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Σ’ ένα ταξίδι ανά τους αιώνες του μικρασιατικού ελληνισμού μας καλεί η μεγαλόπνοη 
έκθεση του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ταξίδι 

που μεταφέρει τον απόηχο της «φωνής του τόπου», όπως ακούγεται μέσα στο μυθιστόρημα 
«Αιολική γη» του Ηλία Βενέζη, μια «μυστική φωνή που γίνεται ο πιο αδιόρατος κι ο πιο 
βέβαιος δεσμός ανάμεσα στις γενιές των προγόνων κ’ εκείνων που θα ’ρθουν, ένας ήχος 
που θα μένει όταν η μνήμη των ανθρώπων θα ’χει χαθεί». Ταξίδι που μαστιγώνει τη 
μνήμη, για να μη λησμονήσει όσα χάθηκαν αλλά και να μην απαξιώσει όσα κερδήθηκαν 
μέσα από μια οδυνηρή καταστροφή που μετεξελίχθηκε σε μια εποποιία – την εποποιία της 
ενσωμάτωσης του προσφυγικού πληθυσμού και της αποκατάστασής του στους κόλπους 
του ελληνικού κράτους. 

Γιατί αυτός ο τόσο γοητευτικός, πολυδιάστατος κόσμος της Ανατολής, με τον σπου-
δαίο πολιτισμό που είχαν δημιουργήσει οι  Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο στις μεγάλες 
παράλιες πόλεις αλλά και στο εσωτερικό, μπορεί να χάθηκε βίαια, σαρωμένος από την πα-
ραφροσύνη της ιστορικής στιγμής, αλλά μετέφερε στις απέναντι ακτές κοινωνικές αντιλή-
ψεις και συμβιωτικά ήθη, πολιτισμικά στοιχεία και καθημερινές πρακτικές που, όσο και 
αν ξένισαν ή και απώθησαν αρχικά τον γηγενή πληθυσμό, πολύ γρήγορα μετατράπηκαν σ’ 
ένα «θεόσταλτο δώρο» για την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην Κοινωνία των 
Εθνών το 1924 ο Αμερικανός, γνωστός διπλωμάτης και πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατα-
στάσεως Προσφύγων, Χένρι Μοργκεντάου. Η ύπαιθρος αναζωογονήθηκε, οι καλλιέργειες 
αναδιαρθρώθηκαν και η αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. Η βιομηχανία τονώθηκε 
με την είσοδο νέου εργατικού δυναμικού και με τη δράση ανθρώπων με οξύ επιχειρηματικό 
πνεύμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και προοδευτικό προσανατολισμό. Η θέση της γυναίκας 
βελτιώθηκε, με τη δυναμική είσοδό της στην οικονομία. Νέος άνεμος φύσηξε στη διανόηση 
της χώρας, ανανεώνοντας το ύφος και το ήθος της. Η καλλιτεχνική δημιουργία εμπλουτί-
στηκε και διευρύνθηκε. Η μουσική έκφραση απέκτησε σφρίγος και πολυμορφία. Κι όλα 
αυτά, χάρη «στο θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και δεκτικότητα σε νέες 
ιδέες που χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των προσφύγων», όπως έγραψε ο κοινωνικός αν-
θρωπολόγος Τζον Κάμπελ.

Δεν λησμονούμε τους ανθρώπους που χάθηκαν, τις ζωές που ξεριζώθηκαν, τις πατρο-
γονικές εστίες που εγκαταλείφθηκαν, το αίμα που χύθηκε, τον ψυχικό τραυματισμό, τον 
ασίγαστο πόνο. Δεν προσπερνάμε τα σφάλματα, τις αυταπάτες, τους ιδεασμούς, τις διχο-
στασίες που οδήγησαν στην καταστροφή. Αλλά καμαρώνουμε τους καρπούς της μεταφύ-
τευσης του άλκιμου δέντρου του μικρασιατικού ελληνισμού στο ελλαδικό χώμα. Η μεγάλη 
«μετοικεσία» επέφερε εκείνη τη μεγάλη ψυχική και πνευματική μετάλλαξη που μετέβαλε 
δραστικά τις κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα, 
εκατό χρόνια μετά, ας αναστοχαστούμε κριτικά την κρίσιμη αυτήν καμπή της ιστορίας μας 
χωρίς να αποσείουμε το συναισθηματικό της φορτίο, αλλά και χωρίς να υποτιμούμε τη 
γονιμοποιό της δύναμη. 

Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
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Η εκατονταετηρίδα της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 επιβάλλει κάτι περισσότερο από 
μια ζοφερή αναδρομή σε ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της συλλογικής μας ιστορίας. 

Μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τη δύναμη της μνήμης μετά τον ξεριζωμό και την 
καταστροφή. Να τιμήσουμε τους απλούς ανθρώπους που ανέλαβαν να γίνουν θεματοφύλακες των 
χαμένων πατρίδων, διατηρώντας με θυσίες όσα έγγραφα και αντικείμενα διασώθηκαν – σιωπηλοί 
μάρτυρες μιας άλλης ζωής, μιας άλλης μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης. Να επανεξετάσουμε 
όλα αυτά που αποτέλεσαν τους μόνους εναπομείναντες δεσμούς που συνέδεαν τους επιζήσαντες με 
έναν κόσμο που δεν υπήρχε πια.

Ο Αντώνης Μπενάκης, οκτώ χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την κατάρρευση 
της Μεγάλης Ιδέας, ιδρύει το Μουσείο Μπενάκη. Παραδίδει μια κιβωτό τέχνης και ιστορίας σε μια 
Ελλάδα βαθύτατα πληγωμένη και πρωτόγνωρα σαστισμένη. Μακριά από μεμψιμοιρίες, βαυκαλι-
σμούς και αδιέξοδα, φιλότεχνος ο ίδιος και γνώστης της ιστορίας, δημιουργεί ένα ίδρυμα πρωτοπό-
ρο, μια παιδαγωγική μουσειακή πρόταση με κεντρικό το στοιχείο του διαλόγου και στόχο την πολι-
τιστική ανανέωση του νεώτερου ελληνισμού. Αυτή είναι –ανάμεσα σε πολλές άλλες, φιλανθρωπικού 
κυρίως αλλά και διοικητικού χαρακτήρα– η σημαντικότερη, πιστεύω, συμβολή του Αντώνη Μπενάκη 
στην προσπάθεια ενοποίησης των γηγενών και των προσφύγων Ελλήνων, στην προσπάθεια να νιώ-
σουν τις ρίζες τους κοινές, ακμαίες και ικανές να τους στηρίξουν στη νέα δύσκολη πραγματικότητα 
που βίωναν. Όσα δεδομένα κι αν έχουν αλλάξει στη σχεδόν εκατοντάχρονη, συχνά δύσβατη πορεία 
του, αυτή ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι η αποστολή και η ανεκτίμητη συμβολή του Μουσείου 
Μπενάκη· ακόμη και στη σημερινή κοινωνία που αντιμετωπίζει ξανά, για πολλοστή φορά, το μεγά-
λο ζήτημα της συνοχής και του μέλλοντός της.

Η έκθεση Μικρά Ασία: Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός – Δημιουργία είναι το λαμπρό αποτέλεσμα 
της πολύχρονης συνεργασίας του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
που είχε και έχει καθοριστικό ρόλο στην καταγραφή της ιστορίας του μικρασιατικού ελληνισμού και 
στη διατήρηση της μνήμης. Θα ήθελα, εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, 
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και ολόθερμα τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, Γιώργο Α. Δαυίδ, τον Διευθυντή του, Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, κα-
θώς και όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου, για την τόσο ουσιαστική συμβολή και 
συνεργασία τους. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά, και εκ μέρους όλων, την ομάδα ή μάλλον τις 
πολλές ομάδες του Μουσείου Μπενάκη που, με επικεφαλής τον Επιστημονικό Διευθυντή Γιώργη 
Μαγγίνη, ανέλαβαν –τόσο σύντομα μετά τη μεγαλειώδη και τόσο απαιτητική έκθεση 1821 Πριν και 
Μετά– να αναδείξουν ξανά το Μουσείο Μπενάκη, την αξία του, τον ρόλο του και τις θαυμαστές 
δυνατότητές του.

Θα ήθελα ακόμη να εκφράσω την ευγνωμοσύνη όλων μας στους χορηγούς της έκθεσης· γιατί, 
χωρίς τη δική τους υποστήριξη και την τόσο γενναιόδωρη συμβολή τους, η έκθεση δεν θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί. Ενήλικες και παιδιά δεν θα είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να αφομοιώσουν 
όλα όσα έχει να τους διδάξει.

Τέλος, πάντα εκ μέρους όλων των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, 
θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Εβίτα Αράπογλου, πιστή συνοδοιπόρο και τολμηρή σύμμαχο 
του Μουσείου εδώ και πολλά χρόνια· για την ιδέα και την επιμέλεια της έκθεσης και, βέβαια, για το 
ουσιαστικό και συναρπαστικό αποτέλεσμα. 

Ειρήνη Γερουλάνου
Πρόεδρος Διοικητικής Επιτροπής

του Μουσείου Μπενάκη
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Η εκατονταετηρίδα της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922 επιβάλλει κάτι περισσότερο από 
μια ζοφερή αναδρομή σε ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της συλλογικής μας ιστορίας. 

Μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τη δύναμη της μνήμης μετά τον ξεριζωμό και την 
καταστροφή. Να τιμήσουμε τους απλούς ανθρώπους που ανέλαβαν να γίνουν θεματοφύλακες των 
χαμένων πατρίδων, διατηρώντας με θυσίες όσα έγγραφα και αντικείμενα διασώθηκαν – σιωπηλοί 
μάρτυρες μιας άλλης ζωής, μιας άλλης μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης. Να επανεξετάσουμε 
όλα αυτά που αποτέλεσαν τους μόνους εναπομείναντες δεσμούς που συνέδεαν τους επιζήσαντες με 
έναν κόσμο που δεν υπήρχε πια.

Για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, η παρούσα έκθεση δίνει το έναυσμα για μια συμβολική 
επιστροφή στις ρίζες μας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να ανατρέξουμε στο έργο που ανέλαβαν αρχι-
κά οι ιδρυτές του, η Μέλπω και ο Οκτάβιος Μερλιέ, και στη συνέχεια όλοι όσοι ακολούθησαν· στο έργο 
των αρχειονόμων και των μελετητών που εργάστηκαν ακατάπαυστα, από το 1930 και μετά, για τη 
συστηματική καταγραφή της προφορικής ιστορίας και τη διατήρηση, μελέτη, τεκμηρίωση και δημο-
σίευση των ιστοριών των μικρασιατικών πληθυσμών από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη μέχρι τον Πόντο 
και τα βάθη της Ανατολίας. Για να τιμήσουμε αυτό το έργο, αποφασίσαμε τα αρχεία να είναι πλέον 
διαθέσιμα στο ευρύ κοινό και όχι μόνο στους ερευνητές που είχαν έως τώρα αποκλειστική πρόσβαση 
σε αυτά. Μέσω της συμμετοχής του στη μνημειώδη αυτήν έκθεση, το Κέντρο μοιράζεται συμβολικά 
αυτόν τον πλούτο γνώσης. Παρουσιάζοντας αυτές τις ιστορίες, τις επιστρέφουμε στις ρίζες από όπου 
και γεννήθηκαν, αποτίοντας τον δικό μας φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων των οποίων οι παρα-
καταθήκες και οι παραδόσεις αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο για το έργο του Κέντρου.

Ο George Orwell είχε, ως γνωστόν, πει ότι όσοι ελέγχουν το παρελθόν ελέγχουν το μέλλον, και 
όσοι ελέγχουν το παρόν ελέγχουν το παρελθόν – λόγια που επαληθεύονται σήμερα στον παράδοξο 
ψηφιακό μας κόσμο, όπου η πληροφορία διαδίδεται ευρύτατα και με τρομακτική ταχύτητα, αλλά και 
όπου η ικανότητά μας να διακρίνουμε την αλήθεια μέσα στο πλήθος της διαθέσιμης πληροφορίας 
διαρκώς περιορίζεται. Σε τούτο ίσως έγκειται η βαθύτερη σημασία μιας έκθεσης όπως αυτή, η οποία 
αναγνωρίζει την αντοχή της μνήμης, ανατρέχοντας σε αρχεία, μαρτυρίες, προσωπικά και θρησκευ-
τικά αντικείμενα, λέξεις και εικόνες – μια επιστροφή στην πικρή αλήθεια της ανθρώπινης εμπειρίας· 
διατηρώντας στοιχεία της ζωής των ανθρώπων και της ιστορίας τους· καταγράφοντας το ταξίδι τους 
από την τραγωδία και την απώλεια στην αναγέννηση και στην ελπίδα· υπογραμμίζοντας τη δύναμη 
της μνήμης στη διαμόρφωση της συλλογικής μας κοσμοαντίληψης, καθώς κοιτάμε προς το μέλλον· 
αναδεικνύοντας αυτόν τον ανεκτίμητο κρίκο που επιτρέπει στο έθνος να διατηρήσει την αυτοσυνεί-
δησή του και τη μοναδικότητά του σε ένα περιβάλλον ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο. 

Εκ μέρους του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι δού-
λεψαν τόσο σκληρά για να φέρουν εις πέρας το απαιτητικό αυτό έργο: την επικεφαλής επιμελήτρια 
Εβίτα Αράπογλου, Αντιπρόεδρο του Κέντρου, για το όραμά της και την ακλόνητη δέσμευσή της στη 
μνημειώδη αυτήν προσπάθεια· τον Διευθυντή του Κέντρου Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη για την άψογη 
ακαδημαϊκή του εποπτεία· και το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό μας για την αφοσίωσή του 
στο όλο εγχείρημα. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας για τη γενναιόδωρη στήριξή τους στην 
έκθεση και στην έκδοση του τόμου που τη συνοδεύει. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται επίσης στους 
συνεργάτες μας στο Μουσείο Μπενάκη για την αγαστή συνεργασία στην επίτευξη αυτού του εξαιρετι-
κού αποτελέσματος: μια έκθεση που θα αγγίξει καρδιές και θα αναμοχλεύσει μνήμες και στοχασμούς, 
και η οποία, μέσα από τις σελίδες του παρόντος τόμου, θα αφήσει το δικό της ανεξίτηλο σημάδι για 
τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Α. Δαυίδ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
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ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης ∙ Ιερά Μητρόπολις Νέας 
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ∙ Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιερόν Προσκύνημα 
Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

