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100 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή
Η φετινή χρονιά έχει έναν, άτυπο έστω, χαρακτήρα επετείου: συμπληρώνονται εκατό χρόνια από το 1921, από τότε δηλαδή που το «Μικρασιατικό Ζήτημα», προτού γίνει Καταστροφή, πήρε τον χαρακτήρα της πραγματικά μεγάλης, επικής (και
μοιραίας) εκστρατείας. Συμπληρώνονται 100 χρόνια (1922 - 2022) από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τη Σμύρνη.
Θέλοντας να τιμήσουμε αυτή τη θλιβερή επέτειο, προγραμματίζουμε σειρά εκδηλώσεων μνήμης αλλά και αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.
Η αρχή έγινε με την πρόσκληση να μας κάνει μια ανάλυση των γεγονότων ο κ. Λευτέρης Παπακώστας, Συγγραφέας - Εκπαιδευτικός με θέμα: «Η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Από το όραμα στον θρήνο». Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης και μεγάλης συγκίνησης. Στο τεύχος αυτό έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε την εξαιρετική ομιλία
του κ. Παπακώστα.
Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις μνήμης για τις οποίες θα ενημερωθείτε
έγκαιρα.

Ο Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης με συνδιοργανωτές τους Ρ.Ο. Αθηνών, Αθηνών-



Λυκαβηττού, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Λάρισας, Κηφισιάς Πολιτείας,
Κώ, Μυτιλήνης, Ρόδου και Χανίων διοργανώνει πολυομιλική διαδικτυακή εκδήλωση
την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 στις 21:00. Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο Ροτ.
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής, Δικηγόρος, Δημοσιογράφος και Πρόεδρος
Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ο
οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Στη φωτιά με αίμα και μελάνι. Η Επανάσταση μέσα από
τις εφημερίδες της Παλιγγενεσίας. Το χρονικό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία
μας: 1821-1831». Τον ομιλητή θα προλογίσουν ο υποδεδειγμένος Διοικητής Ροτ.
Δημήτριος Μπέκος και ο Ροτ. Μάριος Μώρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νεοελληνικής
Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τη σειρά των ομιλητών θα κλείσει η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ

Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας
Zoom Meeting.
Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών θα συμμετάσχει επίσης στην διαδικτυακή πολυομιλι-



κή εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 31
Μαρτίου 2022 στις 21:00, με ομιλητή τον Δρ. Γιώργο Καρκάνη, Καρδιοχειρουργό
και Διδάκτορα του Α.Π.Θ., που θα μιλήσει με θέμα: “Δωρεά Οργάνων: μια περιττή
υπενθύμιση».


ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών στο πλαίσιο των πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσε-

ών του, μέσω του προγράμματος «Κάθε Μήνα και ένα Μουσείο», θα πραγματοποιήσει Ξενάγηση στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, Αθήνα) το
Σάββατο 2 Απριλίου 2022 και ώρα 10:45. Στο νέο μουσείο στεγάζεται η Συλλογή
του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, η οποία επικεντρώνεται στη νεότερη
και σύγχρονη τέχνη Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβάνοντας σπάνια
έργα τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, όπως Cézanne,
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van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Braque,
Léger, Miró, Giacometti, Balthus, καθώς και έργα διακεκριμένων καλλιτεχνών της
ελληνικής πρωτοποριακής ζωγραφικής, όπως Παρθένης, Μπουζιάνης, Βασιλείου,
Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τσαρούχης, Μόραλης, Τέτσης κ.ά. Η Ξενάγηση θα γίνει από
ξεναγό του Μουσείου. Προγραμματίστε και δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων της ομαδικής ξενάγησης είναι περιορισμένος.
Για την είσοδο απαιτείται επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης 180 ημερών. Δηλώσεις: Ροτ. Δημήτριος Ε. Μέξης, τηλ. 210 33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr.


Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Πειραιά Ανατολής διοργανώνουν
κοινή επίσημη συνεστίαση την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt

Athens με ώρα προσέλευσης 20:30. Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς θα είναι
ο Δρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Επικεφαλής του Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας και ΝΑ
Ευρώπης του Ι.Δ.Σ.. Το θέμα της ομιλίας του θα αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή μας σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στην επίκαιρη αυτή εκδήλωση επικοινωνώντας με την Γραμματεία μας
(τηλ. 210 33.11.729 και e-mail: rcathina@otenet.gr)


Το 62ο Συνέδριο της 2470 Περιφέρειας και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια εψηφισμένων Αξιωματούχων της 2475 Περιφέρειας (συνένωση της 2470 και 2484 Περιφέ-

ρειας από την 1η Ιουλίου 2022) θα διεξαχθούν στο Βόλο από τις 28 Απριλίου έως
και την 1 Μαΐου 2022.


ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ: Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει Λυρική Βραδιά αφιερωμένη στον Ελληνικό Κινηματογράφο, την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 21:00 στην Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα). Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει το μέλος του Ομίλου μας Ροτ.
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Σταμάτης Μπερής, Τενόρος-Σολίστ Ε.Λ.Σ. με την συμμετοχή γνωστών Ελλήνων Σολίστ της Όπερας. Προγραμματίστε τη συμμετοχή σας σε αυτό το υπέροχο μουσικό
ταξίδι μέσα από τον Ελληνικό Κινηματογράφο. Δηλώσεις συμμετοχής: Ροτ. Δημήτρης Ε. Μέξης (τηλ. 210 33.11.729 και rcathina@otenet.gr)


ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ LEONARDO DA VINCI 2022: Οι 3ήμερες εκδηλώσεις της 47ης απονομής του ετήσιου Βραβείου Leonardo da Vinci 2022 θα πραγματοποιηθούν 20-22 Μαΐου 2022 στη Κοπεγχάγη της Δανίας, με διοργανωτή τον Ρ.Ο.
Κοπεγχάγης (Københavns). Ο Ρ.Ο. Αθηνών ως συνιδρυτής και συναθλοθέτης του
βραβείου από το 1985 συμμετέχει ανελλιπώς στις ετήσιες εκδηλώσεις του βραβείου, μαζί με 11 Ροταριανούς Ομίλους από αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ρ.Ο.
Firenze (Ιταλίας), Tours (Γαλλίας), Wien-Ring (Αυστρίας), Madrid (Ισπανίας), London

(Μεγ.

Βρετανίας),

Amsterdam

(Ολλανδίας),

Bruxelles

(Βελγίου),

Wurtzubrg

(Γερμανίας) Dublin (Ιρλανδίας) και Københavns (Δανίας). Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ομίλου μας για τη διαδικασία εγγραφής και για περισσότερες πληροφορίες.

Στις εκδηλώσεις του Ομίλου μας τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του
κορωνοϊού. Απαιτείται πάντα πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού
μοριακού ελέγχου
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Ιστοσελίδα Ροταριανού Ομίλου Αθηνών
www.rotary-athinai.org

Ε

πισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ρ.Ο. Αθηνών, στην διεύθυνση www.rotaryathinai.org, με ανανεωμένη εμφάνιση και εύκολη χρήση- λειτουργικότητα.

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και στους εσωτερικούς συνδέσμους είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες ώστε να προσφέρει ευκολία αναζήτησης και ανάγνωσης στους χρήστες.
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για την ιστορία, στοιχεία της πλούσιας δράσης του Ομίλου από την ίδρυσή του, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το ανανεωμένο περιοδικό ROTARYMAG, αρχειοθετημένο video των διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων, καθώς επίσης πληροφορίες για το Διεθνές Ρόταρυ και
διάφορα σημαντικά άλλα σημαντικά άρθρα. Επιπλέον ετοιμάζεται και η αγγλική σελίδα της ιστοσελίδας μας κυρίως με πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλό μας, ώστε
οι επισκέπτες του εξωτερικού να έχουν μία πληρέστερη εικόνα για το σύνολο της
δράσης του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανανεώνεται τακτικά, ώστε ο επισκέπτης,
Ροταριανός ή φίλος, να έχει έγκαιρη ενημέρωση.
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ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Πολυομιλική Διαδικτυακή Εκδήλωση | Οργανωτής: Ρ.Ο. Θεσσαλονίκης
Ομιλητής: Ροτ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
Δικηγόρος, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτ. Υποθέσεων Βουλής
Θέμα : “Στη φωτιά με αίμα και μελάνι. Η Επανάσταση μέσα από τις εφημερίδες της Παλιγγενεσίας.
Το χρονικό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία μας 1821-1831»

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Πολυομιλική Διαδικτυακή Εκδήλωση | Οργανωτής: Ρ.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ομιλητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, Καρδιοχειρουργός, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Θέμα : “Δωρεά Οργάνων: Μια περιττή υπενθύμιση»

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΕΠΙΣΚΕΨΗ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
(Ερατοσθένους 13, Αθήνα | Ώρα: 10:45)

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Κοινή επίσημη συνεστίαση Ροταριανών Ομίλων
ΑΘΗΝΩΝ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Ομιλητής: Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
Ομιλία σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και την πολεμική σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας
Ξενοδοχείο: Grand Hyatt Athens (Λεωφ. Συγγρού 115, Αθήνα) - Ώρα προσέλευσης: 20:30

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 1 ΜΑΪΟΥ 2022
62ο Συνέδριο 2470 ΠΔΡ - Βόλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2022
ΛΥΡΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα) | Ώρα 21:00

Περιήγηση με ξεναγό του Μουσείου μέσα από τη
Συλλογή Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
στη νεότερη και σύγχρονη τέχνη Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών
θαυμάζοντας σπάνια έργα τέχνης μεγάλων ονομάτων της ευρωπαϊκής
πρωτοπορίας, όπως Cézanne, van Gogh, Gauguin, Monet, Degas, Rodin,
Toulouse-Lautrec, Bonnard, Picasso, Braque, Léger, Miró, Giacometti, Balthus,

καθώς και έργα διακεκριμένων ονομάτων της ελληνικής πρωτοποριακής ζωγραφικής, όπως Παρθένης, Μπουζιάνης, Βασιλείου, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Τσαρούχης, Μόραλης, Τέτσης κ.ά.
Σας περιμένουμε...
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Πέμπτη 14 Μαρτίου 2022

Πολυομιλική Ροταριανή Διαδικτυακή Εκδήλωση
Διοργανωτές:

