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...Κι εκείνη την κραυγή

βγαλμένη από τα παλιά νεύρα του 

ξύλου

Γιατί την είπες φωνή πατρίδας;

(Γιώργος Σεφέρης)

Η Μικρασιάτικη καταστροφή
Της συναδέλφου Δώρας Παινέζη-Κωνσταντινίδου

97 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την 
Μικρασιατική Καταστροφή. Τώρα πια δεν 
υπάρχουν επιζώντες. Κι αν σώζονται οι 

πληροφορίες είναι η αγάπη των ξεριζωμένων, 
για τους δικούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, 
για τις γειτονιές και τους μαχαλάδες, τις παιδικές 
μνήμες από τα σχολεία, τα παρθεναγωγεία, τους 
εμβληματικούς δασκάλους, τους συντρόφους στα 
παιχνίδια, τις μνήμες της πατρογονικής γης, τις 
μυρωδιές των μπαξέδων με τους βασιλικούς και 
τους κατηφέδες, τις νοστιμιές που μοσχοβολού-
σαν και έτερπαν τους ουρανίσκους, τα παραμύθια 
της γιαγιάς για τα περασμένα μεγαλεία…

Η Σμύρνη ήταν το κέντρο όλων, σήμερα είναι 
η εστία όλων των χαμένων αξιών. Ένας μέγιστος 
εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η 
κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών και πολιτισμών.

Από τους 370.000 κατοίκους της πόλης, οι 
165.000 ήταν Έλληνες. Το ελληνικό στοιχείο, δι-
άσπαρτο σε όλο το μήκος και το πλάτος της Ανα-
τολίας μακροημέρευε κυρίως στην κοσμοπολίτικη 
Σμύρνη. 

Οι δε άνθρωποι που ζούσαν εκεί, Τούρκοι, Αρ-
μένιοι, Εβραίοι, Λεβαντίνοι, ήξεραν όλοι να μιλούν 
ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα είχε γίνει “η γλώσσα 
των εμπόρων και της καλής κοινωνίας”. Η μουσι-
κή και τα τραγούδια ήταν πολύ έντονα στοιχεία σε 
καφενέδες, μπακαλοταβέρνες, γάμους και βαφτί-
σεις με τους οργανοπαίχτες να αποκαλούνται παι-
χνιδιάτορες και τα μουσικά όργανα, παιχνίδια. Στα 
μαγαζιά του Φραγκομαχαλά οι ντόπιοι έβρισκαν 

παιχνίδια όμορφα και κουρντιστά, “από παραδεί-
σια φτερά για τα μαλλιά των γυναικών μέχρι σκαρ-
πίνια για Σταχτοπούτες”. (Πηγή: heatrecomments.
weebly.com)

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η εύφο-
ρη γη της Ιωνίας πάντα ήταν «μήλον της έριδος» 
για τα προϊόντα της, την σταφίδα, τα σύκα, τον κα-
πνό, το λάδι, το βαμβάκι, προϊόντα που ταξίδευαν 
στα πέρατα της γης, πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη 
και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων 
που τα διαχειρίζονταν, αφού τάιζαν τους Τούρ-
κους αξιωματούχους, με το απαραίτητο μπαξίσι. Ο 
πλούτος που συσσώρευαν οι υπόδουλοι Έλληνες, 
με τα εργοστάσια, τα μεταλλεία, τις αμύθητες πε-
ριουσίες που συγκέντρωσαν πάππου προς πάππο 
δεν μαζεύτηκαν τυχαία. 

