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Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΙΩΝΙΑ»



Smyrna… Fire on morning of 14-9-1922



«ΙΩΝΙΑ» ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΜΚΕ

Ομήρου 5, 821 32 Χίος

τηλ.: (+30) 6985054300, 2271300411-12, e-mail: info@ionia-culture.edu.gr, www.ionia-culture.edu.gr

Σταλίκι Πολιτισμού 

στα κράσπεδα της Ευρώπης…

«ΙΩΝΙΑ»! 

Συμβολικός ο τίτλος. 

Μιλάμε για την Πατρίδα του φωτός, το λίκνο του πολιτισμού, 

γι’ αυτό που ορίζει, προπαντός, την πνευματική μας ταυτότητα. 

Μιλάμε γι’ αυτό που ο Ελύτης αποκαλεί «Μακρινή Μητέρα», «Ρόδο Αμάραντο» 

και ο Rimbaud «Αιωνιότητα». 

Μιλάμε για το ιστορικό σταυροδρόμι, όπου συναντήθηκαν ο Κερδώος 

με το Λόγιο Ερμή, για να ανοίξουν δρόμους της θάλασσας και της στεριάς, 

καινούργιες αγορές και νέες ευκαιρίες και μαζί να μεταλαμπαδεύσουν 

Φως, Γράμματα, Τέχνες, Παιδεία και Πολιτισμό 

στα τέσσερα άκρα της γης.
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Είμαστε 260 επίλεκτα μέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας, Σκηνοθέ-
τες, Πρέσβεις και άλλοι διαπρεπείς στο χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί, γενικά,   
που προσφέρουμε, αμισθί – στο πλαίσιο Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας – ποικιλώνυμες 
δράσεις στο ακριτικό Αιγαίο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές εντός και εκτός των «τειχών».  
Οι σκοποί του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ» ενσαρκώνονται, καταστατικά, 
στην άσκηση των 29 δραστηριοτήτων του (βλέπετε ιστοσελίδα μας).

Δημιουργήσαμε μια μοναδική Έκθεση στην Επικράτεια, χωρίς να επιβαρύνουμε το Δημόσιο 
ούτε ένα ευρώ, που αφορά στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
και Καταστροφή, με τίτλο: «ΣΜΥΡΝΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
(1919-1922)». 

Πρόκειται για Έκθεση, πρωτόγνωρη και μοναδική (κανένα Ίδρυμα δε «μνημονεύει» το γεγο-
νός), που περιλαμβάνει τους παρακάτω δέκα επιμέρους τομείς: 

1ος Τομέας: Έλληνες και Κοινωνικο-οικονομική ζωή της Σμύρνης πριν την Εκστρατεία του 1919. 

2ος Τομέας: Ελληνικός Τύπος της Σμύρνης πριν την εκστρατεία (1832-1922). 

3ος Τομέας: Αδημοσίευτες καρτ-ποστάλ που αφορούν στη Σμύρνη (1832-1922).

4ος Τομέας: Μουσική και τραγούδια της Σμύρνης και της Ερυθραίας, όπου πρωταγωνιστούσε το 
ελληνικό στοιχείο στο πέρασμα του χρόνου μέχρι σήμερα. 

5οςΤομέας: Επιστολές κορυφαίων Πολιτικών, Στρατιωτικών και Εκκλησιαστικών παραγόντων 
και φορέων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε τούτο το έπος και την τραγωδία. 

6ος Τομέας: Επιστολές στρατιωτικών και στρατιωτών από το μέτωπο, από την κόλαση του πολέ-
μου.

7ος Τομέας: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από το Μέτωπο και την κοινωνική ζωή στον εν λόγω 
τόπο και χρόνο.

8ος Τομέας: Ελληνικά Ταχυδρομεία (πολιτικά και στρατιωτικά), σφραγίδες, γραμματόσημα και 
επιστολές της εν λόγω εποχής. 

9ος Τομέας: Εκδηλώσεις Έκθεσης, όπως προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ για την εν λόγω επο-
χή: προβολή της ταινίας του Νίκου Κούνδουρου «1922», Ταινία του Ιστορικού 
και Πολιτιστικού Κέντρου «Μνήμες», «Έτσι χάσαμε τη Σμύρνη», καθώς και μιας 
σειράς αξιόλογων ελληνικών και ξένων ντοκιμαντέρ.