ΜΟΥΣΕΙΑ
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ∙ Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ∙ Πολεμικό Μουσείο ∙  
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας  
(ΥΠΠΟΑ) ∙ Πελοποννησιακό Λαογραφικό  Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» ∙ Λαογραφικό και Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης ∙ Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου ∙ Μουσείο Πόλης Δήμου 
Καρδίτσας ∙ Λασκαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο Νέας Κίου Δήμου Άργους Μυκηνών ∙ Ναυτικό Μουσείο 
Οινουσσών ∙ Μουσείο της Πόλης του Βόλου ∙ Μουσείο Λούλη ∙ Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ∙  
Imperial War Museum 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία ∙ Διεύθυνση Δόμησης Δήμου Δράμας ∙ Τμήμα 
Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Ροδόπης ∙ Τμήμα Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Μεσσηνίας ∙  
Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. ∙ Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων ∙ Τμήμα Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Σερρών ∙ Φωτογραφικό Αρχείο Δήμου Πέλλας ∙ Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων ∙ Αρχείο ΕΡΤ Α.Ε. ∙ Μορφωτικό  Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης ∙ Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ) ∙ Ιστορικό 
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ∙ Καλλιτεχνική Συλλογή Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ∙ Alpha 
Bank ∙ Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς ∙ Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα [και 
Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Βοβολίνη] ∙ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ∙ Κολλέγιο Ανατόλια ∙ Λύκειον των 
Ελληνίδων ∙ Αρχείο Κουνάδη ∙ Ίδρυμα Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ∙ Βιβλιοθήκη 
Βελιμέζη ∙ Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος ∙ Εταιρεία Φίλων του Λαού, Αρχείο Αλέξανδρου  
Παπάγου  ∙  Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη  ∙  Ίδρυμα Μποδοσάκη ∙ Κέντρο 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης ∙ Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Σισμανόγλειο Μέγαρο 
∙ Των Ανωνύμων - Αρχείο Ερασιτεχνικού Οπτικοακουστικού Υλικού ∙ Αρχείο Γεώργιου Μ. Φουστάνου / 
Διαδικτυακό Μουσείο Greek Shipping Miracle ∙ Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ) 
∙ Armenian General Benevolent Union ∙ Bibliothèque Nationale de France ∙ Biblioteca Ambrosiana, 
DeAgostini Picture Library / Scala ∙ University of Birmingham, Cadbury Research Library: Special 
Collections  ∙ Bridgeman images ∙ Drexel University College of Medicine, Legacy Center Archives ∙ 
Levantine Heritage Foundation ∙ Göttingen State and University Library ∙ Harvard University, Fine 
Arts Library, Courtesy of Special Collections ∙ International Committee of the Red Cross Audiovisual 
Archives ∙ Library of Congress, Prints and Photographs Division ∙ Save the Children Fund

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ένωσις Σμυρναίων ∙ Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ποντιακού 
Ελληνισμού ∙ Εστία Νέας Σμύρνης ∙ Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού ∙ Κέντρο Σπουδής και 
Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής ∙ Μουσείο της 
Μέριμνας Ποντίων Κυριών «Κεντώντας τη Μνήμη» ∙ Μουσείο Μικρασιάτικου Ελληνισμού «Φιλιώ 
Χαϊδεμένου» ∙ Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Αιγάλεω ∙ Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού 
Προκοπίου Ευβοίας ∙ Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού - Σύλλογος Μικρασιατών Καβάλας ∙  Ένωση 
Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας ∙ Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως 

Το Μουσείο Μπενάκη και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών  
ευχαριστούν θερμά όλους όσοι προσέφεραν έργα τέχνης, αντικείμενα, 

φωτογραφίες και τεκμήρια από τα αρχεία και τις συλλογές τους  
για την έκθεση και τη συνοδευτική αυτήν έκδοση.
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«Ο Κυριακίδης» ∙ Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου ∙ Πολιτιστικός και Πνευματικός  Όμιλος Νέων Παλατίων 
«Μουσείο Παλατιανών» ∙ Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βύσσας «Στέφανος Καραθεοδωρής» ∙ Ένωση 
Ρενκιωτών Οφρυνιωτών Άγιος Γεώργιος 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana Α.Ε. ∙ Εταιρεία «Ηλίας Κοκκώνης» (ίδρυση: Σμύρνη 1897) ∙ Ε.Ι. Παπα-
δόπουλος Α.Ε. ∙ Saridis of Athens ∙ Τσαούσογλου Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Γυμναστικός Σύλλογος Απόλλων Σμύρνης ∙ Εθνικό Αθλητικό Μουσείο «Ιωάννης Φωκιανός» ∙ ΠΑΕ 
Α.Ε.Κ.- Αθλητική  Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως ∙ Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος ∙ Σωματείο Α.Ο.
Νέοι Βύρωνος 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
Κειμήλια Οικογένειας Χριστοδούλου Αθανασούλα του Βύρωνα (1938-2015) από τα τέκνα του: Αλίντα, 
Χριστίνα και Βύρωνα Αθανασούλα ∙ Συλλογή Ι. Αμαραντίδη ∙ Συλλογή Τάκη Αράπογλου ∙ Συλλογή 
Παναγιώτας Ασματόγλου-Νταουσάνη, το γένος Βαρβαρέλ(λ)η ∙ Συλλογή Οικογένειας Βαλσαμάκη ∙ Συλλογή 
Θεμιστοκλή Βελισσαρίδη ∙ Αρχείο Γεώργιου Α. Βεράνη ∙ Κειμήλια της Ελένης Βερύκοκου και της Δέσποινας 
Χαραλάμπους ∙ Κειμήλια Οικογένειας Αλεξάνδρας Βλάμου του Νικολάου (1909-1997) από τα εγγόνια της: 
Αλίντα, Χριστίνα και Βύρωνα Αθανασούλα ∙ Συλλογή Νανάς Βλάχου ∙ Γιακουμής Χάρης / Kallimages, Παρίσι 
∙ Συλλογή Μαίρης Δεσποτοπούλου ∙ Ιδιωτική συλλογή Μαρίας Δερεδίνη ∙ Αρχείο Κωνσταντίνου Δημητριάδη 
∙ Συλλογή Καίτης Δημητσάντου-Κρεμέζη ∙ Ιδιωτική συλλογή Μαρίας Δοξιάδη ∙ Συλλογή Denise Eleftheriou ∙ 
Οικογενειακό Αρχείο Σοφίας Ευστράτογλου ∙ Αικατερίνη Θανοπούλου από τη Συλλογή Οικογένειας Στύλογλου 
∙ Εθνομουσικολογική Συλλογή Αριστομένη Καλυβιώτη ∙ Οικογενειακό Αρχείο Δημήτρη Καμούζη ∙ Ιδιωτική 
συλλογή Θέμη K. Καπαγιαννίδη ∙ Οικογένεια Βάσου Καπάνταη ∙ Αρχείο Ανδρέα Ι. Καραμάνου ∙ Ελένη 
Κάραμποττ, εγγονή του Ιορδάνη Παντελή Δανιηλίδη ∙ Συλλογή Αναστασίας Καραφουλίδου ∙ Συλλογή Ελένης 
Καρκαζή Πουρνάρα ∙ Συλλογή Στέφανου Κασιμάτη ∙ Ιδιωτική συλλογή Κατσιάνου  ∙ Συλλογή Δημητρίου 
Ν. Κεραμέως ∙ Αρχείο Οικογένειας Ιατρού Κωνσταντίνου Ι. Κεραμέως εκ Σαράντα Εκκλησιών ∙ Συλλογή 
Χαράλαμπου Νικολάου Κιτρινάκη ∙ Συλλογή Πασχάλη και Μαρίας Κιτρομηλίδη ∙ Συλλογή των εκ Προύσης 
Απογόνων της Οικογένειας Κιτσέλη ∙ Συλλογή Ντίνου Κόγια ∙ Συλλογή Οικογένειας Κόλυβα ∙ Συλλογή 
Θοδωρή Κοντάρα ∙ Κειμήλια Οικογένειας Γεωργίου Κ. Κοτζαμάνογλου ∙ Συλλογή Χατζηφόρου Κρεμμυδά ∙ 
Συλλογή Ανδρέα Κρόκου ∙ Συλλογή Νικόλ Κυριακοπούλου ∙ Αρχείο Γεωργίου Λαμψίδη ∙ Συλλογή Λένας και 
Αλέκου Βλ. Λεβίδη ∙ Συλλογή Αλέξανδρου Λιακόπουλου ∙ Συλλογή Αναστασίου Λιάσκου ∙ Συλλογή Ελένης 
Μαΐλλη Καλλιγά ∙ Συλλογή Όλγας Μάνου ∙ Αρχείο Armen T. Marsoobian ∙ Συλλογή Θανάση και Μαρίνας 
Μαρτίνου ∙ Συλλογή Δημήτρη Μαυρίδη  ∙ Συλλογή Οικογένειας Μεσκούρη ∙ Συλλογή Ντόρας Μηναΐδη ∙ 
Συλλογή Άρη Μισαηλίδη ∙ Συλλογή Μαίρης Μιχαηλίδου ∙ Συλλογή Κατερίνας Μουστάκη ∙ Συλλογή Δημητρίου 
Μποντικούλη ∙ Συλλογή Αικατερίνης Μπούρα ∙ Συλλογή Μαρίας Μπούρου ∙ Αρχείο Οικογένειας Δημητρίου 
Μωραΐτη ∙ Αρχείο και Συλλογή Αναστασίου Νικολαΐδη ∙ Οικογενειακό Αρχείο Βαγγελίτσας Νίκου ∙ Συλλογή 
Ζένιας Νικολαΐδου ∙ Συλλογή Χριστίνας και Ανδρέα Ντερμιτζάκη ∙ Συλλογή Οικογένειας Ιωάννη Ντούσλαζη ∙ 
Συλλογή Οικογένειας Παναγιωτέρη ∙ Ιδιωτική συλλογή Νικολάου Σ. Παντελάκη ∙ Αρχείο Γιάννη Παπαδήμου 
∙ Οικογενειακό Αρχείο Α. Παπαδοπούλου, Ροβιές Ευβοίας ∙ Συλλογή Χρίστου και Θέμιδος Παπαδοπούλου ∙ 
Αρχείο Γιώργη Παπάζογλου  ∙ Συλλογή Αλέξανδρου Παππά ∙ Αρχείο Οικογένειας Πετσάλη-Διομήδη ∙ Συλλογή 
Αθανασίου Ρίστα ∙ Ιδιωτική συλλογή Κληρονόμων Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου ∙ Οικογένεια Γεωργίου ΑΣ 
Σαράφογλου Λοράνδου ∙ Κληρονόμοι Αρχειακού Υλικού Στρατηγού Νικολάου Σαριδάκη ∙ Συλλογή Βικτωρίας 
Γ. Σολομωνίδου ∙  Αντώνης Νικολόπουλος (Soloúp) ∙ Ιδιωτική συλλογή Σουτζόγλου ∙ Συλλογή Νικήτα 
Σταυρινάκη και Ευαγγελίας Σταυρινάκη ∙ Συλλογή Αιμιλίας και Δαμιανού Στύλογλου ∙ Συλλογή Οικογένειας 
Σταύρου Στύλογλου ∙ Οικογένεια Στέλλας Τζιμετζόγλου ∙ Ιδιωτική συλλογή Φωτεινής Τριανταφύλλη ∙ Αρχείο 
Οικογένειας Σ. Τσελέκου - Η. Μπαρούνη ∙ Φωτογραφικό Αρχείο Ρωξάνης Τσιμπιροπούλου ∙ Συλλογή 
Κωνσταντίνου Φασουλάκη ∙ Ιδιωτική συλλογή Κωνσταντίνου Σ. Φωστηρόπουλου ∙ Αρχείο Βίλμας Χαστάογλου-
Μαρτινίδη ∙ Αρχείο Οικογένειας Αναστασίου Χάρλα ∙ Αρχείο Αχιλλέα Χατζηκωνσταντίνου ∙ Συλλογή Λουκά Π. 
Χριστοδούλου ∙ Συλλογή Εύης Χριστοφιλοπούλου 
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Ήταν φθινόπωρο του 2018 όταν το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αποφάσισε να οργανώ-
σει έκθεση για την επετειακή χρονιά που πλησίαζε, τα εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Οι συλλογές και τα αρχεία του Κέντρου για τον μικρασιατικό ελληνισμό, ιδιαίτε-
ρα το αρχείο προφορικών μαρτυριών, θα προσέφεραν μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και 
έμπνευσης σε θέματα που θα μπορούσε να επικεντρωθεί η επετειακή αυτή έκθεση. Αυθόρμητα 
προέκυψε η ιδέα της συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη. Τα πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμή-
λια που έφθασαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή πληθυσμών και που υποδέχθηκε το Μουσείο, 
τα αναρίθμητα τεκμήρια από τα ιστορικά και τα φωτογραφικά αρχεία του, οι συλλογές με εν-
δυμασίες και χειροτεχνήματα από τη Μικρά Ασία, όλα τούτα θα συνδέονταν οργανικά με το 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς εδραιώθηκε η συνεργασία 
μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Τι θα ήταν για την έκθεση το 1922; Τα γεγονότα αυτής της τραγικής για τον ελληνισμό χρο-
νιάς είναι γνωστά στον περισσότερο κόσμο. Μάλιστα, αυτό που όλοι συλλογίζονται μόλις φέρουν 
στον νου τους τη Μικρά Ασία είναι ακριβώς οι σκηνές της Σμύρνης και της προσφυγιάς που ακο-
λούθησε ― οι εικόνες της Καταστροφής, της μεγάλης φωτιάς, του δράματος στην προκυμαία, οι 
διηγήσεις για εκείνες τις ημέρες και οι μαρτυρίες της Εξόδου. Με λίγα λόγια, η ιστορία του 
ελληνισμού της Μικράς Ασίας είναι στη σκέψη όλων συνυφασμένη με τη χρονιά του τέλους της. 

Αποφασίσαμε πως δεν θα γινόταν το 1922 και τα τραγικά γεγονότα που περικλείει το 
μοναδικό θέμα αυτής της έκθεσης. Θα παρέμεναν σίγουρα ο νοερός άξονάς της, το σημείο 
κορύφωσης ανάμεσα στο «πριν» και στο «μετά». Παράλληλα, όμως, θα ανατρέχαμε σε γνωστές 
και άγνωστες πηγές ώστε να συνθέσουμε τη ζωή του μικρασιατικού ελληνισμού τα χρόνια πριν 
από τη μεγάλη ανατροπή, την εποχή της ειρήνης, της αίγλης, της ευημερίας, με επίκεντρο τις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Σκεφθήκαμε να περιγράψουμε τι 
άλλαξε, πώς ανατράπηκαν όλα στις ζωές των Ελλήνων της Μικρασίας, παραθέτοντας τα γεγο-
νότα της δραματικής περιόδου μεταξύ 1908 και 1922, την Καταστροφή και την  Έξοδο μέσα από 
ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες. Και, τέλος, θελήσαμε να ψηλαφήσουμε τις πλευρές της ζωής του 
προσφυγικού πληθυσμού μετά την άφιξή του στην Ελλάδα. Στόχος μας ήταν να ενώσουμε σε μια 
αφήγηση όσο πιο πολλές εικόνες, τόπους, γεγονότα, πρόσωπα, διηγήσεις από τη ζωή του μικρασια-
τικού ελληνισμού, καθώς και από την εγκατάσταση και τη σταδιακή ενσωμάτωση του προσφυ-
γικού πλέον κόσμου στην Ελλάδα. Η συνένωση υλικού από τις συλλογές και τα αρχεία των δύο 
ιδρυμάτων, του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, μας οδήγησε 
στη βασική δομή της έκθεσης για τη Μικρά Ασία, σε ένα ταξίδι σε τόπους και σε χρόνους: 
Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός – Δημιουργία.

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης είναι μια περιήγηση στους τόπους από τους οποίους ξερι-
ζώθηκαν όλοι όσοι είτε με την  Έξοδο είτε με την Ανταλλαγή έφθασαν στην Ελλάδα, ξεκινώντας 
από τα δυτικά παράλια, με επίκεντρο την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, αλλά και το Αϊβαλί, τα Βουρ-
λά και τόσες άλλες ελληνικές κοινότητες. Απόψεις των πόλεων, των δρόμων και των σπιτιών, τα 
επιβλητικά κτήρια, οι φημισμένες σχολές, η αστική κοινωνία με τις ευρωπαϊκές συνήθειες, η 
εμπορική δραστηριότητα, η καθημερινή ζωή είναι μερικά από τα θέματα στα οποία εστιάζεται 
η περιήγηση. Ακολουθούν οι νότιες επαρχίες και η Καππαδοκία με το συγκλονιστικό ανάγλυφο 
τοπίο, με τις εκκλησίες σκαρφαλωμένες στους βράχους, τα μοναδικά εκκλησιαστικά κειμήλια 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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και τις καραμανλίδικες εικόνες, τις χρυσοκέντητες ενδυμασίες και τα λεπτοδουλεμένα χειροτε-
χνήματα, τα χαλιά της Πισιδίας. Και από εκεί, διασχίζουμε τον κόσμο του Πόντου, την ξακου-
σμένη Τραπεζούντα αλλά και άλλες πόλεις, μονές και εκκλησιές με σπάνια κειμήλια, σπουδαία 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο δυτικά, μέσα από την Κιουτάχεια και τα εργαστήρια κεραμικής 
του Τσανάκκαλε, περνούμε στη Βιθυνία και στην Προποντίδα, τόπους με μεγάλες ελληνικές 
κοινότητες, και επισκεπτόμαστε την Κωνσταντινούπολη, κυρίως για τον συμβολισμό της πό-
λης-φάρου του ελληνισμού μέσα από το Πατριαρχείο και την εκπαίδευση. Το ταξίδι καταλήγει 
στο μεγάλο σταυροδρόμι, την Ανατολική Θράκη, συχνά «παραμελημένη» στις περιγραφές του 
μικρασιατικού χρονικού.

