Αριστείδης Στεργιάδης
26 Αυγούστου 1922! Ο Ύπατος Αρμοστής της Σμύρνης, Αριστείδης
Στεργιάδης, αυτός ο οικτρός σατράπης όπως τον αποκαλούσαν οι
Μικρασιάτες, εγκαταλείπει κρυφά την πόλη αφήνοντας το ελληνικό στοιχείο
στα χέρια των Τούρκων!
Φίλος του Βενιζέλου διορίζεται από τον Εθνάρχη σ' αυτή τη θέση, στα 1919,
με την άφιξη, δηλαδή, του ελληνικού στρατού στην πόλη! Και αποδεικνύεται
ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του κρητικού πολιτικού!
Αυτός ο κομπλεξικός και ανισόρροπος ανθρωπάκος βρισκόταν σε διαρκή
ρήξη με όλους αφού από την αρχή έδειξε ότι είχε σκοπό να παίξει το ρόλο
Τούρκου Πασά! Πού να τον πας; Εσύ τον βάζεις στο σπίτι σου;
Το ίδιο αυτό άτομο, υπηρετώντας προηγουμένως στην Ήπειρο, σαν Γενικός
Διοικητής, αναφέρεται ότι είχε σπάσει 12 ραβδιά δέρνοντας και
τρομοκρατώντας τον κοσμάκη! Ο ίδιος, μάλιστα, κόμπαζε πώς όσοι
παρουσιάζονταν μπροστά του έπρεπε να φορούν από μέσα προβιά για να
μη... ματώνουν! Σιγά ρε φίλε, θα σκίσεις το καλτσόν!
Ο θλιβερός αυτός δικτατορίσκος μισήθηκε όσο κανένας από τους Έλληνες της
Σμύρνης! Είχε κατηγορηθεί ότι έπαιρνε φακελάκια με χιλιάδες λίρες από τους Τούρκους για να
μεροληπτεί υπέρ τους! Μπαξίσι το λέγανε τότε!
Α, ναι, αντιπαθούσε και τους συμπατριώτες του! Τους ονόμαζε "τουρκόσπορους" ενώ δεν έχανε ευκαιρία
να τους υπενθυμίζει πως ήρθε να τους κυβερνήσει με το βούρδουλα! Όλα αυτά με τις ευλογίες της
εκάστοτε κυβέρνησης, έτσι;
Παραμονές της Καταστροφής έστειλε μηνύματα στους κοινοτάρχες των γειτονικών ελληνικών πόλεων και
χωριών, ο αλήτης, να μην ενθαρρύνουν τους πληθυσμούς να αποχωρήσουν μετά την κατάρρευση του
μετώπου!
Ο ίδιος είχε γράψει κυνικά στο νεαρό τότε Γεώργιο Παπανδρέου: "Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους
σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα"!
Ολόκληρη η ηγεσία της Σμύρνης, παραμονές της συμφοράς, πολιτική, θρησκευτική, στρατιωτική και τα
ρέστα, βομβαρδίζει συστηματικά με επιστολές τις ελληνικές κυβερνήσεις καταγγέλλοντας τον Αρμοστή,
αλλά δεν εισακούγεται!
Τον κατηγορούν για μισέλληνα, μανιακό, ανήθικο, μισάνθρωπο, εμπαθή, ανίκανο, προδότη, ανισόρροπο
και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς!
Ακόμη και τον πιστό του ακόλουθο πρόδωσε το φριχτό αυτό ανθρωπάριο! Τον άφησε να περιμένει στην
προκυμαία, εξαπατώντας τον ότι θα επέστρεφε να παραλάβει αυτόν και την έγκυο γυναίκα του!
Αντί γι αυτό, αποβιβάστηκε μουλωχτός στο αγγλικό θωρηκτό! Ο ακόλουθος έμεινε περιμένοντας τον
κύριό του! "Κι ο τουρκικός όχλος" , αναφέρει η εφημερίδα Εστία της 7/10/1922 "έσκισε την κοιλιά της
γυναίκας του και έκαψε ζωντανό το ωραίο παλικάρι! Τώρα ο Στεργιάδης περιποιείται την υγεία του εις
Παρισίους"!
Στην Ελλάδα, πάντως, δεν γύρισε ποτέ, φοβούμενος θανατική καταδίκη και μέχρι το τέλος της ζωής του
το 1949, έζησε στη Νίκαια της Γαλλίας, υπό την προστασία των Άγγλων! Όμορφος κόσμος, ηθικός,
αγγελικά πλασμένος!
Α! ρε Βενιζέλο με τις επιλογές σου!

