
Κείμενο οπισθόφυλλου 
 
«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΟΥΝ ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1922». 
 
Στις 9 Σεπτεμβρίου 1922, το τουρκικό ιππικό μπήκε στη Σμύρνη, 
την πιο πλούσια και κοσμοπολίτικη πόλη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.  
 
Στην πόλη υπήρχε διάχυτος ο φόβος ότι ο νικηφόρος πια 
τουρκικός στρατός θα ξεσπούσε με παράφορο μένος στους 
κατοίκους της Σμύρνης.  
 
Η πραγματικότητα όμως διέψευσε και την πιο δυσοίωνη 
πρόβλεψη. Αυτό που συνέβη τις επόμενες δύο εβδομάδες έχει 
καταγραφεί ως ένα απ’ τα πιο φρικτά δράματα στην ιστορία του εικοστού αιώνα, το δράμα 
του ξεριζωμού χιλιάδων προσφύγων, των οποίων το αίμα κυλάει στις φλέβες πολλών 
σύγχρονων ελληνικών οικογενειών. Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι έπεσαν θύματα μιας 
τρομακτικής, σε βιαιότητα και έκταση, καταστροφής. 

 
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

 
Ο Τζάιλς Μίλτον γεννήθηκε το 1966 στο 
Μπακιγχαμσάιρ της κεντρικής Αγγλίας. Φοίτησε στο 
σχολείο Λάτιμερ Άπερ του Λονδίνου και στο 
Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ. Είναι συγγραφέας 
μυθιστορημάτων, καθώς και μιας σειράς ιστορικών 
βιβλίων, όπου με γλαφυρό αφηγηματικό τρόπο 
καταγράφει γνωστά αλλά και λιγότερο γνωστά και 
παράξενα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Τα 
ιστορικά του έργα, τα οποία βασίζονται σε 
προσωπικές μαρτυρίες, ημερολόγια, περιοδικά, 
επιστολές, πρωτογενείς πηγές, έχουν σημειώσει 
επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν 
μεταφραστεί σε είκοσι γλώσσες. 
Το βιβλίο Ρώσικη ρουλέτα (Μίνωας, 2014) καταγράφει τις απαρχές των μυστικών υπηρεσιών 
και τις προσπάθειες Βρετανών κατασκόπων να ματαιώσουν τα σχέδια του Λένιν για 
παγκόσμια επανάσταση. Στο βιβλίο Ο ανορθόδοξος πόλεμος του Τσόρτσιλ (Μίνωας, 2017) ο 
συγγραφέας αφηγείται την ιστορία μιας άκρως μυστικής οργάνωσης που συγκροτήθηκε στο 
Λονδίνο έχοντας ως αποστολή την καταστροφή της πολεμικής μηχανής του Χίτλερ διά μέσου 
τολμηρών επιχειρήσεων δολιοφθοράς. Στο βιβλίο D-Day (Μίνωας, 2019) εξιστορεί τα 
γεγονότα που οδήγησαν στη μεγαλύτερη στρατιωτική απόβαση κατά τη διάρκεια του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Το βιβλίο του Ρουά Ματ στο Βερολίνο (Μίνωας, 2021) είναι μια 
καθηλωτική αφήγηση της κούρσας για την κατάληψη του Βερολίνου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του Ο άνθρωπος από τη 
Γροιλανδία (μυθιστόρημα, 2017), Wolfram – Ένα αγόρι πάει στον πόλεμο (ιστορία, 2011) και 
Η μύτη του Εδουάρδου Τρένκομ (μυθιστόρημα, 2008). 