Η δεύτερη ενότητα της έκθεσης επικεντρώνεται στα γεγονότα της περιόδου ανάμεσα στο 
1908 και στο 1922. Η αλλαγή καθεστώτος και οι Έλληνες βουλευτές στην Οθωμανική Βουλή, 
οι πρώτοι διωγμοί, το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και οι συνθήκες που ακολούθησαν, 
η απόβαση στη Σμύρνη και η περίοδος της ελληνικής διοίκησης, η ελληνική Θράκη και, παράλ-
ληλα, η πορεία της Μικρασιατικής Εκστρατείας μέχρι την τραγική της κατάληξη. Οι εικόνες 
και οι μαρτυρίες ιστορούν την Καταστροφή και τη δραματική  Έξοδο. Η παράθεση, η σύνδεση 
των γεγονότων αυτής της περιόδου δεν έχει στόχο να αποτιμήσει, να σχολιάσει ή να αναθεωρή-
σει. Εξάλλου υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες, εκτενείς αναλύσεις και απόψεις ιστορικών για 
τα γεγονότα και τη σημασία τους. Θελήσαμε η προσέγγισή μας να στηρίζεται πάνω στα ίδια τα 
εκθέματα με το ειδικό τους βάρος και στις φωνές όσων βίωσαν τα γεγονότα, πλαισιωμένα από 
σύντομα επιστημονικά κείμενα, κατατοπιστικά για τον επισκέπτη της έκθεσης και τον αναγνώ-
στη του καταλόγου της.

Η τρίτη ενότητα καλύπτει όψεις του χρονικού της εγκατάστασης των εκπατρισμένων 
Μικρασιατών στην Ελλάδα, καθώς και τις συνέπειες της παρουσίας τους στην ελληνική κοι-
νωνία σε όλες τις εκφάνσεις της: εικόνες από την άφιξη, την υποδοχή και τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν, η πρόνοια και η στήριξη από το κράτος, η καταλυτικής σημασίας βοήθεια από 
τη Δύση, η διαχείριση της ανταλλαγής πληθυσμών, οι εργασίες της Επιτροπής Αποκαταστάσεως 
Προσφύγων, η στέγαση και η απασχόλησή τους, η πολεοδομική διευθέτηση μέσα από τις και-
νούργιες συνοικίες, η δημιουργία προσφυγικών συλλόγων, ο ρόλος του αθλητισμού, οι τέχνες 
και τα γράμματα που εκφράζουν την ψυχή της Μικρασίας, η μουσική, η διατήρηση της μνήμης. 

Αυτό το ταξίδι στον χρόνο και στους τόπους θελήσαμε να το περιγράψουμε όσο πιο ζωντανά 
γινόταν μέσα από εκθέματα-τεκμήρια, μάρτυρες για όσα διαγράφηκαν παραπάνω: έργα τέ-
χνης, εικόνες και εκκλησιαστικά κειμήλια, φορεσιές, κοσμήματα, χειροτεχνήματα, προσωπικά 
αντικείμενα, χάρτες, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, εφημερίδες, επιστολές και κάρτες είναι 
ο κορμός της διήγησης στην πρώτη ενότητα της έκθεσης. Πλάι στο ζωγραφικό πανόραμα μιας 
πόλης στέκονται αυθεντικές ενδυμασίες και κειμήλια από σπίτια· κοντά στις φωτογραφίες των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πρωτότυπα απολυτήρια και έλεγχοι, τάξεις αποφοίτων· σημαντικά 
κειμήλια από μητροπόλεις και εκκλησίες απέναντι από σκηνές της καθημερινής ζωής. Τη διή-
γηση της δεύτερης ενότητας συμπληρώνουν και υποστηρίζουν ιστορικά κειμήλια και έγγραφα, 
στρατιωτικές στολές, οπλισμός και πολεμικά ντοκουμέντα, φωτογραφικό και κινηματογραφικό 
υλικό, καθώς και ζωγραφικά έργα που απεικονίζουν στιγμές της κρίσιμης ιστορικής περιόδου. 
Τέλος, τις θεματικές της τρίτης ενότητας, της εγκατάστασης και της ενσωμάτωσης του προσφυ-
γικού κόσμου, ζωντανεύουν φωτογραφίες, προϊόντα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες 
των προσφύγων, εκδόσεις, έργα τέχνης, μουσικά τεκμήρια και έγγραφα από τους φορείς μελέτης 
του μικρασιατικού πολιτισμού. 
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Κάθε τμήμα της έκθεσης, κάθε προθήκη, θα μπορούσε να είναι θέμα για μια ξεχωριστή 
έκθεση. Και από την αρχή παραδεχτήκαμε πως μέσα στο ξετύλιγμα του χρονικού της Μικράς 
Ασίας δεν θα ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι πτυχές. Σίγουρα θα έμεναν έξω τόποι για 
τους οποίους δεν έτυχε να ανακαλύψουμε υλικό, σίγουρα θα παραλείπονταν παράλληλα γεγονό-
τα που συνέβησαν στα χρόνια που καλύπτει η έκθεση, σίγουρα δεν θα αναφέραμε πρόσωπα που 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Ενόσω συχνά ενδίδαμε στις απρογραμμάτιστες διαδρομές όπου 
μας «παρέσυραν» νέες πηγές, προσπαθήσαμε σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας να ακολου-
θήσουμε τον αρχικό σχεδιασμό και πιστεύουμε πως καταφέραμε να πλαισιώσουμε τη διήγηση 
της έκθεσης με αρκετά και αντιπροσωπευτικά τεκμήρια.

Μολονότι οι συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατι-
κών Σπουδών θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να υποστηρίξουν τη διήγηση αυτή, θελήσαμε να 
ανατρέξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα μουσεία και οργανισμούς, σε ιστορικά και φωτο-
γραφικά αρχεία, σε συλλόγους και σωματεία μικρασιατικής μνήμης, σε δήμους, κοινότητες και 
μητροπόλεις. Απευθυνθήκαμε αλλά και ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα και, παρά τις δυσκολίες 
λόγω της πανδημίας, η ανταπόκριση των φορέων στην πρόσκληση συμμετοχής και συνεργασίας 
κατά την αναζήτηση τεκμηρίων ήταν συγκινητική. Στάθηκαν όλοι τους πολύτιμοι αρωγοί και με 
προθυμία μάς καθοδήγησαν προτείνοντας υλικό από τις δικές τους συλλογές.

Ιδιαίτερα πολύτιμα για την έκθεση είναι τα προσωπικά κειμήλια, τα δάνεια από ιδιωτικές 
συλλογές. Ρωτώντας όποιον συναντούσαμε εάν είχε κάποια σχέση με τη Μικρά Ασία συνειδη-
τοποιήσαμε πως τέσσερεις στους πέντε  Έλληνες είχαν έστω κάποια μακρινή συγγενική σχέση.  
Οι περισσότεροι το δήλωναν με καμάρι, ήξεραν τον ξεχωριστό τόπο από όπου καταγόταν η οικο-
γένειά τους, ακόμη και αν δεν γνώριζαν πολλά για την περιοχή αυτήν ή για το πώς ακριβώς 
έφθασαν οι δικοί τους, εάν ήρθαν με την  Έξοδο, με την Ανταλλαγή ή εάν ήταν από εκείνους 
που κατάλαβαν νωρίς και πρόλαβαν να φύγουν. Όλοι όμως ήθελαν να είναι μαζί μας στην ανα-
ζήτηση και συνεισέφεραν οικογενειακές φωτογραφίες, γράμματα, φυλαχτά, εικόνες, στρατι-
ωτικά ημερολόγια, πιστοποιητικά. Πολλοί, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, μας έδειχναν με 
συγκίνηση τα οικογενειακά κειμήλια και μας εξιστορούσαν τη δική τους, πολύτιμη σύνδεση με 
την ιστορία. Όταν τους ζητούσαμε να τα δανείσουν για την έκθεση, μπορεί να δίσταζαν – το κα-
θετί ήταν ανεκτίμητο, το πιο ευτελές αντικείμενο κουβαλούσε μέσα του βαθιά προσωπική αξία.  
Στο τέλος όμως μας τα παραχωρούσαν με συγκίνηση, αφού με τον τρόπο αυτόν ο πρόγονός τους 
ή η οικογένειά τους συμμετείχαν στην προσπάθειά μας. Και συνήθως, αμέσως μετά, μας έστελ-
ναν στον επόμενο συλλέκτη, στο επόμενο κειμήλιο, ξετυλίγοντας έναν μίτο γεμάτο εκπλήξεις. 

Έτσι, βρεθήκαμε να έχουμε πάνω από 1.000 εκθέματα και 500 φωτογραφίες. Η συγκέ-
ντρωσή τους από τόσες πολλές διαφορετικές πηγές αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά δύσκολο και 
σύνθετο εγχείρημα. Πολλά από τα εκθέματα ήταν γνωστά, πάρα πολλά όμως παρέμεναν άγνω-
στα και αδημοσίευτα. Κάποια είχαν έντονο συμβολισμό, άλλα ήταν πιο καθημερινά, περισσό-
τερο οικεία. Όμως για πρώτη φορά θα παρουσιάζονταν όλα μαζί κάτω από μία στέγη, ενωμένα 
στο νήμα μιας μεγάλης ιστορίας. Η επόμενη πρόκληση ήταν μια συναρπαστική –και συχνά 
συγκλονιστική– περιήγηση, το να συνδυάσουμε τα γεγονότα και τους τόπους με τα κάθε λογής 
εκθέματα αλλά και με τις μαρτυρίες όσων τα έζησαν: επιστολές, απομνημονεύματα, διηγή-
ματα, προσωπικά ημερολόγια, άρθρα εφημερίδων, ακόμα και δημόσια έγγραφα. Από τις πιο 
συγκινητικές για μένα ώρες της προετοιμασίας ήταν να «ακούω» μέσα από τα διαβάσματα τη 
φωνή όσων βίωσαν την εποχή, όσων περιέγραψαν τους τόπους, όσων μετείχαν στα γεγονότα, 
όσων εκμυστηρεύτηκαν τα συναισθήματά τους, και να προσπαθώ να τα συνδέσω με τα εκθέ-
ματα. Τα λόγια τους –άλλοτε καθημερινών ανθρώπων, άλλοτε πρωταγωνιστών της πολιτικής, 
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στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ζωής– μας καθοδηγούσαν προσφέροντας ένα μεγαλύτερο ή 
μικρότερο κομμάτι στο παζλ που συμπληρώναμε.

Μια τέτοιας έκτασης πολύπλευρη παρουσίαση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με 
την ουσιαστική συνδρομή μίας μεγάλης ομάδας επιστημόνων. Όλοι οι ερευνητές του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών και οι περισσότεροι επιμελητές του Μουσείου Μπενάκη αλλά και 
πολλοί σύμβουλοι συνεργάτες στήριξαν την έρευνα, την επιλογή, την τεκμηρίωση και τη συγκέ-
ντρωση αυτού του τεράστιου σε όγκο υλικού. Σύντομα περιεκτικά κείμενά τους συνοδεύουν τις 
ομάδες εκθεμάτων της έκθεσης και τα αντίστοιχα κεφάλαια του καταλόγου, δίνοντας το πλαίσιο 
που εντάσσονται και συνδέοντάς τα με το μικρασιατικό χρονικό. Ο κατάλογος υπήρξε μια ακόμη 
πρόκληση: πώς θα μεταγγίζαμε μια τόσο πολύπτυχη και πλούσια έκθεση σε ένα βιβλίο; Επιλέξαμε 
να συνθέσουμε ένα «εικονογραφημένο ενθύμιο» του χρονικού, που μας έδωσε τη δυνατότητα να 
συγκεντρώσουμε, πέρα από τα εκθέματα και τα επεξηγηματικά κείμενα, ακόμη περισσότερα 
παραθέματα μαρτυριών.

Όσο για μένα, η σχέση μου με τη Μικρά Ασία είναι προσωπική, μέσω της γιαγιάς μου που 
ήρθε το 1922 μαζί με τον παππού μου, που δεν τον γνώρισα ποτέ. Πριν από χρόνια, όταν η αδελφή 
μου κι εγώ θελήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του πατέρα μας, η μητέρα μας –απρόσμενα– μας 
παρότρυνε να κάνουμε κάτι σχετικό με τη Μικρά Ασία, την πατρίδα των γονιών του που ανέφερε 
συχνά και που τον συγκινούσε πάντα. Ήταν τότε που συνειδητοποίησα πως η γενιά του πατέρα 
μας, δηλαδή η δεύτερη γενιά, ήταν αυτή που μπόρεσε να εξωτερικεύσει όσα η πρώτη γενιά των 
εκπατρισμένων, η γενιά που πέρασε το δράμα της Καταστροφής και του ξεριζωμού δεν μπόρεσε 
να εκφράσει. Η πρώτη γενιά ήταν η γενιά της σιωπής. Δεν άντεχε να ξαναζεί μέσα από διηγή-
σεις όσα βίωσε, κι έτσι τα κράτησε βουβά εντός της για να μπορέσει να συνεχίσει. Για τον λόγο 
αυτόν, οι μαρτυρίες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών είναι πολύτιμη παρακαταθήκη· μέσα 
από συνεντεύξεις, η Μέλπω Μερλιέ και οι συνεργάτες της κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» ανα-
μνήσεις περισσότερων από 5.000 «κοινωνών» της μικρασιατικής ιστορίας, οι οποίοι κατάγονταν 
από 1.375 οικισμούς της Ιωνίας, του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Ανατολικής Θράκης και 
πολλών άλλων τόπων. Μαζί με τις εξιστορήσεις όσων συνέβησαν τις ημέρες της Καταστροφής, 
της Εξόδου και της ζωής στην καινούργια τους πατρίδα καταγράφηκαν και μνήμες από τη ζωή 
στους τόπους καταγωγής τους.

Ήταν η επόμενη γενιά –όπως ίσως και οι μεταγενέστερες γενιές, όσο ο χρόνος άμβλυ-
νε τα βιώματα– που αισθάνθηκε βαθιά, μα υποσυνείδητα μέσα από τη συμβίωση με τους γονείς 
ή τους παππούδες την ανάγκη να αναζητήσει τον σύνδεσμο με τις γενέτειρες και με την ιστορία 
τους. Ίσως η έκθεση αυτή να σταθεί αφορμή να ιχνηλατηθούν δεσμοί με τόπους και χρόνους,  
να προβληθούν τεκμήρια που θα πληροφορήσουν και ίσως συγκινήσουν όλους όσοι έχουν κάτι να 
τους δένει με τη Μικρά Ασία. Ίσως μάλιστα οι πολύ νεότεροι να αναγνωρίσουν, μέσα από την πα-
ράθεση τόσων πτυχών του μικρασιατικού χρονικού, πόσα ακούσματα, αναγνώσματα, έθιμα, 
ιστορίες και ονόματα γειτονιών ή και αθλητικών ομάδων αντηχούν την ιστορία του μικρασιατι-
κού ελληνισμού.