Ο υπόδουλος δουλεύει το μυαλό του τρεις φο-
ρές περισσότερο από τον κατακτητή. Μορφώνε-
ται, διαβάζει και τα καταφέρνει να χειραγωγεί τον 
Τούρκο. Έτσι οι Έλληνες στέλνουν τα παιδιά τους 
στα ονομαστά ιδιωτικά σχολεία της Σμύρνης όπως 
π.χ. «Το Ομήρειον» όπου διδάσκονται έξι γλώσσες 
(ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά 
και αρμένικα), θρησκευτικά, φιλοσοφικά, γραμμα-
τολογία (αρχαία και νέα), μαθηματικά, ιστορία, γε-
ωγραφία, φυσική, χημεία, φυσική ιστορία, κοσμο-
γραφία, μουσική, φωνητική, χορός, ιχνογραφία, 
εργόχειρα και γυμναστική. Γίνονται επιστήμονες 
σπουδασμένοι στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
γίνονται αφεντικά και λογαριάζουν την εξουσία 
όσο της αξίζει. Με όπλο το μπαξίσι, κλιμακούμε-



13

νο ανάλογα με το αξίωμα του Τούρκου κάνουν τις 
δουλειές τους και είναι όλοι ευχαριστημένοι. 

Αυτό όμως οι αποικιοκράτες της Δύσης δεν 
μπορούσαν να το ανεχθούν. Οι Γερμανοί, πρώτοι 
και καλύτεροι, άρχισαν το παιχνίδι της διαβολής 
των Ελλήνων και των Αρμεναίων, στην Τουρ-
κία. Η Τράπεζα Ντόυτσε Παλαιστίνιαν Μπανκ της 
Βηρυτού κυκλοφόρησε στην Μέση Ανατολή ένα 
φυλλάδιο όπου μέσα στα άλλα έγραφε:

«…Αν πεινούμε και υποφέρουμε εμείς οι Τούρ-
κοι, αιτία είναι οι γκιαούρηδες που στα χέρια τους 
κρατούνε τον πλούτο μας και το εμπόριό μας. Ως 
πότε όμως θα ανεχόμαστε την εκμετάλλευση και 
τις προκλήσεις τους; Μποϋκοτάρετε τα προϊόντα 
τους. Σταματήστε κάθε δοσοληψία μαζί τους. Τι 
την θέλετε την φιλία τους; Ποιο το όφελος να συ-
ναδελφώνεστε και να τους προσφέρετε με τόση ει-
λικρίνεια την αγάπη και τον πλούτο μας …» (Πηγή 
«Ματωμένα Χώματα» Διδώς Σωτηρίου)

Έλεγε κι άλλα πολλά το φυλλάδιο με τον σκο-
πό να ξεσηκώσουν το κίνημα των Νεοτούρκων 
του Κεμάλ Ατατούρκ. Η Τουρκική ηγεσία με την 
καθοδήγηση του γερμανού στρατηγού Λίμαν φον 
Σάντερς ξεκίνησε τις εκκαθαρίσεις. Από το 1914 
ξεκίνησε ο πρώτος διωγμός των Ρωμιών στα πα-
ράλια της Μικρασίας, με την σφαγή της Φώκαιας. 
Στις 13 Ιουνίου 1914, μέχρι τις επτά περίπου το 
βράδυ, εκτυλίσσονται ταυτόχρονα οι σκηνές των 
δύο μεγάλων πράξεων του δράματος: η οικτρή 
έξοδος και η αναίσχυντη λεηλασία. 

Τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι Έλληνες Οθωμανοί, 
έφυγαν για την Θεσσαλονίκη με το πρώτο πλοίο 
και δυο χιλιάδες περίπου με το δεύτερο για τον 
Πειραιά.

Λίμαν φον Σάντερς
 Ταυτόχρονα ξεκι-

νάει ο διωγμός των 
Ελλήνων και των Αρ-
μενίων με την εξό-
ντωση όσων αρνού-
νται να εξισλαμιστούν. 

