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Ανάμεσα στους  εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως από την Ανατολική Θράκη και τη 

Μικρά Ασία που εγκαταστάθηκαν στην πατρίδας μας, υπήρξαν αρκετοί πνευματικοί άνθρωποι 

που είχαν σημαντική συμβολή στην πολιτιστική και επιστημονική πρόοδο της Ελλάδας κατά 

τον περασμένο αιώνα.  

Ορισμένοι από αυτούς ήταν: Γεώργιος Ιωακείμογλου, Ηλίας Βενέζης, Πέτρος Ιωάννης 

Πετρίδης, Γεώργιος Μέγας, Γεώργιος Μυλωνάς, Γιώργος Σεφέρης, Γεώργιος Τενεκίδης, 

Νικόλαος Αρτεμιάδης, Τάσος Αθανασιάδης, Μενέλαος Τουρτόγλου, Θανάσης Απαρτής, 

Μανόλης Αδρόνικος, Γιώργος Σεφέρης, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος Κώστας Βάρναλης, 

Φώτης Κόντογλου, Διδώ Σωτηρίου,  Έλλη Παπά, Μαρία Ιορδανίδου Κάρολος Κουν (1908-

1987), Κορνήλιος Καστοριάδης, Δημήτρης Ψαθάς, Γιαννούλης Σαραντίδης Τάσος 

Αθανασιάδης και πολλοί άλλοι. 

Ας δούμε μερικούς από αυτούς:                                           

• Τάσος Αθανασιάδης    

Ο Τάσος (Αναστάσιος) Αθανασιάδης του Μιχαήλ  γεννήθηκε στο Σαλιχλή της Μικράς Ασίας 

το Νοέμβριος του 1913. συγγραφέας (κυρίως 

μυθιστοριογράφος και δοκιμιογράφος) και 

ακαδημαϊκός. 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

δικηγόρησε κατά την περίοδο 1940-1945. Το 

1945 διορίστηκε διευθυντής της Γραμματείας 

του Εθνικού Θεάτρου, και στη συνέχεια γενικός 

διευθυντή, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 

1972. Το 1994 αναγορεύτηκε επίτιμος 

διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία με τρία 

Κρατικά Βραβεία και το παράσημο του Τάγματος του Φοίνικα και, επίσης, με το αργυρό 

μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας και το διεθνές Βραβείο Χέρντερ.  

Έγινε γνωστός από τα έργα του Οι Φρουροί της Αχαΐας (δίτομο μυθιστόρημα, βραβείο 

Ακαδημίας Αθηνών Ιδρύματος Ουράνη), Οι Πανθέοι (μυθιστορηματική τριλογία σε 4 τόμους, 

βραβείο Ακαδημίας Αθηνών -1961), Αίθουσα του θρόνου (κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 

1969), και Τα παιδιά της Νιόβης, τα οποία μεταφέρθηκαν στην ελληνική τηλεόραση.  

Εκλέχθηκε ακαδημαϊκός το 1986 και χρημάτισε πρόεδρος του Ιδρύματος Ουράνη, του 

Ιδρύματος Παλαμά και των Λογοτεχνικών Βραβείων «Ιπεκτσί». Μιλούσε  επίσης γαλλικά και 

ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών.Τα βιβλία του που μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση κι έγιναν 

σειρές είναι Η Αίθουσα του θρόνου και Τα παιδιά της Νιόβης. 

• Γιώργος Σεφέρης 

Ο Γιώργος Σεφέρης (πραγματικό όνομα: Γεώργιος Σεφεριάδης) γεννήθηκε στα  Βουρλά της 

Σμύρνης 1900. Ήταν  Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής και ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε 

με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. 



Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές  στη Σμύρνη και τις ολοκλήρωσε στην Αθήνα, 

όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του από 

το 1914. Στη συνέχεια γράφτηκε στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, από 

την οποία αποφοίτησε με διδακτορικό.  

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα 

διορίστηκε υπάλληλος του Υπουργείου 

Εξωτερικών ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε 

πρεσβευτής της Ελλάδας στη Μεγάλη 

Βρετανία.  

Στα ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 1931, 

με την ποιητική συλλογή Στροφή. Το  1935, με καθιερώθηκε με την ποιητική 

συλλογή Μυθιστόρημα.  

Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Σεφέρης διακρίθηκε και στον δοκιμιακό λόγο. 

Το  έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό, με συνέπεια τη βράβευσή 

του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο του 1963. 

