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ΗΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΜΕΤΑΞΥ 1914-1919

Mεταξύ Δεκεμβρίου 1913 καί τοῦ τέλους τοῦ πρώτου παγκοσμίου
πολέμου ὑπῆρξε συστηματικός ἐξανδραποδισμός καί ἐκδίωξη τῶν

Ἑλλήνων ἀπό τίς ἑστίες τους μέ ἔμφαση ἀρχικῶς στήν Ἰωνία καί στήν Ἀνατο-
λική Θράκη καί ἀκολούθως στόν Πόντο. Συνηθίζουμε νά μιλᾶμε γιά τίς γενο-
κτονίες τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Ἰωνίας, καθώς καί
γιά τή γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων. Δέν ἔχουμε ὅμως πολλές ξεχωριστές γενο-
κτονίες. Πρόκειται γιά τήν γενοκτονία ὅλων τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς
Ἀνατολῆς πού ἀρχίζει μέ συστηματικό τρόπο τό 1914 καί ἐκτυλίσσεται σέ δια-
φορετικές φάσεις. 

Εἶναι λάθος νά σπᾶμε τήν γενοκτονία σέ ἐπιμέρους γεγονότα. Προσφέρουμε
στούς Τούρκους τήν δυνατότητα νά προβάλλουν διάφορα ἐπιχειρήματα καί ἀνυ-
πόστατες δικαιολογίες. Ἰσχυρίζονται ἐπί παραδείγματι πώς ἐπιτέθηκαν στούς
Ἀρμένιους διότι οἱ τελευταῖοι πῆραν τά ὅπλα ἐναντίον τους. Λένε ἐπίσης πώς
οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου συμμάχησαν μέ τούς Ρώσους ἤ ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς
Ἰωνίας ἐκδιώχθηκαν ἀπό τά σπίτια τους διότι βρίσκονταν σέ ἐμπόλεμη ζώνη. 

Ἐάν ὅμως συναρμολογήσουμε τά ἐπιμέρους κομμάτια θά δοῦμε τήν μεγάλη
εἰκόνα. Ἀπό τό 1908 πού ἀνέλαβαν οἱ Νεότουρκοι τήν ἐξουσία, ἔβλεπαν μέ
μεγάλη καχυποψία τούς χριστιανικούς λαούς τῆς περιοχῆς. Ἡ καχυποψία
τους ἐπιβεβαιώθηκε κατά τή διάρκεια τῶν βαλκανικῶν πολέμων. Οἱ χριστια-
νικοί λαοί τῶν Βαλκανίων ὑποδέχθηκαν ὡς ἐλευθερωτές τούς στρατούς τῆς
Ἑλλάδας, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας καί τοῦ Μαυροβουνίου. Ταυτόχρονα,
400.000 πρόσφυγες μουσουλμάνοι ἔφτασαν στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία
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καί ἔπρεπε κάπου νά ἐγκατασταθοῦν. Στίς ἀρχές τοῦ 1914 οἱ Νεότουρκοι
προχώρησαν σέ ἐφαρμογή ἑνός σχεδίου τό ὁποῖο εἶχαν ἑτοιμάσει καιρό πρίν.
Δέν ἐπρόκειτο γιά κάτι τυχαῖο ἤ ἀνορθολογικό, μία ἀκραία ἀντίδραση κάποιων
φανατικῶν. 

Ὑπῆρχε μέσα στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν εἰδικό τμῆμα ὑπό τήν ὀνομασία
«Γραφεῖο Ἐγκατάστασης Φυλῶν καί Μεταναστῶν». Αὐτό συστάθηκε τό 1913,
καί εἶχε ὡς ἀποκλειστική του ἁρμοδιότητα τόν διασκορπισμό φυλετικῶν ὁμά-
δων καί τήν ἐπανεγκατάσταση πληθυσμῶν. Αὐτό τό γραφεῖο εἶχε καταγράψει
σέ κάθε μεγάλο χωριό καί σέ κάθε πόλη τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν μή μουσουλ-
μάνων καθώς καί ποιά ἦσαν τά ἐπαγγέλματά τους. Ὁ ἐκτελεστικός βραχίονας
τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν τῶν σχεδίων ἦταν ἡ «Τεσκιλάτι Μαχσουσᾶ», ἡ μυστική
ὀργάνωση τῶν Νεοτούρκων. Εἶναι ἐνδιαφέρον τό γεγονός πώς δέν ὑπάρχουν
τά ἀρχεῖα τῆς συγκεκριμένης ὀργάνωσης. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1918, βλέποντας
ὅτι τελειώνει ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος εἰς βάρος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρα-
τορίας καί ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι αὐτό πού ἔκαναν ἦταν ἔγκλημα κατά τῆς
ἀνθρωπότητας, κατέστρεψαν οἱ ἴδιοι τά ἀρχεῖα τους. 