Ροταριανοί Όμιλοι: eClub South Greece και Αθήνας-Φιλοθέης

Συνδιοργανωτές:

Ροταριανοί Όμιλοι: Αθηνών, Αθήνα - Ακρόπολη, Αθήνα - Γουδή, Αθήνα Ζάππειο, Αθήνα - Λυκαβηττός, Αλεξανδρούπολη, Αμαρούσιο, Αν. Θεσσαλονίκη, Βούλα, Γλυφάδα, Διόνυσος, Δυτική Καβάλα, Ηλιούπολη, Ηράκλειο–
Candia, Ηράκλειο - El Greco, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη - Πανόραμα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κέρκυρα - Καποδίστριας, Κηφισιά - Καστρί, Κηφισιά
- Πολιτεία, Κόρινθος, Κορωπί, Μαραθώνας - Νέα Μάκρη, Μεγίστη - Καστελλόριζο, Μυτιλήνη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Πάρνηθα, Πάτρα-Κωστής
Παλαμάς, Περιστέρι - Ανθούπολη, Ρόδος - Κολοσσός, Σαντορίνη, Σαντορίνη Οία, Χαλάνδρι, Χανιά, καθώς και οι Όμιλοι Ροταράκτ Αθηνών, Αθήνας Φιλοθέης, Θεσσαλονίκης και Κηφισιάς - Καστρί

Ομιλήτρια:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΙΤΕ

Τίτλος ομιλίας:

“Οικογένεια, Παιδί και Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας»
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Με επιτυχία διοργανώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με τη συμμετοχή 40 Ροταριανών Ομίλων και από τις
2 Ελληνικές Ροταριανές Περιφέρειες, υπό την αιγίδα της 2470 Περιφέρειας και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Κυρία Αικατερίνη Ψαρουδάκη, η οποία μίλησε με θέμα: «Οικογένεια,
Παιδί και Διαδίκτυο: Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας». Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Ροτ. Παναγιώτης Κατρούγκαλος.
Προηγήθηκαν χαιρετισμοί καλωσορίσματος από τους Προέδρους Ροτ. Μ. Αρβανίτη-Γεωργαντζή και Τ.
Καλογερόπουλο των Ρ.Ο. Αθηνών Φιλοθέης και Η.Ρ.Ο. Νοτίου Ελλάδος αντίστοιχα, ανακοινώσεις από τον
Προπρόεδρο του Ρ.Ο. Αμαρουσίου Ροτ. Παναγιώτη Κατρούγκαλο και χαιρετισμοί από τους Εκπροσώπους
2470 Π.Ρ. Ρκτ. Αριστοτέλη Βλασιάδη και 2484 Π.ρ. Ρκτ. Δ. Χαντζαρίδη.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο η Διοικητής της 2470 ΠΔΡ Ροτ. Μαρίζα Οικονόμου και ο Ροτ. Δ. Μαράκης
παρουσίασε το βιογραφικό της ομιλήτριας.
Η κυρία Αικατερίνη Ψαρουδάκη αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας της στον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου και στη συνέχεια ανέπτυξε την ομιλία της. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση
που συντόνισε ο Προπρόεδρος του eClub South Greece Ροτ. Α. Χρυσόγελος, ενώ τον λόγο έλαβε και ο
Προδιοικητής Ροτ. Κοσμάς Χουτουριάδης.
Την διαδικτυακή εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 100 Ροταριανοί, Αξιωματούχοι και Μέλη των Ομίλων. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές Ροταριανούς Ομίλους και σε όλους όσους συνέβαλαν στην
επιτυχία της διαδικτυακής βραδιάς.
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100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
Κοινή Συνεστίαση Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 | Ξενοδoχείο Grand Hyatt Athens

Ομιλητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Ιστορικός - Συγγραφέας
Τίτλος:

Η Μικρασιατική εκστρατεία και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας.
Από το όραμα στον θρήνο
Τεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022
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Εισήγηση Προέδρου Ρ.Ο.Αθηνών

Ροτ. Χαράλαμπου Τιγγινάγκα

Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Αθηνών, Νέας Σμύρνης και
Ψυχικού σας ευχαριστούν θερμά για την παρουσία
σας στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία πραγμα-

τοποιείται στο πλαίσιο των 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Προσκεκλημένος ομιλητής της βραδιάς είναι ο
Ιστορικός-Φιλόλογος και Συγγραφέας κύριος Ελευθέριος Παπακώστας, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του.
Αγαπητοί Ροταριανοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Αντί προλόγου θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα
από το βιβλίο του προσκεκλημένου ομιλητή:
Κατά τον Χέμινγουεϊ η προδοσία αυτή πήγασε και
από τους συμμάχους, αλλά και από τον Βασιλιά
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Κωνσταντίνο που αντικατέστησε τους έμπειρους
-αλλά βενιζελικούς- αξιωματικούς, με δικούς του
«που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρότο της μάχης». Και τελειώνει με μια πρόταση που δεν θα
την έγραφε ποτέ ένας απλός δημοσιογράφος αν
δεν είχε μέσα του το ταλέντο του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα: «Όλη μέρα περνούν δίπλα μου,
λεροί, εξαντλημένοι, αξύριστοι, ανεμοδαρμένοι
στρατιώτες που βαδίζουν στη γκρίζα γυμνή
ύπαιθρο της Θράκης. Χωρίς μπάντες, χωρίς

[ανθρωπιστικές] οργανώσεις να τους ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, παρά γεμάτοι
ψείρες, με βρόμικες κουβέρτες και κουνούπια όλη
τη νύχτα. Είναι οι τελευταίοι από αυτό που ήταν
κάποτε η δόξα της Ελλάδας. Κι αυτό είναι το τέλος
της δεύτερης πολιορκίας της Τροίας» (Toronto

Star, 3 Νοεμβρίου 1922).
Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο
μνήμης των 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο προσκεκλημένος ομιλητής μας, ως
ένας έμπειρος Ιστορικός και Συγγραφέας, θα προσπαθήσει να μας διαφωτίσει για τα γεγονότα εκείνης της εποχής με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα τις τεράστιες επιπτώσεις θετικές και αρνητικές, που είχε για τη χώρα
η έλευση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Κατά το πρωτόκολλο η Πρόεδρος του Ρ.Ο. Ψυχικού Ροτ. Εύη Μάχου θα σας παρουσιάσει το βιογραφικό του ομιλητή.
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Βιογραφικό: Ελευθέριου Παπακώστα
Ροτ. ΕΥΗΣ ΜΑΧΟΥ, Προέδρου Ρ.Ο. Ψυχικού

Ο Λευτέρης Παπακώστας γεννήθηκε στο Κομπότι της Άρτας, αλλά η καταγωγή του είναι
από τη Σκουληκαριά, ένα ορεινό χωριό, που
απέχει 44 χιλιόμετρα από την Άρτα. Σπούδασε στο Ιστορικό – Αρχαιολογικό Τμήμα της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαθητής του Ιστορικού Βασίλη Σφυρόερα, από όπου αποφοίτησε με γενικό βαθμό
Άριστα και παράλληλα φοίτησε στη Νομική
Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.



«Ένας Κυβερνήτης για την Ελλάδα»: αφιερωμένο στην πολιτική και διπλωματία του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας
Ιωάννη Καποδίστρια.



«Το Μακεδονικό Ζήτημα - Από το Έπος
του Μακεδονικού Αγώνα στη Συμφωνία
των Πρεσπών»: Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται σε εξέλιξη η πορεία του Μακεδονικού ζητήματος, από την έναρξή του,
περίπου
στα
1870,
μέχρι
την
«τελική» συμφωνία στις 18 Ιουνίου
2018.



«Η Γοητεία της Αναζήτησης»: Με θέματα φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και ιστορικά που στόχο έχουν να προβάλουν τη ση-

Υπηρέτησε σε διάφορα σχολεία της Μέσης
εκπαίδευσης και από το 1993 μέχρι το 2007
στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων, υπεύθυνος για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας. Διετέλεσε διευθυντής στα Γενικά
Λύκεια Φιλοθέης και Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Συνεργάστηκε ως αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά της χώρας σε θέματα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά, μέρος των οποίων εκδόθηκε σε δύο τόμους,
1)

50 Κείμενα Ζητούν Παραλήπτη και

2)

Φωναχτές Σκέψεις

Το εκδοτικό του έργο συνεχίστηκε με τα
έργα:


«Αναρχικώς… Πολιτευόμενοι - Πολιτική
και Διπλωματία στη νεότερη Ελλάδα
1821-1936 .



«Μέρες Αντίστασης»: Το βιβλίο αναφέρεται στην οργάνωση της εθνικής αντίστασης στην Ήπειρο, μέσα από τα Απομνημονεύματα του Οπλαρχηγού ΕΟΕΑ _
ΕΔΕΣ Απόστολου Παπακώστα.
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μασία της αναζήτησης και της έρευνας
στην αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά και
της φιλοσοφίας που διέπει τη σκέψη
των μεγάλων δημιουργών του πνεύματος.
Εντός του μηνός Μαρτίου θα κυκλοφορήσει και πάλι από τον εκδοτικό οίκο Αγγελάκη
το βιβλίο: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ….ΠΟΛΙΤΙΚΉ στην
Ελλάδα μετά τον Καποδίστρια. «Από τη μοναρχία στον κοινοβουλευτισμό».
Τέλος για την επέτειο των εκατό χρόνων από
τη Μικρασιατική καταστροφή θα εκδοθεί το
βιβλίο Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ.

Το βιβλίο αυτό, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της συγγραφής του, θα παρουσιαστεί σε συνεργασία με το ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ στις 26 Αυγούστου στη Φορτέτσα στο Ρέθυμνο και ακολούθως σε δέκα
πόλεις της Ελλάδας.
Το θέμα της ομιλίας του: «Η Μικρασιατική
εκστρατεία και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας.
Από το όραμα στον θρήνο».
Κύριε Παπακώστα το βήμα στη διάθεσή σας..
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Ελευθέριου Παπακώστα | Ιστορικού - Συγγραφέα

Η Μικρασιατική εκστρατεία
και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας

Από το όραμα στον θρήνο
Η ιστορία του νεότερου ελληνισμού, είναι ταυτι-

πληθυσμιακή ομάδα φάνηκε ικανή μέσα στη δυ-

σμένη απόλυτα με το γεγονός που σημάδεψε την

στυχία της να διεισδύσει στην ελληνική κοινωνία

πορεία του έθνους, ανέτρεψε τις προϋφιστάμενες

και να δείξει την αξία της επιβάλλοντας, μάλιστα

κοινωνικές δομές εκ θεμελίων και σηματοδότησε

σε μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τα

μια νέα πορεία, τη Μικρασιατική εκστρατεία.

ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της.

Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι την εκστρατεία

Η επιθυμία, που

αυτή ακολούθησε η καταστροφή και ο εκπατρι-

για ολοκλήρωση του εθνικού κορμού θα οδηγήσει

σμός του μικρασιατικού ελληνισμού από τις εστί-

το Βενιζέλο να συμμετέχει στον Α΄ παγκόσμιο πό-

ες του. Περισσότερο κι απ’ αυτό είναι η κατα-

λεμο και στη συνέχεια στην εκστρατεία εναντίον

στροφή της Μεγάλης Ιδέας, σαν οράματος, για

της Ουκρανίας με την Αγγλία και τη Γαλλία.

πολλά εκατομμύρια Έλληνες και η υποχρέωσή
τους να μπουν σε μια νέα πραγματικότητα, που θα

οριοθετούσε τη νεότερη πορεία του έθνους.
Μπορεί στις μέρες μας ένα μεγάλο μέρος του λαού μας να αγνοεί, κύρια οι νέοι ακόμη και σαν γεγονός τη Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή, που ακολούθησε, όμως το σημαντικό είναι ότι από αυτή την υποχρεωτική μετακίνηση
του ελληνικού πληθυσμού της Μ. Ασίας διαμορφώθηκε μια νέα πραγματικότητα. Μια μεγάλη

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Ιωάννης Κωλέττης

ΣΥ ΝΤΑΓΜΑ 1844

• ΘΕΜΑ: Συζήτηση άρθρου περί
αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Ελ λ ήνων.
• ΘΕΣΗ ΚΩΛΕΤΤΗ:
• Ο γεωγραφικός χώρος της
Ελ λ άδος βρίσκεται παντού
όπου κατοικούν Έλληνες και
υπήρξαν τα όρια της Μεγάλης
Βυζαν τινής αυτοκρατορίας.
• ΟΡΙΑ :
• ΑΡΜΕΝΙΑΣ - ΚΑΠΠΑΔ ΟΚΙΑΣ

22

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022

διάχυτα κυριαρχεί στη χώρα,

Η καταστροφή της Μεγάλης Ιδέας
ταυτίζεται με τις ..
Εκλογές του 1920

Μετ ανοεμβριανές Κυβερνήσεις
Ράλλης -ΓούναρηςΣτ ράτος-Πρωτοπαπαδάκης

Η εκστρατεία αυτή, που επικρίθηκε από όλες τις
πολιτικές δυνάμεις της χώρας, έφερε την Ελλάδα
σε αντίθεση με μία παραδοσιακά φιλική χώρα,
όπως ήταν η Ρωσία, αποτέλεσε την αφετηρία για

Μπαίνει στην υλοποίησή της
κατά τους Βαλκανικούς πολέμου
από τους:
Ελευθέριο Βενιζέλο

Δ ιάδοχο Κωνσταντίνο

την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρ-

νη και την απαρχή για τη μικρασιατική περιπέτεια, που

αποτέλεσμα και το θάνατο της Μεγά-

λης Ιδέας.
Η εμπλοκή αυτή, που αποτελούσε και την κυρίαρχη επιδίωξη στην πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου, εκφράστηκε με το Υπόμνημα που είχε υποβάλλει η Ελλάδα στις Μεγάλες Δυνάμεις στις 1830 Οκτωβρίου 1918 και με το οποίο είχε ζητήσει
να της παραχωρηθούν εκτός από την περιοχή της
Δυτικής και Ανατολικής Θράκης και των νησιών

Επηρέασε…..
Όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις 1844-1922
Η πολιτική τ ου Κωλέττη
υιοθετείται από τον Όθωνα

Αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη
προσοχή από τον Γεώργιο Α΄

του Ανατολικού Αιγαίου και η περιοχή της Δυτικής Μικράς Ασίας, από την Πάνορμο μέχρι τη Μάκρη.
Όλος αυτός ο « παροξυσμός», που

εκφράστηκε

με συμμετοχή σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις της εποχής, οφείλεται όχι μόνο στην επιθυμία της χώρας να αποκτήσει την κυριαρχία στις
περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής και Ανατολικής Θράκης και της Μ. Ασίας που
ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά
περισσότερο στην επιθυμία της να συμμετάσχει

στη διανομή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
Το Χρονικό της μεγάλης επιχείρησης
• 1 8/30 Οκτωβρίου 1 918
Υ πογράφεται η αν ακωχή του
Μούδρου.
Στ όχος : Η διάλ υση της
Οθωμαν ικής Αυτοκρατορίας
• 1 8-/30 Δ εκεμβρίου 1 918
Υ ποβάλλεται από τον
Ελ .Βεν ιζέλ ο σ τις Μεγάλες
Δ υν άμεις το Υ πόμνημα με τις
ελ λ ηνικές διεκδικήσεις.
• Ιαν ουάριος 1 919
Εκσ τρατεία σ την Ουκρανία

• 2 7 Απριλίου 1919: Οι Μεγάλες
Δυ νάμεις αποφασίζουν την
κατάληψη της Σμύρν ης από
τον ελληνικό στρατό.
• 2 /1 5 Μαΐου 1919: Ο ελληνικός
στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη
Στόχος: Η διατήρηση της ειρήνης
και η επιβολή της τάξης στην
περιοχή.
• Ενθου σιώδης υ ποδοχή του
ελληνικού στρατού
• Συ μμαχικές δυ σαρέσκειες
• Μαχητική αντίδραση των
Τού ρκων

που, μετά την ήττα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο,
πιστεύονταν ότι θα γίνει ανάμεσα στους φυσικούς κληρονόμους της, δηλαδή στα Βαλκανικά
κράτη και την Ελλάδα.
Στην πραγματικότητα όμως ήταν οι περιοχές που
υλοποιούν τη Μεγάλη Ιδέα. Αυτό διατυπώνεται
σαφώς στο διάγγελμα, που ο Βενιζέλος απηύθυνε ο ίδιος προς το λαό, τονίζοντας ότι δημιουργήΤεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022
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Όταν όλα ήταν ειρηνικά….!

θηκε επιτέλους η χώρα των δύο Ηπείρων (Ασίας
και Ευρώπης) και των πέντε θαλασσών (Ευξείνου,
Προποντίδας, Αιγαίου, Κρητικού και Ιονίου).
Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει απ’ όλα αυτά
είναι: Ποιο θα ήταν το λογικό.

Οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν
την απόβαση στη Σμύρνη

Να γίνεται ανακατανομή εδαφών της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και η χώρα να μείνει αμέτοχη;

•
•

Επ’ ουδενί. Κάτι τέτοιο ήταν φύσει αδύνατο αφού

•

στις περιοχές αυτές ζούσαν από αιώνες ελληνι-

•

κοί πληθυσμοί, που είχαν υποστεί τα πάνδεινα
από τους Τούρκους και τους Βουλγάρους κι
έπρεπε η χώρα να λάβει μέριμνα γι’ αυτούς σε μια
περίοδο ανακατατάξεων.

•

•
•
•

Α ί τια:
Η γ εν ική αναστάτωση μετά την
ήττα της Τ ουρκίας
Η αν άπ τυξη έντονου εθνικιστικού
π ν εύματος
Η π αρουσία ισχυρού τουρκικού
στρατού στην Ανατολία
Η αν άγ κη επιβολής της τάξης στη
Σμ ύρνη
Η επ ιθυμία να μην εμπλακούν οι
Σύμ μαχοι με δικές τους δυνάμεις
στην επιβολή της τάξης
Η ύπ αρξη ισχυρού ελληνικού
στρατού
Ο ελ λ ηνικός χ αρακτήρας της
Σμ ύρνης
Η επ ιθυμία του Βενιζέλου να
κ αταλάβει την π όλη

Όμως είναι αλήθεια ότι πέρα από τον ενθουσιασμό και τον ηρωισμό του λαού της η Ελλάδα δε
διέθετε εκείνες τις υλικές δυνάμεις, που θα αξιο-

«Το πλήρωμα του χρόνου ήλθε…»
Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη

ποιούσαν το έμψυχο δυναμικό. Κι αυτό ο Βενιζέλος το γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον. Γι’ αυτό και μέσα από περίπλοκες διπλωματικές ενέργειες επεδίωκε να έχει στους στόχους του τη συναίνεση των ξένων Δυνάμεων, οι οποίες είχαν
συμφέροντα στην περιοχή, αλλά πλήρη αδυναμία
να τα προστατέψουν.
Ο Βενιζέλος γνωρίζει άριστα ότι οι Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες είχαν υποστεί τεράστιες απώ-

λειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό στη διάρκεια
του Μεγάλου πολέμου, δε μπορούσαν να διεξαγάγουν πόλεμο με την Τουρκία και είχαν εχθρική
την κοινή γνώμη των κρατών τους, η οποία καθημερινά διαδήλωνε για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων σε κάθε σημείο του ευρωπαϊκού χώρου ή όπου αλλού διεξάγονταν.
Για το Βενιζέλο αυτό ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία
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Ο ελληνικός στρατός παρελαύνει
στη Σμύρνη

Οι πρώτες τουρκικές αντιδράσεις
• Έν τονες τουρκικές αντιδράσεις
σ την πόλη. Γενικευμένα
επεισόδια
• Υ πονόμευση της ελληνικής
προσπάθειας να επιβάλει την
τάξη από τις Ιταλικές Δυνάμεις.
• Οι Ιταλοί ανοίγουν τις φυλακές
και απελευθερώνονται οι
Τούρκοι ποινικοί κρατούμενοι.
• Η αν ησυχία γενικεύεται στην
Ελ λ άδα
• Η αν τιπολίτευση στη Αθήνα
αν τιδρά έντονα στην εκστρατεία

διότι:
Διέθετε έναν εξαιρετικά ετοιμοπόλεμο στρατό.
Είχε ευνοϊκή την κοινή γνώμη της χώρας, αφού το
κίνητρο του πολέμου ήταν η απελευθέρωση του