Ο ξεριζωμός του 1922 και η εγκατάλειψη των πατρογονικών εστιών έναν χρόνο αργότερα 
με την Ανταλλαγή δεν μπορεί παρά να φέρνουν στον νου αναλογίες με όσα συγκλονίζουν και 
τον σημερινό κόσμο. Η απορία αυτών που επιβιώνουν για το τι τους συνέβη, η αγωνία για το 
άγνωστο στη νέα γη που βρέθηκαν, η άντληση δύναμης για την επόμενη ημέρα, είναι σκέψεις 
και συναισθήματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Όσο χανόμουν μέσα στις διηγήσεις και 
στις μαρτυρίες της εποχής, διαλέγοντας αυτά που θα συνόδευαν τα εκθέματα και τις σελίδες του 
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καταλόγου, διάβαζα και ξαναδιάβαζα ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Τατιάνας Σταύρου 
Οι πρώτες ρίζες, που μ’ έκανε να αναλογίζομαι τι μπορεί να σήμαινε αυτή η κατακόρυφη βαθύτατη 
ρωγμή: «Χρειάζεται αγώνας να μπηχτείς μέσα σε τούτη την άσπρη ξερή γη. […] Σκέπτουμαι τα 
παιδιά μου. Κανένα τους σα μεγαλώσει δε θα υποπτευτεί την αγωνία μας. Θα τα διαβάζουνε τα 
όσα γίνανε στην ιστορία τους όπως εμείς μαθαίναμε την Κιβωτό του Νώε. Όμως πάλι δεν ξέρω 
αν θα ’βρισκα το θάρρος που με στυλώνει σήμερα αν δεν είταν γύρω μου αυτά τα τρία πλάσματα. 
Νοιώθω με φόβο και λαχτάρα πως εμείς θα είμαστε οι πρώτες ρίζες! Αυτά, οι πρώτοι ανθοί, θα 
λουλουδίσουν ή θα μαραζιάσουνε ανάλογα με τα δικά μας αγκομαχητά. Αν θα βαστάξουμε, αν δεν 
μας τσουρουφλίσει ο ήλιος που καίει σαν φοβέρα πάνω από τις χλωρές ζωές μας». 

Αυτή η δύναμη της επιβίωσης, της καρτερίας για τη συνέχεια, της δίψας για δημιουργία 
και για το ξεκίνημα μιας νέας ζωής είναι που τελικά μένει απόσταγμα από την περιπλάνηση στο 
χρονικό του μικρασιατικού ελληνισμού. Είναι ίσως κι αυτό που φέρνει την έκθεση πιο κοντά στο 
σήμερα. Εύχομαι η ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε μέσα από τα εκθέματα και τις μαρτυρίες 
που διηγούνται την ιστορία της Μικρασίας σε πρώτο πρόσωπο να προσθέτει κάτι στη γνώση αλλά 
και να φανερώνει τη συγκίνηση που κρύβουν μέσα τους.

Εβίτα Αράπογλου

Ευχαριστίες 
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους συνεργάτες, τους φορείς και τους συλλέκτες που με 
κάθε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης και των εκδόσεων που τη συνοδεύουν.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
ακαδημαϊκό Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, για την πολύτιμη καθοδήγηση και τη γενική εποπτεία του 
επιστημονικού υλικού· τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη Γιώργη Μαγγίνη για 
την έμπειρη και αδιάκοπη στήριξή του σε όλους τους τομείς του εγχειρήματος στη μακρά διάρκεια 
της προετοιμασίας του· όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας ―τους επιμελητές του Μουσείου 
Μπενάκη και τους ερευνητές του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καθώς και τους ειδικούς συμ-
βούλους― για την εξαιρετική συνεργασία· ιδιαίτερα τους: Ξένια Πολίτου, Θοδωρή Κοντάρα, Τάσο 
Σακελλαρόπουλο, Μαρία Δημητριάδου, Δημήτρη Καμούζη, Βαρβάρα Κοντογιάννη και Νίκο Ανδριώτη 
για τις τακτικές πολύωρες συναντήσεις μας για την επιλογή και τη διάρθρωση του υλικού. 

Εγκάρδιες ευχαριστίες στην Ιωάννα Μωραΐτη, που έφερε σε πέρας το δύσκολο έργο του 
συντονισμού της έκθεσης και της συγκέντρωσης των εκθεμάτων, και στην Ολυμπία Εξάρχου για τον 
παράλληλο συντονισμό εκ μέρους του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καθώς και για την επο-
πτεία του οπτικοακουστικού υλικού της έκθεσης.

Είμαι ευγνώμων στη Γεωργία Πανσεληνά για τη σύνθετη έρευνα και τον έλεγχο πηγών τεκμη-
ρίωσης των πολυάριθμων εκθεμάτων, καθώς και για την πάντα φροντισμένη επιμέλεια των ελληνι-
κών κειμένων· επίσης, στην Alexandra Pel για την ξεχωριστή φροντίδα των κειμένων της αγγλικής 
έκδοσης. Στον Geoffrey Cox και στη Δέσποινα Χριστοδούλου, καθώς και στην Καλλιόπη Καρούση 
και σε μέλη της επιστημονικής ομάδας, θερμές ευχαριστίες για τις προσεγμένες, ατέλειωτες με-
ταφράσεις της έκθεσης και των εκδόσεων· στον Γεώργη Λαιμό για τη μετάφραση αποσπασμάτων 
ανέκδοτων λογοτεχνικών κειμένων στην αγγλική έκδοση. 

Ευχαριστώ θερμά τη Ναταλία Μπούρα και τον Παύλο Θανόπουλο για τον ευρηματικό σχε-
διασμό της έκθεσης, όπου συστεγάστηκαν με εντυπωσιακό και εύληπτο τρόπο τόσα «θέματα και 
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εκθέματα» τόπων και χρόνων, όπως και την Ντόρα Πικιώνη για την εναρμονισμένη με το πνεύμα 
της έκθεσης αισθητική των γραφιστικών εφαρμογών.

Ο Θύμιος Πρεσβύτης ανέλαβε τον απαιτητικό σχεδιασμό του καταλόγου και ενοποίησε καλλι-
τεχνικά ένα ιδιαίτερα πολύμορφο υλικό· ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος επεξεργάστηκε εκατοντάδες 
εικόνες και είχε την ευθύνη της παραγωγής της έκδοσης· τους ευχαριστώ θερμά, καθώς και τους 
συνεργάτες τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
στον Μπάμπη Αλεξιάδη για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την υλοποίηση του σημαντικού για την 
έκθεση οπτικοακουστικού υλικού· 
στον Βασίλη Κυριαζή και όλη την ομάδα της Telmaco Α.Ε. για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση 
των συστημάτων ήχου και εικόνας στους χώρους της έκθεσης· 
στην Ντόρα Μηναΐδη για την παραχώρηση των πολύτιμων φωτογραφιών της από την Ιωνία, τον 
Πόντο και την Καππαδοκία που πλαισιώνουν τα εκθέματα της πρώτης ενότητας·
στον Αχιλλέα Χατζηκωνσταντίνου και στον Γιώργο Πουλημένο για την παραχώρηση στην έκθεση του 
αναστατικού σχεδίου τους της προκυμαίας της Σμύρνης.

Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω: [από το Μουσείο Μπενάκη] στους Χάρη 
Σιαμπάνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Νίκο Τριβουλίδη και όλους στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Βασίλη 
Πασχάλη και όλους στο Τμήμα Συντήρησης, Μαρία-Χριστίνα Γιαννουλάτου και όλους στο Τμήμα 
Εκπαίδευσης, Νικολέττα Μέντη, Αθηνά Ησαΐα, Αγγελική Μπούρα, Σουζάνα Ζεγκίνη, Μαρία 
Θρουβάλα, Ελίζα Καβράκη, Αφροδίτη Γιάννη, Δημήτρη Δρούγκα, καθώς και στο Τεχνικό και Φυ-
λακτικό Τμήμα, και [από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών] στους Μάρκο Φ. Δραγούμη, Σταύρο 
Ανεστίδη, Βαρβάρα Κοντογιάννη, Δημήτρη Καμούζη, Ολυμπία Εξάρχου, Θανάση Μωραΐτη, Κατερίνα 
Γεωργιάδου, Μαρία Μουγκαράκη, Μαρία Μόσχου, Χριστίνα Πάνου και Ελένη Καλλιπολίτη.

Για την αποδοχή αιτημάτων δανεισμού στην έκθεση εικόνων και κειμηλίων, θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέα Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλ-
κηδόνος, κ. Γαβριήλ· τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, κ. Χρυσόστομο· τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, κ. Αντώνιο· και τον Πανοσιο-
λογιότατο Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, π. Επιφάνιο Αρβανίτη. 

Για την καθοριστική συμβολή τους ευχαριστούμε όλους τους Προέδρους, τα Μέλη των Διοι-
κητικών Συμβουλίων, τους Διευθυντές και τους εργαζομένους των μουσείων, φορέων, ιδρυμάτων 
και σωματείων.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες:
από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στη Μαρία Παπαναστασίου, Διευθύντρια, και στη Νατάσσα 
Καστρίτη, Γενική Επιμελήτρια Συλλογών· 
από την Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, στη Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια, 
και στην  Έφη Αγαθονίκου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συλλογών·
από το Πολεμικό Μουσείο, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αναστάσιο Λιάσκο, καθώς και στον λοχαγό 
Νικόλαο Ρούσσο, Επιμελητή Μουσειακών Συλλογών, στον Γιάννη Κοροδήμο, Διευθυντή Κινηματο-
γραφικού Αρχείου, και στον Κώστα Σπυριούνη, Καλλιτεχνικό Επιμελητή·
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Αμαλία Παππά, Διευθύντρια, και στην  Άννα Κουλικούρδη, 
Προϊσταμένη του Τμήματος Αναγνωστηρίου και Αρχειακής  Έρευνας·

από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, στον Ηλία Σαμαρά, Προϊστάμενο, 
και στην Ισμήνη Νικολινάκου·
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από το Μορφωτικό  Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, στην Ασπασία Λούβη, Μεταβατική Διευθύντρια, 
στη Βούλα Λιβάνη, του Τμήματος Συλλογών και Αρχείων, και στον Κωνσταντίνο Φιολάκη, του 
Τμήματος Διαχείρισης Καλλιτεχνικών Αρχείων και Ψηφιακών Συλλογών·

από το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης, στον Σάββα Καράμπελα, Υπεύθυνο Συλλογών και 
Εκθέσεων·

από το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, 
στη Βασιλική Χατζηγεωργίου, Υπεύθυνη Φωτογραφικού Αρχείου· 

από την Alpha Bank στη Δέσποινα Τσούργιαννη, Υπεύθυνη της Συλλογής  Έργων Τέχνης·

από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, στη Μαρία Καμηλάκη, Διευθύντρια· 

από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, στη Μαρία Γεωργοπούλου, Διευ-
θύντρια της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, στη Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan, Διευθύντρια του Τμήματος 
Αρχείων, και στη Λήδα Κωστάκη, Αρχειονόμο·

από την  Ένωση Σμυρναίων, στον Γιώργο Αρχοντάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ., και στην Ευγενία Βαρ-
θολομαίου, Γενική Γραμματέα· 

από την Εστία Νέας Σμύρνης, στη Θέμιδα Παπαδοπούλου, Έφορο Μουσείων, στη Δήμητρα Βλάχου, 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, και στην Ευαγγελία Τσώλη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης· 

από το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, στη Λένα Καλπίδου, 
Έφορο· 

από το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας, στον Λουκά Π. Χριστοδούλου, 
Πρόεδρο του Δ.Σ.·

από τη Μέριμνα Ποντίων Κυριών, στην Άννα Θεοφυλάκτου, Επίτιμη Πρόεδρο του Σωματείου, 
στην Άρτεμις Καρανίκα-Κούμα, Επίτιμη Πρόεδρο του Σωματείου, στην Ανατολή Δημητριάδου, 
Πρόεδρο του Σωματείου, στην  Έλσα Μυρίδου- Στυλιανού, Μέλος του Δ.Σ., και στον Χρήστο 
Τσαρουχίδη, εκπρόσωπο του Μουσείου·

από το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», στην Κατερίνα Καραγεώργου, 
Επιμελήτρια, και στη Ρούλα Χατζηγεωργίου, Υπεύθυνη Συλλογής·

από την  Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας, στην Κατερίνα Μουστάκη, Πρόεδρο Δ.Σ.·

από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς, στον Πρόεδρο Ανανία 
Τσιραμπίδη και στις ιστορικούς Ελένη Ιωαννίδου και Μαρία Καζαντζίδου·

από τον Πολιτιστικό και Πνευματικό  Όμιλο Νέων Παλατίων, στον Μιχάλη Πολυχρόνη, Πρόεδρο, 
και στη Μαρία Ράπτη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας· 

από την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας, στον Χαράλαμπο Φανιάδη·

από τον Σύλλογο Μικρασιατών Καβάλας. Μνήμη Μικράς Ασίας, στη Σοφία Τσίγκου, Πρόεδρο, 
και στην  Έλενα Ζαχαροπούλου, Έφορο·

από το Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού Προκοπίου Ευβοίας, στον Δημήτριο Τούση, 
Γραμματέα του Δ.Σ.·

από τον Σύλλογο Μικρασιατών Αιγάλεω «Νέες Κυδωνίες», στον Γιάννη Κουτούλια, Πρόεδρο, και 
στην Αθηνά Δασκαλάκη, Αντιπρόεδρο·

από τη Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου, στη Βασιλική Ευστρατιάδου, Πρόεδρο Δ.Σ.·

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βύσσας «Στέφανος Καραθεοδωρής», στον Σαράντη Σαραντίδη, 
εκπαιδευτικό και Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων·
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από το Λασκαρίδειο Λαογραφικό Μουσείο Νέας Κίου Δήμου Άργους Μυκηνών, στον Νίκο 
Σαρηγιάννη·

από το Μουσείο Πόλης Καρδίτσας, στη Φένια Λέκκα, Επιστημονική Υπεύθυνη του Μουσείου· 

από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, στην Ελένη Μπίντση, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης, και στην Ειρήνη Μπότσιου, Επιμελήτρια·

από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στη Δήμητρα Παπακωνσταντίνου, Υπεύθυνη Αρχείου· 

από το Κολλέγιο Ανατόλια, στην Εύη Τραμαντζά, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης και Αρχείου, και στην 
Όλγα Τσαντίλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων·

από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», στην Ιωάννα Παπαντωνίου, 
Πρόεδρο, και στην Αγγελική Ρουμελιώτη, Υπεύθυνη Συλλογών· 

από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, στη Νικολέτα Λιακοσταύρου, Επικεφαλής· 

από το  Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, στον Τάκη Μαυρωτά, Διευθυντή Εικαστικού Προγράμματος, 
και στην Ευαγγελία Ευθυμιάδου, Υπεύθυνη Εκθέσεων·

από το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης», στη Βασιλική 
Πολυζώη, Προϊσταμένη, και στις επιμελήτριες Σοφία Αηδόνη και Μαρία Καλοζούμη·

από το Λύκειον των Ελληνίδων, στην Ελένη Τσαλδάρη, Πρόεδρο, στην Κατερίνα Δασκαλάκη, 
Ειδική Γραμματέα Δ.Σ., και στη Χαρά Δένδια, Διευθύντρια·

από το  Ίδρυμα Μποδοσάκη, στη Χαρά Τασόγλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας.

