
ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΠΟΤΕ… 

Σμύρνη 1922-2023 

Η Σμύρνη, η οποία βρίσκεται στα παράλια της σημερινής  Τουρκίας, είναι 

η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της με πληθυσμό 2.972.000 κατοίκους.  

Επιπλέον, αποτελείται από αρκετές Μητροπολιτικές επαρχίες όπως η 

επαρχία του Κονάκ, του Μπουτζά και πολλές άλλες.  

Η ανάπτυξή της σε όλες τις εποχές οφείλεται στη γεωγραφική της θέση, 

την ενδοχώρα και το λιμάνι της, παράγοντες που την ευνόησαν. Η Σμύρνη 

άλλωστε βρισκόταν στο δρόμο του μεταξιού που ένωνε Ανατολή με 

Δύση! Δεχόταν επιρροές διαφόρων πολιτισμών και οι Έλληνες που 

ζούσαν εκεί διακρίνονταν για τις ικανότητές τους στο εμπόριο, στα 

γράμματα, στις τέχνες. 

Το 1922, οι Τσέτες, εισέβαλαν στην Σμύρνη με σκοπό, τον διωγμό των 

Ελλήνων της Μικράς Ασίας, πυρπόλησαν την πόλη και τα προάστια, 

κακοποίησαν γυναίκες, σκότωσαν και βασάνισαν πολλούς αθώους 

ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους  ήταν και ο Μητροπολίτης 

Χρυσόστομος Σμύρνης, ο οποίος κατακρεουργήθηκε με βάναυσο τρόπο, 

για την πατρίδα και το ποίμνιό του.  

Με την βοήθεια πολλών Ελλήνων καπεταναίων, όπως  του Φίλιππου 

Καβουνίδη και  του Ιωάννη Σάπαρη που μετέφεραν τους Τριγλιανούς 

πρόσφυγες, αρκετοί Έλληνες της Σμύρνης και των υπόλοιπων περιοχών 

της Μικράς Ασίας, γλίτωσαν από την καταστροφή και ξανάρχισαν τη ζωή 

τους  σε πόλεις, όπως η Ραφήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, ο Πειραιάς  

και πολλές άλλες.  

Με το δικό μας ταξίδι στην Σμύρνη, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus,  

τον Μάιο του 2022,  ζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια μας οι διηγήσεις των 

γιαγιάδων και των παππούδων μας για την αγαπημένη τους πατρίδα που 

τόσο άδικα και βίαια αναγκάστηκαν για πάντα να αφήσουν μέσα στις 

φλόγες και τους καπνούς.  

Συγκινηθήκαμε στη λειτουργία στην Αγία Φωτεινή και ακούσαμε 

προσεκτικά τα λόγια του Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου Σαμαρά, 

που μας μίλησε για την ανάγκη της ύπαρξης καλών σχέσεων ανάμεσα 

στους λαούς αλλά και για την ανάγκη σεβασμού στην ιστορία και τα 

διδάγματα που προκύπτουν από αυτή. 



Θα επανέρθουμε σε επόμενο άρθρο μας με περισσότερες λεπτομέρειες 

από την επίσκεψή μας στη γη της Ιωνίας και στις περιοχές που για 

χιλιάδες χρόνια άνθησε ο Ελληνικός πολιτισμός. 
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