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Το βιβλίο «Τα Πλοία της Συµπόνοιας» αποκαλύπτει τους αληθινούς
ήρωες της Σµύρνης, οι οποίοι αργότερα λησµονήθηκαν από την
ιστορία. Το βιβλίο βασίζεται σε έρευνα που διήρκεσε περισσότερα
από 10 χρόνια από το ζεύγος Παπουτσή, οι οποίοι ταξίδεψαν σε όλον
τον κόσµο κατά την αναζήτησή τους, προκειµένου να αποκαλύψουν
και να τεκµηριώσουν την αλήθεια για τη διάσωση εκατοντάδων
χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων από τη Σµύρνη.

Το ζεύγος Παπουτσή ανακάλυψε µια συναρπαστική ιστορία και
βρήκε υλικό που δεν είχε δηµοσιευτεί κατά το παρελθόν. Παλαιές
και εκλεκτής ποιότητας φωτογραφίες, εκθέµατα, ηµερολόγια του
πολεµικού ναυτικού, και ηµερολόγια πλοιάρχων παρουσιάζονται
για πρώτη φορά στις σελίδες αυτού του βιβλίου.

Το βιβλίο «Τα Πλοία της Συµπόνοιας» καταρρίπτει τους ευρέως
διαδεδοµένους µύθους για της µεταφορά των προσφύγων και
παρουσιάζει µε σαφήνεια τους αληθινούς ήρωες σε αυτήν την
τεράστια τραγωδία.

Εκπληκτικό και δυνατό, αποτελεί µια ιστορία που είναι απαραίτητο να ειπωθεί.
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Το Σεπτέµβριο του 1922, η Σµύρνη είναι µια όµορφη πόλη, που είναι
πασίγνωστη για το µεγαλοπρεπές και πολυσύχναστο λιµάνι της, την
προκυµαία της που σφύζει από ζωή, και ένα κράµα Ανατολικού και ∆υτικού
πολιτισµού. Εκείνη την περίοδο, ο πόλεµος µαίνεται ανάµεσα στους
Έλληνες και τους Τούρκους, και ο Ελληνικός Στρατός έχει εξαναγκαστεί να
υποχωρήσει. Η εσπευσµένη φυγή τους στη θάλασσα τους φέρνει στη
Σµύρνη. Γλιτώνουν, αλλά οι πολίτες της Σµύρνης παραµένουν,
εγκαταλειµµένοι να περιµένουν τη µοίρα τους.

Μέχρι τα µέσα του Σεπτεµβρίου, η προκυµαία είναι γεµάτη µε
εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων. Ψήνονται κάτω από τον καυτό ήλιο.
Υπάρχει λίγη τροφή και λίγο νερό. Οι Τούρκοι στρατιώτες τους φέρονται
βάναυσα µε χτυπήµατα, ληστείες και βιασµούς. Οι ηλικιωµένοι και τα βρέφη
αρχίζουν να πεθαίνουν. Πολλοί άλλοι προσεύχονται να πεθάνουν.

Στις 13 Σεπτεµβρίου, µια τροµερή φωτιά ξεσπάει στην Αρµένικη
συνοικία. Ασυνήθιστα θυελλώδεις άνεµοι µετατρέπουν τη φωτιά σε µια
βίαιη καταστροφική πυρκαγιά που καταστρέφει ολοκληρωτικά ένα µεγάλο
µέρος της πόλης και σαρώνει τα πάντα κινούµενη µε ορµή προς το µέρος
της προκυµαίας όπου είναι παγιδευµένοι οι πρόσφυγες. Κάποιοι πηδούν στη
θάλασσα, ενώ άλλοι απωθούνται και πέφτουν στο νερό από την άτακτη
φυγή του έντροµου πλήθους.

Για περισσότερα από 80 χρόνια, πολλές περιγραφές υποστηρίζουν
ότι τα Αµερικανικά και τα Συµµαχικά πολεµικά πλοία ήταν στο λιµάνι της
Σµύρνης, αλλά δεν παρείχαν καµία βοήθεια κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
Στην πραγµατικότητα, πολλοί Έλληνες λένε ότι όταν οι πολίτες κολύµπησαν
προς το µέρος αυτών των πλοίων, απωθήθηκαν µε τη βία. Υποτίθεται πως οι
πολίτες της Σµύρνης που γλίτωσαν από την προκυµαία διασώθηκαν από
Ιαπωνικά πλοία. Οι Σύµµαχοι, όπως υποστηρίζουν, εθελοτυφλούσαν.