Τα πρώτα επεισόδια της επιχείρησης

αλύτρωτου ελληνισμού.
Είχε απαλλαγεί από την παρουσία του βασιλιά α-

• Δ ιατάσσεται επέκταση της
γραμμής κατοχής σ ε βάθος 3
χ ιλ ιομέτρων.
• Οι Τούρκοι εθν ικισ τές
αν τιστέκονται
• Αιματηρές πολυαίμακτες
σ υγκρούσεις στο Αηδίνι
• Η πόλ η αλλάζει χ έρια τρεις
φορές
• Ο Ελ λ ηνικός στρατός
καταδικάζεται από διεθνή
επιτροπή για βιαιοπραγίες.
• Απλή σ υνέργεια αποδίδει
σ τους Τούρκους
• Ο Βεν ιζέλ ος σ ε δύσκολη θέσ η

πό το 1917
Οι περιοχές αυτές, που διεκδικούσε η χώρα, φάνταζαν για το λαό σαν γη της επαγγελίας, γιατί
ήταν εύφορες και πλούσιες περιοχές και
γιατί με την κατοχή τους θα υλοποιούνταν τα εθνικά οράματα, που αναβίωναν ραγδαία, καθώς η
ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας διεγεί-

Οι σφαγές γενικεύονται…!
Άμεσα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης
Τ ο δράμα των κατοίκων

Αποστολή του Ύπατου
Αρμοστή

ρουν τις συνειδήσεις όλων.
Έτσι ο Βενιζέλος ακόμη κι αν κατανοούσε τη δυσχέρεια του εγχειρήματος δεν ήταν δυνατόν να

• Στην Ελλάδα καλούνται ν έες
εφεδρείες υπό τα όπλα
• Προσπάθειες ενίσχυσης της
διπλωματικής θέσης της χώρας
• Εξασ φάλιση βοήθειας από το
εξωτερικό
• Αύξηση της φορολογίας
• Προώθηση των Συνθηκών της
ειρήνης γ ια την οριστική
διευθέτηση των εθν ικών
διεκδικήσεων
• Αποστολή του Ύπατου Αρμοστή
με έκτακτες αρμοδιότητες

εγκαταλείψει το βασικό άξονα της πολιτικής του.
Δεν το ήθελε άλλωστε.
Η ψυχή του ήταν απόλυτα ταυτισμένη με την πολιτική που ακολουθούσε. Το πρωταρχικό του μέλημα ήταν να εντάξει αυτές περιοχές στο ελληνικό κράτος. Με όποιο τίμημα!
Η επίτευξη όμως αυτού του στόχου ήταν πολύ

Ο Βενιζέλος επιλέγει τον Ύπατο Αρμοστή
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
Ο Ύ πατος Αρμοστής

πιο σύνθετη από αυτό που πίστευε και διεκδικούσε ο απλός πολίτης της χώρας, ο οποίος είχε δεχτεί την καταιγιστική επίδραση της Μεγάλης Ιδέας για περίπου ογδόντα χρόνια. Άλλωστε είναι
αποδεδειγμένο ότι μία χώρα με τα οικονομικά,
κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της Ελλάδας, εκείνης της εποχής, δεν ήταν δυνατό να επι-
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Ο Ύπατος Αρμοστής
Αριστείδης Στεργιάδης …!

βιώσει αν στόχευε μόνο στη διεύρυνση των εδαφών της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει παράλληλα

• Α π οτελεί την π ρώτη επιλογή του
Βεν ιζέλου
• Στ όχοι :
• Να διασφαλ ίσει την τάξη
• Να απ οφύγ ει τη σύγκρουση
ελ ληνικού κ αι Μουσουλμανικού
στοιχ είου
• Να π εριορίσει τις αυθαιρεσίες του
στρατού κ αι της διοίκησης εναντίον
του τουρκικού πληθυσμού.
• Να π αρέμβει στη λήψη απ οφάσεων
των δικ αστηρίων εναντίον Τούρκων
• Να μ ην επιτρέψει την ανάπτυξη
εθν ικ ιστικών εκδηλώσεων κ αι την
κ αλ λιέργεια κλίματος φανατισμού
• Να π αρέμβει σε κ άθε ενέργεια που
ήταν δυνατόν ν α π ροκ αλέσει ρήξη
μ ε το τουρκικό στοιχείο

τα κατάλληλα μέσα για να το επιτύχει.
Όμως μία ενδελεχής έρευνα στο εσωτερικό μέτωπο της χώρας θα μπορούσε χωρίς δυσκολία να

αποδείξει ότι το εσωτερικό μέτωπο στην Ελλάδα
έχει καταρρεύσει και η βία κατείχε πρωτεύουσα
θέση στην πολιτική ζωή. Και το πιο σημαντικό
είναι ότι τη βία εξωθούσαν στα άκρα οι οπαδοί
του Βενιζελικού κόμματος, που δρούσαν ανεξέλεγκτοι και πέρα από τον νόμο, από το 1917.
Η βία αυτή κορυφώθηκε όταν στο σιδηροδρομικό
σταθμό της Λυών, στο Παρίσι, έγινε δολοφονική
απόπειρα από δύο απότακτους αξιωματικούς του

Ο Αριστείδης Στεργιάδης
προκαλεί αντιδράσεις
• Είν αι αποφασισμένος ν α
επιβάλ ει την τάξη
• Επιθυμεί ν α υλ οποιήσει τις
εν τολές του Βεν ιζέλου
• Προκαλ εί τις αν τιδράσεις του
ελ λ ηνικού σ τοιχείου και της
σ τρατιωτικής διοίκησης
• Έρχ εται σ ε ρήξη με το
Μητροπολίτη Χρυσόστομο
• Δ έχ εται πλήθος επιθέσ εων
από το ελ ληνικό σ τοιχείο
• Χαρακτηρίζεται: Παράφρων,
Μισ έλ λην, βίαιος, αυταρχικός,
αν ισ όρροπος, φίλαυτος,
ασ υν άρτητος, γελοίος
• Χαρακτηρίσ τηκε πράκτορας
των Άγγλων

• Βεν ιζέλος :
• « Εν μέσω της γ εν ικής
παρακρούσεως ήτις συνέχει
τους καθ’ ημάς εν Σμύρνη, ο
μόν ος ός φαίνεται έχ ων σώας
τας φρέν ας είν αι ο Αριστείδης
Στεργ ιάδης»
• Δ ιατ άσσει:
• Καμία διάκρισ η εις βάρος του
τουρκικού στοιχείου
• Πλ ήρη ισ ότητα μεταξύ των
δύο λ αών
• Λήψ η κάθε μέτρου για την
ομαλ ή σ υνύπαρξη των δύο
λ αών

στρατού. Και μάλιστα δύο μόλις μέρες μετά την

επιτυχία του Βενιζέλου στην Πόλη των Σεβρών,
όπου μετά από συγκλονιστική διπλωματική προ-

Εκδηλώνονται τα πρώτα αιματηρά επεισόδια.
Ο ελληνικός στρατός επιτίθεται

σπάθεια είχε εξασφαλίσει για τη χώρα όλα εκείνα
που αποτελούσαν την υλοποίηση της Μεγάλης
Ιδέας και αναθέρμαιναν τις ελπίδες για ανασύσταση της Αυτοκρατορίας. Είχε καταφέρει δηλαδή
να επιτύχει την παραχώρηση στην Ελλάδα της
Δυτικής και Ανατολικής Θράκης μέχρι την Τσατάλζα και τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο στην είσοδο
του Ελλησπόντου.
Η είδηση της δολοφονικής απόπειρας εναντίον

του Βενιζέλου προκάλεσε τρομερή έκρηξη οργής
στους βενιζελικούς κύκλους της Αθήνας. Αποτέλεσμα ήταν η εν ψυχρώ δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη, γνωστού για τα αντιβενιζελικά του φρονήματα και υποστηρικτή μιας άλλης ιδεολογίας εξ
ίσου σεβαστής. Γιατί στη θέση του Βενιζέλου για
τη Μεγάλη Ελλάδα, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών αντίπαλη ήταν η ιδεολογία για τη
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Τα επεισόδια γενικεύονται
Σφαγές στο Αιδίνι

Ο ελληνικός στρατός σε άμυνα..!

Μουσταφά Κεμάλ
Ένας νέος παράγοντας στην Ανατολία:
• Εκδηλ ώνεται μεγάλη αντίδραση των
Τ ούρκων εθν ικιστών.
• Ο Κεμ άλ απ οβιβάζεται στην
Τ ραπ εζούντα.
• Οργ ανώνει συνέδριο των
εθν ικιστών στο Ερζερούμ
• Τ ο συν έδριο επαναλαμβάνεται στην
Σεβάστεια
• Γίν εται 3 ο συνέδριο στην ΄Α γκυρα.
• Επ ικρατεί ενωτικό πνεύμα
Α π οφεύγουν να αποκηρύξουν το
Σουλ τάνο.
• Τ ον θεωρούν αιχμάλωτο των
Δ υνάμεων στην Π όλη.
• Υ ιοθετούν την π ολιτική της
εν εργητικής ουδετεροφιλίας.
• Α ν ησυχία στη Δύση

«μικράν αλλά έντιμον Ελλάδα» που έχει επίσης
πάρα πολλούς οπαδούς.
Η δολοφονία αυτή συντάραξε το πανελλήνιο. Και
τούτο γιατί ο Ίωνας Δραγούμης, γιός του Στέφανου Δραγούμη, που διετέλεσε υπηρεσιακός πρω-

Ο Κεμάλ αναδιοργανώνει τον Τουρκικό στρατό

θυπουργός στις εκλογές του 1910, αλλά και αρμοστής στην Κρήτη, ήταν μια εξαιρετική μορφή.
Πρόσφερε τα μέγιστα στην υπόθεση της Μακεδονίας και υπηρέτησε με πάθος τα συμφέροντα της
χώρας στο εξωτερικό. Μπορεί να αντιπαθούσε το
Βενιζέλο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν
οι οπαδοί του, αλλά η παιδεία και η γενική του
συγκρότηση δεν του επέτρεπε να υιοθετεί οποιαδήποτε μορφή βίας στην οποία το βενιζελικό
κόμμα, έστω και εν «αγνοία» του Βενιζέλου είχε
επιδοθεί. Η πολιτική αναστάτωση, η οποία προκλήθηκε από την άδικη και απροσχημάτιστη δο-

