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Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Συμπληρώνοντας 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή θά ἀνα -
φερθοῦμε στή χωροταξία πού μᾶς ἐπισυνάπτεται καί στό ἀφήγημα καί

σέ προσωπικές μας σκέψεις.
Ὁ Μικρασιατικός Ἑλληνισμός, ἔχοντας μία παρουσία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ

Ἰωνικοῦ πολιτισμοῦ, περίπου 3.000 ἐτῶν, ὑπεβλήθη σέ πογκρόμ σέ δύο πε -
ριόδους:

Ἀπό τό 1914 ἕως τό 1918, ὅπου ἐπισυνέβη καί γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων.
Ἀπό 1919 ἕως τό 1924.
Τό τμῆμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας, ἡ Κωνσταντινούπολη, τό παραθαλάσ-

σιο μέτωπο τῆς Μικρασίας, ἡ περιοχή τοῦ Πόντου, περιοχές τῆς Κιλικίας καί
τῆς Βιθυνίας, κατοικοῦνταν ἀπό Ἕλληνες. Τό σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυ-
σμοῦ στήν Μικρασία ἀπαρτίζει περίπου τό 20% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ καί
ἄγγιζε περίπου τά 2,85 ἑκατομμύρια πρίν τό 1922.

Μετά τήν λήξη τοῦ μεγάλου πολέμου, δηλαδή τοῦ 1ου Παγκόσμιου Πολέ-
μου, οἱ νικήτριες δυνάμεις τῆς Αντάντ, στίς ὁποῖες ἀνῆκε καί ἡ Ἑλλάδα, πραγ-
ματοποίησαν τήν σύσκεψη τῶν Παρισίων γιά νά διευθετήσουν τόν ἀπολογι-
σμό τοῦ πολέμου κατά τόν ὁποῖον οἱ δυνάμεις τῶν Γερμανῶν, τῶν Τούρκων
καί τῶν Βουλγάρων ἦταν οἱ ἡττημένες. Στήν διάσκεψη τῶν Παρισίων συμμε-
τεῖχε ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος εἶχε προσω-
πική φιλία μέ τόν Βρετανό πρωθυπουργό Λόιντ Τζόρτζ, ἀδιαμφισβήτητα θαυ-
μαστή τοῦ Βενιζέλου ἀλλά καί τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς γενικότερα. Ὁ Λόιντ
Τζόρτζ πίστευε ὅτι οἱ Ἕλληνες πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐλέγχουν ἐδάφη στή
Μικρασία καί γιατί τό δικαιοῦντο ἀλλά καί γιά τήν ἔμμεση ἐπωφέλεια τοῦ
Ἡνωμένου Βασιλείου. Στήν διάσκεψη αὐτή καί μέ τή συγκατάνευση τῶν δύο
ἄλλων μειζόνων συμμάχων, τῶν Ἰταλῶν καί τῶν Γάλλων, ἀποφασίστηκε ἡ ἔλευ-
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ση Ἑλληνικοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος στήν πόλη τῆς Σμύρνης –τῆς ὁποίας
ἀπό τίς 300.000 πληθυσμοῦ οἱ 170.000 ἦταν Ἕλληνες, ἐνῶ γενικότερα στό
Σαντζάκιο τῆς Σμύρνης ὑπερίσχυαν οἱ Μουσουλμάνοι– ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ
ἐξαίρετου ἀξιωματικοῦ Ζαφειρίου. 

Ὁ συνταγματάρχης Ζαφειρίου ἔφτασε στήν προκυμαία τῆς Σμύρνης στίς 2
Μαΐου τοῦ 1919, ἡγούμενος Ἑλληνικῆς μεραρχίας Εὐζώνων. Ἡ ξακουστή προ-
κυμαία τοῦ Καί, τῆς Ἑλληνοκρατούμενης Σμύρνης (Γκιαούρ Ἰσμίρ), γέμισε ἀπό
τεράστιες Ἑλληνικές σημαῖες καί χιλιάδες πληθυσμό πού ὑποδέχτηκε τόν
Ἑλληνικό στρατό παλλόμενος ἀπό ὑψηλή ἔνταση ἐθνικοῦ φρονήματος. Ἀνα-
ρωτιόνταν ὅλοι ἀπό πού βρέθηκαν τόσες πολλές Ἑλληνικές σημαῖες σέ μία
πόλη τῆς Τουρκικῆς ἐπικράτειας. Καί ὅμως, οἱ Σμυρνιές ὕφαιναν τίς Ἑλληνικές
σημαῖες ἀπό μῆνες πρίν, παρακολουθῶντας τήν φημολογία περί ἐλεύσεως τοῦ
Ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί ἦταν πανέτοιμες. Τόσες πολλές Ἑλληνικές σημαῖες
δέν ἔχουν ξαναϋψωθεῖ ποτέ σέ κανένα ἄλλο στιγμιότυπο τῆς διαδρομῆς τοῦ
Νεοελληνικοῦ κράτους.