Πῶς λειτουργοῦσε ἡ Τεσκιλάτι Μαχσουσᾶ; Οἱ ἄνθρωποί της ἐπετίθεντο σέ
ἕνα χωριό, σκότωναν ἐπιλεγμένα κάποιους καί φεύγοντας ἔλεγαν «θά ξανάρ-
θουμε σέ λίγες μέρες». Τρομοκρατημένοι οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειπαν τά σπίτια
τους. Ἄς πάρουμε τό παράδειγμα τῆς κατοικημένης ἀπό ἑλληνικό πληθυσμό
Παλαιᾶς Φώκαιας, ἡ ὁποία βρισκόταν στήν περιοχή τῆς Ἰωνίας. Οἱ ἄνδρες τῆς
Τεσκιλάτι μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐσρέφ Κιουσούμπαση, ἕναν Τσερκέζο σημαῖνον
στέλεχος τῆς ὀργάνωσης, ἐπιτέθηκαν στήν πόλη τόν Ἰούνιο τοῦ 1914. Ἡ ἐπί-
θεση ξεκίνησε στίς 12 Ἰουνίου 1914 ἀπό τρεῖς πλευρές. Οἱ Τοῦρκοι σκότωσαν
τουλάχιστον 50 ἄτομα, λεηλάτησαν σπίτια καί μετά τούς ἔβαλαν φωτιά. Οἱ
κάτοικοι τῆς πόλεως, ἀλλόφρονες, προσπαθοῦσαν νά ἐπιβιβαστοῦν σέ πλεού-
μενα γιά νά διαφύγουν. Οἱ σφαγές καί οἱ βιασμοί συνεχίσθηκαν ἐπί 4 ἡμέρες.
Ἕνας Γάλλος ἀρχαιολόγος μάλιστα, ὁ Φελίξ Σαρτιέ, ἀπαθανάτισε μέ φωτο-
γραφική μηχανή τίς σκηνές τῆς καταστροφῆς. 

Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση, βλέποντας ὅτι ὑπάρχουν συστηματικές διώξεις
κατά τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας καί τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί, κατόπιν προ-
τάσεως τοῦ τότε πρέσβη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στήν Ἀθήνα, δέχθηκε
νά συζητήσει ἀνταλλαγή πληθυσμῶν. Ἡ ἀνταλλαγή θά ἀφοροῦσε στούς μου-
σουλμάνους τῆς Μακεδονίας καί στούς Ἕλληνες χριστιανούς τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης καί τῆς περιοχῆς τῆς Ἰωνίας. Ἡ συμφωνία αὐτή προχώρησε μέ ἀνταλ-
λαγή διπλωματικῶν διακοινώσεων καί ὁλοκληρώθηκε στά χαρτιά τόν Ἰούνιο
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τοῦ 1914. Δέν ἐφαρμόστηκε ποτέ στήν πράξη διότι λίγο καιρό μετά ξέσπασε
ὁ 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Οἱ διώξεις κατά τῶν Ἑλλήνων συνεχίστηκαν πρακτικῶς μέχρι καί τόν Νοέμ-
βριο τοῦ 1914, ὁπότε ἡ Τουρκία μπῆκε στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατόπιν παρο-
τρύνσεως τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως σταμάτησαν γιά ἕνα διάστημα οἱ συστη-
ματικές διώξεις κατά τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Γερμανοί δέν ἤθελαν νά στραφεῖ ἡ
Ἑλλάδα πρός τίς δυνάμεις τήν Ἀντάντ. Εἶναι ἡ περίοδος πού ἄρχισαν οἱ διώ-
ξεις κατά ἄλλων χριστιανικῶν πληθυσμῶν καί κυρίως τῶν Ἀρμενίων. Οἱ
Τοῦρκοι ἐπανῆλθαν ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 1915 μέ ἐθνοτικές ἐκκαθαρίσεις στήν
περιοχή τῆς Ἰωνίας. Ἐκκένωσαν τήν περιοχή πού ἦταν δίπλα στά μικρασια-
τικά παράλια, τήν χερσόνησο τῆς Καλλιπόλεως στά Δαρδανέλια καί ἀρκετές
περιοχές, οἱ ὁποῖες θεωρήθηκαν ὅτι θά μποροῦσαν νά γίνουν θέατρο στρα-
τιωτικῶν ἐπιχειρήσεων. Παράλληλα, ξεκίνησαν γενοκτονικές ἐπιχειρήσεις
ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ἐνῶ στίς ἄλλες περιοχές οἱ διώξεις στα-
μάτησαν τό 1918, οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου εἶχαν τήν δυστυχία νά δέχονται τίς
γενοκτονικές ἐπιθέσεις τῶν Τούρκων μέχρι καί τό 1922 καί τήν ἀνταλλαγή τῶν
πληθυσμῶν... Ἐκτιμᾶται ὅτι σέ αὐτό τό χρονικό διάστημα ἀπό ἕναν πληθυσμό
περίπου 2 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων περίπου 700.000 ὑποχρεώθηκαν νά διωχ-
θοῦν ἀπό τά σπίτια τους.

Βεβαίως, ὅλα αὐτά τά γεγονότα τά ἔχουμε ξεχάσει γιατί ἦρθε ἡ μικρασια-
τική καταστροφή καί τά ἔσβησε ὅλα ὡς πολύ μεγαλύτερο γεγονός. Ὅταν καί-
γεται ὁλόκληρο τό σπίτι σου, δέν θυμᾶσαι ὅτι λίγο καιρό πρίν εἶχε καεῖ ἕνα
δωμάτιο. Πρέπει ὅμως νά θυμόμαστε καί τά γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου
διότι εἶναι προανάκρουσμα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς καί διότι οὐδέ-
ποτε οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στήν λογική νά λογοδοτήσουν γιά τό τί ἔγινε τότε. 

Θέλουμε νά ἀναγνωρίσει ἡ Τουρκία τί ἔγινε τότε ὄχι γιατί θέλουμε νά ἐκδι-
κηθοῦμε οὔτε διότι περιμένουμε νά πάρουμε ἀποζημιώσεις. Οὔτε πρόκειται
περί ἑνός ἱστορικοῦ καθήκοντος, ἑνός ἁπλοῦ μνημόσυνου πρός τούς νεκρούς,
μίας διορθώσεως ἡμαρτημένων. Ζητᾶμε τήν ἀναγνώριση γιά νά μήν τό δοῦμε
νά ἐπαναλαμβάνεται· γιά νά ἐπανέρχεται ὡς ὑποχρέωση στίς ἑπόμενες γενεές
νά μήν ξεχνᾶμε ποτέ, γιά νά μήν τά ξαναζήσουμε.

Ἄς δοῦμε ἕνα πρόσφατο παράδειγμα. Ἐδῶ καί περίπου δύο χρόνια ἡ κρα-
τική τηλεόραση στήν Τουρκία δείχνει μία νέα τηλεοπτική σειρά. Ἡ ὑπόθεση
ἐκτυλίσσεται στό σήμερα. Μία ὁμάδα νέων ἀνθρώπων, ἄριστα ἐκπαιδευμένων,
πραγματοποιεῖ κρυφές ἐπιχειρήσεις γιά λογαριασμό τῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας
πληροφοριῶν, τῆς γνωστῆς μέ τό ἀκρωνύμιο ΜΙΤ. Ἐάν τά πράγματα σταμα-
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τοῦσαν ἐδῶ, θά ἦταν μία τουρκική ἐκδοχή τῶν ταινιῶν «Ἐπικίνδυνες Ἀποστο-
λές» μέ πρωταγωνιστή τόν ἠθοποιό Τόμ Κρούζ. Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γιά
τίς ἀντιλήψεις τῆς Τουρκίας παρουσιάζει ὅμως ὁ τίτλος τῆς σειρᾶς: Τεσκιλάτ
[Teskilat-I]. 