Για την πολύτιμη βοήθεια και την παραχώρηση υλικού από τα σημαντικά αρχεία και τις συλλο-
γές τους, πολλές ευχαριστίες στον Δημήτριο Μαυρίδη, στον Παναγιώτη Κουνάδη και στον Λεονάρδο 
Κουνάδη, στον Ντίνο Κόγια, στον Δημήτριο Μποντικούλη, στον Γιώργο Βεράνη, στον Γιώργο 
Φουστάνο και στον Νίκο Παντελάκη.

Για την υποστήριξή τους, ευχαριστίες στους: Αργυρώ Αγγελοπούλου, Στάθη Αμανατίδη, Έφη 
Ανδρικοπούλου, Λίτσα Αστεριάδη, Σοφία Βαλσαμάκη, Μάρω Βασιλειάδου, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, 
Πέτρο Βέργο, Έφη Γερμανού, Θανάση Γκίκα, Απόστολο και Μαρία Δοξιάδη, Φίλιππο Καβουνίδη, 
Ισμήνη Καπάνταη, Ελένη Κοκκώνη, οικογένεια Παναγιώτη και Φώτη Κόντογλου, Κατερίνα Κοσκινά, 
Αγγέλα Κουκλέλη-Νειάδα, Γιώργο Κωφίδη, Διονύση Λάβδα, Μάρω Λιναρδάτου, Λουκία 
Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Anne McCabe, Robert McCabe, Όλγα Μάνου, Ελένη Μεντζαφού, Μαρία 
Μερσυνιά, Μαρία Μιγάδη, Μάριο Μισαηλίδη, Σπύρο Μοσχονά, Κλεάνθη Μπενέτο, Παναγιώτη 
και Δόμνα Μπερνίτσα, Νικόλαο Νικολαΐδη, Νίκο Παΐσιο, Ολυμπία Παππά, Γιώτα Παυλίδου, 
Μαργαρίτα Πουρνάρα, Έτα Σιτινά, Ματούλα Σκαλτσά-Τζώνου, Ζώη Σπηλιώτη, Τατιάνα Στύλογλου, 
Λίζα Φεράλδη, Κωνσταντίνο Σ. Φωστηρόπουλο, Τίνα Χανιαλάκη, Μυρτώ Χατζάκη. Και πάντα, 
στη Λένα Χατζηπέτρου και στην Τέτη Μιχαλαριά.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και το Μουσείο 
Μπενάκη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντάς μου την ευθύνη και την 
επιμέλεια της επετειακής αυτής έκθεσης και των εκδόσεων. Ήταν μια εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, 
αγωνίες, μα και πολλές συγκινήσεις. 

Όλα όσα έγιναν δεν θα ήταν δυνατά χωρίς την ολόψυχη στήριξη και την απέραντη υπομονή 
του Τάκη· σε εκείνον, στον Αλέξανδρο, στον Πέτρο, στη Γιολάντα, στον Αντώνη, στη Μαρίκα, στην 
Ελένη, ακόμα και το πιο μεγάλο «ευχαριστώ» είναι πολύ λίγο.

Ε.Α.
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Αnton Schranz (1769-1839)
Τοπίο της Μικράς Ασίας, 1836, χαρακτικό

Μουσείο Μπενάκη
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Τι είναι για εμάς σήμερα η Μικρά Ασία; Τι σημαίνει το γεωγραφικό όνομα με τις βαριές 
και αντιφατικές του συνδηλώσεις και την ακαταμάχητη συγκινησιακή φόρτιση που το 

συνοδεύει; Μικρά Ασία είναι κατά πρώτον λόγο έννοια και όρος γεωγραφικός, η «ελάσσων 
Ασία» των αρχαίων, η ακραία δυτική χερσόνησος στην οποία απολήγει η γιγαντιαία ασιατική 
ήπειρος. Η Μικρά Ασία ως γεωγραφική οντότητα αποτελεί, με πολλές έννοιες, μικρογραφία 
αυτής της αχανούς ενδοχώρας, με τις εύφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες στις τρεις πλευρές, 
τους ποταμούς και τις κοιλάδες που διανοίγουν τους δρόμους προς το εσωτερικό, τις ερήμους 
και τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους που διαμορφώνουν το ανάγλυφο, το οποίο εν τέλει στα 
ανατολικά περικλείεται από άλλους μεγάλους ποταμούς, και κατ’ εξοχήν τον βιβλικό Ευφράτη.

Η γοητεία του χώρου αυτού και της μακρινής μυστηριώδους ενδοχώρας πέραν 
αυτού και της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου ασκούσε πάντα ισχυρή έλξη προς τους 
Έλληνες που κατοικούσαν στις δυτικές ακτές του Αιγαίου. Η έλξη, η πρόκληση, οι ποικίλες 
προσδοκίες που αναδύονταν από την ανατολική ακτή της κοινής θάλασσας, που συνέδεε τους 
δύο κόσμους, εξηγούν τις διαπλοκές και τις σχέσεις τους, τους πολέμους, τον αποικισμό, 
τη διαρκή αμφίδρομη κίνηση και μια βαθύτερη οργανική ενότητα μέσα στους αιώνες. Οι 
παράγοντες αυτοί δημιούργησαν τον ελληνικό κόσμο και του προσέδωσαν τον χαρακτήρα 
που διατρέχει και σφραγίζει την ιστορία του για τρεις χιλιετίες μέχρι τις αρχές της τρίτης 
δεκαετίας του 20ού αιώνα.

Αυτή είναι η ιδέα της Μικράς Ασίας ως του ζωτικού ημίσεος του ελληνικού κόσμου 
κατά το μέγιστο μέρος της διαδρομής των ιστορικών χρόνων. Αυτήν την ιδέα έχει 
εκτοπίσει η οριστική ρήξη της ενότητας του ιστορικού χώρου, την οποία επέφερε η βία 
της νεωτερικότητας, και ακριβώς αυτήν την ιδέα της παλαιότερης ενότητας οφείλουμε να 
ανακτήσουμε για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε την ιστορικότητα 
των πραγμάτων.

Η ελάσσων Ασία, με τις υποσχέσεις που διέβλεπαν σ’ αυτόν τον κόσμο οι Έλληνες, 
βρέθηκε στο επίκεντρο του νεότερου από τους κύκλους της ελληνικής μυθολογίας, του 
κύκλου των Τρωικών και του οίκου των Ατρειδών. H μυθολογική κληρονομιά αποτέλεσε 
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για την τραγική ποίηση και δηλώνει ακριβώς τη γοητεία 
της Μικράς Ασίας για τους Έλληνες. Αυτή υπήρξε η κινητήριος δύναμη του ελληνικού 
αποικισμού με τα αλλεπάλληλά του κύματα, από τα οποία προέκυψαν οι ακμαίες ελληνικές 
πόλεις της δυτικής Μικράς Ασίας – ιστορικό φαινόμενο που τόσο έγκυρα έχει μελετήσει ο 
Μιχαήλ Σακελλαρίου.1

Από τις πόλεις τις Ιωνίας εκπορεύθηκε το δεύτερο κύμα του αποικισμού προς τα βόρεια 
παράλια της χερσονήσου, προς τον ελληνικό Πόντο, απ’ όπου ένα τρίτο κύμα δημιούργησε τον 
ελληνικό κόσμο στις βόρειες και στις δυτικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Έτσι, η ελάσσων 

1. Βλ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου,  
La migration grecque en Ionie, Αθήνα: 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
1958· ανατύπωση 2008. Επίσης, 
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, «À propos 
des mouvements migratoires de la 
péninsule balkanique vers l’Anatolie 
et le Lévant vers et après 1200 avant 
notre ère», Aριάδνη. Eπιστημονική Eπετηρίς 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Kρήτης 5 (1989), σσ. 33-38 (Bulletin de 
l’Association Internationale d’Études du Sud-
Est Européen 19-23/1-2 [1993], σσ. 7-12).

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 

ΜΙΚΡΆ ΆΣΙΆ. ΙΔΈΆ ΚΆΙ ΙΣΤΟΡΙΆ
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Ασία απέβη τελικά η κοιτίδα ενός μείζονος ελληνικού κόσμου, στον οποίο κυοφορήθηκε 
και αναδύθηκε η αρχική εκδήλωση της ελληνικής παιδείας, οι αρχέγονες δημιουργικές 
εκφράσεις του ελληνικού λόγου και του ελληνικού πνεύματος, τα έπη του Ομήρου, η λυρική 
ποίηση, οι απαρχές του φιλοσοφικού και επιστημονικού στοχασμού, ό,τι αποκλήθηκε το 
πέρασμα από τον μύθο στον λόγο, από τον Θαλή τον Μιλήσιο ως τον Ηράκλειτο τον Εφέσιο. 
Από την Ιωνία μεταφυτεύθηκε η φιλοσοφία στην Αθήνα με τον Αναξαγόρα τον Κλαζομένιο, 
από την Ιωνία εκπορεύθηκε και ο σοβαρός θρησκευτικός στοχασμός στον αρχαίο κόσμο με 
τον Ξενοφάνη τον Κολοφώνιο.

Η πνευματική άνθηση της Ιωνίας και της Αιολίδας ανακόπηκε από την περσική 
κατάκτηση της ελάσσονος Ασίας, την οποία γνωρίζουμε από την αφήγηση του Ηροδότου. 
Όμως η κατάκτηση και η εξέγερση στην οποία κατέληξε προσέφεραν στον ελληνικό κόσμο 
και μια άλλη ιδέα καίριας σημασίας για την αυτοσυνειδησία της, την ιδέα της ελευθερίας. 
Η ιδέα της ελευθερίας ως ιδεώδους και προσδιοριστικού αιτήματος των Ελλήνων αναδύεται 
από την αφήγηση της επανάστασης των Ιώνων και των Κυπρίων κατά της περσικής κατοχής 
στο πέμπτο βιβλίο των Ιστοριών του Αλικαρνασσέως, πατέρα της Ιστορίας. Παρά την εξέγερση 
και το τίμημα που πλήρωσαν οι πόλεις της Ιωνίας, η περσική κατοχή επανήλθε χωρίς ποτέ 
να κατορθώσει να αποτρέψει τους Έλληνες της Ιωνίας να οραματίζονται την ελευθερία, 
όπως σημειώνει ο Ξενοφών για τις ιωνικές πόλεις: «Αἱ δὲ ἅμα ἐλεύθεραι βουλόμεναι εἶναι» 
ζητούσαν από τους Λακεδαιμονίους, ως προστάτες «πάσης  Ἑλλάδος ἐπιμεληθῆναι καὶ σφῶν 
τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Ἑλλήνων ὅπως […] καὶ αὐτοὶ ἐλεύθεροι εἶεν» ( Ἑλληνικὰ Γ΄, i, 3). 

Ο περσικός ζυγός διήρκησε για αρκετές δεκαετίες αφότου έγραψε ο Ξενοφών μέχρι την 
οριστική κατάλυσή του από τον Μέγα Αλέξανδρο το 334 π.Χ. Ότι βίωσαν ως απελευθέρωση 
την εκστρατεία του Αλεξάνδρου οι Έλληνες της Μικράς Ασίας καταγράφεται επιγραμματικά 
στη γνωστή επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. από την Πριήνη: «Οὐδὲν μεῖζόν ἐστιν ἀνθρώποις 
Ἕλλησι τῆς ἐλευθερίας».2

Η απελευθέρωση από τον Αλέξανδρο και η δημιουργία των βασιλείων των διαδόχων 
του, ιδίως του Βασιλείου της Περγάμου ως λαμπρής πολιτιστικής παρουσίας, και αργότερα 
η εμφάνιση και των άλλων μικρασιατικών βασιλείων κατά την εποχή των Επιγόνων, 
των βασιλείων του Πόντου, της Καππαδοκίας και της Βιθυνίας, υπήρξαν εξελίξεις που 
συνέτειναν αποφασιστικά στον πληρέστερο εξελληνισμό και του εσωτερικού της Μικράς 
Ασίας. Η ελληνιστική περίοδος και η Ρωμαιοκρατία που ακολούθησε με την κατάκτηση των 
μικρασιατικών βασιλείων από τους Ρωμαίους, ήταν η εποχή του πολιτισμού των πόλεων της 
μικρασιατικής χερσονήσου. Ήταν η εποχή ο ιστορικός χαρακτήρας της οποίας σφραγίζεται 
από τη μαρτυρία, πλην εκείνης της Περγάμου και της Εφέσου, της Νικομήδειας, της 
Προύσας, της Σινώπης, της Αμισού. Μέσα σ’ αυτόν τον πολιτισμό των πόλεων γίνεται 
δεκτός και ο χριστιανισμός κατά την περίοδο της όψιμης αρχαιότητας, όπως χαρακτηριστικά 
καταγράφεται και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννη: «εἰς  Ἔφεσον καὶ εἰς 
Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ  
εἰς Λαοδίκειαν».

2. Βλ. Ψήφισμα Πριήνης, 3ος αιώνας π.X., 
στο Wolfgang Blümel, Reinhold  
Merkelbach και Frank Rumscheid 
(επιμ.), Die Inschriften von Priene, Βόννη:  
Dr. Rudolf Habelt, 2014, έγγραφο αρ. 23.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
      IN-BETWEEN PAGES ARE OMITTED



36

Θαρρείς κ’ είναι μουσείον 
χριστιανικόν εν ενεργεία ο ναός 
αυτός. Μουσείον μάλιστα ζων.  
Το σεπτότερον δε, το παρέχον τόσον 
θάμβος, το καταπλήσσον αμέσως  
τον εισερχόμενον, το προξενούν, 
το χορηγούν, το επιβάλλον 
την κατάνυξιν, είναι το μέγα 
αυτού τέμπλεον. Υψηλόν, βαρύ, 
μεγαλοπρεπές. Σαν να σου 
παρουσιάζεται με όλην  
την υπερήφανον αίγλην της καμμία 
βυζαντινή σκηνογραφία αίφνης, 
αφού έμβης εις τον ναόν.

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης,1922

ΕΚΚΛΗΣΊΑ
Η Σμύρνη, η  Έφεσος, η Πέργαμος, 
τα Θυάτειρα, οι Σάρδεις,  
η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια 
υπήρξαν οι Επτά Εκκλησίες της 
Αποκαλύψεως. Στη Μητρόπολη 
Σμύρνης υπάγονταν 18 ναοί, με 
σημαντικότερο τον μητροπολιτικό 
ναό της Αγίας Φωτεινής,  
με το επιβλητικό καμπαναριό της, 
ορατό στα πλοία που προσέγγιζαν  
το λιμάνι.  
Από τα μέσα του 15ου αι.  
η έδρα της Μητροπόλεως Εφέσου 
μεταφέρθηκε στη Μαγνησία· 
όμως στην περιοχή της Εφέσου 
διασώζονται έως σήμερα ο ναός 
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 
το σπήλαιο των Επτά Παίδων και 
ο ναός του Τιμίου Προδρόμου στον 
Κιρκιντζέ. Στα Θυάτειρα υπήρχε 
σημαντικός ελληνικός πληθυσμός 
με καταγωγή από τα Κύθηρα και 
με μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Νικολάου. Το Αϊβαλί, φημισμένο 
για την Ακαδημία των Κυδωνιών, 
είχε 11 ιερούς ναούς και δύο 
μοναστήρια, ενώ το Αϊδίνι, έδρα 
της Μητροπόλεως Ηλιουπόλεως 
και Θείρων, είχε πέντε ναούς με 
μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων  
της Θεοτόκου.
Στον 19ο αι. χτίζονται 
μεγαλοπρεπείς ναοί σε ολόκληρη  
τη Μικρά Ασία λόγω  
της οικονομικής ανάπτυξης και 
των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων. 
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των 
πιστών στις θρησκευτικές εορτές, 
στις οποίες συχνά συμμετείχαν και 
οθωμανικές αρχές. Σ.Θ.Α.