Μέ τήν ἐγκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ διοικητηρίου στή Σμύρνη, ἄμεσα
ὑπῆρξε Τουρκικός ἀντιπερισπασμός ἀπό ὁμάδα στασιαστῶν Τούρκων μέ
θύματα Ἕλληνες, τήν ὁποία ἐνέργεια τό σύνταγμα Εὐζώνων τιθάσευσε ἄμεσα.
Ὁ Βενιζέλος εἶχε ὁρίσει ὕπατο ἁρμοστή Σμύρνης τόν Ἀριστείδη Στεργιάδη. Δυ -
στυχῶς, ἡ καλή μέρα ἀπό τό πρωί φαίνεται, ὅπως λέει ὁ λαός. Θεωρεῖ ὅτι γιά
τίς πρώιμες ἐχθροπραξίες εὐθύνονται Ἕλληνες Εὔζωνοι καί, γιά νά ἠρεμήσουν
τά πνεύματα καί νά δείξει ἀκραιφνῆ ἀντικειμενικότητα, διατάζει ἄμεσα νά
ἐκτελεστοῦν παραδειγματικά οἱ δῆθεν πρωταίτιοι Ἕλληνες Εὔζωνοι στούς
ὁποίους ἀποδόθηκε ἡ γένεσις τῶν ἐπεισοδίων. 

Στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἐκείνη τήν ἐποχή ὑπῆρχε διαμάχη μεταξύ Βενιζελικῶν
καί ἀντι-Βενιζελικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντι-Βενιζελικοί στήριζαν τήν ἐπάνοδο τοῦ
βασιλιᾶ Κωνσταντίνου τοῦ Στρατηλάτη, καθώς καί πίστευαν καί προέβαλλαν
ὡς βασικό δόγμα τῆς πολιτικῆς τους ὅτι ἡ ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδος στήν Μικρα-
σία δέν ἦταν ἡ πρέπουσα πολιτικά, καί ὅτι δέν θά ΄ἔπρεπε νά χυθεῖ αἷμα
Ἑλλαδιτῶν γιά τούς Μικρασιᾶτες ἀδελφούς, τούς ὁποίους ἀποκαλοῦσαν
«λεβαντίνους» λόγῳ υἱοθέτησης δυτικότροπου διαβιώσεως καί σχετικά ἀποχῆς
ἀπό τό στρατιωτικό πνεῦμα. Οἱ Βενιζελικοί πίστευαν τό ἀντίθετο. Ἐκείνη τήν
στιγμή διαδραματίζονται τρία κομβικά γεγονότα, τά ὁποῖα θά σηματοδοτήσουν
μετέπειτα σοβαρότατες ἐξελίξεις. 

Ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Βενιζέλου στό σιδηροδρομικό σταθμοῦ τοῦ Παρι-
σιοῦ ἀπό ἀντι-Βενιζελικό δράστη, κατά τήν ὁποία ὁ πρωθυπουργός τραυμα-
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τίζεται ἀλλά ἀναρρώνει. Θάνατος τοῦ πρίγκιπα Ἀλέξανδρου ἀπό σηπτική
κατάσταση ἐξαιτίας δαγκώματος πιθήκου. Ὁ πρίγκιπας Ἀλέξανδρος ἦταν
χαρισματικός ἄνδρας, ὁ μόνος πού ἦταν σέ συνεννόηση μέ τόν πρωθυπουργό
Βενιζέλο ἀπό τήν βασιλική οἰκογένεια καί ἡ ἀπουσία του ἦταν καταλυτική.