10ος Τομέας: Μαθήματα Ιστορίας από Ιστορικούς Καθηγητές Πανεπιστημίου, μέλη του Δι-
εθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ», που αφορούν στην εν λόγω 
εποχή, υποστηριζόμενα από οπτικοακουστικές πηγές άγνωρες μέχρι σήμερα. Το 
πρόγραμμα της διδασκαλίας θα αναρτηθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της 
Έκθεσης. 
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Η εν λόγω Έκθεση, φιλοδοξούμε να επισκεφθεί τα 4 νησιά του Αιγαίου: Χίος, Λέσβος, 
Λήμνος, Σάμος, όπου, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Δημάρχους – ο ενθουσιασμός τους 
και η αποδοχή τους είναι πρωτόγνωρη– θα συντονίσουμε την προβολή της σε αίθουσες που θα 
παραχωρηθούν από τους ίδιους ή, ακόμα και σε αντίστοιχες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η δι-
άρκειά της θα είναι δεκαπενθήμερη ανά νησί. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία στους 
κατοίκους  – μικρούς και μεγάλους, μαθητές και φοιτητές – να την επισκεφτούν και να διδαχθούν 
ποικιλότροπα. Άλλωστε, δεν πρέπει να διαλανθάνει της προσοχής μας το γεγονός ότι τα νησιά μας 
διατηρούν, ακόμα, χαίνουσες και αιμάσσουσες πληγές από την εν λόγω ιστορική εποχή, καθώς 
και ποικιλώνυμες μνήμες, αφού υπήρξαν από τα κύρια θέατρα επιχειρήσεων… Είναι και τούτο 
ένας από τους κύριους λόγους του μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου και των Τοπικών Αρχό-
ντων… Η Έκθεση θα επισκεφτεί, επίσης και τη Θεσσαλονίκη για 20 μέρες (λόγω μεγάλου 
πληθυσμού), με τελική κατάληξη την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστεί για άλλες 20 μέρες στο 
Ζάππειο.

Η εν λόγω Έκθεση χρειάστηκε πολύ χρόνο και πάθος, καθώς και τη συμμετοχή πολλών μελών 
του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ», κάτω από το συντονισμό των Καθη-
γητών Χρίστου Μπελλέ και Ιάκωβου Μιχαηλίδη, καθώς και του Σκηνοθέτη Γιάννη Σμα-
ραγδή. Μέσα στα λυγρά σύγνεφα των καιρών οι σκέψεις-πιστεύω και τα πυρακτωμένα «γιατί» 
μας συντρόφευαν και μας γιγάντωναν, ώστε να φτάσουμε σε ένα άριστο και ανέξοδο οικονομικά 
αποτέλεσμα.

– Γιατί, «Δεν κατοικούμε μια Χώρα, αλλά μια Γλώσσα και μια Ιστορία».

– Γιατί, «η Ιστορική Συνείδηση αποτελεί μαζί με την Εθνική Συνείδηση όψεις του ίδιου νομίσματος, 
αφού η αυτογνωσία από την πρώτη οδηγεί στη δεύτερη».

– Γιατί, «τα νησιά μας διατηρούν, ακόμα, χαίνουσες και αιμάσσουσες πληγές από την τραγωδία, 
καθώς και ποικιλώνυμες μνήμες, αφού υπήρξαν από τα κύρια θέατρά της».

– Γιατί, «πρέπει να ξαναδούμε πώς από το «Οίκαδε του 1920», φτάσαμε στην Κόκκινη Μηλιά 
του 1921 και από κει στην τραγωδία και καταστροφή του 1922, την καιόμενη Σμύρνη και το κύμα 
των 1,5 εκατομμυρίου ξεριζωμένων Ελλήνων προσφύγων». Η Ιστορία διδάσκει, άλλωστε, και με 
τις επιτυχίες της και με τις αποτυχίες της και με τα θετικά της και με τα αρνητικά της… Ίσως με τα 
δεύτερα περσότερο»…

– Γιατί… αναρίθμητα «γιατί» ενεργοποίησαν το μυαλό και τα χέρια μας για να χτίσουμε τούτη την 
Έκθεση.

 Ιάκωβος Μιχαηλίδης Γιάννης Σμαραγδής Χρίστος Στεργ. Μπελλές

 Καθηγητής Ιστορίας Α.Π.Θ. Σκηνοθέτης Καθηγητής Ιστορίας - Πρόεδρος Δ.Σ.
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Σμύρνη... με το μεγαλόπρεπο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής. Επρόκειτο για το ψηλότερο, σε πέντε 
επίπεδα, οικοδόμημα της πόλης. Κατασκευάστηκε το 1856 από τον αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Λάτρη. 

Ο ναός έγινε παρανάλωμα του πυρός που αποτέφρωσε την ελληνική συνοικία το Σεπτέμβριο του 1922...

Ημέρες Ελληνικές και Ορθόδοξες
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Καθημερινή εικόνα από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη. Μέρες γαλήνης και ευημερίας,
πριν τα λυγρά σύγνεφα της ιστορικής καταιγίδας σκεπάσουν τον ουρανό της…

Ημέρες ευημερίας και προόδου
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Ημέρες έπους

Αποβίβαση Ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, 2 Μαΐου 1919.