Δύο τμήματα από το τέμπλο της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη  
με την Παναγία «Ζωοδόχο Πηγή» και τον Ευαγγελισμό, 17ος αι.

Μουσείο Μπενάκη

Ο μητροπολιτικός ναός  
της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Λαχεία για την ανέγερση του νέου ναού  
της Αγίας Αικατερίνης στη Σμύρνη, 1903 

Ένωσις Σμυρναίων

Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, η μεγαλύτερη εκκλησία στη Σμύρνη, 
σε σχέδια του Σμυρνιού αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Λάτρη

Ένωσις Σμυρναίων

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος 
απευθύνεται στους πιστούς, 1911

Ένωσις Σμυρναίων

Καταστατικό ίδρυσης  
της Αδελφότητος  

της Αγίας Φωτεινής, 1845
Ένωσις Σμυρναίων
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Φτάνοντας στα Φώτα, θυμάται πως 
«Ολόφωτα [ανήμερα] γινότανε ο Μεγάλος 
Αγιασμός. Κάνανε ένα πάρκο [εξέδρα]  
κι εκεί απάνω ανέβαινε ο παπάς. Είχανε και 
μια ειδική κολυμπήθρα που έριχνε μέσα  
τον σταυρό. Σαν τελείωνε η εκκλησία, 
παίρνανε οι άνδρες τον αγιασμό, καβαλάγανε 
τ’ αλόγατα και πήγαιναν ν’ αγιάσουνε  
τ’ αμπέλια, τα χωράφια, όλα τα σπαρμένα,  
να μη ’πομείνει αγιασμός.

Κλειώ Νικολήνταγια, Σεβδίκιοϊ Ιωνίας

Εκκλησίες που λειτουργούσαν τακτικά είχαμε τρεις, 
η καθεμιά είχε την ενορία της. Η μεγαλύτερη απ’ 
όλες ήταν η Κοίμηση της Θεοτόκου. Πλουσιωτάτη 
εκκλησία με πολλά τιμαλφή, από αφιερώματα. 
Παναγία η Βουρλιώτισσα με τ’ όνομα. Στο πανηγύρι 
ερχόντανε απ’ όλη την Ανατολή.  Έβλεπες στον 
περίβολο βάζανε τέντες και καθόντανε ο κόσμος  
από κάτω.  Έκανε και θαύματα.

Σπύρος Λιανός, Βουρλά Ιωνίας

Τάματα σε σχήμα βάρκας από τη Μικρά Ασία,  
τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.

Μουσείο Μπενάκη

Τάμα σε σχήμα ιστιοφόρου από τη Μικρά Ασία, 
τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.

Μουσείο Μπενάκη

Τάμα σε σχήμα βάρκας από τη Μικρά Ασία,  
τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.

Μουσείο Μπενάκη

Αστερίσκοι, Σμύρνη
Εστία Νέας Σμύρνης

Δισκάριο από τη Σμύρνη, 19ος - 20ός αι.
Μουσείο Μπενάκη

Λειψανοθήκη από το Αϊβαλί  
για την κάρα του Aγίου Γεωργίου  
του Χιοπολίτη, έργο του Πανταζή 

Μαραγκοπούλου, 1816
Μουσείο Μπενάκη

Η ποιμαντορική ράβδος 
του Μητροπολίτη Ελαίας 

Μελετίου, 1833
Μουσείο Μπενάκη

Η ποιμαντορική ράβδος  
και η μίτρα του Μητροπολίτη 

Εφέσου Χρυσοστόμου 
(Χατζησταύρου)

Εστία Νέας Σμύρνης

Ευαγγέλιο, δωρεά από τον Μητροπολίτη 
Αδριανουπόλεως Δωρόθεο,  
έκδοση στη Βενετία (1811),  
στάχωση στη Σμύρνη (1816)

Μουσείο Μπενάκη

Μήτρα χαλκογραφίας που εικονίζει  
τον Ιησού Μέγα Αρχιερέα

Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας
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ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΊΑ
Αν και η κατασκευή χαλιών και 
κιλιμιών ήταν κατά βάση ασχολία 
των νομάδων και γενικά  
των μουσουλμάνων κατοίκων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
αρκετοί χριστιανικοί πληθυσμοί 
μυήθηκαν σταδιακά σε αυτήν 
την τέχνη. Τα πιο σημαντικά 
ταπητουργικά κέντρα βρίσκονταν 
στη δυτική Μικρά Ασία (Μύλασα, 
Πέργαμος, Κούλα, Ουσάκ, 
Γκιόρντες κ.ά.). Στην Καππαδοκία 
γνωστά ήταν τα χαλιά του Ικονίου, 
του Καραμάν και της Καισάρειας. 
Το 1888 η Πολυτίμη Κιουρτσόγλου 
και η μαθήτριά της Κατίνα 
Στύλογλου εισάγουν την 
ταπητουργία στη Σπάρτη 
Πισιδίας, η οποία εξελίσσεται σε 
σημαντικό ταπητουργικό κέντρο 
με μεγάλες εξαγωγές χάρη στην 
εργατικότητα των γυναικών αλλά 
και στην εμπορική δεινότητα 
των Σπαρταλήδων. Τα σχέδια 
τυποποιούνται με χρήση χαρτιού 
μιλιμετρέ, ενώ χρησιμοποιούνται 
κυρίως έντονα χρώματα.  
Παράλληλα με τους αργαλειούς  
για χαλιά δουλεύουν και οι «λάκκοι», 
μικρότεροι οικιακοί αργαλειοί  
για τα υφάσματα, που όμως 
εξυπηρετούν ιδίως τις ανάγκες  
των νοικοκυριών. Α.Κ.

Το γνέσιμο και το βάψιμο του μαλλιού γινότανε στο σπίτι. Πλέκανε με τις βελόνες 
κάλτσες και φανέλες. Είχανε αργαλειούς στους οποίους υφαίνανε μάλλινο μαύρο 
ύφασμα για σακάκια και παντελόνια, επίσης κι ένα είδος σαν κάμποτο με μπαμπακερά 
νήματα. Επίσης έφτιαχναν κιλίμια και χαλιά πολλά.
Τα χαλιά και το κάμποτο τα πουλούσαν και στο παζάρι. Τελευταία, έμπορος από  
τη Νεάπολη ερχότανε κι ανταλλάσσανε χαλιά με μπακίρια. Προτιμούσαν τα παλιά χαλιά  
τα βαμμένα με τη λεγόμενη «τσοκ μπογιά».  Αργαλειούς είχαν και οι Τούρκοι. Εδώ 
υπήρχαν επιχειρήσεις που απασχολούσαν αργαλειούς. Στα σπίτια ύφαιναν.  Δεν ύφαιναν 
ούτε λινό ούτε μετάξι. Αγόραζαν και έτοιμα υφάσματα για ρούχα. Γενικά, οι ηλικιωμένοι 
προτιμούσαν τα σπιτικά υφάσματα, γιατί ήταν πιο γερά. Οι νέοι προτιμούσαν τα έτοιμα. 

Χρήστος Βαφειάδης, Γκέλβερι Καππαδοκίας

Πολλά σπίτια είχαν αργαλειούς.  Έκαμναν κάμποτ, αλατζάδες, χαλιά. Οι Τσαλίκογλου  
είχαν δύο εργοστάσια που έκαμναν κάμποτ με τη φίρμα «Ταλάς κάμποτ».
Τα φτωχά σπίτια ζούσαν απ’ τους αργαλειούς.  Ήταν πολλοί εργοδότες που έδιναν νήματα και 
έπαιρναν κάμποτ, που το λέγαμε «μπεζ». Όλοι δούλευαν στη Μουταλάσκη.  Όλοι κάτι έκαναν,  
γι’ αυτό δεν υπήρχαν φτωχοί. Στη Μουταλάσκη υπήρχαν μαγαζιά που πουλούσαν βαμπάκι.  
Το έφερναν απ’ τ’ Άδανα. Τα γύρω τούρκικα χωριά και τα ελληνικά που είχαν αργαλειούς έρχονταν, 
αγόραζαν, τα έκαναν νήμα και μετά τα δούλευαν στους αργαλειούς.  Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένιοι 
είχαν αργαλειούς και έκαμναν χαλιά. Η Μουταλάσκη είχε μαγαζιά.  Έρχονταν απ’ τα γύρω χωριά  
και ψώνιζαν πετρέλαιο, ζάχαρη.  Έρχονταν απ’ τα Στέφανα, την Κερμίρα, το Ταβλοσούν,  
το Ζιντζίντερε, το  Ίσπιζε, Ασαρτζούκ, Κεπές, Κόστερε.

Μιχαήλ Γιαβρόγλου, Μουταλάσκη Καππαδοκίας

Υφάντρες χαλιών στη Σπάρτη Πισιδίας
ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ

Κιλίμι από τη Μουταλάσκη Καππαδοκίας
Αρχείο και Συλλογή Αναστασίου Νικολαΐδη

Μάλλινο κιλίμι με γεωμετρικά σχέδια, Νίγδη
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης
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Ο Πόρος ήκμαζε ως εμπορικόν κέντρον κατά  
το 1860-1880. Υπήρχον χειροκίνητοι αργαλειοί με 
τους οποίους ύφαιναν λευκά βαμβακερά χοντρά 
υφάσματα, χρησιμοποιούμενα δι’ εσώρουχα. 
Επίσης ύφαιναν βαμβακερά υφάσματα χρωματιστά 
(αλατζάδες), τα λεγόμενα Μπορ αλατζάδες  
των οποίων εγένετο εξαγωγή και σε άλλες 
περιφέρειες. Με τους αλατζάδες έκαμναν  
εξωτερικά ρούχα, τα λεγόμενα αντεριά.
Οι  Έλληνες ήσαν έμποροι και ηγόραζαν απ’ τα χωριά 
μαλλιά τραγάκανθα (κίτρε) και κεχρί (αζεχρί)  
και τα έστελναν στην Κωνσταντινούπολη, εκείθεν 
δε στην Ευρώπη. Η τραγάκανθα την εποχή εκείνη 
εχρησιμοποιείτο εις τα ευρωπαϊκά εργοστάσια διά  
το κοτσάρισμα των λευκών βαμβακερών υφασμάτων 
και από το κεχρί παρεσκευάζετο το κίτρινο χρώμα. 
Επίσης από το ριζάρι το άλικον χρώμα.

Γεώργιος Αμφιλοχιάδης, Μπορ Καππαδοκίας

Οι  Έλληνες της Σπάρτας βρίσκονταν σε καλή οικονομική κατάσταση.  
Είχαν όλο το εμπόριο του τόπου στο χέρι τους. Ασχολούνταν και με τη βιοτεχνία, 
ήταν και τεχνίτες. Τα επαγγέλματά τους, αναλυτικά, ήταν τα εξής: έμποροι 
μανιφατούρας, εισαγωγές, εξαγωγές, ταπητουργεία, τεχνίτες ταπητουργείων, 
καλλιεργητές τριανταφύλλων για ροδέλαιο, κάτοχοι αποστακτηρίων ροδελαίου, 
τσαγκάρηδες, μαραγκοί, χτίστες, ραφτάδες, χαλκουργοί και διάφορα άλλα 
επαγγέλματα. Με τη γεωργία λίγοι ασχολούνταν. 

Κοσμάς Μανώλογλου, Σπάρτα Πισιδίας

Από το 1875 ήρχισε η ταπητουργία η οποία ήκμασε κατά τα έτη 1895-1914. 
Προς τον σκοπόν τούτον συνεστήθη το 1895 μια οργάνωση Κοινοτική υπό 
την επωνυμίαν «Η Μέλισσα του Πόρου» υπό την Διεύθυνσιν του Αβραάμ 
Χατζή Ευγένογλου. Από δε το 1905-1908 υπό την Διεύθυνσιν του Νικολάου 
Χατζή Ευγένογλου, συμβληθέντος μετά της Κοινότητος. Το Ταπητουργείον 
ελειτουργούσε ως δύο διαμερίσματα, κάτωθεν της Σχολής με 85-100 
αργαλειούς. Η επιχείρηση απέφερεν εις την Κοινότητα 213 λίρας χρυσάς και εν 
οίκημα κατασχεθέν […] του ως άνω υπευθύνου Νικολάου Χατζή Ευγένογλου.

Γεώργιος Αμφιλοχιάδης, Μπορ Καππαδοκίας

Χαλί τύπου Άγκυρας από τη Νεάπολη (Νέβσεχιρ), 1890
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Χαρακτηριστικό υφαντό μαξιλάρι από τη Σίλλη Ικονίου, 1910
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας 

Μάλλινο χαλί από το Ικόνιο, αρχές 20ού αι.
Μουσείο Μικρασιάτικου Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου»

Εργοστάσιο ταπήτων στο Ουσάκ, 1920-1921
Μουσείο Μπενάκη
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Η Αίθουσα των Κατόπτρων

Είναι 28 Ιουνίου 1919, μια ωραία καλοκαιρινή μέρα στο Παρίσι. Οι μεγάλοι και οι καλοί 
της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και της Ιαπωνίας, συγκεντρώνονται 

στις Βερσαλλίες. Πρόκειται για ένα αξιομνημόνευτο γεγονός – η επίδοση στη Γερμανία της 
Συνθήκης που τερματίζει τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ της Αντάντ και των Κεντρικών 
Δυνάμεων. Η αίθουσα είναι κατάμεστη. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Κάποιοι ανάμε-
σα στους νικητές νιώθουν ικανοποίηση. Οι ηττημένοι νιώθουν την πικρία της ήττας. Μερικοί 
νιώθουν μια ψυχρή προαίσθηση για το τι πρόκειται ν’ ακολουθήσει. Όλοι νιώθουν εξάντληση.

Μπορείτε να διακρίνετε τους ανθρώπους αυτούς στον σπουδαίο πίνακα του William 
Orpen Η υπογραφή της ειρήνης στην Αίθουσα των Κατόπτρων, Βερσαλλίες, 28 Ιουνίου 1919 (εικ.: σ. 136). 
Κοιτάξτε, εκεί είναι ο πρόεδρος Woodrow Wilson των Ηνωμένων Πολιτειών: κινείται αργά, 
αισθάνεται δικαιωμένος, με πολλές ιδέες στο μυαλό του για ένα καλύτερο μέλλον. Ποιος 
είναι αυτός που του μιλά; Ο David Lloyd George, ο απρόβλεπτος Βρετανός πρωθυπουρ-
γός. Πιθανότατα μιλούν για την Κοινωνία των Εθνών, το προσφιλές σχέδιο του Wilson για 
την επίτευξη διαρκούς ειρήνης όχι μόνο για την εποχή μας, αλλά για τους επερχόμενους 
αιώνες. Και φυσικά για τη Γερμανία, το αντικείμενο της σημερινής συνάθροισης. Είναι 
εκεί και ο πρωθυπουργός Georges Clemenceau, ο «τίγρης», ο πρεσβύτερος από τους τρεις 
μεγάλους και πρόεδρος της ειρηνευτικής διάσκεψης. Και κοιτάξτε, στη γωνία, ποιος είναι 
αυτός ο άνδρας με τα λευκά μαλλιά και το μούσι που μιλά με κάποιον από τη βρετανική 
αποστολή; Α ναι, είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο  Έλληνας πρωθυπουργός, στην πίσω σει-
ρά, ψηλά στα αριστερά. Ποιος είναι αυτός ο Βενιζέλος; Και πώς εμπλέκονται οι  Έλληνες;

Ο Βενιζέλος μάς υπενθυμίζει ότι η τελετουργική αυτή σύναξη δεν σηματοδοτεί το 
τέλος της ιστορίας της ειρήνευσης. Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση. Το ίδιο 
και η Εγγύς Ανατολή. Ήδη, σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, ο Βενιζέλος είχε εξουσιοδοτηθεί 
από τους Clemenceau, Wilson και Lloyd George να αποστείλει ελληνικά στρατεύματα 
στη Σμύρνη – το πρώτο βήμα για την κατάληψη της δυτικής Μικράς Ασίας. Δεν έχει όμως 
ακόμη υπογραφεί συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία. Οι οθωμανικοί στρατοί έχουν ηττηθεί 
και είναι σαφές ότι η Τουρκία θα χάσει τις αραβικές επαρχίες της. Τι θα συμβεί όμως με 
την κεντρική περιοχή της Ανατολίας; Οι ειρηνοποιοί έλαβαν υπ’ όψιν τους αυτό το ζήτημα, 
με την εντολή που έδωσαν στον Βενιζέλο. Εκ πρώτης όψεως αυτό μοιάζει με εντυπωσιακό 
επίτευγμα για την Ελλάδα. Αλλά ορισμένοι από τους στρατιωτικούς συμβούλους στο Πα-
ρίσι πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί συγκαταβατικά αυτήν την απόφαση. Ο χρόνος 
θα δείξει.