Πρίν ἀναφερθοῦμε στό τρίτο κομβικό γεγονός, πρέπει νά ποῦμε ὅτι τό 1920
ὑπογράφεται ἡ συνθήκη τῶν Σεβρῶν. Ἐκεῖ ὁ πρωθυπουργός Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος, μέ τόν πλήρη ὑποστήριξη τοῦ Λόιντ Τζώρτζ καί τήν συγκατάνευση τοῦ
Ἰταλοῦ Τιτόλι, τῶν Γάλλων ἀλλά καί τή σχετική οὐδετερότητα ἕως θετική
ἀντιμετώπιση ἀπό τίς ΗΠΑ ὑπό τήν προεδρία τοῦ Χάρολντ Οὐίλσον, κατά-
φερε μέ τήν ἐπιρροή του ἡ Ἑλλάδα νά πάρει τό νότιο μέρος τῆς Ἀλβανίας, νά
ὑπάρχουν σκέψεις γιά παραχώρηση τῆς Κύπρου ἀπό τούς Βρετανούς, νά
πάρει τήν ἀνατολική Θράκη, τά Δωδεκάνησα καί νά πάρει μία ἔκταση περί-
που 35.000 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων στά μικρασιατικά παράλια γύρω ἀπό
τό Σαντζάκιο τῆς Σμύρνης, ἀφοῦ ἡ περιοχή καταστεῖ γιά 5 ἔτη αὐτόνομη καί
κατόπιν νά διεξαχθεῖ δημοψήφισμα μέ τό ἐρώτημα τῆς ἕνωσης ἤ μή μέ τήν
μητέρα Ἑλλάδα. Ὅπως γίνεται κατανοητό, ὁ Βενιζέλος κατέστησε τήν Ἑλλάδα
χώρα τῶν πέντε θαλασσῶν καί τῶν δύο ἠπείρων. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα συναντοῦσε
τόν τελικό της στόχο, δηλαδή τήν μερική παλινόρθωση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτο-
κρατορίας. Τό αἰτιατόν τῆς παραχωρήσεως τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί τμή-
ματος τῶν Μικρασιατικῶν παραλιῶν πέριξ της Σμύρνης ἦταν ἡ προστασία τῶν
χριστιανικῶν μικρασιατικῶν πληθυσμῶν (Ἑλληνοφώνων), οἱ ὁποῖοι ὑφίσταντο
ἀπό τούς Νεοτούρκους ἀπαγχονισμούς, ἀκρωτηριασμούς, βιασμούς, ἐξανδρα-
ποδισμούς, ἀνελέητες πορεῖες σέ ἐρήμους, βρεφοκτονίες, καταναγκαστικά ἔργα
καί ὅ,τι ἄλλο δέν μπορεῖ νά συμπεριλάβει ὁ πιό σαδιστικός ἀνθρώπινος νοῦς.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, στό Τουρκικό κράτος ἀναδύεται ὁ ἀστέρας τοῦ
Κεμάλ Ἀτατούρκ, λαμπρός ἀξιωματικός καταγόμενος ἀπό τή Θεσσαλονίκη, ὁ
ὁποῖος ἀφιερώνει τήν καριέρα του στόν πόλεμο κατά τοῦ Σουλτάνου καί τελι-
κά στήν κατάρρευση τοῦ Σουλτανικοῦ χαλιφάτου. Ὁ Κεμάλ εἶναι ἱδρυτής τοῦ
κόμματος τῶν Νεοτούρκων, τό ὁποῖο μετά τήν κατάρρευση τῆς Σουλτανικῆς
μοναρχίας, ἐγκαθιδρυμένη γιά πολλές ἐκατονταετίες στήν Μικρασία καί στίς
γύρω χῶρες (Αἴγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, οἱ ὁποῖες πλέον μετά τή νίκη τῶν
συμμάχων ἔχουν ἀποκοπεῖ καί ἡ Τουρκία περιορίζεται στή Μικρασία), ἡγεῖται
πλέον τοῦ ἀγῶνα τοῦ Τουρκικοῦ ἔθνους. Αὐτό σχεδιάζει νά ἀναμορφώσει ριζι-
κά ἐνάντια στούς ξένους κατακτητές (Ἕλληνες καί σύμμαχοι αὐτῶν). Ὀνομάζει
τόν πόλεμό του «πόλεμο τῆς ἀνεξαρτησίας». Συμμαχεῖ ἄμεσα μέ τούς Μπολσε-
βίκους τοῦ Λένιν στή Ρωσία, οἱ ὁποῖοι τοῦ παρέχουν πλουσιότατο ἐξοπλισμό
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καί τεχνογνωσία, διακατεχόμενοι καί ἀπό μῖσος ἐνάντια στήν κυβέρνηση Βενι-
ζέλου, ἡ ὁποία κατά τόν Ρωσικό ἐμφύλιο εἶχε στείλει δύο μεραρχίες Ἑλληνικές
στήν Οὐκρανία ὑπό τήν διοίκηση τῶν Γάλλων καί τοῦ στρατάρχη Ἄντο Ντα-
νίκιν γιά νά πολεμήσουν τούς Μπολσεβίκους κομμουνιστές. Οἱ Μπολσεβίκοι
δέν θά τό συγχωρήσουν ποτέ αὐτό στόν Βενιζέλο καί στήν Ἑλλάδα.

Μετά τήν συνθήκη τῶν Σεβρῶν ἀποστέλλονται σημαντικά τμήματα ἐκστρα -
τευτικοῦ σώματος ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀρχιστράτηγου, ἀρχηγοῦ ἐκστρατευτι-
κοῦ σώματος Μικρασίας Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Ὁ Ἑλληνικός στρατός
δημιουργεῖ προγεφύρωμα στήν γραμμή Προῦσσα, Νικομήδεια, Οὐσάκ. Ἐλέγχει
πλήρως τήν περιοχή αὐτή τῆς Μικρασίας, ὀργανώνοντας προσηλυτισμούς,
εἰρηνικές ἀφομοιώσεις, καθώς καί ἵδρυση Ἑλληνορθοδόξων σχολείων στίς κατε -
χόμενες περιοχές. Τό 1920 εἶναι ἕνα λαμπρό ἔτος γιά τήν Ἑλληνική ἐκστρατεία
στήν Μικρασία. Οἱ σύμμαχοι, παρέχοντας μέχρι στιγμῆς ἀφειδῶς καί τά δάνειά
τους γιά τήν συνέχιση τῆς ἐκστρατείας στή Μικρασία, ἐνισχύουν τόν ἑλληνικό
ἀγώνα. Κομβικός βέβαια ὁ ρόλος τῆς παρουσίας τοῦ Βενιζέλου.

Ὁ Βενιζέλος, γιά λόγους οἱ ὁποῖοι θά ἐλεχθοῦν ἱστορικῶς καί μελλοντικά,
τό 1920 προκηρύσσει ἐκλογές, ὅπου ἡττᾶται ἀναπάντεχα καί μέ διαφορά. Ἡ
συντηρητική δεξιά παράταση, οἱ ἀντι-Βενιζελικοί, Κωνσταντινικοί, ἐκλέγουν
γιά πρωθυπουργό τόν Δημήτριο Γούναρη, ἀρχηγό τοῦ λαϊκοῦ κόμματος. Ὁ
Βενιζέλος φυγαδεύεται στό ἐξωτερικό ἐξόριστος.

Ὁ βασιλέας Κωνσταντῖνος ἐπανέρχεται στήν Ἑλλάδα. Εἶναι σκιά, ὅμως,
πλέον τοῦ παλιοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ του μέ σοβαρότατα ὀργανικά προβλήματα.
Ὁ ἄλλοτε ἀποκαλούμενος στρατηλάτης εἶναι νωθρός καί στήν σκέψη καί στήν
δράση. Στό μεταξύ ἀρχηγός ἐκστρατευτικοῦ σώματος Μικρᾶς Ἀσίας καί ἀρχι-
στράτηγος ὁρίζεται ὁ Ἀναστάσιος Παπούλας. 