Ελληνική πυροβολαρχία ορειβατικού πυροβολικού σε πορεία - Ουσάκ.
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Ημέρες τραγωδίας

Η Σμύρνη στη δίνη της καταστροφής.

Τουρκικός στρατός διασχίζει την Προκυμαία, όπου βρίσκονται εγκαταλελειμμένα 
τα υπάρχοντα των Ελλήνων που σκοτώθηκαν ή που κατόρθωσαν να διαφύγουν.
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Μικρασιατική Εκστρατεία

Νικόλαος Πλαστήρας: ανείπωτη ώσμωση, σύνθεση «άνδρα» (με την αρχαιόστροφο έννοια), 
στρατιωτικού, Έλληνα, πατριώτη, ανθρώπου…

Χάρτης της Δυτικής Μικράς Ασίας.
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«Έκαστος εφ’ ώ ετάχθη»

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος (Καλαφάτης) 
(1867-1922).

Ο Ποιμενάρχης-Άγιος, που καταυγάζει Θεό και 
Ύπαρξη… Αρνήθηκε να εγκαταλείψει το ποίμνιό 
του, παρά τις άνωθεν προτάσεις να αποχωρήσει 
ασφαλής από τη Σμύρνη, επιλέγοντας, έτσι, μαρ-

τυρικό θάνατο, στις 27 Αυγούστου 1922…

O Τούρκος Στρατιωτικός Διοικητής Σμύρνης, 
Νουρεντίν πασά.
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Ο Νίκος Καρδασιλάρης είναι από τους 
σπουδαιότερους Έλληνες φιλοτελιστές, που 
η αγάπη του για τα γραμματόσημα άνθησε 
παιδιόθεν. Δημιούργησε πολλές συλλογές 
και έλαβε μέρος στις περισσότερες φιλοτελι-
κές εκθέσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Διετέ-
λεσε μέλος του Δ.Σ. της Φιλοτελικής Εταιρίας 
Αθηνών από το 1960, Πρόεδρος το 1964 και, 
στη συνέχεια, αναγορεύτηκε Επίτιμος Πρόε-
δρός της. Του απενεμήθησαν πολλά χρυσά 
και μεγάλα χρυσά μετάλλια, καθώς και 3 
grand prix. Έχει διατελέσει πολλάκις κριτής 
σε φιλοτελικές εκθέσεις. Τιμήθηκε, επίσης, 
και με πολλές μεγάλες διακρίσεις από διάφο-
ρα φιλοτελικά σωματεία της χώρας μας. Στις 
μεγάλες και ιδιαίτερες αγάπες του συγκατα-
λέγεται και η Ελληνική παρουσία (Ταχυδρο-
μεία, Σφραγίδες, Γραμματόσημα, Επιστολές) 
σε Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη, κατά 
την περίοδο 1919-1922.

TA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
(1919-1922)

Γραμματόσημα - Σφραγίδες - Επιστολές

Από το μεγάλο και πολυβραβευμένο Χιώτη Φιλοτελιστή

ΝΙΚΟ Μ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗ
στον οποίο ανήκει, εν πολλοίς και το εκθεσιακό υλικό
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Επιστολή 9 Μαϊου 1919

Από στρατιωτικό του 5ου Συντάγματος της Ι Μεραρχίας…
Πρωτοφανής η υποδοχή του στρατού και η «Εθνική τρέλα»…
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Επιστολικό Δελτάριο 16 Ιουλίου 1920

4η ημέρα καταλήψεως Αδριανουπόλεως…
Ταχυδρομημένο από Κάραγατς…
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Επιστολή 14 Ιουλίου 1921

Από στρατιωτικό του 11ου Συντάγματος…
Από το Αφιόν Καραχισάρ… από τον Πόλεμο…

Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Ω Ν  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Υ  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ο Υ
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Επιστολή 17 Αυγούστου 1921

Από στρατιωτικό του 43ου Συντάγματος …
Από το Καλέ Γκρότο… από τον Πόλεμο…

Ορατά τα λυγρά σύγνεφα από το μέλλον μιας ανείπωτης τραγωδίας…
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Η Βέρα Παπαδάκη γεννήθηκε στην 
Αμοργό, με καταγωγή από την Κρήτη 
και την Ικαρία. Σπούδασε μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κινηματο-
γράφο στο Παρίσι. Εργάσθηκε 25 χρόνια 
στη μέση εκπαίδευση και είναι φανατική 
συλλέκτρια παλαιών φωτογραφιών και 
καρτ-ποστάλ. Έχει εκδώσει δύο βιβλία: 
«Τα θαυμαστά ημερολόγια και οι εκδό-
τες τους» (έκδοση Αργύρη Βουρνά) και   
«ΑΙΓΑΙΟ εικόνα και ποίηση» (έκδοση 
Τροχαλία).  Ασχολείται με την ιστορική 
έρευνα και αρθρογραφεί στο περιοδικό 
«Συλλογές», καθώς και σε άλλα περιο-
δικά. Έχει πάρει μέρος και έχει βραβευ-
θεί σε πολλές πανελλήνιες εκθέσεις.