28 Ιουλίου 1920
Υπογράφεται η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ
• Α π οτελεί τον μεγαλύτερο
Δ ιπλωματικό θρίαμβο της Ελλάδας.
Με απ όφαση των Δυνάμεων της
π αραχωρούνται
Η περιοχή της Σμύρνης
Η Α νατολική Θράκη, εκτός από
τ ην Κωνσταντινούπολη
Τ ο ν ησιά Ίμβρος και Τένεδος
Τ α Δωδεκάνησα εκτός από τη
Ρόδο
Α ναγνωρίζεται η ελληνική
κυ ριαρχία στα νησιά του
Α νατολικού Αιγαίου
Δ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ
Δ Υ Ο ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ
ΘΑΛΑΣΣΩΝ

λοφονία, υπήρξε ανάλογη με το μέγεθος του πολιτικού άνδρα που δολοφονήθηκε και του οποίου η
φήμη είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του στενού ελληνισμού.
Η επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα, που
έγινε λίγες μέρες μετά την ανάρρωσή του σε παρισινό νοσοκομείο, συνοδεύτηκε από λαμπρές
εκδηλώσεις στο στάδιο και αναγόρευσή από τη
Βουλή σε «προστάτη της πατρίδας και ευεργέτη».
Μέσα σ’ αυτό το πανηγυρικό κλίμα με όλες τις

Καλοκαίρι του 1920
Η ελληνική στρατιωτική ηγεσία
εν όψει κρίσιμων αποφάσεων

προϋποθέσεις υπέρ αυτού έκρινε σκόπιμο και
παρά τη μεγάλη επιφύλαξη που είχαν επιφανή
στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων, κατά
την πρώτη εμφάνισή του στο Κοινοβούλιο, να
προκηρύξει εκλογές και να ζητήσει από το βασιλιά Αλέξανδρο, που είχε διαδεχτεί τον πατέρα
του Κωνσταντίνο, τη διάλυση της Βουλής.
Πολλοί άκουσαν το νέο με αισθήματα αισιοδοξί-
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Λεωνίδας Παρασκευόπουλος

ας, ότι η χώρα θα έμπαινε πλέον σε μια περίοδο
νομιμότητας αφού η θητεία της παρούσης βου-

• Η ηγετική μορφή του
σ τρατεύματος κατά τον πρώτο
χ ρόνο της ελληνικής παρουσίας
σ τη Σμύρνη.
• Δ ημιούργησε εξαιρετικό
σ τρατό, ικανό να ανταποκριθεί
σ τις απαιτήσεις των καιρών
• Αποστρατεύτηκε δέκα ημέρες
μετά την ήττα του Βεν ιζέλου
σ τις εκλογές της 1 ης Νοεμβρίου.
• Αν τικαθίσταται από τον
«άκαπνο» Αναστάσιο
Παππούλα.
• Η κατάρρευση του
σ τρατεύματος δε θα αργήσει

λής «των Λαζάρων» είχε λήξει 15 μήνες πριν.
Πλην τούτου όμως υπολόγιζαν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προέρχονταν από τις εκλογές θα έθετε

τέρμα στη βία και θα ασχολούνταν με τα καίρια

Εκλογές του 1920
Η αρχή του τέλους για το μικρασιατικό όνειρο
Όλοι απορούν: Μα, γιατί;

προβλήματα της χώρας.
Οι εκλογές ορίστηκαν για τις 25 Οκτωβρίου του
1920, αλλά ο ξαφνικός θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου οδήγησε στην αναβολή τους για την 1η
Νοεμβρίου.
Κύριο θέμα του προεκλογικού αγώνα ήταν η παράταση της Στρατιωτικής θητείας των στρατιωτών, πολλοί από τους οποίους υπηρετούσαν από
τους βαλκανικούς πολέμους του 1912 – 13.

Ο Βενιζέλος επιδιώκοντας να υλοποιήσει τους

Αναστάσιος Παπούλας

όρους της Συνθήκης των Σεβρών θεωρούσε ότι ο
ελληνικός στρατός όφειλε να παραμείνει στη θέση του έως ότου αποκατασταθεί η τάξη και αναγκαστεί η Τουρκία να αποδεχτεί τους όρους.
Η Ηνωμένη Αντιπολίτευση με τους Δημήτριο
Ράλλη, Δημήτριο Γούναρη και Νικόλαο Στράτο,
χωρίς να το δηλώνει ευθαρσώς, άφηνε να πλανάται η φήμη ότι μετά από νίκη τους στις εκλογές

Είν αι ηλ ικίας 60 ετών
Δ ιαδέχ εται τον Λεωνίδα
Παρασ κευόπουλο
Απομακρύνει 1 500
έμπειρους αξιωματικούς του
σ τρατεύματος
Παρασ κευόπουλου
Δ εν έχ ει διοικήσει ούτε
Μεραρχ ία
Δ εν έχ ει λ άβει μέρος σε
πολ εμικές επιχειρήσεις.
Δ εν έχ ει επίγ νωση της
κατάσ τασης

θα ακολουθούσε άμεση αποστράτευση, προκειμένου να «γυρίσουν τα παιδιά στα σπίτια τους». Κα-

νένας όμως από αυτούς δεν αποποιούνταν τις
εθνικές επιτυχίες που εξασφάλισε ο Βενιζέλος
με τη Συνθήκη των Σεβρών. Έπρεπε όμως με κάθε τρόπο να κερδίσουν τις εκλογές. Μετά θα
έβλεπαν. Αρκεί να έφευγε από την εξουσία ο Βενιζέλος.
Και πράγματι οι εκλογές διεξήχθησαν μέσα σε
κλίμα φανατισμού και έντασης και μάλιστα με κα28
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Χάρτης των πολεμικών επιχειρήσεων
1920- 1922
Ο ελ λ ηνικός σ τρατός
επεκτείν εται σ τη Μ.Ασία
Καταλ αμβάνει τις περιοχές
Προύσ ας, Εσ κή Σεχ ήρ,
Κιουτάχειας, Αφιόν
Καραχ ισ άρ
Καλ οκαίρι του 1 921:
Αποφασίζεται η προέλαση
σ την Άγκυρα μέσ ω της
Αλ μυρής ερήμου
Προέλ ασ η στο Σαγγάριο
Αποτ υχία στόχου.

Η διάβαση της Αλμυρής Ερήμου
Μία επιχείρηση στο κενό…

φο, θα εξασφάλιζε το σύνολο των εδρών της περιφέρειας. Έτσι ενώ ο Βενιζέλος έλαβε περισσότερους ψήφους, 375.000 έναντι 368.000 περίπου,
κατέλαβε 118 έδρες έναντι 251 των αντιπάλων
του.

Η διάβαση του Σαγγάριου
από τον ελληνικό στρατό

Η ήττα όμως του Βενιζέλου και η αποχώρησή του
από την πολιτική σκηνή της χώρας δε σήμαινε
και την αποχώρηση από τη Μικρά Ασία. Πολύ περισσότερο όταν με το Δημοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου 1920, ο «λαός» με το πρωτοφανές 99%
επανέφερε τον Κωνσταντίνο και πάλι πίσω στο
θρόνο.
Οι αντιδράσεις των Μεγάλων Δυνάμεων δε στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν την απόφαση της
κυβέρνησης να επαναφέρει το βασιλιά ακόμη κι

όταν ρητά τη διαβεβαίωσαν πως όχι μόνο δε θα

Νέες αλλαγές στο στράτευμα
Γεώργιος Χατζηανέστης… Ο «τρελός»!

βοηθούσαν την Ελλάδα στρατιωτικά, αλλά θα ανακαλούσαν την απόφασή τους για χορήγηση δανείων που είχαν εγκρίνει με αίτηση του Βενιζέλου.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε όλο
το μέτωπο και κύριο μέλημα των επιχειρήσεων
γίνεται η στρατιωτική συντριβή του Κεμάλ και η
άνευ όρων παράδοση της Μ. Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Για την επιτυχία αυτού του στόχου,
που θα υλοποιούσε τα εθνικά οράματα και θα ανε-

θολική συμμετοχή του λαού.

δείκνυε τον Κων/νο σε ΧΙΙ, δηλαδή συνεχιστή του

Το αποτέλεσμα όμως των εκλογών αποτέλεσε

Παλαιολόγου ενισχύθηκε η δύναμη του ελληνικού

μια αναπάντεχη έκπληξη τόσο για τον ίδιο το Βε-

Στρατού από 80 χιλ. σε 205, όπως υποστηρίζει σε

νιζέλο και το κόμμα των φιλελευθέρων, όσο και

γραπτό του υπόμνημα ο Δ. Γούναρης στη δίκη

για τους ξένους παρατηρητές.

των 6.

Το εκλογικό σύστημα με το οποίο διεξήχθησαν οι

Τα πράγματα όμως είχαν πάρει μια εντελώς δια-

εκλογές ήταν το «Απόλυτο πλειοψηφικό σε ευ-

φορετική τροχιά, απ΄ αυτή που επεδίωκαν οι μετά

ρεία περιφέρεια». Αυτό σήμαινε πως όποιο κόμμα

το Βενιζέλο κυβερνήσεις. Η Γαλλία και η Ιταλία

πλειοψηφούσε του άλλου, έστω και κατά μία ψή-

υπογράφουν με τον Κεμάλ Σύμφωνο Οικονομικής
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Αύγουστος 1922
Η Τουρκική αντεπίθεση

Συνεργασίας στις 9 και στις 13 Μαρτίου και αποχωρούν από τη Μ. Ασία, ενισχύοντας μάλιστα
τους Τούρκους με όλον το στρατιωτικό οπλισμό
που διέθεταν.
Ταυτόχρονα αποχωρώντας από τα νότια παράλια

Η υποχώρηση…!