Μετά τήν ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας ἀπό τούς Κωνσταντινικούς μέ τήν ἔλευση
τοῦ 1921, γίνεται μία σειρά ἀπό ἐκκαθαρίσεις στίς ἀνώτατες βαθμίδες τοῦ
ἐκστρατευτικοῦ σώματος τῆς Μικρασίας· αὐτό  ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά δοῦν
τήν ἔξοδο ἐμπειρότατοι ἀξιωματικοί καί νά τούς ἀντικαταστήσουν ἀξιωματικοί
μετρίων ἱκανοτήτων ἀπό τό συντηρητικό στρατόπεδο καί τήν λαϊκή παράταξη.
Ἡ ἔλευση τοῦ Κωνσταντίνου στήν Ἑλλάδα μέ τρένο προκαλεῖ φρενίτιδα ἐπευ-
φημιῶν καί παροξυσμοῦ σέ διάφορους σταθμούς τῆς διαδρομῆς ἀπό τά συγ-
κεντρωμένα πλήθη. Μήν ξεχνοῦμε ὅτι κεντρική προπαγάνδα τοῦ λαϊκοῦ κόμ-
ματος προεκλογικῶς ἦταν ἡ ἀπαγκίστρωση τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος ἀπό
τήν Μικρασία καί ἄφεση τῶν μικρασιατικῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν εἰς τήν
τύχη τους. Αὐτό συνεκινοῦσε μεγάλη μερίδα Ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ. 
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Πάραυτα,  μέ τήν ἔλευση τοῦ 1921, τό λαϊκό κόμμα ἀλλάζει ἄρδην πολιτική.
Ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Δημητρίου Γούναρη ἀποφασίζεται ὄχι μόνο ὅτι κεντρικός
μοχλός τῆς πολιτικῆς θά εἶναι ἡ συνέχιση τῆς ἐκστρατείας, ἀλλά περί τόν
Ἀπρίλιο τοῦ ᾽21 ἀποφασίζεται ἡ προέλαση πρός τήν Ἄγκυρα. Καθίσταται
σαφῶς στόχος τῆς Ἑλλάδος ἡ κατάπνιξη κάθε ἐχθρικοῦ στοιχείου ἀπό τήν
μικρασιατική ἐνδοχώρα μέ τήν στρατηγική καί ἠθική ἀτίμωση πού μπορεῖ νά
ὑποστεῖ ὁ ἐχθρός, ὅταν καταλαμβάνεται ἡ πρωτεύουσά του. Γίνονται συνεχῶς
καινούργιες ἐπιστρατεύσεις καί καινούργιες κλάσεις στρατιωτῶν καλοῦνται
στό στρατιωτικό σῶμα, τό ὁποῖο ἀριθμεῖ ἤδη περίπου 190.000 ἄνδρες καί
ἀξιωματικούς. 

Εἶναι ἐμφανές, ὅμως, πλέον ὅτι ἡ συμπεριφορά τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ
καί οἱ ἀποφάσεις του δημιουργοῦν ποικιλόμορφο πλέον οὐδέτερο ἕως ἐχθρικό
ἀπόηχο στίς συμμαχικές δυνάμεις, τά δάνεια τῶν ὁποίων πλέον πρός τήν
Ἑλλάδα γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐκστρατείας σταματοῦν νά παρέχονται. Ἡ Βρε-
τανία ὑπό τόν Λόιντ Τζόρτζ εἶναι ἡ μόνη πού ἐξακολουθεῖ νά εἶναι αὐστηρῶς
προσηλωμένη πρός τή χώρα μας διατηρῶντας τήν γραμμή της ὥς τό τέλος. Ἡ
Γαλλία, λόγῳ τῶν καταστάσεων στήν Κιλικία, καθώς καί ἡ Ἰταλία ὑπό τόν
Τιτόλι, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ἴδια εἶχε βλέψεις πρός τά μικρασιατικά παράλια καί
τήν περιοχή τῆς Βιθυνίας, ἀλλάζουν στάση. Ἡ Γερμανική ἡγεσία τοῦ Μεσο-
πολέμου καθώς καί οἱ Μπολσεβίκοι εἶναι αὐστηρά προσηλωμένοι στήν ὑπο-
στήριξη τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ μέ ἔμψυχο καί ὑλικό δυναμικό. Στήν ἀλλαγή
στάσης τῶν συμμάχων συνετέλεσαν ἡ ἀλλαγή κυβερνήσεως στήν Ἑλλάδα
(ἐγκαθίδρυση Γερμανόφιλης διοικήσεως), ἡ πεποίθηση στό ἐξωτερικό πώς ἡ
ἑλληνική ἐκστρατεία μεταβάλλεται ἀπό προστατευτική γιά τούς Χριστιανι-
κούς πληθυσμούς σέ στρατό κατοχῆς γιά τήν πλειοψηφία τῶν μουσουλμάνων
κατοίκων τῆς Μικρασίας (πού ἐνῶ ἦταν διαφορετικῆς φυλετικῆς προελεύσεως
ὅλοι αὐτοαποκαλοῦνταν Τοῦρκοι), καθώς καί ὁ φόβος μήν καταστεῖ τελικά ἡ
Ἑλλάς περιφερειακή δύναμη. 