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

(1832-1922)

Από τη

ΒΕΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
στην οποία ανήκει το σχετικό εκθεσιακό υλικό
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΟΧΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 
«1922»

του Νίκου Κούνδουρου 
η προβολή της οποίας υπήρξε απαγορευμένη μέχρι το 1982, 

για λόγους διπλωματικούς και πολιτικούς.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης προβάλλεται η ταινία του μεγάλου Σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου «1922». Πρό-
κειται για μια από τις σπουδαιότερες και πολυβραβευμένες ταινίες του Ελληνικού Κινηματογράφου, που 
αναφέρεται στην πυρπόληση και καταστροφή της Σμύρνης, καθώς και το μαρτυρικό οδοιπορικό των Ελλή-
νων που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο από τα στρατεύματα του Κεμάλ, αλλά και τις ένοπλες 
ομάδες των Μουσουλμάνων.

H ταινία – παραγωγής 1978 – είναι βασισμένη στο βιβλίο του Ηλία Βενέζη: «Το νούμερο 31328». Για λό-
γους διπλωματικούς και πολιτικούς, η προβολή της υπήρξε απαγορευμένη μέχρι το 1982. 

Επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, απαγορεύτηκε η προβολή της, επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρ-
κίας διαμαρτυρήθηκε αναφέροντας ότι τέτοιες ταινίες δυναμιτίζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Κούνδου-
ρος, όμως, πήρε αντίγραφο του έργου, το οποίο προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης, το 1978, λαμβάνοντας 9 βραβεία, μεταξύ των οποίων: καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας 
(Νίκος Κακαβουδάκης), Α’ Ανδρικού (Βασίλης Λάγγος) και Α’ Γυναικείου ρόλου (Ελεωνόρα Σταθοπούλου).

Η ταινία είχε την ίδια τύχη και με τις κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου. Χάριν παραδείγματος, η θλιβερή 
ιστορία της λαθραίας κόπιας που στάλθηκε το 1982 στο Διεθνές Φεστιβάλ Βουδαπέστης: μισή ώρα πριν 
από την προβολή της, κατέφθασε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εντολή προς τον Έλληνα πρέ-
σβη να εμποδίσει την προβολή της ταινίας. Ο Έλληνας πρέσβης ζήτησε με τη σειρά του από το ουγγρικό 
υπουργείο Εξωτερικών να εμποδίσει την προβολή της ταινίας. Πράγμα που έγινε! Λίγο αργότερα, με πα-
ρέμβαση του Μικρασιάτη τότε υπουργού, Γιάννη Καψή, έλαβε τέλος η ομηρία της ταινίας και το Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου την παρέδωσε στον Νίκο Κούνδουρο. Ας σημειωθεί ότι με κοινή συμφωνία του 
σκηνοθέτη με το ΥΠΕΞ, η ταινία δεν θα έπρεπε να παιχτεί ποτέ – και ούτε έχει παιχτεί μέχρι σήμερα – στην 
ελληνική Θράκη.

Να είμαστε όλοι εκεί, στο βωμό της Ιστορικής και Εθνικής Συνείδησης, καθώς η Ιστορική και Εθνική 
Συνείδηση συνιστούν όψεις του ίδιου νομίσματος, αφού η αυτογνωσία που προκύπτει από την πρώτη οδη-
γεί στη δεύτερη. 
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Ένα, ακόμα, πλοίο γεμάτο γκρεμισμένα όνειρα και… «Βοήθα Θεέ»…

Οι Πρόσφυγες του ’22 άλλαξαν την όψη της Μυτιλήνης…
Μέσα σε 5 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή είχαν κτισθεί 2-3 Συνοικισμοί…

Η Λέσβος, η Χίος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπήρξαν 
οι κυματοθραύστες και τα καταφύγια της ανελέητης προσφυγικής λαίπαπας…
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Έιζα Τζένινγκς (Asa Kent Jennings, 1877-1933)
Ο Αμερικανός που έσωσε τις ζωές περσοτέρων από 350.000 Ελλήνων στη Μικρασιατική Κατα-

στροφή. Έδωσε την περιουσία του σε τούτη την υπόθεση και εκβίασε τις ελληνικές αρχές για να 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη διάσωση των προσφύγων. 

Αμερικανός μεθοδιστής πάστορας και μέλος της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων (Y.M.C.A. – Young Men’s 
Christian Association). Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από πολύ νέος (φυματίωση στη σπον-
δυλική στήλη, από 28 χρόνων, που του άφησε μόνιμα σωματικά προβλήματα), υπήρξε δραστήριος άνθρω-
πος με πολλαπλή κοινωνική δράση.