Στήν σημερινή γλῶσσα τῆς Τουρκίας δέν σημαίνει τίποτα. Στά ὀθωμανικά-
τουρκικά σημαίνει «ὀργάνωση». Ὁ τίτλος παραπέμπει εὐθέως στήν περιώνυμη
«Εἰδική Ὀργάνωση» γνωστή ὡς «Τεσκιλάτ-ι Μαχσουσᾶ» [Teskilat-I Mahsusa).
Ὅπως προανάφερθηκε, ἡ Τεσκιλάτι μεταξύ ἄλλων ὀργάνωσε τίς σφαγές τῶν
Ἀρμενίων καί τίς διώξεις τῶν Ἑλλήνων κατά τήν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Στήν ἰστοσελίδα τῆς τουρκικῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν MIT ἡ «Εἰδι-
κή Ὀργάνωση» ἀναφέρεται ὡς ὁ προπάτοράς της. Προφανῶς δέν δίδονται
ἄλλες λεπτομέρειες γιά τήν δράση της…

Γιά νά ἀντιληφθοῦμε τίς ἀντιστοιχίες, εἶναι σάν νά ἔδειχνε σήμερα ἡ γερ-
μανική κρατική τηλεόραση μία σειρά μέ τόν τίτλο «Γκεστάπο». Στήν Τουρκία,
ὅμως, θεωρεῖται αὐτονόητο νά χρησιμοποιοῦν μέ ὑπερηφάνεια τόν ὅρο «Τεσκι-
λάτ». Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Ἡ ἱστορική μνήμη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
εἶναι ζῶσα στή Γερμανία, διότι κάποιοι ἰσχυροί ἐξωτερικοί παράγοντες ἀπαί-
τησαν ἀπό ἕναν λαό νά σταθεῖ ἀπέναντι στά ἐγκλήματά του. Ἐδῶ μάλιστα
δέν ἰσχύει αὐτό πού λέμε στήν Ἑλλάδα: δέν φταῖνε τά παιδιά γιά ὅσα ἔκαναν
οἱ πρόγονοί τους. Ὁ γερμανικός λαός (ἔμαθε νά) αἰσθάνεται συλλογική ἐνοχή
γιά ὅσα συνέβησαν ἐπί Χίτλερ.

Ἀντιθέτως, ἡ Τουρκία δέν στάθηκε ποτέ ἀπέναντι στήν ἱστορία της. Σύμφω-
να μέ τήν (προβληματική) ὀθωμανική ἀπογραφή τοῦ 1914, οἱ μή μουσουλμανικοί
πληθυσμοί (Ἕλληνες, Ἀρμένιοι, Ἀσσύριοι, Ἑβραῖοι) πού κατοικοῦσαν στά ἐδάφη
τῆς σημερινῆς Τουρκίας ἀνέρχονταν τουλάχιστον στό 20% τοῦ συνολικοῦ πλη-
θυσμοῦ. Μετά τό 1922 (καί πρίν ἐφαρμοσθεῖ ἡ συμφωνία περί ἀνταλλαγῆς) εἶχαν
μειωθεῖ στό 2,5%. Ἡ τουρκική στάση δέν εἶναι τυχαία. Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης
ἀδιαφόρησε πλήρως γιά τήν ἐκκαθάριση καί τίς σφαγές ὅλων τῶν μή μουσουλ-
μανικῶν πληθυσμῶν μεταξύ 1914-1922. Γιατί δέν ἔγινε τίποτα στή Λωζάννη; Διότι
ἐπικράτησε ἡ ἀγγλοσαξωνική ἀντίληψη: «αὐτή εἶναι ἡ Τουρκία…». 