Τό τέλος τῆς ἀνοίξεως τοῦ 1921 ἀποφασίζεται ἀπό τήν πολιτικοστρατιωτι-
κή ἡγεσία τῆς χώρας ἡ προέλαση στήν Ἄγκυρα. Στίς 29 Μαΐου τό 1921, στά
πλαίσια ἑνός ἐνδοξοτάτου συμβολισμοῦ πού προκαλεῖ συνειρμούς σέ ὅλο τόν
ἑλληνισμό, ὁ Βασιλεύς Κωνσταντῖνος ἀποβιβάζεται στήν προκυμαία τῆς Σμύρ-
νη, τό ξακουστό Καί, ὅπου χιλιάδες συγκεντρωμένα πλήθη μέ ἑκατοντάδες,
τεράστιες σημαῖες, ἐπευφημοῦν τήν ἔλευσή του. Ὁ Βασιλεύς Κωνσταντῖνος
ἐγκαθιδρύει τό διοικητήριό του στήν Κιουτάχεια, ὅπου καί πάλι ρίγη συγκι-
νήσεως διαπερνοῦν τόν ἁπανταχόθεν ἑλληνισμό, ὅταν ὅλοι πλέον θωροῦν τήν
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παλινόρθωση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πιθανή. Ἀποφασίζεται σέ πρώ-
τη φάση ἡ προέλαση στόν Σαγγάριο ποταμό καί ἡ διάσπαση τοῦ τουρκικοῦ
μετώπου ἀπό τό ἑλληνικό ἐκστρατευτικό σῶμα. Ἡ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ τό καλοκαίρι τοῦ 1921 μέσα ἀπό τήν Ἁλμυρά Ἔρημο εἶναι πορεία
ἐποποιΐας καί δαφνῶν δόξας. Τόν Αὔγουστο τοῦ 1921 στόν Σαγγάριο, στό
Ἀφιόν Καραχισάρ καί στό Ἐσκίσεχιρ, εὑρισκόμενος πλέον ὁ στρατός στό κέν-
τρο τῆς Ἀνατολίας, διεξάγονται λυσσώδεις καί ἀποφασιστικές μάχες ἀπό τήν
ἑλληνική δύναμη Μικρασίας, τῆς ὁποίας κατά κύριο λόγῳ ἐμπροσθοφυλακή
ἦταν τά εὐζωνικά συντάγματα μέ τόν Κεμαλικό στρατό ἀντίπαλο. Ὁ Κεμαλι-
κός στρατός ἀριθμοῦσε 40 μέ 50 χιλιάδες ἄντρες καλά ἐκπαιδευμένους μέ Γερ-
μανούς καί Ρώσους ἀξιωματικούς, ἱκανό πυροβολικό καί μέ ἐνίσχυση παρα-
στρατιωτικῶν Τσετῶν. Οἱ Κεμαλικοί, λόγῳ τοῦ ὅτι ὑπερασπίζονταν πάτριο ἔδα-
φος, ἀνθίστανται λυσσαλέα καί μέ γενναιότητα. Πάραυτα ὁ ἑλληνικός στρατός,
καθοδηγούμενος ἀπό τούς ἡρωικούς εὐζώνους, ἐγκλωβίζει τούς Κεμα λικούς μέ
δυό κινήσεις-δαγκάνα καί τούς δημιουργεῖ τρομερές ἀπώλειες. Ὁ Ἑλληνικός
στρατός πού μάχεται μέ τούς Κεμαλικούς ἦταν περίπου ἴσος σέ ἔμψυχο καί
ὑλικό δυναμικό. Δυστυχῶς, παρ᾽ ὅλο τόν ἡρωισμό  τῶν εὐζώνων, ἡ τρίτη ἀπο-
φασιστική κυκλωτική κίνηση-δαγκάνα πού ἐπιχειρεῖ ὁ στρατός μας γιά νά
ἐκμηδενίσει ὁριστικά τους Κεμαλικούς καί νά τούς ἀφανίσει δέν τελεσφορεῖ
πλήρως. Ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ ἐναπομένουσες Κεμαλικές δυνάμεις νά ἀποσυρ-
θοῦν στά ἐνδότερα μή ἐξουδετερωμένες πλήρως. Ὁ δέ Ἑλληνικός στρατός,
κάτω ἀπό τίς διαταγές τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας θά παραμείνει ἀδρανής ἕως καί
τόν ἑπόμενο καταστροφικό Αὔγουστο τοῦ 1922, χωρίς νά προβεῖ σέ καμία
πολεμική ἐνέργεια.