Το αποκορύφωμα της προσφοράς του ήταν η διάσωση περσοτέρων των 350.000 προσφύγων από τη 
Σμύρνη μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο Τζένινγκς με αποκλειστικά δικές του πρωτοβουλίες πέτυχε 
να ηγηθεί μιας τεράστιας προσπάθειας διάσωσης αμάχων, ερχόμενος, μάλιστα, σε επαφή και συνομιλία 
με τον ίδιο τον Κεμάλ Ατατούρκ, από τον οποίο απέσπασε την άδεια να οργανώσει τη διάσωση των μη 
μουσουλμανικών πληθυσμών της Σμύρνης. Ο Κεμάλ τού έδωσε 11 μέρες διορία να σώσει όποιους προ-
λάβει. Ο Τζένινγκς πλήρωσε ο ίδιος ναύλο σε ξένα πλοία για να μεταφέρουν πρόσφυγες με ασφάλεια. Σε 
κάποια τέτοια μεταφορά προς τη Μυτιλήνη είδε εκεί αγκυροβολημένο τον ελληνικό πολεμικό στόλο με 25 
πλοία. Θέλοντας να μεσολαβήσει για τη συμμετοχή του πολεμικού στόλου στην οργάνωση της εκκένωσης 
της Σμύρνης συνάντησε τη δυσθυμία του ελληνικού κράτους, το οποίο αρχικά δέχτηκε να αποστείλει 6 
σκάφη και στην πράξη έστειλε μόνο το θωρηκτό «Κιλκίς», με πλοίαρχο τον Ι. Ε. Θεοφανίδη. Μόνο αφού 
ο Τζένινγκς ουσιαστικά εκβίασε τον ίδιο τον πρωθυπουργό Νικόλαο Τριανταφυλλάκο, απειλώντας πως θα 
καταγγείλει διεθνώς την ελληνική κυβέρνηση για εγκληματική αδράνεια και ευθύνη για την επιφαινόμενη 
απώλεια αμέτρητων ζωών, δόθηκε η εντολή παρέμβασης του πολεμικού ναυτικού υπό την επίβλεψη του 
αμερικανικού στόλου της περιοχής και έσπευσαν τα 25 πλοία προς βοήθεια. Αυτό το γεγονός τού χάρισε 
τον άτυπο τίτλο του «ναυάρχου» του ελληνικού στόλου (των 25 πλοίων).

Για τα επίτευγματά του αυτά τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις του Ελληνικού Κράτους, το Σταυρό του 
Τάγματος του Σωτήρος και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας.
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«Μία τυπική οικογένεια που ανέβηκε στο πλοίο είχαμε δεκάδες σαν αυτούς, αλλά καθώς τελικά τους κα-
τεβάσαμε, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους»

Κείμενο γραμμένο πίσω από τη φωτογραφία, από αξιωματικό του πλοίου.
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Μεταφορά-στοίβαγμα προσφύγων από την Προκυμαία της Σμύρνης στα πλοία, με βάρκες.

Πρόσφυγες φθάνουν με πλοίο στον Πειραιά από τη Σμύρνη.

Άνθρωποι… «λάφυρα» πολέμου και φρίκης…
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Φρίκη… Φρίκη… Πόλεμος…

Η προσφυγιά ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία με πρώτα θύματα - αθώους ενόχους, τα παιδιά…
Ένα, ακόμη, παρεπόμενο του πολέμου, του πολέμου με τα ίδια συμπτώματα σχιζοφρένειας, 

όπου κι αν γίνεται, όποτε κι αν γίνεται, για ό,τι κι αν γίνεται, απ’ όποιους κι αν γίνεται…
(Φωτογραφία: Έλλης Σουγιουλτζόγλου)

Μια, ακόμα, χαροκαμένη Μάνα - Παναγιά της Προσφυγιάς…
(Φωτογραφία: Έλλης Σουγιουλτζόγλου)
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George Horton: Γεν. πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη, 1911-22

«Σ’ όλη την παγκόσμια Ιστορία ένα μόνο γε-
γονός μπορεί να συγκριθεί με την καταστρο-
φή της Σμύρνης και του χριστιανικού πληθυ-
σμού της από τους Τούρκους, να συγκριθεί 
ως προς την έκταση και την αγριότητα και 
ακόμη ως προς τα στοιχεία του τρόμου, της 
σκληρότητας και του ανθρώπινου πόνου. Το 
γεγονός αυτό είναι η καταστροφή της Καρ-
χηδόνας από τους Ρωμαίους. Υπάρχει, όμως, 
μια διαφορά: Στην Καρχηδόνα δεν υπήρχε 
στόλος χριστιανικών πλοίων που να παρατη-
ρεί μια σφαγή για την οποία υπεύθυνες ήταν 
οι κυβερνήσεις τους. Στην Καρχηδόνα δεν 
υπήρχαν αμερικανικά αντιτορπιλικά. (…) 
Το πιο έντονο αίσθημα που αποκόμισα από 
τη Σμύρνη είναι το αίσθημα της ντροπής που 
ανήκω στο ανθρώπινο γένος». 
Η ένυλη κραυγή του αυτόπτη μάρτυρα G. Horton
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ΣΜΥΡΝΗ:
Έπος - Προδοσία - Τραγωδία… 