Αρκετοί συνθέτες έχουν μελοποιήσει ποιήματά του Σεφέρη, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, 

Νίκος Μαμαγκάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, Αδελφοί Κατσιμίχα, Ηλίας Ανδριόπουλος, Δήμος 

Μούτσης, Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης Αγραφιώτης, Θεόδωρος Αντωνίου, Λεωνίδας 

Ζώρας, Θεόδωρος Καρυωτάκης, Περικλής Κούκος, Γιώργος Κουρουπός, Γεώργιος 

Πονηρίδης, Θάνος Μικρούτσικος και Τζον Τάβενερ. 

• Μανόλης Ανδρόνικος 

Επιφανής Έλληνας αρχαιολόγος. γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1919 στην Προύσα της 

Μικράς Ασίας και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 

1922, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στη 

Θεσσαλονίκη. 

Σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και αναγορεύτηκε διδάκτορας 

της Σχολήςμε τη μελέτη του «Ο Πλάτων και η Τέχνη». 

Η ανακάλυψη του τάφου του Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππου Β’ 

ήταν μία από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός  από τις ανασκαφές άφησε πίσω 

του και σημαντικό συγγραφικό έργο. 

Το συγγραφικό του έργο σε θέματα αρχαιολογίας 

περιλαμβάνει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε ελληνικά και 

ξένα περιοδικά. Διετέλεσε πρόεδρος του Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και 

αντιπρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 

 

Το 1980 η Ακαδημία Αθηνών τον εξέλεξε μέλος της και το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο 

«Ολυμπία» του Ιδρύματος Ωνάση. Το 1992 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του Φοίνικος 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Πέθανε  στις 30 

Μαρτίου 1992, σε ηλικία 73 ετών. 



• Ηλίας Βενέζης 

 Ήταν    Έλληνας Μικρασιάτης λογοτέχνης, πεζογράφος, από τους σημαντικότερους της 

λογοτεχνικής γενιάς του 1930. Έγινε γνωστός με τα μυθιστορήματά του Το νούμερο 31328 η 

Γαλήνη και «Αιολική Γη» (1943). 

Γεννήθηκε  στις 4 Μαρτίου 1904 

στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της Μικράς 

Ασίας. Ήταν  ένα από τα επτά 

παιδιά του κτηματία Μιχαήλ 

Μέλλου  και της Βασιλικής 

Μπιμπέλα. 

 Με την έναρξη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου η οικογένειά 

του κατέφυγε στη Μυτιλήνη, όταν 

οι Τούρκοι άρχισαν διωγμούς κατά 

των χριστιανών. Εκεί πέρασε τα 

πρώτα γυμνασιακά του χρόνια με σκληρές στερήσεις, σπουδάζοντας την ημέρα και 

εργαζόμενος τη νύχτα. 

Μετά το τέλος του πολέμου επέστρεψε στο Αϊβαλί και άρχισε να μελετά ανώτερα μαθηματικά 

για να σπουδάσει μηχανικός στη Γαλλία. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν το Αϊβαλί, τον 

συνέλαβαν μαζί με άλλους 3.000 Έλληνες και τον οδήγησαν αιχμάλωτο στο εσωτερικό της 

Μικράς Ασίας για να εργασθεί στα διαβόητα «Τάγματα Εργασίας». 

ασχολήθηκε  με όλες σχεδόν τις μορφές γραπτού λόγου, διηγήματα, μελέτες, χρονογραφήματα, 

βιογραφίες, οδοιπορικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Επίσης υπήρξε γραμματέας και διευθύνων 

σύμβουλος του Εθνικού θεάτρου, συνεργάτης του ΕΙΡ (Εθνικού ιδρύματος Ραδιοφωνίας), 

αλλά και πρόεδρος του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. 

• Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος 

Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1913 στη Σμύρνη. Στη 

γενέτειρά του πραγματοποίησε τις εγκύκλιες 

σπουδές του της  οποίες διέκοψε η 

Μικρασιατική καταστροφή, οπότε ήλθε με 

την οικογένειά του στην Ελλάδα και τις 

ολοκλήρωσε στο Α’ Γυμνάσιο Αθηνών και 

στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή 

Αθηνών.  

Στη διάρκεια του πολέμου 1940-1941 

υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός 

πεζικού ενώ στη διάρκεια της Κατοχής, κι 

ενώ εργαζόταν παράλληλα στην Εταιρεία 

Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων του 

Πειραιά, συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση  

στις 30 Απριλίου 1944 συνελήφθη από τα Τάγματα Ασφαλείας τον Νοέμβριο του 1954 

αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Αθηνών με διατριβή ‘’Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας 

και η Απελευθέρωσις της Ελλάδος’’. Το 1979 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής στην έδρα 



‘’Πολιτικής Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος’’ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πέθανε στην 

Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 2004. 

