών μαρτυριών. Με τις εκδηλώσεις μνήμης, τις 
παραστάσεις, τους εορτασμούς, τις αναβιώσεις εθίμων, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
δράσεις, τις εθελοντικές πρωτοβουλίες, τις εκδρομές, τις μικρασιάτικες βραδιές και τα 
γλέντια μας…  

Σημερινός πρόεδρος του Συλλόγου, από το Μάρτιο του 2009, είναι ο κ. 
Ζαχαρόπουλος Μανώλης. Προηγούμενοι πρόεδροι ήταν ο κ. Αποστολίδης Μάρκος (2007-
2009,   ο κ. Χατζηραφαηλίδης Αντώνης (2003-2007) και ο κ. Τσέτογλου Απόστολος (1997- 
2003). 

Τα γραφεία του Συλλόγου βρίσκονται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πυθαγόρας», 7ης 
Μεραρχίας 1, Καβάλα 654 03. Για επικοινωνία: Τηλ. και fax: 2510 243508 (γραφεία 
Συλλόγου) – 6945340340 (πρόεδρος Μανώλης Ζαχαρόπουλος) – 6978604150 
(αντιπρόεδρος Κυριάκος Λυκουρίνος) – 6948746343 (γραμματέας Σοφία Τσίγκου), 
6974086701 (ταμίας Κώστας Μανάφης). E-mail: mikrasiakavala@yahoo.gr – facebook: 
Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Καβάλας.  
 

Τμήματα Χορού 

Από της ιδρύσεώς του ο Σύλλογος διατηρεί τμήματα παραδοσιακού χορού 
ενηλίκων (σήμερα με 4 βαθμίδες), στα οποία διδάσκονται κυρίως χοροί των διαφόρων 
περιοχών της Μικράς Ασίας, αλλά και όλης της ελληνικής παράδοσης. Τα ανώτερα 
τμήματα εκπροσωπούν το Σύλλογο σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λειτουργούν 
επίσης και παιδικά χορευτικά (2 τμήματα, κατά ηλικία), που παίρνουν μέρος στις 
παραστάσεις και σε άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου.   
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Τμήμα Χορωδίας 

Από το 2005 λειτουργεί στο Σύλλογο Μικρασιατών Χορωδία αστικών και 
παραδοσιακών τραγουδιών, που κινείται κυρίως στο κλίμα της μικρασιατικής και της 
πολίτικης παράδοσης. Τα τελευταία χρόνια στο ρεπερτόριό της έχει ενταχθεί και το 
ρεμπέτικο τραγούδι, κυρίως το σμυρναίικο. Παίρνει μέρος σε χορωδιακές συναντήσεις και 
σε εκδηλώσεις του Συλλόγου.  

 
Βεστιάριο 

Για τις δραστηριότητές του ο Σύλλογος διαθέτει πλούσιο βεστιάριο με παραδοσιακές 
φορεσιές από την περιοχή Σμύρνης – παράλια Μικράς Ασίας (γυναικείες, ανδρικές και 
παιδικές, κοριτσιών και αγοριών), από το Μελί Ερυθραίας (γυναικείες), από τη Σίλη 
Ικονίου (γυναικείες), από τα Φάρασα Καππαδοκίας (ανδρικές) και αστικές των αρχών του 
20ού αι. (γυναικείες και ανδρικές). 
 

«Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού»  

Το Μάρτιο του 2009 ο Σύλλογός μας αποφάσισε να δημιουργήσει ένα «Μουσείο του 
Προσφυγικού Ελληνισμού» στην πόλη της Καβάλας. Ένα Μουσείο που θα κρατά ζωντανή 
τη μνήμη των πατρίδων της Ανατολής, τον ξεριζωμό και την προσφυγιά, τον αγώνα των 
προγόνων μας να ριζώσουν στη νέα πατρίδα τους και να αρχίσουν μια νέα ζωή. 

Από τότε έγιναν βήματα και άλματα: Εξασφάλιση στέγης και διευθέτηση του χώρου, 
απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού, εργασίες καταγραφής, φωτογράφησης, τεκμηρίωσης 
και συντήρησης του υλικού, εκατοντάδες δωρεές από μέλη και φίλους του Συλλόγου.  

Σήμερα έχει συγκεντρωθεί ένας μεγάλος πλούτος από ενδύματα, κεντήματα, εικόνες 
και είδη λατρείας, αντικείμενα καθημερινής χρήσης κ.ά., από παλαιά βιβλία, έγγραφα και 
φωτογραφίες. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας τα εμπιστεύτηκαν κι έβαλαν ο 
καθένας το δικό του μικρό ή μεγάλο λιθαράκι.  

Το Μουσείο, που παρουσιάσθηκε στην εκδήλωση της «Ημέρας Μνήμης 2012» στο 
κοινό της Καβάλας στις 22 Σεπτεμβρίου και εγκαινιάσθηκε την επομένη, στεγάζεται 
προσωρινά σε διαμέρισμα επί της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας 57, του οποίου η χρήση μας 
παραχωρήθηκε από μέλος του Συλλόγου. Δέχεται το κοινό από την Πέμπτη 15 
Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη, ώρες 6:00 – 9:00 το απόγευμα, καθώς και ομάδες, 
συλλόγους και σχολεία κατόπιν προσυνεννόησης.  

Τηλ. Επικοινωνίας: (γραφεία Συλλόγου 2510 243508) – (πρόεδρος Μανώλης 
Ζαχαρόπουλος 6945340340) – και  (έφοροι Μουσείου Εριφύλη Χίζαρη 6947023222 και 
Έλενα Ζαχαροπούλου 6937457121).  

 
 

Εκδόσεις 

1) Θέκλας Βαλσαμίδου – Αζάιζε, Γεύσεις με Άρωμα Ιωνίας, Καβάλα 2006 
(χορηγία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας).  

2) Θεοφάνη Μαλκίδη, Το Μικρασιατικό Ζήτημα σήμερα, Καβάλα 2009 (χορηγία 
Δ.Ε.ΚΕ. Καβάλας).  

3) Κατίνας Λαχουβάρη – Χατζηκωνσταντίνου, Δύσκολα Χρόνια. Από τη Σμύρνη 
στην Καβάλα – Στο Ορφανοτροφείο – Πόλεμος και Κατοχή, Καβάλα 2012.   

4) Από το Σεπτέμβριο του 2009 ο Σύλλογος εκδίδει τη «Μνήμη», τετραμηνιαίο 
έντυπο με 28 σελίδες (μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 11 φύλλα). Γράφεται από μέλη και 
φίλους του Συλλόγου και περιλαμβάνει θέματα ιστορίας, λαογραφίας και πολιτισμού από τις 
πατρίδες των προγόνων μας και από τις προσφυγικές κοινότητες της περιοχής μας, καθώς 
και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.  