Michael Llewellyn-Smith

Η ΕΛΛΆΔΆ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΆΣΙΆ  
ΆΠΌ ΤΌΝ ΜΕΓΆΛΌ ΠΌΛΕΜΌ ΣΤΗΝ ΚΆΤΆΣΤΡΌΦΗ:  

ΜΙΆ ΆΝΆΣΚΌΠΗΣΗ
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1.8.1920. Είχον περάσει δύο ώρες από  
της ανατολής του ηλίου και δεν ημπορούσα 
να εξηγήσω την αναβολήν της επιθέσεως, 
υπεψιαζόμην στο τέλος την αδυναμίαν των 
ημετέρων. Εξαίφνης όμως ακούω τον βόμβον 
οβίδος ην επηκολούθησεν άλλη και τοιαύτην 
πολλαί. Επιτέλους! ανέπνευσα εκ βάθους. 
Η πρώτη φορά του τηλεβόλου με ηλέκτρισε, 
με ενεθουσίασε. Ηγέρθην αυτοστιγμεί, 
επροσηλώθην ολόκληρος. Πόθεν άραγε 
προήρχοντο; Πόσον μακράν; Μήπως 
εορτάζεται η ειρήνη; Ολοέν και οι μυκηθμοί 
του εκπνέοντος θηρίου επνίγοντο. Η επίθεσις 
αναμφισβητήσεως ήρχισεν και κατά του 
Σιμάβ, προς ο οι κανονιοβολισμοί ηκούοντο. 
Ο βομβαρδισμός, συνεχώς απειλητικός, 
εξηκολούθησεν μέχρι δύσεως του ηλίου. 

Δημήτριος Κεφαλογιάννης, στρατιώτης

Το εσπέρας κατακλιζόμεθα υπό τας υπωρείας 
των ανατολικών κλιτυών του Τμώλου και την 
επομένην ανερχόμεθα εις αυτόν, διά μιας ατραπούς, 
κατευθυνόμενοι προς Φιλαδέλφειαν.
Η άνοδος διά των παρθένων δασών και των αφθόνων 
πηγών με τα κρυστάλλινα νερά των βράχων, μας δίδει 
ανακούφισιν εις την κοπιώδη πορείαν μας.
Την επομένην φθάνομεν επί της κορυφής του Τσαούς 
Νταγ. Ήτο η 11η Ιουνίου. Αι πεδιάδες εφλέγοντο από τας 
ακτίνας του εκηβόλου Φοίβου, ενώ ημείς εφρίτταμεν από 
το ψύχος βαδίζοντες εις την πανύψηλον εκείνην κορυφήν 
από την οποίαν ο εχθρός δεν θα μας ανέμενε.

Παναγιώτης Ι. Παναγιωτόπουλος,  
έφεδρος στρατιωτικός γιατρός, 1920

ΑΠΌ ΤΌΝ ΜΑΙΌ ΤΌΥ 1919 
ΈΩΣ ΤΌ ΦΘΙΝΌΠΩΡΌ  
ΤΌΥ 1920
Μετά την απόβαση στη Σμύρνη, 
τμήματα της 1ης Μεραρχίας 
σταδιακά καταλαμβάνουν πόλεις 
και χωριά πέριξ αυτής. Για ένα έτος 
η ελληνική στρατιωτική παρουσία 
στη Μικρά Ασία περιορίζεται σε 
αυτές τις περιοχές. Οι πρώτες 
ευρείας κλίμακας στρατιωτικές 
επιχειρήσεις πραγματοποιούνται  
το 1920. Τον Ιούνιο του 1920, 
ενόψει της υπογραφής  
της Συνθήκης Ειρήνης με  
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
δίνεται η άδεια από το Ανώτατο 
Συμμαχικό Συμβούλιο για 
προέλαση του ελληνικού στρατού 
ανατολικά έως τη Φιλαδέλφεια  
και βόρεια ως τη Θάλασσα  
του Μαρμαρά, με τις ελληνικές 
δυνάμεις να καταλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την Προύσα,  
την Πάνορμο και τη Νικομήδεια. 
Παράλληλα, παραχωρείται  
στην Ελλάδα η Ανατολική και 
η Δυτική Θράκη. Ακολούθως, 
τον Αύγουστο, τα ελληνικά 
στρατεύματα προωθούνται 
περαιτέρω φθάνοντας μέχρι και  
το Ουσάκ. Οι θερινές επιχειρήσεις 
του 1920 στέφονται από επιτυχία, 
με τον ελληνικό στρατό να αποκτά 
τον έλεγχο αυτών των περιοχών 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Α.Έ.Μ.

Στρατιώτες πολεμούν στις πλαγιές της οροσειράς του Τμώλου
Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου

Βομβαρδισμός των φρουρίων της Ραιδεστού από το αντιτορπιλικό  
του Πολεμικού Ναυτικού «Ιέραξ» 

Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου

Στρατιώτες στα χαρακώματα της λοφοσειράς  
Μπιν Τεπέ (Χίλιοι Λόφοι) κοντά στις Σάρδεις  

πριν από την προέλασή τους, 1920
Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου
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Η υποδοχή του βασιλιά Αλέξανδρου στην Πάνορμο
Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου

Κόσμος και κοσμάκης. Η πρωτοπορία, 
 τα «προκεχωρημένα φυλάκια» των θηλυκών στρατιών 
των 40 Εκκλησιών. Η κυρία δύναμις προσμένει στην 
πάνω συνοικία της Μητροπόλεως. […] Στέκεται  
το αυτοκίνητον. Ο Βασιλεύς χαιρετά τον στρατηγόν  
κ. Κ. Μαζαράκην και τον Νομάρχην κ. Νικολόπουλον, 
ο οποίος τον προσφωνεί συγκινημένος. Ακολουθούν  
αι προσφωνήσεις του Μουφτή, του Προέδρου  
της Ισραηλίτικης Κοινότητος. 
Κι ύστερα κατευθύνονται στον Μητροπολιτικόν Ναόν 
διά την δοξολογίαν, την οποίαν ακολουθεί δεξίωσης 
στην Μητρόπολιν.

Κώστας Μισαηλίδης, 1920

Η είσοδος του ελληνικού στρατού στην Κίο,  
25 Ιουνίου 1920

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών

Η Πάνορμος υποδέχεται τον βασιλιά Αλέξανδρο, 1920
Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου

Γεώργιος Ιακωβίδης (1853-1932) 
Αλέξανδρος Α΄ της Ελλάδος, 1920, 

ελαιογραφία
Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος στην Πάνορμο
Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία»  

του Γ. Προκοπίου

Ο ύπατος αρμοστής της Ελλάδας Αριστείδης Στεργιάδης  
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Φιλαδέλφειας

Από το λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία» του Γ. Προκοπίου
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Τάσος Σακελλαρόπουλος και Μαρία Δημητριάδου 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ, 1922-1930:  
ΔΥΣΚΟΛΙΆ, ΔΥΝΆΜΙΚΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η Κ αταστροφή του 1922 σημαίνει το ξερίζωμα του ελληνισμού της Ανατολής και την κατα-
στροφή της εθνικής ιδεολογίας του αλυτρωτισμού. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, 

ανέστιοι και πένητες στην κυριολεξία, βρίσκονται στις δυτικές όχθες του Αιγαίου, στα νησιά 
και στις ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας μετά από αιώνες ζωής στη γη της Ιωνίας, του Πόντου 
και της Ανατολικής Θράκης. Το θετικό είναι ότι βρίσκονται πλέον εντός των ορίων του ελληνι-
κού κράτους, ασφαλείς από τη μήνη και την εκδικητικότητα του τουρκικού στρατού και των 
Τούρκων ατάκτων. Όμως βρίσκονται επίσης ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας που αφορά 
την εγκατάστασή τους, μιας πραγματικότητας της οποίας την εξέλιξη δεν ελέγχουν οι ίδιοι.  
Μετά από τρία και πλέον έτη που διήρκεσε η ελληνική Εκστρατεία, η ήττα τούς έφερε με 
κόπους και βάσανα, με ανείπωτους φόβους και αγωνία, με απώλειες των πλέον προσφιλών 
τους προσώπων σε μια Ελλάδα την οποία φαντασίωναν ως τη γη του δικαίου, τη γη της 
αδελφοσύνης, τη γη της φροντίδας, τη γη της μητέρας-πατρίδας. Πίστευαν οι πρόσφυγες 
ότι θα έχαιραν υποστήριξης από τις δομές του κράτους και κυρίως πίστευαν ότι θα τους δέ-
χονταν οι  Έλληνες συμπατριώτες με ανοιχτές αγκαλιές λόγω της ιδιότητάς τους, ως  Έλληνες 
που έζησαν για αιώνες υπό τον οθωμανικό ζυγό. 

Ωστόσο οι προσδοκίες διαψεύστηκαν απολύτως. Με νωπές ακόμη τις μνήμες από τις πο-
ρείες εξόδου προς τα παράλια, από την απόγνωση, τον τρόμο και τη συντριβή στην προκυμαία 
της πυρπολημένης Σμύρνης, από την αγωνία της επιβίωσης, οι ελληνικοί πληθυσμοί σε όλη την 
τουρκική επικράτεια παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς· μιας ιδιότυπης προσφυγιάς όμως Ελ-
λήνων μέσα στην Ελλάδα.

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 1922 η δραματική εκκένωση της Σμύρνης έχει ολο-
κληρωθεί. Οι περίπου 300.000 άνθρωποι, κάτοικοι της πόλης αλλά και περιοχών της ενδοχώρας, 
έχουν εκδιωχθεί, ενώ υπάρχει ένα πλήθος εκτοπισμένων στα βάθη της Ανατολίας, εφήβων και 
ανδρών, που δεν συνυπολογίζεται στον αριθμό αυτόν. Οι 180.000 από αυτούς που εγκατέλειψαν 
τη Σμύρνη έφυγαν με την εποπτεία του αμερικανικού ναυτικού και τη βοήθεια της οργάνωσης 
Disaster Relief Committee, που δημιουργήθηκε από τον γενικό πρόξενο των ΗΠΑ στη Σμύρ-
νη George Horton και υποστηρίχθηκε και από άλλους ξένους φορείς στην πόλη. Ο αριθμός των 
προσφύγων που ήταν ήδη στην Ελλάδα ανερχόταν το φθινόπωρο του 1922 περίπου στις 400.000, 
καθώς στον αριθμό όσων διέφυγαν από το λιμάνι της Σμύρνης θα πρέπει να προστεθούν περί τις 
100.000 Ελλήνων οι οποίοι ζούσαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, στα μετόπισθεν του πολέμου, και 
οι οποίοι εκδιώχθηκαν ως εχθρικοί πληθυσμοί από τον τουρκικό στρατό.

Στην πραγματικότητα όμως η μεγάλη κρίση δεν είχε ακόμη ξεσπάσει. Στις 23 Σεπτεμβρίου 
η Ανατολική Θράκη περνά ξανά στα χέρια των Τούρκων και υποχρεωτικά η ιδιότυπη, τριγωνι-
κή «πίσω αυλή» της Κωνσταντινούπολης, έκτασης περίπου 35 χιλιομέτρων που φθάνει μέχρι τον 
Έβρο ποταμό, εκκενώνεται από 300.000  Έλληνες. Τις πρώτες δώδεκα μέρες 180.000 άνθρωποι 
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Τίτλος μετοχής της Ανωνύμου Υφαντουργικής Εταιρείας 
«Μουταλάσκη», 1974, και πρακτικό από την πρώτη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 1927
Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Λάβαρο-σημαία του εργοστασίου  
της Ανωνύμου Υφαντουργικής Εταιρείας «Μουταλάσκη»

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  
Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Συμεών Σινιόσογλου
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  

Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Συγκέντρωση εργατών του εργοστασίου της Υφαντουργίας «Μουταλάσκη»
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Δίπλωμα του 1924
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  

Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Προσφυγοπούλες εργάζονται σε υφαντουργείο, δεκαετία 1920
ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ

Εξώφυλλο από ημερολόγιο της Υφαντουργίας 
«Μουταλάσκη» Α.Ε. και σημειώσεις για την κίνηση 

λογαριασμών, 1936
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Τραπεζάκι της Υφαντουργίας  
«Μουταλάσκη», Νέα Ιωνία, 1937

Ιδιωτική συλλογή
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Γ4_24

Γ4_21

Έκδοση για την τέχνη  
της μικρασιατικής υφαντικής  

με καταβολές κυρίως βυζαντινές
Μουσείο Μπενάκη 

Έκθεση του Δ.Σ.  
της Α.Ε. Ελληνική Εριουργία, 1925 

Συλλογή Λουκά Π. Χριστοδούλου

Εργοστάσιο καλτσοβιομηχανίας του Συμεών Σινάνογλου  
με τους εργαζόμενούς του
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης  

Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Υφαντήριο Περαίας:  
στιγμιότυπο με τον διευθυντή Μωραϊτίνη  

και εργάτριες, 1928
Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Μετοχές της Α.Ε. Ελληνίς, 1936, 
της Α.Ε. «Νίκη», 1929, και της Α.Ε. 