που διέθεταν δίνουν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται απρόσκοπτα από τα λιμάνια της Μεσογείου, αλλά και να πιέσουν τους Έλληνες από τις νότιες περιοχές, όπου μέχρι τότε ήταν ασφαλείς.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών αλλά
και της πλημμελούς προετοιμασίας του ελληνικού στρατού, το πεσμένο ηθικό και της έλλειψης
ενός στοιχειώδους σχεδίου σύμπτυξης ήταν η
κατάρρευση του μετώπου με οδυνηρό τρόπο. Οι

Ο Μεσίν, βιογράφος του Κεμάλ, αφηγείται ότι «ενώ ἡ του ρκικὴ άμυνα κρατιόταν
απὸ μία κλωστή, πληροφορού νται ότι ὁ Ελληνικὸς στρατὸς υ ποχωρεί», χωρὶς να έχει
ηττηθεί, θάβοντας όνειρα 500 ετών! Καὶ η ειρωνεία: «Ἐὰν οἱ Έλληνες κρατούσαν
ακόμα ένα τέταρτο της ώρας, ο Κεμὰλ θὰ διέταζε απαγκίστρωση για να προλάβει την
καταστροφή»!

λεπτομέρειες δε νομίζω ότι έχουν κανένα ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον στην παρούσα ομιλία. Ούτε για-

Ο ελληνικός στρατός υποχωρεί άτακτα…

τί δεν υπήρχε, ούτε γιατί τοποθετήθηκε επικεφαλής του στρατού ο Γεώργιος Χατζηανέστης, που
όπως αναφέρει ο φάκελός του έπασχε από
έμμονες ιδέες και «ελαφράν» ψυχοπάθεια, ούτε
γιατί εγκαταλείφθηκε με τέτοιον τρόπο η Σμύρνη.
Περίπου 1,5 εκ. Έλληνες της Μ. Ασίας υποχρεώνονται να μετακινηθούν οριστικά από τις εστίες
τους στην Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι
άνθρωποι αυτοί έζησαν για πολλές δεκαετίες τη

δική τους Οδύσσεια και τελικά τα κατάφεραν περίφημα.
Η Ελλάδα από την περίοδο αυτή μέχρι το 1936 θα
γνωρίσει μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της
με αλλεπάλληλα πραξικοπήματα. Προσπαθώντας
να μαζέψει τα απομεινάρια του χαμένου μεγαλείου πασχίζει να διασφαλίσει την ακεραιότητα του
εθνικού της χώρου, εφόσον η Τουρκία ήγειρε α-
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Ο Πλαστήρας διατάσσει αντεπίθεση στο Ουσάκ

Ο Πλαστήρας διοικητής του 542

Ο Μαύρος Καβαλάρης
Στόχος του
Συντάγματος:
Η αν άσ χεση της τουρκικής
επίθεσ ης
Η κάλ υψ η της υποχώρησης
του σ τρατεύματος από την
περιοχ ή του Ουσ άκ
Η προστασία του
πλ ηθυσμού που
εγ καταλ είπει τις εσ τίες του

ξιώσεις τόσο στη Δυτική Θράκη, όσο και στα νησιά.
Και σ’ αυτό το σημείο κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο Ελ.
Βενιζέλος, που ορίστηκε από το στρατιωτικό

Το 542 Σύνταγμα ανακόπτει
την προέλαση των Τούρκων…….

συμβούλιο, ως κύριος διαπραγματευτής της χώ-

ρας στη Λοζάνη.
Η διπλωματική του δεινότητα κυριάρχησε για μια
ακόμη φορά. Όμως κάτω από μια νέα οπτική.
Η Τουρκία τώρα δεν ήταν μια ηττημένη χώρα υπό
διανομή αλλά ο νικητής του πολέμου στη μεταξύ
μας σύγκρουση, με την οποία έπρεπε να εξασφαλίσει συνθήκες διαρκούς ειρήνης.
Ο Βενιζέλος σ΄ αυτές τις διαπραγματεύσεις ήταν
ιδιαίτερα ρεαλιστής. Ο μεγαλοϊδεατισμός, που
τόσο καταστροφικός στάθηκε για 80 χρόνια

Η Σμύρνη καίγεται…..

έπρεπε να δώσει τη θέση του σε βιώσιμη λύση.
Έτσι και παρά τις αντιδράσεις δέχεται την ανταλλαγή των πληθυσμών. Γνωρίζει ότι η χώρα έχει
μεγάλες εκτάσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη,
που ήταν σε θέση να δεχτούν το νέο πληθυσμό.
Εκεί, στις νέες τους πατρίδες θα μπορούσαν να
ξετυλίξουν τις αρετές της φυλής και να προοδεύσουν.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Άνθρωποι συνειδητοποιημένοι, με πολιτική συνείδηση και δημοκρατικό

Στο λιμάνι της Σμύρνης επικρατεί
ο απόλυτος πανικός…

φρόνημα άλλαζαν σε λίγα χρόνια το συσχετισμό
δυνάμεων στη χώρα επηρεάζοντας μέχρι σήμερα
την οικονομική ζωή, την πνευματική ζωή και την
πολιτική σκέψη.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές στη Λωζάννη ήταν
ιδιαίτερα επίπονες και κράτησαν περίπου 9 μήνες. Από το Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιούλιο
του 1923 με μια μικρή διακοπή, που κρίθηκε ανα-
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Ο πληθυσμός μαζικά αναχωρεί για την Ελλάδα

γκαία προκειμένου οι αντιπρόσωποι να διαβουλευτούν με τις κυβερνήσεις τους.
Στην Ελλάδα η πολιτική κατάσταση είναι ιδιαίτερα οξυμμένη. Και όχι μόνο από τον απόηχο της
καταστροφής και τη μαζική άφιξη των προσφύΗ καταστροφή ολοκληρώθηκε.
Μαζικά οι πρόσφυγες στην Ελλάδα…

γων, αλλά πολύ περισσότερο από τη θανατική καταδίκη και άμεση εκτέλεση των θεωρούμενων
ως υπεθύνων που ήταν: ο Δημήτριος Γούναρης, ο
Νικόλαος Στράτος, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, ο
Νικόλαος Μπαλτατζής, ο Νικόλαος Θεοτόκης και
ο Γεώργιος Χατζηανέστης, ενώ ο Μιχαήλ Γούδας
και ο Ξενοφών Στρατηγός απέφυγαν την εκτέλεση.
Σύγκρουση δημιουργούσε το γεγονός ότι τα αποδεικτικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχτηκε η
θανατική καταδίκη των έξι για το αδίκημα της

Όλοι οι ξένοι απορούν…. Μα γιατί;
Στην Ελλάδα η απορία: Και τώρα τι θα τους
κάνουμε όλους ετούτους του τουρκόσπορους…;

εσχάτης προδοσίας δεν ήταν επαρκή ούτε για το
δικαστήριο ούτε για το λαό.
Και τούτο γιατί:
α. Δεν αποδείχτηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ο δόλος των κατηγορούμενων και
β. Το αδίκημα δε διαπράχθηκε σε ελληνικό
έδαφος αλλά σε περιοχή που είχε παραχωρηθεί
προσωρινά στην Ελλάδα για 5 χρόνια.
Η απόφαση όμως του στρατοδικείου ήταν ανα-

γκαία προκειμένου με αυτή την αιματηρή κάθαρ-

θυμηθούμε ότι το τελευταίο τηλεγράφημα του

ση να επέλθει η ηρεμία στις τάξεις του στρατού

Βενιζέλου προς την επαναστατική τριανδρία Πλα-

και παράλληλα να μπει ένα οριστικό τέρμα στο

στήρα, Γονατά, Φωκά έφτασε ένα μόλις τέταρτο

παρελθόν το οποίο αντιπροσώπευαν στο σύνολό

πριν την εκτέλεσή τους.

τους οι πολιτικοί αυτοί.

Ο θάνατός τους κρίθηκε αναγκαίος για να διακο-

Δε θα είναι ιστορικά σωστό να αποδώσουμε την

πεί οριστικά και αμετάκλητα η σχέση με τη Μεγά-

ευθύνη για ό,τι έγινε σ΄ αυτά τα πρόσωπα που ε-

λη Ιδέα που ταλαιπώρησε τη χώρα επί 80 χρόνια.

κτελέστηκαν στις 15 Νοεμβρίου, παρά τις προ-

Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί είχαν τις ευθύνες για

σπάθειες του Βενιζέλου να τους σώσει. Αρκεί να
32
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ό,τι συνέβη. Άλλος λίγο κι άλλος πολύ. Όμως οι

τή που γράφτηκε στις 25 Αυγούστου 1922 προκύ-

ένοχοι για την εθνική τραγωδία ήταν πολύ περισ-

πτουν πόσες ευθύνες ο σεπτός Ιεράρχης αποδί-

σότεροι. Και πρώτος ο Βενιζέλος. Ακούστε την

δει, και ποιες, στον ίδιο το Βενιζέλο. Και σίγουρα

επιστολή του Χρυσοστόμου Σμύρνης για να κατα-

δεν είναι ο μόνος.

λάβετε:

Ούτε θα είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς αν λέ-

«Αγαπητέ φίλε κι αδελφέ κ. Ελ. Βενιζέλε. Επέστη

γαμε ότι ο μόνος υπεύθυνος ήταν ο βασιλιάς

η μεγάλη στιγμή της μεγάλης εκ μέρους σας χει-

Κων/νος. Ήταν τόσο κακή η κατάσταση της υγεί-

ρονομίας. Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, το ελληνι-

ας του το 1922 που περισσότερο λειτουργεί σα

κόν κράτος, αλλά και Σύμπαν το Ελληνικόν Έθνος

σύμβολο και λιγότερο σαν ηγέτης.

καταβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του οποίου
καμμία πλέον δύναμις δεν θα δυνηθή να το αναβιβάση και να το σώση. Της αφαντάστου ταύτης καταστροφής, β ε β α ί ω ς αίτιοι είναι οι πολιτικοί
και προσωπικοί σας εχθροί, πλην και Υμείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης μέρος δια δύο πράξεις
σας.
Πρώτον διότι απεστείλατε εις Μ. Ασίαν ως
Ύπατου Αρμοστήν ένα τουτ΄ αυτό παράφρονα και
εγωϊστήν, φλύαρον, απερροφημένον εν τω αυτοθαυμασμώ του και καταφρονούντα και υβρίζοντα
και δέροντα και εξορίζοντα και φυλακίζοντα όλα
τα υγιή και σώφρονα στοιχεία του τόπου…..
Και δεύτερον πριν αποπερατώσητε το έργον Σας
και θέσητε την κορωνίδα και το επιστέγασμα επί
του αναγερθέντος αφαντάστως ωραίου και μεγαλοπρεπούς δημιουργήματός Σας, της καταθέσεως
των θεμελίων της περικλεεστάτης ποτές Βυζα-

ντινής μας Αυτοκρατορίας. Είχατε την ατυχή και
ένοχον έμπνευσιν να διατάξητε εκλογάς κατ΄ αυτάς ακριβώς τας παραμονάς της εισόδου σας εις
Κων/πολιν και της καταλήψεως αυτής υπό του
Ελληνικού Στρατού προς εκτέλεσιν των όρων της
– οίμοι – δια παντός καταστροφείσης συνθήκης
των Σερβών».
Νομίζω αγαπητοί φίλοι ότι από την επιστολή αυ-

Η κύρια ευθύνη, αγαπητοί φίλοι, γι’ αυτή τη συμφορά βαρύνει τον εθνικό διχασμό. Αυτή τη διαμάχη που δίχασε το λαό, αποδεκάτισε το στρατό
από άξιους αξιωματικούς, που εμπόδισε τη λήψη
βιώσιμων αποφάσεων και έδωσε τη δυνατότητα
στους εχθρούς της χώρας να την εκμεταλλευτούν.