Άρθρο: του Χρίστου Στεργ. Μπελλέ

Η Ιστορία είναι επιστήμη, τη βάση της οποίας αποτελεί η έρευνα των πηγών (πρωτογενών και δευτερο-
γενών) με σκοπό την αντικειμενική καταγραφή των γεγονότων, που με τη σειρά της θα γίνει το αναγκαίο 
και απαραίτητο εφαλτήριο για τη σωστή τους ερμηνεία. Ο ιστορικός εκτελεί – κι επιβάλλεται να εκτελεί 
– Ιστορική Αποστολή και όχι διατεταγμένη εθνική, υπερεθνική, ιδεολογική ή κομματική. Η Ιστορία δε 
γράφεται σε διπλωματικά γραφεία ούτε σε σαλόνια των ποικιλώνυμων ελίτ και των κομμάτων, γιατί τότε 
δε θα μιλούσαμε για Ιστορία, αλλά για διπλωματία, προπαγάνδα, μανιφέστο,  μυθοπλασία. Αποτελεί λά-
θος ασύγγνωστο να διαφοροποιούμε την ιστορική από την εθνική συνείδηση, αφού αποτελούν 
όψεις του ίδιου νομίσματος, αφού η αυτογνωσία που προκύπτει από την πρώτη οδηγεί στη δεύτερη… 
Άλλωστε, δεν κατοικούμε μια χώρα… κατοικούμε μια Γλώσσα και μια Ιστορία…

Και εδώ, μιλώντας με όρους Ιστορίας, λέμε απερίφραστα πως η ήττα της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
δε συνέβη στο «Μέτωπο», αλλά οργανώθηκε και συντελέστηκε στην Αθήνα, δια χειρός της 
Πολιτικής Τάξης.

Ένα από τα άγνωστα κεφάλαια της μικρασιατικής τραγωδίας υπήρξε η απαγόρευση εξόδου του ελ-
ληνικού πληθυσμού, από την Κυβέρνηση Γούναρη – Πρωτοπαπαδάκη. Από τις αρχές του 1922 είχε 
αρχίσει να συζητιέται, στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, η εκκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό 
στρατό. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να απαγορεύσει στον Ελληνικό πλη-
θυσμό να εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία. 

Η απόφασή της ενσαρκώθηκε στο Νόμο 2870/1922, που ψηφίστηκε «ομοφώνως» στη συνεδρίαση της 
14ης Ιουλίου 1922 και υπογράφηκε στις 16 Ιουλίου 1922 από το βασιλιά Κωνσταντίνο και τον Λουκά 
Κανακάρη Ρούφο. Δύο μέρες αργότερα ετέθη επ’ αυτού «η μεγάλη του κράτους σφραγίς» με την υπο-
γραφή του Δημητρίου Γούναρη, υπουργού Δικαιοσύνης. Άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην 
«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» στις 20 Ιουλίου, αριθμός φύλλου 119.

Το πρώτο άρθρο του Νόμου αναφέρει: «Απαγορεύεται η εν Ελλάδι αποβίβασις προσώπων ομαδόν αφι-
κνουμένων εξ αλλοδαπής, εφόσον ούτοι δεν είναι εφοδιασμένοι δια τακτικών διαβατηρίων νομίμως τεθεω-
ρημένων». Τα υπόλοιπα άρθρα περιγράφουν τις τιμωρίες που θα υφίστανται οι παραβάτες.

Μετά την κατάρρευση του Μετώπου και 5 ημέρες πριν ο κεμαλικός στρατός μπει στη Σμύρνη (μπήκε στις 
8 Σεπτεμβρίου), ο Αρμοστής της Ελλάδας στην Ιωνία, Αριστείδης Στεργιάδης, αποστέλλει στην ελλη-
νική κυβέρνηση τηλεγράφημα, όπου θεωρώντας δεδομένη την καταστροφή της Σμύρνης, κάνει κάποιες 
προτάσεις. Μια απ’ αυτές είναι: «Εγκρίνετε εμποδισθώσι αναχωρήσωσι Έλληνες Μικρασιάται δι’ Ελλάδα, 
ακόμα, και όταν είναι εύποροι δυνάμενοι αναχωρήσωσι με συνήθη ταχυδρομικά ατμόπλοια». Η Κυβέρνηση 
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υιοθετώντας αυτή την πρόταση την ίδια ημέρα, με υπογραφή του Πρωθυπουργού Πρωτοπαπαδάκη, απαντά: 
«Εις απάντησιν της υπ’ αριθμό 2873, συμφωνούμε μεθ’ υμών». (Η σχετική αλληλογραφία στο Αρχείο του 
Υπουργείου).