Κορίτσια βιάζονται, 
κλείνονται στα χαρέ-
μια και αγόρια που-
λιούνται στα σκλαβο-
πάζαρα για λίγους πα-

ράδες. Παράλληλα έρχονται στα παράλια της Μι-
κράς Ασίας, στην Πόλη και στον Γαλατά, διάφοροι 
«ειδικοί» και ψάχνουν τον ελληνικό και αρμένικο 
πληθυσμό τους, με σκοπό να αρπάξουν το εμπό-
ριο από τα χέρια τους με λίγους παράδες. Πολλοί 
δέχονται να πουλήσουν, βλέποντας ότι κινδύνευαν 
να τα χάσουν όλα. Η Τουρκία είχε γίνει γερμανική 
αποικία. Τα μαγαζιά άλλαζαν επιγραφές… Κι όταν 
κηρύχτηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τότε 
λυσσάξανε. Έκανε ξανά την βόλτα του ο στρατη-
γός «Θάνατος» Λίμαν φον Σάντερς με το τούρκικο 
φέσι, ξαναμέτρησε τους Έλληνες και τους Αρμε-
ναίους και τους βρήκε πολλούς και επικίνδυνους. 
Αποφάσισε να εκδιωχθούν στα βάθη της Ανατολής 
και να μην μείνει κανείς στα παράλια. Και οι Τούρ-
κοι εκτελούσαν τις διαταγές τους, ξεσπιτώνοντας 
τους ρωμιούς…

Ο Λίμαν φον Σάντερς, συνελήφθη το 1918 από 
τους Συμμάχους και μετεφέρθη στις φυλακές της 
Μάλτας… Μετά το τέλος του πολέμου, τον Φε-
βρουάριο του 1919 και ενώ κρατούνταν με προ-
ορισμό να δικαστεί για ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ πολέμου, έξι 
μήνες μετά, λόγω μη εγέρσεως αξιώσεων (!!!) εκ 
μέρους και της ελληνικής κυβερνήσεως, αφέθηκε 
…ελεύθερος, παραιτούμενος τον ίδιο χρόνο από 
τον γερμανικό στρατό. Το 1927 δημοσίευσε τα …
απομνημονεύματά του που συνέγραψε την περί-
οδο της αγγλικής… αιχμαλωσίας του στην Μάλτα! 
Δύο χρόνια αργότερα, πέθανε στο Μόναχο το 1929 
σε ηλικία 74 ετών. (ΠΗΓΗ: https://el.wikipedia.org)

Αμελέ Ταμπουρού ή Τάγματα θανάτου
Υπεύθυνοι για την κατάρρευση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την ήττα στους Βαλκανικούς 
Πολέμους θεωρήθηκαν κυρίως οι μη μουσουλ-
μανικοί πληθυσμοί. Έτσι, στις 22 Μαΐου 1914, 
με έκτακτο νόμο, εκλήθησαν να παρουσιαστούν 
στον οθωμανικό στρατό όλοι οι άρρενες μη μου-
σουλμάνοι. Όμως πολύ λίγοι από τους μη μου-
σουλμάνους μπόρεσαν να κάνουν φυσιολογική 
στρατιωτική θητεία. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
υπηρέτησαν σε μονάδες των μετόπισθεν, που 
ονομάσθηκαν amele taburlari. Και δεν κλήθηκαν 
να υπηρετήσουν στις μάχιμες μονάδες, επειδή για 
τους Νεότουρκους οι μη μουσουλμάνοι δεν θεω-
ρούνταν πολίτες αλλά εσωτερικοί εχθροί. Πολλοί 
κρύβονταν για να γλιτώσουν. Οι συνθήκες ήταν 
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τραγικές. Το νερό, τα τρόφιμα, τα φαγητά, η θέρ-
μανση και τα υλικά καθαριότητας ήταν πολύ περι-
ορισμένα ή δεν υπήρχαν καθόλου. Οι στρατιώτες 
τις περισσότερες φορές δεν έβρισκαν ούτε μια 
κουβέρτα να σκεπαστούν και κοιμούνταν σε άθλι-
ες παράγκες ή στην ύπαιθρο. Η χολέρα, ο εξαν-
θηματικός τύφος, η φυματίωση, η δυσεντερία, η 
σύφιλη και όλες οι ασθένειες της εποχής θέριζαν 
τους «στρατιώτες».

 Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία την περίοδο 
εκείνη, Χένρι Μοργκεντάου, αναφέρει περιστατι-
κά στα οποία οι μη μουσουλμάνοι στήνονταν στη 
σειρά και εκτελούνταν ανά 50 και 100 άτομα από 
τους Τούρκους και γράφει: «Τους είχαν μετατρέ-
ψει σε εργάτες διάνοιξης δρόμων και σε μεταφο-
ρικά ζώα. Ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλούν στις 
πλάτες τους όλα τα εφόδια του στρατού, και όσο 
κουβαλούσαν το βαρύ τους φορτίο, υπέφεραν από 
το μαστίγιο και τις ξιφολόγχες των Τούρκων». 

 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918 – Εθνικός 
Διχασμός 1915 

Τα αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρώπη σχηματί-
στηκαν δύο στρατόπεδα: από τη μία, οι Κεντρικές 
Δυνάμεις ή Τριπλή Συμμαχία (Γερμανία, Αυστρο-
ουγγαρία, Ιταλία) και, από την άλλη, η Εγκάρδια 
ή Τριπλή Συνεννόηση (Entente Cordiale, Βρετα-

νία, Γαλλία, Ρωσία). Η δεύτερη έγινε γνωστή ως 
Αντάντ. 

Η αιτία ήταν το μοίρασμα των αποικιών και η 
ανάγκη της Γερμανίας σε πρώτες ύλες που υστε-
ρούσε για να τροφοδοτήσει την βιομηχανία της. 
Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο το 1917 συμμαχώ-
ντας με την Αντάντ. Η Τουρκία στρατεύτηκε με την 
Γερμανία. Η Ελλάδα πολέμησε στο Μακεδονικό 
Μέτωπο, με κύρια μάχη την Μάχη του ΣΚΡΑ όπου 
νίκησε τους γερμανοβουλγάρους. 

Με την συνθήκη των Σεβρών αποδόθηκε στην 
Ελλάδα όλη η Θράκη, η Ίμβρος και η Τένεδος κα-
θώς και η εποπτεία στο βιλαέτι της Σμύρνης.

 Ο Ελληνικός στρατός έφθασε στην Σμύρνη. 
Ύπατος Αρμοστής ορίστηκε από τον Βενιζέλο ο 
Αριστείδης Στεργιάδης, ένας μονόχνωτος άνθρω-
πος που έδωσε την κρυφή εντολή, με πάσα μυστι-
κότητα να συγκεντρωθούν τα αρχεία και να φυ-
γαδευτούν στην Ελλάδα και στην συνέχεια εγκα-
τέλειψε την θέση του και φυγαδεύτηκε από τους 
Εγγλέζους στην Γαλλία, για να γλιτώσει από τους 
Σμυρνιούς που τον κυνηγούσαν να λογοδοτήσει 
γιατί δεν άφηνε τους ρωμιούς, που ορκίζονταν 
στον Βενιζέλο, να φύγουν από την Σμύρνη στην 
Ελλάδα, γιατί θα αλλοιώνανε τον πληθυσμό. 

Οι εκλογές του 1920, έφεραν στην εξουσία τον 
γερμανόφιλο βασιλιά Κωνσταντίνο και ο Εθνικός 
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Διχασμός που ακολούθησε έφερε την καταστροφή 
στα ελληνικά στρατεύματα που είχαν φθάσει στο 
Αφιόν Καραχισάρ, Το μέτωπο έπεσε, οι Τσέτες του 
Κεμάλ, οπλισμένοι με γαλλικό και αγγλικό οπλι-
σμό, χτυπούσανε αλύπητα τους Έλληνες στρατιώ-
τες και ακολούθησε η άτακτη υποχώρηση…