Ὅπως γίνεται ἀντιληπτό τά ἐρωτήματα πού προκύπτουν γιά τήν στάση
τῆς πολιτικοστρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας εἶναι τεράστια. Ὁ στρατός πλέον
ἁπλῶς μένει ἀδρανής σέ ἕνα σημεῖο καί ἡ ἀδράνεια προκαλεῖ ἀτολμία, κάμψη
τοῦ ἠθικοῦ, ἐσωστρέφεια καί παραφιλολογία. Λόγῳ τῆς ἀπουσίας τῶν συμ-
μαχικῶν δανείων καί τῆς τεράστιας διαδρομῆς τῆς γραμμῆς ἀνεφοδιασμοῦ
ὑπάρχουν ἐλλείμματα σέ φαγητό καί νερό. Ἤδη στήν Ἀθήνα ἀρχίζει μέ τήν
ἔλευση τοῦ 1922 νά γίνεται πεποίθηση καί νά κυκλοφορεῖται ἡ ἄποψη ὅτι
πρέπει νά ὑπάρξει ἀπαγκίστρωση ἀπό τή Μικρά Ἀσία μέ κάθε τρόπο. Ὁ ὕπα-
τος Ἁρμοστής τῆς Σμύρνης Ἀριστείδης Στεργιάδης ἔχει ὑποσχεθεῖ στούς ἑλλη-
νοχριστιανικούς πληθυσμούς ὅτι σέ ὁποιαδήποτε ἔκβαση τοῦ πολέμου ἡ πόλη
καί τό Σαντζάκιο τῆς Σμύρνης θά προστατευτοῦν ἀπό τόν ἑλληνικό στρατό
μέ ὁποιονδήποτε τρόπο. Στό μεταξύ οἱ σύμμαχοι ἐγκαλοῦν ἀλλά καί παρα-
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καλοῦν τήν Ἑλλάδα μέ εὐνοϊκούς γιά ἐμᾶς ὅρους νά ἀπαγκιστρωθεῖ τοῦ μετώ-
που προτείνοντάς μας στίς ἀπαρχές τοῦ 1922 τήν αὐτονομία καί σέ 5 ἔτη
κατοχή τῆς Σμύρνης καί τήν ἑλληνοποίηση τῆς Ἴμβρου, τῆς Τένεδου καί τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης. Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάς δέν ἀποδέχεται οὔτε αὐτούς τούς ὅρους,
οἱ ὁποῖοι ἦταν εὐμενεῖς γιά ἐμᾶς. Προπαγανδιστικές ἀφίσες τοῦ ΓΕΣ ἤδη ἀρχίζουν
νά κυκλοφοροῦν μέ πηχυαίους τίτλους ὅπως: «Ἐμεῖς δέν ἠττηθήκαμεν ποτέ
(ὁ στρατός), ἡ πολιτική τῆς χώρας μας ἀπέτυχε». Κι ἐνῶ συμβαίνουν ὅλα αὐτά
ἀπό μισαλλοδοξία, ἀνευθυνότητα ἤ λάθος ἀπόφαση, ἀντικαθίσταται ὁ Ἀνα-
στάσιος Παπούλας τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1922 μέ ἀρχιστράτηγο καί ἀρχηγό πλέον
Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας τόν Χατζηανέστη. Ἀπόφαση ἐξόχως κομβική καί
καταλυτική ἀρνητικά γιά τήν τελική ἔκβαση τῆς ἐκστρατείας νά ἀντικαταστα-
θεῖ ἕνας ἔμπειρος ἀνώτατος ἀξιωματικός μέ ἕναν ἀξιωματικό ἀνώτατο, ὁ
ὁποῖος ἀσχολοῦνταν κατά κύριο λόγο μέ τό γυάλισμα τῶν μποτῶν τῶν ἀξιω-
ματικῶν του σέ ἐπιθεωρήσεις καί μέ πειθαρχικές τιμωρίες τοῦ ἐκστρατεύμα-
τος. Ὁ Χατζηανέστης ἐκρίνετο γενικά ἀνίκανος καί ἐλλειμματικός στήν στρα-
τιωτική ὀργάνωση καί πειθαρχία τοῦ στρατεύματος. 

Πάραυτα τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1922, ἐνῶ σέ ὅλη τήν πολιτικοστρατιωτική ἡγε-
σία τῆς χώρας ὑπῆρχε αἴσθημα ἡττοπάθειας, ἐσωστρέφειας καί πανικοῦ σέ
σχέση μέ τήν ἔκβαση τῆς Μικρασιατικῆς ἐκστρατείας, γίνεται μία πρόταση
πρός τούς συμμάχους, στήν ὁποία ὁ Χατζηανέστης πρέπει νά λεχθεῖ ἔλαβε
ἐνεργό μέρος, ὥστε σέ ἀντάλλαγμα τῆς ἀπαγκίστρωσης τοῦ ἑλληνικοῦ στρα-
τοῦ ἀπό τήν ἐνδοχώρα, νά κινηθεῖ τό ἑλληνικό ἐκστρατευτικό σῶμα καί νά
καταλάβει τήν Ἀνατολική Θράκη καί τήν Κωνσταντινούπολη. Ἡ πρόταση
αὐτή τῶν Ἑλλήνων τρομοκρατεῖ τούς συμμάχους. Μαθαίνοντας οἱ Ἐγγλέζοι
καί οἱ λοιποί σύμμαχοι, πού διαφύλατταν τά στενά των Δαρδανελίων καί τήν
Κωνσταντινούπολη, τίς ὀργανωμένες κινήσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπό 2
μεραρχίες, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν πληροφορίες ὅτι ὁδεύουν πρός τήν Κωνσταν-
τινούπολη γιά κατάληψη τῆς Βασιλίδας τῶν πόλεων, στέλνουν αὐστηρό μήνυ-
μα στήν ἑλληνική κυβέρνηση ὅτι, ἄν τελικά διαπραχθεῖ ἡ ἀπονενοημένη ἀπό-
πειρα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Χατζηανέστη γιά κατά-
ληψη τῆς Κωνσταντιπόλεως, ἡ ἀπάντηση τῶν συμμάχων θά εἶναι ἐκκω φαντική
καί θά εἶναι στρατιωτικῆς φύσεως. Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση ὑποχωρεῖ. Πάραυ-
τα, πρέπει νά σημειώσουμε στό πλαίσιο τῆς VIASAT HISTORY ὅτι, ἄν γινόταν
ἡ προέλαση, ἡ Κωνσταντινούπολη πιθα νότατα θά εἶχε καταληφθεῖ ἀπό τόν
Ἑλληνικό στρατό, παρόλη τήν συμμαχική ἄμυνα.