Το σημαντικότερο όμως γεγονός ήταν η νέα αντίληψη που αναπτύχθηκε από τις σχέσεις Βενιζέλου και Αττατούρκ ότι οι δύο λαοί, η Ελλάδα και
η Τουρκία είναι καταδικασμένες, παρά τις αντιθέσεις τους να ζουν μαζί. Ευχής έργο είναι να ζουν
και ειρηνικά, γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν.
Όσο για τη Μ. Ιδέα παρήλθε ανεπιστρεπτί. Η Ελλάς «απετάξατο τον Σατανάν» για να μπορέσει να
επιβιώσει. Είχε πάρα πολλές πληγές ανοικτές
αλλά είχε παράλληλα πάρει πολλά μαθήματα

ώστε να επιδιώξει την ευτυχία στην εσωτερική
οργάνωση, την καλή Διοίκηση, τη δημοκρατία, τη
δικαιοσύνη.
Μπορεί να μην τα κατάφερε, όπως θα ήθελε, ακόμη και μέχρι σήμερα. Όμως η ιστορία είναι ένα
διαρκές γίγνεσθαι και «όλβιος ος έσχε ιστορίης
μάθησιν».
Σας ευχαριστώ.
Τεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

33

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας διατυπώθηκαν ερωτήματα και απορίες από
τους συμμετέχοντες προς τον ομιλητή κ. Ελευθέριο Παπακώστα και επίδοση
αναμνηστικού από τον Πρόεδρο του Ρ.Ο. Αθηνών Ροτ. Χαράλαμπο Τιγγινάγκα.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Πρόεδρος του Ρ.Ο. Νέας Σμύρνης Ροτ. Δημήτρης Οικονόμου.
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Νέα μέλη από διαφορετικές ομάδες στις

κοινότητές μας φέρνουν νέες προοπτικές
και ιδέες στους Ομίλους μας και επεκτείνουν τη
παρουσία του Ρόταρυ. Προσκαλέστε υποψήφια μέλη από
όλες τις κοινωνικές ομάδες να ζήσουν το Ρόταρυ.

Rotary Club of Washington DC

Ο Ρ.Ο. Αθηνών συμμετέχει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία τηλεδιάσκεψη που
διοργανώνει ο Ρ.Ο. Washington DC (Η.Π.Α.) μαζί τους αδελφοποιημένους Ροταριανούς Ομίλους εξωτερικού: Edinburgh (Σκωτία), Paris Academies (Γαλλία),
Santiago (Χιλή), San Salvador Maquilishuat (Ελ Σαλβαδόρ), Tunis Doyen
(Τυνησία), Appia Antica, Rome (Ιταλία) και Manila (Φιλιππίνες).

Τηλεδιάσκεψη 16 Μαρτίου 2022
Ομιλητής: Charles H. Botwick, founder of CHB Infrastructure and Technology Group , LLC
CV: CHB Infrastructure and Technology Group LLC, located in Virginia, USA led by founder Charles H. Botwick. It is a recognized world leader specializing in customizing and sourcing "world class" solutions. Such solutions are for life supporting infrastructure and health requirements both for long term development and emergency situations. “Supporting life in
the field, sustaining life everyday.” Mr. Botwick has over 40 years experience in Infrastructure Development & Technologies, Emergency & Disaster Response, and Infrastructure Development Worldwide. CHB identifies and provides specialized "solutions based" specialty products and systems for WASH (water purification, wastewater treatment & recycling,
and hygiene techniques and processes). Included in complete solutions mode are also provided affordable housing,
renewable energy & waste-to-energy power generation, energy efficiency and medical requirements to include mobile
hospitals and specialty medical kits. CHB also assembles partner teams and products and services into integrated and
"peerless" solutions designed to address disaster response, global infrastructure, health emergencies, and sustainable
development projects worldwide. For four years, Mr Botwick chaired a working group at the White House focused on
identifying new environmental and infrastructure technologies for economic development and investment. He was chosen by the White House Executive Office of the President to co-chair a Development Conference held in Amsterdam. Mr
Botwick has worked extensively in Africa with water purification and other WASH systems deployed in over 15 African
countries. Mr Botwick is also an expert in wastewater treatment and environmental remediation for the mining sector.

Τηλεδιάσκεψη 9 Μαρτίου 2022
Ομιλητής: Bshara Nassar, Founder & Director, Museum of the Palestinian People in Washington DC
CV: Bshara Nassar is the founder and director of the Museum of the Palestinian People in Washington DC. In 2014, he
launched the initiative and coordinated the setup of traveling exhibits in locations across the country. Four years later,
he managed to assemble a board, negotiate a museum building, and raise over 1 million dollars in funds. Nassar earned
his undergraduate degree from Bethlehem University (Palestine) in 2010. He earned his master’s degree from Eastern
Mennonite University (Harrisonburg, VA). He is a third generation of the Nassar family who owns an internationally
known educational and environmental farm on the hilltops of Bethlehem. He has spoken publicly on Palestinian rights
and culture in diverse forums, including the French Embassy, John Hopkins, and churches and universities around the
country. He is deeply passionate about entrepreneurship, philanthropy, and investments. Along with his wife, Mrs. Nassar co-founded Keffiyeh Masks, LLC, an online socially responsible brand to invest in Palestine businesses and support
local charities in the US.
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Τηλεδιάσκεψη 23 Φεβρουαρίου 2022
Ομιλητής: Dr. MATTHEW FOGG, Civil Rights Advocate and Author
CV: Dr. Matthew Fogg, an identical twin, was born and raised in Washington, DC. He graduated from Marshall University
in West Virginia with a Bachelor of Science Degree in Criminal Justice Administration and was sworn in as a deputy
U.S. Marshal in 1978. In July 2017, he received an honorary Doctorate in Philosophy and earned a Chaplaincy degree
from the Global Oved Dei Seminary & University (GODSU) in Florida. Matthew retired as a Chief Deputy United States
Marshal with 32 years of public service. He supervised a joint multi-government Federal, State and Municipal drug &
gun interdiction task force that captured 300 of America's most wanted fugitives, including the suspect who sold former Maryland University basketball star Lynn Bias the drugs that ultimately caused his death. He received numerous
accolades, including the DC US Attorney, the Federal Bar Association and the US Marshals Service (USMS), the highest accommodation for heroic law enforcement service above and beyond the call of duty. Matthew is nationally
known for his civil rights advocacy after winning a landmark Title VII ($4 million) Federal Jury verdict in DC U.S. District Court, finding systemic racial discrimination inside the USMS and the U.S. Department of Justice. He is writing a
book titled “Bigots With Badges” with a featured webpage at www.BigotsWithBadges.com. He received the prestigious NAACP “Barrier Breakers” award presented by Congresswoman Nancy Pelosi -- the first female “Speaker” in the
US House of Representatives. Today, Matthew represents women and men nationwide with various forms of government discrimination complaints before the U.S. Equal Employment Opportunity Commission. He has an incredible
winning record without a law degree. He was a candidate for District 25, Senator and Delegate in Prince Georges
County, Maryland and he has testified in Annapolis for Maryland State legislation that reforms law enforcement procedures. He has been featured as the law enforcement expert on CNN, MSNBC, Fox News, BNC, RT, Canadian TV, Al
Jazeera, TeleSUR International networks and many other print media publications. He is a former National 2nd Vice
President for Blacks in Government (BIG), the National President of the Federally Employed Women –Legal and Education Fund, Inc., a life member of NAACP and a former board member for Amnesty International USA. Finally, Matthew was a “First Responder” at “Ground Zero” at the New York City World Trade Centers on 9/11/2001. His photo is
featured in an article titled “America Unites”, recovering the body of a fallen New York Fire Fighter. Recently
(1/24/22) his story as a Class Agent challenging decades of systemic racism in the U.S. Marshals Service and U.S.
Department of Justice was published by the Washington Post.

Τηλεδιάσκεψη 16 Φεβρουαρίου 2022
Ομιλητές: Virginia Ali & Kamal Ali, Owners of Ben’s Child Bowl
CV: Virginia Ali is a truly incredible woman. Her earthly life began on her parents' Virginia farm on December 17th, 1933,
and today she is as vibrant as ever. She smiles whenever recounting her fond memories of childhood on the farm, her
deep involvement in her family's country church, her college studies at Virginia Union University, and moving to Washington, DC as a young woman to find her destiny. As her beloved DC community knows so well, Virginia's historic destiny found her the day she met Ben Ali, her husband and partner in life, love, family, and business. The dynamic newlyweds opened the doors of the now iconic Ben's Chili Bowl on August 22, 1958. Today, over 55 years later, this institution has become a place of fond memories for countless friends from DC, Maryland,
Virginia, and all around the world. Known affectionately as "Mom" or Mrs. Ben, Virginia has touched the lives of everyone she has encountered. Although she has achieved near celebrity status, her demeanor has never changed – with
all her natural poise and sophistication, she still exemplifies the pure, wholesome values instilled by her parents. She
lives a philosophy of giving love and kindness to everyone she meets, and as a result, she is cherished and respected
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in a way that is very rare these days. In fact, at this point, she is considered the "Matriarch of U Street" and countless
DC residents call her "Mom." In addition to all the hours she has put in at Ben's Chili Bowl, Virginia also has made time
for many other meaningful endeavors. She has served on the Board of Directors of For Love of Children, The Thurgood Marshall Center for Service and Heritage, the Islamic Society of the Greater Washington Area, and Cultural Tourism DC among others. Over the years, Virginia and Ben have received countless awards and accolades including the
prestigious America's Classics Restaurant Award from the James Beard Foundation. They were inducted into the DC
Hall of Fame in 2002 and were later given the Key to the City by Washington, DC Mayor Adrian Fenty. More recently,
the Smithsonian placed Ben’s Chili Bowl on its list of the 20 Most Iconic Food Destinations Across America. With all
that she has accomplished thus far, Virginia isn't resting on her laurels. As her family, friends, and employees will
attest, she is a true dynamo who encourages those around her to live fully and strive for excellence in all areas of life.
She gives generously of herself and her time, and despite all the recognition and accolades, she is perhaps best
known for her kind, loving nature and her very sound wisdom.
Kamal Ali was born on July 29, 1962 at Providence Hospital in Washington, DC. He attended Shepherd Elementary
School, Georgetown Day School and the University of Pennsylvania. He grew up working at his family’s business,
Ben’s Chili Bowl, as a teenager. He has been married 22 years to Sonya Jamil Ali.