Συνθήκη της Λωζάνης 
Η Αντάντ βόλεψε τις δουλειές της στην Ανατολή 

και αποφάσισε να σταματήσει τον διαμελισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την στιγμή που 
οι Γάλλοι κλείσανε με τον Κεμάλ συμφωνίες για 90 
χρόνια και οι Άγγλοι παζαρέψανε τα πετρέλαια της 
Μοσούλης, στη διάσκεψη του Λονδίνου, δεχτήκα-
νε τον Τούρκο σαν τον άσωτο υιό και τους Έλληνες 
σαν φτωχούς συγγενείς. Είπανε στους Έλληνες: «Η 
Ιωνία και η Ανατολική Θράκη, νομίζαμε πως είχα-
νε καταφανή πλειοψηφία ελληνικού πληθυσμού, 
μα φαίνεται πως γελαστήκαμε! Πρέπει να επανε-
ξεταστεί το θέμα. Να γίνουν νέες διεθνείς επιτρο-
πές, επίσημες στατιστικές και γνωματεύσεις». Βρε 
όταν γυρεύατε το αίμα μας, δεν ξέρατε τότε την 
σύνθεση του λαού της Μικρασίας και της Θράκης; 
Το ξένο Κεφάλαιο κοιτάζει τα συμφέροντά του. Οι 
εκπρόσωποί του κάθονται στα γραφεία τους στις 
Λόντρες, στα Παρίσια κι όπου αλλού, έχουν μπρο-
στά τους χάρτες κι όταν τους συμφέρει θυμούνται 

την αυτοδιάθεση των λαών, τις ελευθερίες και την 
ανεξαρτησία τους, κι όταν δεν τους συμφέρει πα-
τούν μια κόκκινη μολυβιά και διαγράφουνε χώρες 
και λαούς… Το δυστύχημα είναι πως, τώρα δα, 
το κόκκινο μολύβι τους βρίσκεται πάνω από τις 
κεφαλές μας! Ό,τι είχανε να πάρουν από την Ελ-
λάδα το πήρανε και τζάμπα μάλιστα. Είμαστε το 
στυμμένο λεμόνι. Ο Κεμάλ έχει τώρα το ζουμί… Η 
δικιά μας μικρασιατική υπόθεση μοιάζει τώρα με 
πεθαμένο παιδί στην κοιλιά της Ελλάδας… (Πηγή 
«Ματωμένα Χώματα» Διδώ Σωτηρίου)

Ο ΔΙΩΓμΟΣ ΤΩΝ μΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, Η ΦΩΤΙΑ 
ΤΗΣ ΣμΥΡΝΗΣ, ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ 

Ο νομπελίστας συγγραφέας Έρνεστ Χεμινγουέι, 
20χρονος πολεμικός ανταποκριτής της «Τορόντο 
Σταρ» στην Ευρώπη περιέγραψε τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Το 1925 εκδίδει το πρώτο λογοτε-
χνικό βιβλίο του «Στην εποχή μας» με πρώτο το 
διήγημα «Στην προκυμαία της Σμύρνης».

«Το χειρότερο, είπε, ήταν οι γυναίκες με τα νε-
κρά παιδιά. Δε μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας 
δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά 
τους, νεκρά ακόμα και έξι μέρες, αλλά δεν τα 
εγκατέλειπαν. Δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. 
Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία.»

Στην έκδοση της 20ής Οκτωβρίου 1922 γράφει:
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«Ο άντρας σκεπάζει με μια κουβέρτα την ετοιμό-
γεννη γυναίκα του πάνω στον αραμπά για να την 
προφυλάξει από τη βροχή. Εκείνη είναι το μόνο 
πρόσωπο που βγάζει κάποιους ήχους [από τους 
πόνους της γέννας]. Η μικρή κόρη τους την κοι-
τάζει με τρόμο και βάζει τα κλάματα. Και η πομπή 
προχωρά… Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό 
το γράμμα να φτάσει στο Τορόντο, αλλά όταν εσείς 
οι αναγνώστες της Σταρ το διαβάσετε να είστε σί-
γουροι ότι η ίδια τρομακτική, βάναυση πορεία 
ενός λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του θα 
συνεχίζει να τρεκλίζει στον ατέλειωτο λασπωμένο 
δρόμο προς τη Μακεδονία».