• Διδώ Σωτηρίου            

Γεννήθηκε στο Αϊδίνιο της Μικράς στο  Ασίας. Ήταν κόρη του Ευάγγελου Παππά και της 

Μαριάνθης Παπαδοπούλου. Είχε μία μικρότερη αδερφή την 

Έλλη Παππά. Το 1919 η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη 

Σμύρνη.  

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήρθε ως πρόσφυγας 

στον Πειραιά και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε 

οικογενειακάά στην Αθήνα 

Σπούδασε  γαλλική φιλολογία στην Αθήνα ενώ στη συνέχεια 

συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι.  

Παντρεύτηκε  τον Πλάτωνα Σωτηρίου, αδελφό της μητέρας 

της Άλκης Ζέη, για την οποία η Διδώ Σωτηρίου υπήρξε 

πρότυπο.  

Συμμετείχε  ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες 

της χώρας μέσα από τις τάξεις της αριστεράς. Αφοσιώθηκε  στη δημοσιογραφία και στη 

λογοτεχνία. 

Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε με το μυθιστόρημα «Οι νεκροί περιμένουν», για να 

ακολουθήσουν η «Ηλέκτρα» το 1961 και τα “Ματωμένα χώματα”. Συνέχισε με την 

«Εντολή», «Μέσα στις φλόγες», «Κατεδαφιζόμεθα» κ.ά.  

Αντλεί  τη θεματολογία της από τη μικρασιατική καταστροφή, την περίοδο του εμφυλίου και 

τη μετεμφυλιακή περίοδο στις ελληνικής ιστορίας. Το έργο της διακρίνεται για τον ρεαλισμό, 

την απλότητα και τη δραματική του αφήγηση. Έργα της  μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες, η 

ίδια τιμήθηκε με πολλά βραβεία και προς τιμήν της οδοί, σχολεία και βιβλιοθήκες φέρουν το 

όνομά της. 

Το 1995, δωρίζει το σπίτι της στην οδό Κοδριγκτώνος, στο υπουργείο Πολιτισμού, με τον όρο 

να είναι διά παντός τα γραφεία της Εταιρείας 

Συγγραφέων, της οποίας η Διδώ Σωτηρίου 

υπήρξε ιδρυτικό μέλος.  Το 1983 και 1985 

έλαβε το Βραβείο Ελληνοτουρκικής 

Φιλίας «Αμπντί Ιπεκτσί», το 1989 το Ειδικό 

Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, το 1990 

το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, το 1993 

το Βραβείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της 

Αγγλίας, το 1996 βραβεύτηκε από τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή 

Στεφανόπουλο με το παράσημο του Χρυσού 

Σταυρού του Τάγματος της Τιμής, ενώ της απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Γαλλικής 

Δημοκρατίας, Ζακ Σιράκ, το παράσημο Commandeur Del’ Ondre Du Merite. 

Το 2001 η Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων καθιέρωσε προς τιμήν της το «βραβείο Διδώ 

Σωτηρίου. 

Έφυγε  από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων. 



• Νικόλαος Αρτεμιάδης 

 

Ο Νικόλαος Αρτεμιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε Μαθηματικά στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση, σε σχολεία της Αθήνας.  

Συνέχισε τις σπουδές του στη Σορβόννη. Απέκτησε  δύο διπλώματα ανωτέρων σπουδών, στη 

Μαθηματική Ανάλυση και στην Άλγεβρα και 

Θεωρία Αριθμών και αναγορεύτηκε 

διδάκτορας των Μαθηματικών Επιστημών. 

Δίδαξε  ως καθηγητής στις ΗΠΑ, στα 

Πανεπιστήμια του Ουισκόνσιν και του Ν. 

Ιλινόις, καθώς και στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δίδαξε μέχρι το 

1984, οπότε αποχώρησε ως ομότιμος. 

Διετέλεσε Κοσμήτωρ της 

Φυσικομαθηματικής, μέλος της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και μέλος 

της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Διετέλεσε Επόπτης του «Κέντρου 

Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων 

Μαθηματικών» της Ακαδημίας Αθηνών, 

πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, μέλος της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας αλλά και 

πρόεδρος της Εθνικής Μαθηματικής Επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών, της Αμερικανικής 

Μαθηματικής Εταιρίας και άλλων διεθνών επιστημονικών εταιρειών. 

 

Υπήρξαν βέβαια και  πολλοί που έγιναν σπουδαίοι επιχειρηματίες όπως ο Σμυρνιός 

Αριστοτέλης Ωνάσης, ο Πρόδρομος Μποδοσάκης - Αθανασιάδης που γεννήθηκε στον Πόρο 

της Νίγδης Καππαδοκίας και άλλοι που σταδιοδρόμησαν στο εξωτερικό. 

 

• ΠΗΓΕΣ 
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