Ὁ Κεμαλικός στρατός καί οἱ Τσέτες, βλέποντας τίς παλινωδίες καί τήν
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παθογένεια πού διέπουν τό ἑλληνικό στράτευμα στήν Μικρασία γιά 12 μῆνες,
στίς 6 Αὐγούστου τοῦ 1922 ἐπιχειροῦν σφοδρή ἕφοδο στό ἑλληνικό ἐκστρα-
τευτικό σῶμα ἀπό 3 σημεῖα. Ἡ γραμμή ἄμυνας στόν Σαγγάριο, στό Ἀφιόν
Καραχισάρ καί στό Ἐσκί Σεχίρ σπάζει. Τό ἠθικό του στρατοῦ ἀπό τήν ἀδρά-
νεια, τήν ἔλλειψη ἐφοδίων καί τίς συνεχόμενες μεταβολές πρός τό χειρότερο
εἶναι στό ναδίρ. Αἰσθάνονται πλέον ὅτι δέν εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἐνδόξων
Βυζαντινῶν Ἑλλήνων καί ὅτι δέν πολεμοῦν γιά τήν Μικρασία, ἀλλά ὅτι τά
κίνητρα τῆς παρουσίας τους ἐκεῖ ἀρχίζουν νά μήν τούς ἀγγίζουν συναισθημα-
τικά. Παράλληλα, πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι, ἐνῶ οἱ μικρασιατικοί ἑλλη-
νορθόδοξοι πληθυσμοί ἀποτελοῦσαν τοῦ 20% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μικρασια-
τικῆς χερσονήσου, εἶχαν ὑψηλή παιδεία καί πολιτισμό στίς στρατιωτικές ἀρε-
τές, δέν ἐνεπλάκησαν ἰδιαιτέρως, καί γι᾽ αὐτό ἀπό τούς Ἑλλαδίτες ἀπεδόθη
τό προσωνύμιο «Λεβαντῖνοι». Ὁ Ἑλληνικός στρατός ἀρχίζει νά ὑποχωρεῖ ἄτα-
κτα. Οἱ γραμμές τοῦ μετώπου σπάζουν. Μόνο τό ἐκστρατευτικό σῶμα τοῦ
βορρᾶ ὀπισθοχωρεῖ τακτικά, καθώς καί ἡ ὄγδοη μεραρχία, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖται ἀπό 4.500 ἀξιωματικούς καί ὁπλίτες ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Δημήτριου
Θεοτόκη, ὑποχωρεῖ τακτικά μέσα ἀπό τήν πορεία της στήν Ἁλμυρά Ἔρημο,
δείχνοντας αὐταπάρνηση, αὐτοθυσία, ἡρωισμό καί καταδεικνύοντας παράλ-
ληλα τό τί μπορεῖ νά κάνει ἕνας στρατός ὅταν ἀξιωματικοί καί ὁπλίτες εἶναι
ἑνωμένοι σάν γροθιά.

Στίς 13 Αὐγούστου τό μέτωπο ἔχει σπάσει ὁλοσχερῶς. Ὁ Ἑλληνικός στρα-
τός στήν ὑποχώρησή του καίει ἀρχειοφυλάκιο καί μερικές συνοικίες τῆς πόλης
τῆς Προύσσας. Ὑπάρχουν καί κάποιες μαρτυρίες γιά ἐκτελέσεις Τούρκων
κατασκόπων. Ὁ Κεμαλικός στρατός μέ τούς Τσέτες στήν ἐπέλασή τους στήν
μικρασιατική ἐνδοχώρα βγάζει ὅλα ἐκεῖνα τά κτηνώδη ἔνστικτα, τά ὁποῖα ἐπι-
δεικνύει ἕνας ὄχλος πού ἔχει καί τό αἴσθημα τῆς ἐκδίκησης λόγῳ κατοχῆς,
ἀλλά παράλληλα πού ὁδηγεῖται καί ἀπό αἱμοσταγεῖς ἡγέτες. Λέγεται ἀπό
μερικούς ἱστορικούς ὅτι ὁ Ἑλληνικός στρατός τῆς κατοχῆς ὑπέβαλε τούς ντό-
πιους σέ βασανιστήρια καί διωγμούς. Οἱ μαρτυρίες ὅμως, εἰδικά του Βρετανοῦ
Τόμπιν καθώς καί ἑνός Ἀμερικανοῦ συγγραφέως, εἶναι μερικές, μή στοιχειοθε-
τημένες, ὅπως καί κόκκοι ἄμμου μπροστά στό πογκρόμ πού ὑπέστη ὁ Μικρα-
σιατικός Ἑλληνισμός ἀπό τούς Νεοτούρκους. Μπαίνοντας στίς 6 Σεπτεμβρίου
στή Σμύρνη ἡ ἐμπροσθοφυλακή τῶν Τσετῶν, ὁ κόσμος ἀφηνιασμένος τρέχει
στούς παράδρομους νά σωθεῖ φωνάζοντας «ἔφτασαν οἱ Τσέτες». Ὁ Ἑλληνικός
στρατός ἔχει ἤδη δοθεῖ διαταγή νά ἐγκαταλείψει τήν Μικρασία ὅπως-ὅπως,
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μέσῳ τῶν κοντινῶν νησιῶν κατά κύριο λόγο καί μετά στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ
καί ἀφήνοντας τούς πληθυσμούς στό ἔλεος τῶν Τούρκων. Ὁ ὕπατος ἁρμοστής
Ἀριστείδης Στεργιάδης, τοῦ ὁποίου ἡ διαδρομή καί θητεία στήν Σμύρνη
ὑπῆρξε ἀνθελληνική, ἐγκαταλείπει ὅπως-ὅπως καί φεύγει στό Παρίσι προδί-
δοντας τήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε στούς Σμυρνιούς ὅτι θά προστατευτοῦν.
Μέσα στήν πόλη οἱ Τοῦρκοι προχωροῦν σέ βιασμούς, σφαγές, ἀπαγχονισμούς,
σύρσιμο Ἑλλήνων προυχόντων ἀπό σχοινιά πίσω ἀπό αὐτοκίνητα στό πλα-
κόστρωτο, λεηλασίες, ἐξανδραποδισμούς, καί ὅ,τι λογῆς κτηνῶδες μπορεῖ νά
σκεφτεῖ τό ἀνθρώπινο μυαλό ὅταν βαρβαρίζει. Προβαίνουν καί σέ ἐκσπλάχνω-
ση ἐγκύων καί πετοῦν τά ἔμβρυα καί τά βρέφη στά πλακόστρωτα. Ἀφοῦ βιά-
ζουν τῆς Ἑλληνίδες, ἀποκόπτουν τούς μαστούς τους. Ὁ Ἀμερικάνος Χόρτον
ἔγραψε ἀργότερα ὅτι αὐτό πού ἔγινε στήν Σμύρνη εἶναι ὅ,τι πιό κτηνῶδες
μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. 

