NEACONIO IN GREECE
LOZAN ANLAŞMASI İLE ZORLA GÖÇE TABİ TUTULANLARIN
YUNANİSTANDA YERLEŞİM YERLERİ
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STAVRO ANESTIDIS 2364
Sayın Bildirici,
Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim.
İlişikte, ilgilendiğiniz “Yeni Konya” ile ilgili sayfaları gönderiyorum.
Çalışmalarınızda daimi başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Stavro Anestidis
Atina
22.04.2015
Sayın Anestidis
Gönderdiğiniz değerli bilgileri aldım. Çok çok teşekkür ederim. Ben de sizinle tekrar
görüştüğüm için çok mutluyum. Yalnız ayrılırken telaştan unuttum bu “Yeni Konya”
hangi kente yakın?
Ayrıca size tekrar göndermeye söz verdiğim Sille resimleri Web sitemin Grekçe
bölümünde, sizin yardımcılar oradan kolayca indirebilirler.
www.mehmetbildirici.com

Grekçe bölüm içinde Sille

1998 ve 2014 yıllarında Atina’yı görmüş Akropol ve diğer kalıntılar arasında
gezinmiştim. Tabii eski Yunan uygarlığı tek kelime ile harika. Bu defaki gezi çok
yoğundu, Peloponnes yarımadasında oldu. Sunion’daki Posedion tapınağı konum
itibariyle de harika (Akropoli’den sonra en hoşuma giden). Olimpia inanılmaz ama çok
bakım ve restorasyon istiyor gibi.. Namea, Epidarius….
Kafamda tasarladığım Eski Yunan uygarlığını daha iyi anlamaya çalıştığımı
sanıyorum. Eserlerinin büyük bölümünü okuduğum, Plato’nun Akademisi yaklaşık
nerede? Umarım bu büyük filozofun mezarına da ulaşılır !!!!!!. Benim ders verdiğim
kurumda Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi idi.
Atina ve Yunanistan’dan çok ilginç bildiriler sunuldu. Bunlar kitap haline getirilecek.
Antik Megara üstüne daracık sokak dolu sonradan tamamen yeni yapılar kaplamış,
antik Megara toprak altında, bu yeni ve sevimsiz evler arasında derin bir kuyu ve
sarnıca ulaşılmış, onu gezerken Belediye Başkanı geldi, ona şöyle bir soru yönelttim.
Geleneğe göre Byzans komutasında bir grubun gelip Byzantion kentini kurmuşlardır
(İstanbul Eminönü) bu geleneksel bir bilgi midir bazı yazıt ve başka kanıtlar bunu
doğruluyor mu? Net bir bilgi olmadığı anlaşılıyor.
Aslında bu geziden dopdolu döndüm, ama fazla vaktinizi almak istemem….
Verdiğiniz Türkçe makaleyi okudum, ilginç
Tekrar teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyor, birlikte resmimizi
ekliyorum.

Stavros Anestidis ile Atina Küçük Asya (Anadolu Kütüphanesi) içinde

MEHMET BİLDİRİCİ 2373
efadyat@culture.gr
21.04.2015 Pireaus
Dear Chryssoulaki
I am the participant of the Cura Aquarum in 2015 Athens. I listened your paper about
Pireaus very carefully and I enjoyed.
After your speaking I want to learn one thing. My home town is Konya (Iconium) in
Turkey. I know that some Greek people (some of them Karamanlı, only Turkish
speakers) migrated to Greece after 1. World War and settled around a street called
“NEOICONIUM”. In 2 World War this street was bombed by German and later some
industrial buildings were constructed.
Dou you know something about this street and migrated people from Konya?
If you write something I will be very happy and thankful to you
With my wishes

Neoiconium
Dear Mehmet,
We know of two regions named Iconium:
1. a village in Karditsa -western Thessaly
2. the place Perama - in Piraeus
Unfortunately, we don't know any further details
Best Regards
Stella Chryssoulaki
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
Αλκιβιάδου 233,
Πειραιάς 185 36
Τηλ: +30 210 45 90 700 Fax: +30 210 41 80 921 Email: efadyat@culture.gr
Ephorate of Antiquities of West Attika, Pireus and Islands
233 Alkiviadou str.,
185 36 Piraeus
Tel: +30 210 45 90 700 Fax: +30 210 41 80 921 Email: efadyat@culture.gr
Από: Mehmet Bildirici <mehmetbildirici34@gmail.com>
Στάλθηκε: Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 2:44 μμ
Προς: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Θέμα: Neoiconium
Stella Chryssoulaki is the Director of Cultural Excavating in Piraeus
Stella Chryssoulaki Pire’de Kültürel Kazılarının Müdürü

03.06.2015
Dear Chryssoulaki
Thank you very much for your mail and the information about “Neoconium”. I will try
to learn more in the future.
Best regards
Mehmet Bildirici

Evangelia Balta <evangeliabalta@gmail.com>

EVANGELİA BALTA 2559
Dear Mehmet,
If I remember well you asked me to give some informations concerning the village
Neo Ikonion created by the refugees of Konya. Neon Ikonion is near to Sofades in
the region of Karditsa (Central Greece). There were in 1954 91 families intallated in
the ciftlik in one Jew (there is no name). Every villager had 112 dönüm, but the
quality of the toprak was not good. There was a school and one teacher for the
children but until 10 Oct of 1954 the school rested closed.
In another pages there is the information that in the village of Neo Ikonio, there were
some families from Celtek Köy. The inhabıtants of Neo Ikonıon before the date 1927
was ın Volos
Selam
Evangelıa Balta
Konya’dan göçen Konyalıların yerleştiği Neo İkonio Merkezi Yunanistan’da Karditza
bölgesinde Sofades yakınlarındadır. 1954 yılında burada bir Yahudiye ait çiftlik (isim
yok) Her aileye 112 dönüm toprak verilmiş ama toprağın kalitesi iyi değil. Bir okul ve
çocuklar için bir okul vardı. 1954 yılında okul kapanmış.
Diğer sayfalarda Neo Ikonio hakkında bazı aileler hakkında bilgiler var. Bu aileler
Çeltek köyden. Neo Ikonion’a yerleşen yerleşimciler 1927 yılından önce Volos’da idi.

Dear Prof. Balta
Thank you very much for your mail. They are very valuable for the history of Konya.
Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Karamanlılar konusundaki kitabınızı nasıl
edinebilirim. İnternet ortamında mümkün mü?
Hope to see you again at 18.11.2015 at Greek Embasy
Ben her nekadar antik çağı ve Konya’yı inceliyor isem de son toplantıdaki
konuşmalardan çok faydalandım. Büyük keyif aldım.
Selamlar saygılar
With my best wishes

THE TEXTS SENT BY ANEASTİDİS
ANESTİDİS TARAFINDAN DÖNDERİLEN DOKÜMAN