Στην πραγµατικότητα, εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα µε τον τρόπο που
σήµερα πιστεύουν πολλοί Έλληνες; Το ζεύγος Παπουτσή ξεκίνησε την
αναζήτησή του για την αλήθεια επειδή είχε ακούσει πολλές αντιφατικές
ιστορίες, και είχε προβληµατιστεί από την πικρία που πολλοί Έλληνες
ακόµα νιώθουν. Κατά συνέπεια, πίστευαν ότι ήταν απαραίτητο όλες οι
πλευρές να µάθουν, χωρίς αµφιβολία, τί συνέβη στη Σµύρνη κατά τη
διάρκεια του Σεπτεµβρίου του 1922. Στην αναζήτησή τους, αποκάλυψαν µια
εκπληκτική ιστορία.

Η ιστορία της διάσωσης των Ελλήνων είναι η ιστορία του Άσα
Τζέννινγκς. Αυτός ο συνεσταλµένος Αµερικανός, ένας εργαζόµενος στη
Χριστιανική Ένωση Νέων Ανδρών (YMCA), κίνησε γη και ουρανό
προκειµένου να εξασφαλίσει τη µεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων
ανθρώπων. Η ιστορία του Τζέννινγκς είναι η ιστορία που περιγράφει το πώς
ένας άνθρωπος, καθοδηγούµενος από την επιρροή των ηθικών του
πεποιθήσεων, οργάνωσε µια από τις µεγαλύτερες προσπάθειες διάσωσης
στην ιστορία. Για τη δράση του, του απονέµεται το αξίωµα του «Ναυάρχου»
του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, και αργότερα θα τιµηθεί διπλά από την
Ελλάδα, λαµβάνοντας τις υψηλότερες στρατιωτικές και πολιτικές τιµές.

DOUBLY HONORED BY GREECE

Two Decorations for A.K. Jennings
of Utica for Services in Asia Minor

Copyright 1923, by the Chicago Tribune

ATHENS Sec. 27—The Greek Government
has awarded its highest civilian honor, the
Golden Cross of Saint Xavier and the
highest war honor, the Medal of Military
Merit, to Asa K. Jennings of Utica, N.Y.,
for his work with the Near East Relief in
directing the evacuation of 500,000
refugees from Asia Minor.

This was the first time in history that both
medals were awarded to the same person
simultaneously.

The Greek Government also has asked the
United States to permit it to award the
Medal of Military Merit to the commanding
officers of the twelve American destroyers
which assisted in the evacuation of the
Greek refugees.

To άγαλµα της Μικρασιάτικης Μάνας («Η
Μητέρα από τη Μικρά Ασία») στο λιµάνι της

Μυτιλήνης στη Λέσβο, στην Ελλάδα.



Το βιβλίο επίσης αποσαφηνίζει το ρόλο του Πολεµικού Ναυτικού των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας πώς οι
αξιωµατικοί του πολεµικού ναυτικού των ΗΠΑ, φοβισµένοι από τη δοκιµασία των προσφύγων, εργάστηκαν
µε τον Άσα Τζέννινγκς και οργάνωσαν τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή σε µια µεγάλης κλίµακας
επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 1922, πλοία από τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Μεγάλη
Βρετανία, την Ιταλία και τη Γαλλία µετέφεραν χιλιάδες πρόσφυγες από τις Τουρκικές ακτές. Τα Αµερικανικά
πλοία επίσης παρείχαν τροφή και ιατρική περίθαλψη, και διένειµαν τις προµήθειες στους καταυλισµούς των
προσφύγων.

Μπορούµε µόνο να κάνουµε υποθέσεις για το πώς αυτά τα γεγονότα χάθηκαν στην ιστορία, αλλά
επιτέλους µπορούµε να πούµε την αληθινή ιστορία. «Τα Πλοία της Συµπόνοιας» είναι η ιστορία αυτών των
λησµονηµένων ηρώων.
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Greek language edition available late 2008.

Author available for book presentations and signings.
Contact Mr. Papoutsy at papcoholding@papcoholdings.org or (603) 379-8140.
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