Στο ίδιο κλίμα και ο διάλογος Παπανδρέου-Στεργιάδη, που παραθέτει ο ιστορικός  Γρηγόρης Δαφνής. 
Όταν ο Στεργιάδης ανακοίνωσε στο νεαρό τότε πολιτικό Γεώργιο Παπανδρέου την επερχόμενη καταστρο-
φή, δέχθηκε την ερώτηση: «Γιατί δεν ειδοποιείτε τον κόσμο να φύγει»; Καταπέλτης η απάντηση του Έλλη-
να αρμοστή: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν 
τα πάντα».

Στην ίδια τροχιά και η αποστροφή του πρίγκιπα Ανδρέα, σε επιστολή του προς τον Ιωάννη Μεταξά: 
«Απαίσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων… Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσωμεν την 
Σμύρνην εις τον Κεμάλ δια να τους πετσοκόψη όλους αυτούς τους αχρείους»… Παρεμπίπτον: Ο Μεταξάς 
χαρακτήριζε την επέμβαση στη Μικρά Ασία Αποικιοκρατικό Πόλεμο και όχι Απελευθερωτικό. 

Αλήθεια, γιατί όλα αυτά; Εδώ χρειάζεται πολλή συζήτηση που, όμως, το απόσταγμά της δε θα πάψει να 
καταυγάζει τη μεγάλη ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, του παλαιοκομματισμού, οι οποίοι φοβήθη-
καν σφόδρα ότι, αν ενσωματωθεί στον ελληνικό κρατικό κορμό η Μικρά Ασία θα έχαναν την 
πολιτική ηγεμονία, ουσιαστικά. Τα συνθήματα περί «μικράς, αλλά εντίμου Ελλάδος» καθώς και τα 
«οίκαδε», εξακτινώνουν τους φόβους τους. Και έτσι, χάθηκε το όνειρο να καταστεί η Ελλάδα μεγάλη    
ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, αυτό που φιλοδοξεί και επιδιώκει σήμερα η Τουρκία.

Αριστείδης Στεργιάδης. Αρμοστής της Ελλάδος στην Ιωνία.



26

H ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ
Οι κατηγορούμενοι ήταν  8, αλλά η Ιστορία μπροστά στο απόλυτο αγαθό της ζωής  και το ύψιστο των αξιωμάτων, 
διάλεξε τρόπο να καταυγάσει και να διδάξει ποικιλότροπα… (Οι πρώτοι 6 καταδικάσθηκαν εις θάνατον και εκτελέ-
σθηκαν, άμεσα, στο Γουδή (15 Νοεμβρίου και ώρα 07:15, ο στρατηγός και πρόεδρος του Έκτακτου Στρατοδικείου, 
Αλέξανδρος Οθωναίος, διαβάζει την ετυμηγορία του Δικαστηρίου και 11:27 λαμβάνει χώρα η εκτέλεση )…
Οι δύο τελευταίοι καταδικάσθηκαν εις «ισόβια δεσμά»…

1. Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 1921-1922
2. Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός το 1922
3. Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός το 1922 (για μερικές ημέρες μόνο) και υπουργός Εσωτερικών το 1922
4. Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη
5. Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη
6. Γεώργιος Χατζανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης
7. Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη
8. Ξενοφών Στρατηγός, υποστράτηγος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη
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ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Γιάννης Σμαραγδής / Ιάκωβος Μιχαηλίδης / Χρίστος Μπελλές 

Ο Σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής - Σπούδασε σκηνοθεσία στην Ελλάδα και στο Παρίσι. Με 
την πρώτη του ταινία μικρού μήκους «Δύο τρία πράγματα...» (1972) απέσπασε το 1ο βραβείο στην 
Ελλάδα και διάκριση στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ και του Καναδά. Έχει σκηνοθετήσει επιτυχημέ-
νες τηλεοπτικές σειρές: «Σιγά η Πατρίδα Κοιμάται...», «Χατζημανουήλ», «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», 
ντοκιμαντέρ και δοκίμια: «Σπύρος Λούης», «Όπερα των Σκιών» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 
Εκτός από πολλά κρατικά και διεθνή βραβεία, τιμήθηκε στους Δελφούς με το «Βραβείο Σοφίης» 
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ταινία του «El Greco» και στη Ρώμη με το βραβείο «GIUSEPPE 
SCIACCA 2008» Καλύτερου Σκηνοθέτη στον κόσμο. Σημαντικότερες μεγάλου μήκους ταινίες του: 
«Καβάφης», «El Greco», «Ο Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι» και «Καζαντζάκης», απέσπασαν πολλά βρα-
βεία σε διεθνή φεστιβάλ.
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Ο Καθηγητής-Ιστορικός, Ιάκωβος Μιχαηλίδης υπηρετεί ως Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας στο ΑΠΘ. Είναι προϊστάμενος του Ερευνητικού Κέντρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών και μέλος πολλών ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων και οργανώσεων, όπως 
το ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο Ιστορίας Clioh/Cliohnet. Ήταν ιστορικός σύμβουλος (μαζί με τον κα-
θηγητή Θάνο Βερέμη) της τηλεοπτικής σειράς του ΣΚΑΙ «1821», του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Twice a 
Stranger» που προβλήθηκε από την τηλεόραση της ΝΕΤ και του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η δεκαετής 
εξόρμηση της Ελλάδας 1912-1923», το οποίο προβλήθηκε από το Cosmote History. Έχει, επίσης, 
επιμεληθεί τα ιστορικά αφιερώματα του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ 100,3 με θέμα τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους, την Μικρασιατική Εκστρατεία, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο.