Τηλεδιάσκεψη 9 Φεβρουαρίου 2022
Ομιλητής: Akosua Ali, President, Washington DC Branch of the NAACP
CV: Akosua Ali is an Executive with over 18 years of success delivering Racial Justice, Equity, Diversity and Inclusion
(JEDI) transformative leadership solutions across the Federal Government, non-profit and private sectors organizations. Akosua Ali is the President of the NAACP Washington, DC Branch and serves on the NAACP National Board of
Directors. Akosua Ali is the Founder & CEO of Crimson Solutions LLC, a company dedicating to providing premier
solutions to transform and innovate organizations through strategic visioning, crisis management, risk mitigation,
brand management, event planning, communications and corporate reimagining specializing in the areas of advancing Diversity, Equity & Inclusions (DEI), Racial Equity and Social Justice. Professionally, Akosua Ali has Executiveleadership expertise as a Director at the U.S. Department of Homeland Security and experience driving missionsuccess at the U.S. Census Bureau, Federal Aviation Administration, Blue Cross and Blue Shield of Rhode Island, and
State of Rhode Island Secretary of State. Elected as President of the NAACP DC Branch in 2010, Akosua Ali was one
of the youngest Presidents of an NAACP Branch across the nation. Today, with over 12 years of proven results and
expertise leading transformative solutions to eliminate racial discrimination, she drives Racial Justice, Climate Justice, Health Equity, Economic Development, Housing, Environmental Justice, Clean Energy, Criminal Justice, Maternal
Health, Reproductive Rights, Political Action, Legislative Advocacy and Civil Rights. As a nationally renowned champion for racial justice and equality, Akosua Ali’s leads change management, performance management and diversity
equity & inclusive (DEI) processes to reimagine organizations for optimal mission success. Since 2010, Akosua Ali
has led the NAACP in processing over 611 discrimination complaints addressing police misconduct, housing, education, employment and consumer rights. Akosua Ali leads legislative and public policy advocacy testifying on key legislation including the Redefinition of the Child Amendment Act, White Supremacy in Policing Prevention Act, and Law
Enforcement Vehicular Pursuit Reform Act. Akosua Ali holds her Master of Business Administration (MBA) in Global
Business and Organizational Leadership from Johnson & Wales University. Akosua Ali is married to Dr. Mustafa Santiago Ali, who is internationally renowned as a Thought-Leader, Political Strategist and Environmental Justice Activist
focused on revitalizing our most vulnerable communities. Today, Akosua Ali continues to champion transformative
change through delivering innovative solutions to successfully uplift, inspire and advance diversity, equity and racial
justice in all spaces.
38 ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022

ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2022 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
HOUSTON, ΤΕΞΑΣ, Η.Π.Α., 4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Εγγραφείτε σήμερα στο convention.rotary.org.

Και προσκαλέστε ένα φίλο μαζί σας

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ
Ο νέος τομέας δράσης του Ρόταρυ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη επίλυση
συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν επιζήμια επίδραση στο περιβάλλον.
Ως άνθρωποι της δράσης, ας αναλάβουμε έργα που μπορούν να έχουν θετικό, μετρήσιμο και βιώσιμο αντίκτυπο σε ένα μέρος που όλοι αποκαλούμε σπίτι.
Ενημερωθείτε για τον νέο τομέα δράσης του Ρόταρυ στο
rotary.org/environment
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Πανευρωπαϊκό ροταριανό

2022
Συναθλοθέτες Ροταριανοί Όμιλοι
ΑΘΗΝΩΝ (Ελλάδα) - FIRENZE (Iταλία) - TOURS (Γαλλία) - WIEN-RING (Αυστρία) - MADRID (Ισπανία)
LONDON (Μεγ. Βρεταννία) - AMSTERDAM (Ολλανδία) - BRUXELLES (Βέλγιο)
WURTZBURG (Γερμανία) - DUBLIN (Ιρλανδία) - KØBENHAVNS (Δανία)
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η

47 απονομή Βραβείου L.d. Vinci
Διοργανωτής Ρ.Ο. Κοπενχάγης (Δανία)

20-22 Μαΐου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Παρασκευή 20 Μαΐου
16:00-18:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα
18:00

Φιλοξενία σε σπίτια Ροταριανών

Σάββατο 21 Μαΐου
10:30

Εκδήλωση απονομής βραβείου στο Rosenborg Castle The Nights’ Hall

13:00

Γεύμα στους Κήπους Tivoli

19:30

Υποδοχή και Επίσημο Δείπνο (Gala) στο Old Fellow Palace

Κυριακή 22 Μαΐου
11:00

Περιήγηση Καναλιού με πλοίο

13:00

Αποχαιρετιστήριο γεύμα

Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής : Γραμματεία Ρ.Ο.Α.: τηλ. 210 33.11.729
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ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Η

θεσμοθέτηση των Επιτροπών (υποχρεωτικών και προαιρετικών)
από το Διεθνές Ρόταρυ, έχει ως σκοπό να ενισχύσει την εύρυθμη
λειτουργία των Ροταριανών Ομίλων. Με τις Επιτροπές κατανέμεται το έργο της χρονιάς στα μέλη, ενώ συγχρόνως τους δίνεται η

ευκαιρία να εισάγουν νέες ιδέες και να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες.
Καινοτόμες ιδέες και χρήσιμες υποδείξεις από τα μέλη των διαφόρων Επιτρο-

πών, διαμορφώνουν την συνολική δραστηριότητα του Ομίλου, από την οποία
αναμένεται να προκύψουν ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινότητα. Παράλληλα αναδεικνύονται και οι ηγετικές ικανότητες των μελών του Ομίλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως είναι η δραστηριοποίηση των Επιτροπών.
Όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτές έχουν την υποχρέωση και το καθήκον να μετέχουν ενεργά στις εργασίες τους. Παρακάτω δημοσιεύονται οι Επιτροπές του
Ρ.Ο. Αθηνών για την περίοδο 2021-2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το
Δ.Σ. του Ομίλου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιουλίου 2021.
Όλες οι Επιτροπές δρουν πάντοτε σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ρ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ
ροταριανής περιόδου 2021-22

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

1. Δελτίου

9. Κοινοτικής Δράσης

Χαράλαμπος Τιγγινάγκας, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Γεώργιος Γρηγορόπουλος,
Δημήτριος Ε. Μέξης

Θεόδωρος Αχής, Δημήτριος Καραπιστόλης, Λουκάς Μακρής,
Αναστάσιος Μπάμπος

2. Παρουσιών

10. Επαγγελματικής Δράσης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Δημήτριος Ε. Μέξης

Χαράλαμπος Κουρτίδης, Γιάννης Πουσπουρίκας,
Νικόλαος Σαββίνος, Διονύσιος Φιλιώτης, Ιωάννης Χουρδάκης

3. Νομική
Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

11. Ροταράκτ & Ανταλλαγής Νέων

Σταύρος Κατσούλης, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Ιωάννης Νικολόπουλος

Παναγιώτης Κοφινάκος, Πρόεδρος

4. Προσέλκυσης και Διατήρησης Μελών

12. Leonardo da Vinci

Γρηγόριος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης, Πρόεδρος

Αναστάσιος Μπάμπος, Βασίλης Φωτόπουλος

Βασίλειος Βάρσος, Ιωάννης Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου,
Βασίλης Φωτόπουλος

5. Οικονομική

Ερρίκος-Ελευθέριος Kohls, Νίκος Σαββίνος

Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας), Πρόεδρος

13. Χορευτικού Δείπνου

Ιωάννης Κυριακόπουλος, Ιωάννης Οικονόμου,
Κρίτων Τζαβέλλας

Αθανάσιος Κοντοθανάσης, Πρόεδρος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

14. Ροταριανού Ιδρύματος

6. Δημόσιας Εικόνας

Ιωάννης Κατσογιάννης, Ευάγγελος Κολοκοτρώνης

Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος

Βασίλειος Βάρσος, Γρηγόριος Γρηγορόπουλος,
Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας)
Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Σταμάτης Μπερής

15. Επιτροπή αλληλογνωριμίας με νέα μέλη

7. Προβολής, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και ιστοσελίδας Ρ.Ο.Α.

Αναστάσιος Μπάλλας, Ιωάννης Σούγιας,
Ιωάννης Χουρδάκης

Χάρης Στελλάκης, Πρόεδρος

Ιωάννης Καμπάνης, Πρόεδρος

Σταμάτης Μπερής, Σταύρος Κατσούλης

16. Επιτροπή Υποτροφιών Ειρήνης και Μιχαή Πουλμέντη

8. Διεθνών Σχέσεων
Αναστάσιος Μπάλλας, Πρόεδρος

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Ηλίας Μαυρίκος (Ταμίας),
Άλκης Παναγιωτόπουλος

Ιωάννης, Δομάγερ, Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος
Μωραίτης, Ιωάννης Φούγιας

17. Επιτροπή Εορτασμού Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ιωάννης Βαρότσος, Πρόεδρος

Ιωάννης Δομάγερ, Πρόεδρος
Άλκης Παναγιωτόπουλος, Σταμάτης Μπερής,
Σταύρος Κατσούλης

46

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Τεύχος 12 | 15 Μαρτίου 2022

