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«Tα χαΐρια μας εδώ, 'Ονείρατα της άκαυτης και
της καμμένης Σμύρνης', Αγγέλα Παπάζογλου»
(Γιώργου Παπάζογλου, Eπτάλοφος, 2003)
Date : 8 Μαΐου, 2006

Μία συγκλονιστική μαρτυρία με μνήμες μικρασιατικές, με μουσικές και αρώματα
εκείνης της εποχής. Μία αναβίωση του δράματος, αλλά και του μεγαλείου του
μικρασιατικού ελληνισμού. Ένας ανεκτίμητος θησαυρός γνώσης για τη Σμύρνη στα
χρόνια πριν από το '22, για τον ξεριζωμό των Ελλήνων, αλλά και για τους αγώνες
τους να εδραιωθούν στα χώματα της μητέρας πατρίδας, για το μεγαλείο της ψυχής
εκείνων που ρίζωσαν στην Κοκκινιά κυρίως αλλά και αλλού.
Είναι μερικά μόνο από όσα προσφέρει η ανάγνωση του βιβλίου του Γιώργη
Παπάζογλου «Ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης - Αγγέλα ΠαπάζογλουΤα χαΐρια μας εδώ», σε έκδοση του Ταμείου Θράκης, με την φροντίδα και επιμέλεια
της Εταιρείας μας.
Ο συγγραφέας, γιος του μεγάλου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου και της Σμυρνιάς
τραγουδίστριας Αγγέλας, καταφέρνει να καταδύσει στην ψυχή του Έλληνα, με ήθος
και ευγένεια, διασώζει τους καημούς και τις λαχτάρες ενός λαού σ' έναν αιώνα, τον
εικοστό, και φέρνει στο φως τα τιμαλφή και τα σπουδαία του λαού αυτού. Οι
ξεριζωμένοι της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας μαζεύτηκαν στην Κοκκινιά
κουβαλώντας μαζί τους έναν υψηλό πολιτισμό, αποδιδόμενοι στον ιερό αγώνα της
επιβίωσης και της δημιουργίας.
Το βιβλίο είναι μια ζωντανή προφορική μαρτυρία της Αγγέλας Παπάζογλου που
ισοδυναμεί με ιστορική καταγραφή. Οι διηγήσεις της μάνας του συγγραφέα
επιβεβαιώνουν την επικρατούσα άποψη ότι η Σμύρνη και η Μικρά Ασία λειτούργησαν
σαν μήτρα της μουσικής για τον Ελληνισμό.
Περιδιαβάζοντας στις σελίδες του είναι σαν να περπατάς στα χνάρια της ίδιας της
ιστορίας ενός μεγάλου κομματιού του Ελληνισμού, γεγονός στο οποίο οφείλεται
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προφανώς και η μεγάλη κυκλοφοριακή επιτυχία του βιβλίου που διατίθεται από όλα
τα βιβλιοπωλεία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες
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