Σ’ ένα από τα κείμενα αυτά, στο οποίο αναφέρ-
θηκα ήδη, «Στην προκυμαία της Σμύρνης», που 
θεωρείται αριστούργημα γραφής και διδάσκεται, 
καθώς είδαμε στο Ίντερνετ, στους φοιτητές αγγλι-
κής φιλολογίας σε πολλά πανεπιστήμια, γράφει:

«Είχαμε ρητές εντολές να μην επέμβουμε, να 
μη βοηθήσουμε… Το πλοίο μας είχε τόση δύνα-
μη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη 
Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελειό, αλλά η 
εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα… 

Το παράξενο ήταν, [είπε ο υποτιθέμενος αξιω-
ματούχος του αμερικάνικου πολεμικού που διη-
γείται την ιστορία], πώς ούρλιαζαν κάθε νύχτα τα 
μεσάνυχτα. Δεν ξέρω γιατί ούρλιαζαν αυτή την 
ώρα. Ήμασταν στο λιμάνι κι αυτές στην προκυμαία 
και τα μεσάνυχτα άρχιζαν να ουρλιάζουν. Στρέφα-
με πάνω τους τους προβολείς κι αυτές τότε στα-
ματούσαν…».

Σε άλλο απόσπασμα περιγράφει:
«Όλη μέρα περνούν δίπλα μου, λεροί, εξαντλημέ-

νοι, αξύριστοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που βα-
δίζουν στη γκρίζα γυμνή ύπαιθρο της Θράκης. Χω-
ρίς μπάντες, χωρίς [ανθρωπιστικές] οργανώσεις να 
τους ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, 
παρά γεμάτοι ψείρες, με βρώμικες κουβέρτες και 
κουνούπια όλη τη νύχτα. Είναι οι τελευταίοι από 
αυτό που ήταν κάποτε η δόξα της Ελλάδας. Κι αυτό 
είναι το τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Τροίας» 
(Toronto Star, 3 Νοεμβρίου 1922).

Και μπήκαν σε βάρκες και καΐκια όσοι πρόλαβαν 
από την τιμωρητική μανία και την τρομακτική φω-
τιά που άναψαν οι νεότουρκοι, όσοι δεν πνίγηκαν 
στην θάλασσα, σπρωγμένοι από τους αξιωματι-
κούς των αγγλικών και γαλλικών πολεμικών πλοί-
ων της ΑΝΤΑΝΤ, τους δήθεν συμμάχους μας…

Και βρέθηκε ένας αμερικανός πάστορας, ο με-
τριοπαθής Έιζα Τζένινγκς αυτός που εξαπέλυσε 
μύδρους κατά της ολιγωρίας της ελληνικής κυ-
βέρνησης για τη διάσωση των Μικρασιατών, κα-
θώς η διορία που είχε πάρει προσωπικά από τον 
Κεμάλ ήταν μόλις εφτά ημέρες. Μετά τη θεάρεστη 
παρέμβασή του, 55 πλοία με τη συνοδεία του αμε-
ρικανικού Ναυτικού παρέλαβαν τους κατατρεγ-
μένους έξι μάλιστα ώρες πριν λήξει η προθεσμία 
του Ατατούρκ. Ο Τζένινγκς ήταν πια ναύαρχος του 
ελληνικού στόλου!

Σε μια περίοδο 11 ημερών έσωσε 350.000 αν-
θρώπους και 1.250.000 κατά το υπόλοιπο της 
χρονιάς.