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Γιάννης Σμαραγδής / Ιάκωβος Μιχαηλίδης / Χρίστος Μπελλές 
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Ο Κακθγθτισ Ιςτορικόσ, Χρίςτοσ τεργ. Μπελλζσ, πζρα από το πανεπιςτθμιακό του ζργο
λειτοφργθμα ζχει εργαςτεί ςε διευκυντικζσ κζςεισ και ωσ ςφμβουλοσ, ςε κζματα που αφοροφν ςτθν  
Ιςτορία, τθν Ραράδοςθ, τον Ρολιτιςμό, τθν Ραιδεία. Υπιρξε Ρρόεδροσ τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ 
Ιςτορικισ Βιβλιοκικθσ «Κοραισ». Είναι Ρρόεδροσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του «Διεκνοφσ Κζντρου 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ «ΙΩΝΙΑ» κακϊσ και  του Ελεφκερου Ρανεπιςτθμίου «Ιωνία». Ζχει ζνα 
μεγάλο ςυγγραφικό ζργο: 11 πρωτότυπεσ διεκνϊσ ιςτορικζσ μονογραφίεσ, βιβλία, αξιόλογεσ 
μελζτεσ και πολλά επιςτθμονικά άρκρα ςε ςπουδαία και ζγκριτα περιοδικά, ελλθνικά και ξζνα. Ζχει 
8 πολυβραβευμζνεσ ποιθτικζσ ςυλλογζσ (Άρκυεσ, Φρυκτωρία, Χιμαιρικό ςεργιάνι, Αίμα πινελιά, 
Γνόφοσ, Κμεροσ, Δθιάνειρα, Διοτίμα). Για το «ΙΜΕΟΣ», απζςπαςε το 1ο Ρανευρωπαϊκό Βραβείο 
Ροίθςθσ.

Ο Καθηγητής-Ιστορικός, Χρίστος Στεργ. Μπελλές, πέρα από το πανεπιστημιακό του έργο-λει-
τούργημα έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις και ως σύμβουλος, σε θέματα που αφορούν στην 
Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισμό, την Παιδεία. Υπήρξε Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστο-
ρικής Βιβλιοθήκης «Κοραής». Είναι Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του «Διεθνούς Κέντρου Παι-
δείας και Πολιτισμού «ΙΩΝΙΑ», καθώς και  του Ελεύθερου Πανεπιστημίου «Ιωνία». Έχει ένα μεγάλο 
συγγραφικό έργο: 11 πρωτότυπες διεθνώς ιστορικές μονογραφίες, βιβλία, αξιόλογες μελέτες και 
πολλά επιστημονικά άρθρα σε σπουδαία και έγκριτα περιοδικά, ελληνικά και ξένα. Έχει 8 πολυβρα-
βευμένες ποιητικές συλλογές (Άρκυες, Φρυκτωρία, Χιμαιρικό σεργιάνι, Αίμα πινελιά, Γνόφος, Ίμερος, 
Δηιάνειρα, Διοτίμα). Για το «ΙΜΕΡΟΣ», απέσπασε το 1ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ποίησης.

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Γιάννης Σμαραγδής / Ιάκωβος Μιχαηλίδης / Χρίστος Μπελλές 



Σχεδιασμός και Επιμέλεια Προγράμματος: Χρίστος Στεργ. Μπελλές
Διόρθωση κειμένων: Υπατία Μαμμά

Ομήρου 5, 1ος όροφος, 821 32 Χίος

τηλ.: (+30) 6985054300, 2271300411-12 • e-mail: info@ionia-culture.edu.gr 

web site: www.ionia-culture.edu.gr •  Ιωνία Διεθνές Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού

Επικοινωνία με Πρόεδρο: τηλ.: (+30) 6936882030, 2271300412 • e-mail: chbelles@gmail.com 
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