«Έσπερος», 1937
Συλλογή Λουκά Π. Χριστοδούλου

Το Υφαντήριο Ρωξάνη στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφικό Αρχείο Ρωξάνης Τσιμπιροπούλου

Το προσωπικό του υφαντουργείου των Γεωργίου Κυπραίου 
και Θεοδώρου Μαυρομάτη, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 1940

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού

Νέα Παλάτια, 1955: η Μαρία Σκουτή,  
μία από τις καλύτερες υφάντρες των Παλατίων, 

κατεργάζεται κλωστή στην ανέμη 
Πολιτιστικός και Πνευματικός Όμιλος Νέων Παλατίων

Επιτραπέζιο ημερολόγιο  
της Εριοβιομηχανίας Μηναΐδη-Φωτιάδη

Συλλογή Ντόρας Μηναΐδη

Πρακτικό συνεδρίασης  
του Δ.Σ. της Α.Ε. Πλεκτήρια 

Σινάνογλου, 1936
Συλλογή Λουκά Π. Χριστοδούλου

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
     IN-BETWEEN PAGES ARE OMITTED



311

ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Α  ́ΕΝΟΤΗΤΑ (σσ. 32-135)
σ. 32: Φώτης Κόντογλου, Ο Αστρολάβος, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ», 
1975, σ. 49. 
σ. 33: Théophile Gautier, Constantinople, Παρίσι: Lévy Frères, 1853· πα-
ρατίθεται και στο Μαρία-Κάρμεν Σμυρνέλη (επιμ.), Σμύρνη, η λησμονημένη 
πόλη; 1830-1930: Μνήμες ενός μεγάλου μεσογειακού λιμανιού, Αθήνα: Μεταίχμιο, 
2008, σ. 149.
σ. 34: Απόσπασμα από επιστολή του διοικητή του βιλαετίου Αϊδινίου 
Μιντάτ Πασά προς τον μεγάλο βεζίρη Μεχμέτ Σαΐτ Πασά, 26 Σεπτεμ-
βρίου 1880· περιλαμβάνεται στο Zeki Arıkan, «Midhat Paşa’nın Aydın 
Valiliği (Ağustos 1880 - Mayıs 1881)», στο Uluslararası Midhat Paşa semineri: 
bildiriler ve tartışmalar (Αϊδίνι, 8-10 Μαΐου 1984), Άγκυρα: Türk Tarih Ku-
rumu, 1986, σσ. 127-164· παρατίθεται και στο Μαρία-Κάρμεν Σμυρνέλη 
(επιμ.), Σμύρνη, η λησμονημένη πόλη; 1830-1930: Μνήμες ενός μεγάλου μεσογειακού 
λιμανιού, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008, σ. 162.
σ. 34: Paul Lindau, An der Westküste Klein-Asiens eine Sommerfahrt auf dem 
Āgäischen Meere, Βερολίνο: Allgemeiner Berein für Deutsche Litte-
ratur, 1900· παρατίθεται και στο Γιώργος Πουλημένος και Αχιλλέας 
Χατζηκωνσταντίνου, Η προκυμαία της Σμύρνης. Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο 
προόδου και μεγαλείου, τόμ. Α΄: Οικιστικό και κοσμικό τμήμα, Αθήνα: Εκδό-
σεις Καπόν, 2018, σ. 231.
σ. 35: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 10: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Μπουρνόβας Ιωνίας.
σ. 35: Jean-Baptiste Tavernier, Les six voyages, qu’il a fait en Turquie, en 
Perse, et aux Indes, τόμ. Α΄, Παρίσι: Gervais Clouzier και Claude Bar-
bin, 1676, σσ. 76-77· παρατίθεται και στο Hervé Georgelin, Σμύρνη. 
Από τον κοσμοπολιτισμό έως τους εθνικισμούς, μτφρ. Μαρία Μαλαφέκα, 
Αθήνα: Κέδρος, 2007, σσ. 38-39.
σ. 36: Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Με του βορηά τα κύματα. Ταξείδια - περιγραφαί 
- εντυπώσεις, τόμ. Α΄, Αθήνα: Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1922, σ. 35.
σ. 37: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 31: Κλειώ Νικολήνταγια, Σεβδίκιοϊ Ιωνίας.
σ. 37: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 69α: Σπύρος Λιανός, Βουρλά Ιωνίας.
σ. 38: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, 
Φάκελος ΚΑΡ 1: Νικόλαος Κυριακόπουλος, Αϊδίνι Καρίας.
σ. 39: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΑΙΟΛ 4: Ελισάβετ Κομνηνού, Αϊβαλί Αιολίδας.
σ. 40: Αθηναϊκά Νέα (23 Ιουνίου 1933)· παρατίθεται στο Χρήστος Σ. Σολο-
μωνίδης, Η παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα: Α. Μαυρίδης, 1961, σσ. 131-132.
σ. 41: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 69α: Λάμπρος Λαμπρικίδης, Βουρλά Ιωνίας.
σ. 41: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 27: Ελένη Καραντώνη, Μπουνάρμπασι Ιωνίας.
σ. 42: Φώτης Κόντογλου, Έργα Α΄. Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου, Αθήνα: Εκδοτι-
κός Οίκος «Αστήρ», 1962, σ. 64.
σ. 43: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 69α: Σπύρος Λιανός, Βουρλά Ιωνίας.

σ. 43: Αρχείο Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Ενημερωτικό φυλλάδιο 
An American College for Women in Ancient Smyrna, π. 1922.
σ. 45: Από άρθρο του Μιχαήλ Αργυρόπουλου, περιοδικό Νέα Εστία (15 Αυ-
γούστου 1931).
σ. 45: Διαφημιστική καταχώριση από τον Εμπορικό Οδηγό της Σμύρνης και των 
περιχώρων, 1901· παρατίθεται στο Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, «Ελληνικά 
βιβλία τυπωμένα στη Σμύρνη (1894-1922). Βιβλιογραφική συμβολή», Δελ-
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (1988-1989), σ. 269.
σ. 48: Paul Lindau, An der Westküste Klein-Asiens eine Sommerfahrt auf dem 
Āgäischen Meere, Βερολίνο: Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur, 
1900· παρατίθεται και στο Γιώργος Πουλημένος και Αχιλλέας Χατζηκων-
σταντίνου, Η προκυμαία της Σμύρνης. Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και με-
γαλείου, τόμ. Α΄: Οικιστικό και κοσμικό τμήμα, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν, 2018, 
σσ. 296-297.
σ. 48: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΙΩΝ 17: Μαριάνθη Παπαγιαννάκη, Γκιοκαγάτς Ιωνίας.
σ. 49: Paul Lindau, An der Westküste Klein-Asiens eine Sommerfahrt auf dem 
Āgäischen Meere, Βερολίνο: Allgemeiner Berein für Deutsche Litteratur, 
1900· παρατίθεται και στο Γιώργος Πουλημένος και Αχιλλέας Χατζηκων-
σταντίνου, Η προκυμαία της Σμύρνης. Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και με-
γαλείου, τόμ. Α΄: Οικιστικό και κοσμικό τμήμα, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν, 2018, 
σσ. 235-236.
σ. 50: Gaston Deschamps, Sur les routes d’Asie, Παρίσι: Armand Col-
in et Cie, 1894· παρατίθεται και στο Μαρία Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή. Ένας μαθηματικός υπό τη σκέπη της εξουσίας, Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007, σσ. 324-325.
σ. 51: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδο-
σης, Φάκελος ΑΙΟΛ 4: Ελισάβετ Κομνηνού, Αϊβαλί Αιολίδας.
σ. 52: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Προφορικής Παράδοσης, 
Φάκελος ΙΩΝ 1: Ζωή Καπά, Σμύρνη Ιωνίας. 
σ. 53: Gaston Deschamps, Sur les routes d’Asie, Παρίσι: Armand Col-
in et Cie, 1894· παρατίθεται και στο Μαρία Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος 
Καραθεοδωρή. Ένας μαθηματικός υπό τη σκέπη της εξουσίας, Ηράκλειο: 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007, σσ. 324-325.
σ. 54: Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου. Τα σαραντάχρονα μιας χαμένης πο-
λιτείας, Αθήνα: Εκδόσεις Α. Καραβία, 1963, σσ. 198, 203-204, 210-212, 311.
σ. 55: Γιώργης Παπάζογλου, «Τα χαΐρια μας εδώ: ονείρατα της άκαυτης και της 
καμμένης Σμύρνης». Αγγέλα Παπάζογλου, Αθήνα: Επτάλοφος, 2003, σσ. 58-59.
σ. 55: Σωκράτης Ι. Προκοπίου, Σεργιάνι στην παλιά Σμύρνη (Διηγηματικό στι-
χούργημα), έκδ. 2η, Αθήνα 1949· παρατίθεται και στο Αριστομένης Καλυ-
βιώτης, Σμύρνη: Η μουσική ζωή, 1900-1922. Η διασκέδαση, τα μουσικά καταστήματα, 
οι ηχογραφήσεις των δίσκων, Αθήνα: Music Corner και Τήνελλα, 2002, σ. 19.
σ. 55: Γεώργιος Φακίρης, «Αποκρηά της Σμύρνης», εφημερίδα Εστία (14 
Φεβρουαρίου 1896)· παρατίθεται και στο Σαράντα χρόνια δημοσιογραφικής 
ζωής. Πανηγυρικόν λεύκωμα της «Εστίας» διά την 40ετηρίδα της, 1894-1934, Αθή-
να: Εστία, 1934, και περιλαμβάνεται στο αρχείο του Μουσείου Ελληνι-
κών Λαϊκών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικο-
λογίας, Φάκελος: Γ. Σημειώσεις, Υποφάκελος: Γ.8. Λοιπά χορδόφωνα 
19 (μαντολίνο).

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
     IN-BETWEEN PAGES ARE OMITTED



321

KATAΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚOΝΩΝ

Α  ́ΕΝΟΤΗΤΑ
ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (σσ. 32-67)
σ. 32: Ιωνία, Ιούλιος 1967, σκαρίφημα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Χαρτών.
σ. 32: Αιολίδα, Ιούλιος 1967, σκαρίφημα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Χαρτών.
σ. 32: «Γενικόν Προξενείον της Ελλάδος εν Σμύρνη»: διαμονητήριο, 
1884, Πολιτιστικός και Πνευματικός Όμιλος Νέων Παλατίων «Μουσείο 
Παλατιανών».
σ. 32: Καρία, Ιούλιος 1967, σκαρίφημα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Αρχείο Χαρτών.
σ. 33: Charles Barry (1795-1860), Smyrna from the roadstead [Άποψη της 
Σμύρνης], υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί, 20,4 x 93 εκ., Συλλογή 
Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου.
σ. 33: Gustave Cirilli, Album de Smyrne. Coups d’œil – coups de crayon, Παρίσι: 
E. Dentu, 1883, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη.
σ. 33: Στέφανος Γρύλλης, Άποψις της πόλεως Βρυούλλων Μ. Ασίας, δεύτερο 
μισό 19ου αι., λιθογραφία, 45,5 x 64 εκ., ιδιωτική συλλογή.
σ. 33: Κωνσταντίνος Π. Καλδής, Άποψη της Σμύρνης, 1851, επιζωγραφι-
σμένη χαλκογραφία, 47 x 62 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 30412.

Η αίγλη της Σμύρνης (σσ. 34-35)
σ. 34: Τοπογραφικός χάρτης της Σμύρνης από τον Ernest Bon, 1913, 
Ένωσις Σμυρναίων.
σ. 34: Αναμνηστικές κάρτες από τη Σμύρνη, Μουσείο Μπενάκη / Φω-
τογραφικά Αρχεία.
σ. 34: Άγνωστος καλλιτέχνης, Άποψη Σμύρνης, λιθογραφία, 24,5 x 136 
εκ., φωτογραφία: Σταύρος Ψηρούκης, Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτσου.
σ. 35: Σμύρνη, η προκυμαία, κάρτα (έκδ: Σ. Σαραντόπουλος), Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 
Τραπέζης (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ), Φωτογραφικό Αρχείο.
σ. 35: Το εμβληματικό καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη, 
κάρτα (έκδ: Σ. Σαραντόπουλος), Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ), 
Φωτογραφικό Αρχείο.
σ. 35: «Σμύρνη. Μέρος της προκυμαίας παρά το τελωνείον», κάρτα, 
Συλλογή Λουκά Π. Χριστοδούλου.
σ. 35: «Άποψις Προκυμαίας, Ελληνικόν Ταχυδρομείον», κάρτα, Συλλο-
γή Λουκά Π. Χριστοδούλου.
σ. 35: Η οδός Φραγκομαχαλά (Rue Franque), Σμύρνη, κάρτα, Συλλογή 
Λουκά Π. Χριστοδούλου.

Εκκλησία (σσ. 36-39)
σ. 36: Δύο τμήματα από το τέμπλο της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη με 
την Παναγία «Ζωοδόχο Πηγή» και τον Ευαγγελισμό, 17ος αι., 28 x 68 

εκ. και 30 x 67 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 21917-21918, Δωρεά: Λόλα Ν. 
Πετσάλη.
σ. 36: Σμύρνη, το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής, Κέντρο Μικρασια-
τικών Σπουδών, Φωτογραφικό Αρχείο.
σ. 36: Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος απευθύνεται στο λα-
ϊκό συλλαλητήριο, περιοδικό Κόσμος 72 (15 Δεκεμβρίου 1911), Ένωσις 
Σμυρναίων.
σ. 36: Λαχεία για την ανέγερση του νέου ναού της Αγίας Αικατερίνης, 
Σμύρνη, 1903, Ένωσις Σμυρναίων.
σ. 36: Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, η μεγαλύτερη εκκλησία στη Σμύρ-
νη, σε σχέδια του Σμυρνιού αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Λάτρη, Ένωσις 
Σμυρναίων.
σ. 36: Καταστατικό ίδρυσης της Αδελφότητος της Αγίας Φωτεινής, 
Σμύρνη, 1η Φεβρουαρίου 1845, Ένωσις Σμυρναίων.
σ. 37: Τάματα σε σχήμα βάρκας από τη Μικρά Ασία, τέλη 19ου - αρ-
χές 20ού αι., μήκος 11,5 εκ. και 14,5 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 34673 
(ΤΑ1020) και 34672 (ΤΑ1020).
σ. 37: Τάμα σε σχήμα ιστιοφόρου από τη Μικρά Ασία, τέλη 19ου - αρχές 
20ού αι., 21 x 21,5 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 34053.
σ. 37: Τάμα σε σχήμα βάρκας από τη Μικρά Ασία, τέλη 19ου - αρχές 
20ού αι., 6,5 x 19,5 x 4 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 39150.
σ. 37: Μήτρα χαλκογραφίας που εικονίζει τον Ιησού Μέγα Αρχιερέα, 
Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας.
σ. 37: Αστερίσκοι, Σμύρνη, Εστία Νέας Σμύρνης.
σ. 37: Δισκάριο από τη Σμύρνη, 19ος - 20ός αι., διάμ. 22,2 εκ., Μουσείο 
Μπενάκη, 34581.
σ. 37: Ευαγγέλιο από την Αδριανούπολη, από τον Μητροπολίτη Αδρια-
νουπόλεως Δωρόθεο, έκδοση στη Βενετία (1811), στάχωση στη Σμύρνη 
(1816), 37 x 25,5 εκ., Μουσείο Μπενάκη, 34146.
σ. 37: Η ποιμαντορική ράβδος του Μητροπολίτη Ελαίας Μελετίου, 
1833, Μουσείο Μπενάκη, 33766.
σ. 37: Η ποιμαντορική ράβδος και η μίτρα του Μητροπολίτη Εφέσου 
Χρυσοστόμου (Χατζησταύρου), Εστία Νέας Σμύρνης.
σ. 37: Λειψανοθήκη για την κάρα του Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτη, 
έργο του Πανταζή Μαραγκοπούλου, Αϊβαλί, 1816, διάμ. 20 εκ., αφι-
ερωμένη από τη συντεχνία των σαπουντζήδων, Μουσείο Μπενάκη, 
23792, Δωρεά: Γεώργιος Ζάκος.
σ. 38: Εικόνες από την Ιωνία: ο Μέγας Αρχιερεύς, Ιωνία, και ένθρονη 
Παναγία με τον Χριστό, Ιωνία, Ιερά Μητρόπολις Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος.
σ. 38: Εικόνα από τον Τσεσμέ: ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Τσεσμές 
Ερυθραίας, 19ος αι., Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού – Σύλλογος 
Μικρασιατών Καβάλας.
σ. 38: Θρησκευτικό περιοδικό της Σμύρνης, Ιερός Πολύκαρπος 53 (1912), 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη.
σ. 38: Κάλυμμα Αγίου Ποτηρίου από τη Σμύρνη, 1908· τα κομμάτια 
προέρχονται από ποδιά προσκυνηταρίου, Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, 
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, Δωρεά: Μητροπολίτης 