Ἐάν ἡ Τουρκία εἶχε σταθεῖ ἀπέναντι στά ἱστορικά της ἐγκλήματα πρίν ἀπό
ἕναν αἰῶνα, δέν θά εἶχε ἐμπλακεῖ στόν πρόσφατο πόλεμο στό Ναγκόρνο
Καραμπάχ. Εἶναι ἀδιανόητο γιά πολλοστή φορά μετά τό 1890 (ὅταν σημειώθη-
καν τό πρῶτο πογκρόμ) οἱ Ἀρμένιοι νά βρίσκουν ἀπέναντί τους τήν Τουρκία
ὡς τόν προαιώνιο σφαγέα τους. Οὔτε ὁ Ἐρντογάν θά κατέθετε σχέδια γιά ἐθνο-
κάθαρση μίας ζώνης 30 χιλιομέτρων καθ’ ὅλο τό μῆκος τῶν τουρκο-συριακῶν
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συνόρων προκειμένου, δῆθεν, νά ἐγκαταστήσει πρόσφυγες. Οὔτε θά εἴχαμε
τήν εἰσβολή στήν Κύπρο ἤ τά Σεπτεμβριανά στήν Κωνσταντινούπολη τό 1955
κατά τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας. Ὁ μέσος Τοῦρκος ἔχει ἀπόλυτη ἄγνοια γιά
τήν σχεδόν ἐξαφάνιση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τά ἐδάφη τῆς σημερινῆς Τουρκίας.

Δυστυχῶς ὅλη αὐτή ἡ ζοφερή περίοδος πού προχώρησε καί μέ τόν ἐθνικό
διχασμό εἶχε συνέπειες καί γιά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο μετά τό
1913 εἶδε τό ποίμνιό του νά ἀντιμετωπίζει τίς ἀπηνεῖς διώξεις τῶν Νεοτούρ-
κων. Τό 1914 ἀντιτάχθηκε στήν πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ Ἑλλάδος καί
Τουρκίας γιά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, ἐνῶ δέν μπόρεσε νά κάνει κάτι
τό ἰδιαίτερο τήν περίοδο τῶν μεγάλων σφαγῶν. Τό 1919 ἐξέδωσε τά στοιχεῖα
γιά τίς σφαγές σέ ἕνα βιβλίο ὑπό τόν τίτλο «Μαύρη Βίβλος τῶν διωγμῶν τοῦ
ἑλληνισμοῦ» καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1918 ὁ τότε Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γερ-
μανός ὁ Ε΄ προσπάθησε νά ἐξευμενίσει τό ποίμνιο, τό ὁποῖο ἦταν πολύ ἐνο-
χλημένο πού ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχε μπορέσει νά σταματήσει τούς Νεοτούρκους,
μέ ἕνα μνημόσυνο ὑπέρ τῶν πεσόντων καί ἐξαφανισθέντων κατά τήν ἐμπόλε-
μο περίοδο. Κατά τή διάρκεια τοῦ μνημόσυνου ἀποδοκιμάστηκε ἐντονότατα
ἀπό τούς παρευρισκόμενους μέ ἀποτέλεσμα νά παραιτηθεῖ. Ἡ παραίτηση
αὐτή ἦταν δυστυχῶς κρίσιμη γιά ὅλη τήν ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου. Τά ἑπόμενα χρόνια καί μέχρι τό Νοέμβριο τοῦ 1921 τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο παρέμενε κατ’ οὐσίαν ἀκέφαλο, ἐνῶ κατά τήν περίοδο τῆς πατριαρ-
χίας τοῦ Μελέτιου Μεταξάκη ἐνεπλάκη πλήρως στόν Ἐθνικό Διχασμό. 

Εἶναι ἕνας οἰκουμενικός θεσμός, ὁ ὁποῖος ἐπιβίωσε ἐπί 17 αἰῶνες, κάποιους
ἀπό αὐτούς μέσα στήν μαύρη σκλαβιά. Μέ τά πάθη μας καί μέ τόν ἐθνικό μας
διχασμό κατορθώσαμε νά τόν φέρουμε σέ μία κατάσταση ὅπου ἀπειλεῖτο ἡ
ὕπαρξη του τό 1922. Αὐτό ἀποτελεῖ ἐνδεικτικό παράδειγμα τοῦ πῶς μπο-
ροῦμε πολλές φορές νά παρασυρθοῦμε ἀπό τέτοιες καταστάσεις.
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