Στίς 13 Σεπτεμβρίου οἱ Τσέτες πυρπολοῦν τήν Ἑλληνική καί τήν Ἀρμενική
συνοικία τῆς Σμύρνης. Ἡ φωτιά ἀρχίζει νά παίρνει ἔκταση καί καίει πλέον ὅλη
τήν πόλη. Ἔκαιγε γιά 3 μέρες. Οἱ Ἑλληνοχριστιανικοί πληθυσμοί συγκεντρώ-
νονται στήν προκυμαία γιά νά σωθοῦν ἀπό τά πλοιάρια καί τίς βάρκες πού
προσπαθοῦν νά τούς πάρουν καί νά τούς βοηθήσουν, ἄλλα βουλιάζουν καί
ἄλλα δέν ἔχουν πλέον χῶρο, οὕτως ὥστε τούς πλεονάζοντες τούς πετοῦσαν
στήν θάλασσα νά πνιγοῦν. Μάνα χάνει τήν κόρη, κόρη τό βρέφος, πατέρας
τήν γυναῖκα καί τά παιδιά, καί διαδραματίζεται γενικότερα εἰκόνα ζόφου καί
τρόμου. Τά συμμαχικά πλοῖα παρακολουθοῦν οὐδέτερα καί ἀμέτοχα στή σφα-
γή καί τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης. Μόνο οἱ Ἀμερικανοί ἔδωσαν πρακτικά
χείρα βοηθείας στούς κατατρεγμένους στήν προκυμαία. 

Ὅταν μπῆκαν οἱ Τσέτες στήν Σμύρνη, ὁ Νουρεντίν Πασᾶς, πού κατέλαβε
τήν πόλη καί ἔφτασε στό διοικητήριο, ζήτησε νά τοῦ παραδώσουν τόν μητρο-
πολίτη Σμύρνης, καταγόμενο ἀπό τή Δράμα ὁσιοεθνομάρτυρα Χρυσόστομο. Ὁ
Χρυσόστομος, κατά τήν θητεία του στήν Σμύρνη, ἐπέδειξε στοργή καί προ-
στασία σέ ὅλο το ποίμνιο, καί Χριστιανούς καί μουσουλμάνους. Τοῦ ἐπροτάθη
νά ἐγκαταλείψει τήν Σμύρνη, ἀλλά ἀρνήθηκε ὑποστηριζόμενος ὅτι θά παρα-
μείνει μέ τό ποίμνιό του. Ὁ Νουρεντίν φτάνοντας στόν Χρυσόστομο καί ἔχον-
τάς τον ἀπέναντι τόν ρώτησε: «Καί τώρα ἐγώ τί πρέπει νά σέ κάνω;». Κι ὁ
Χρυσόστομος ἀπάντησε: «Ἄν νομίζεις ὅτι ἔκανα κακό μπορεῖς νά μέ φονεύ-
σεις, ἄν ἔκανα καλό νά μέ ἀφήσεις». Καί τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Νουρεντίν: «Ἐγώ θά σέ
παραδώσω στόν ὄχλο, καί ἐάν ἔκανες καλό ἤ κακό θά σοῦ συμπεριφερθοῦν ἀνα-
λόγως». Ὁ τυφλωμένος μουσουλμανικός τουρκικός ὄχλος πού διψοῦσε γιά τό
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αἷμα τοῦ ἱεράρχη, ἀφοῦ τοῦ παρεδόθη τό σῶμα του στά χέρια τους, τοῦ τρά-
βηξαν τή γενειάδα ὥσπου νά τήν ἀποσπάσουν, τόν ἔβαλαν σέ ἕνα γαϊδούρι,
τοῦ ἔκοψαν τά αὐτιά καί τή μύτη, καί ἀφοῦ καταματωμένο καί χτυπῶντας
τον συνεχῶς τόν περιέφεραν σέ ὅλους τούς δρόμους τῆς Σμύρνης, στό τέλος
τόν πῆγαν σέ μιά ἔρημη συνοικία, ὅπου τόν κατακρεούργησαν καί τόν διαμέ-
λισαν. Αὐτό ἦταν τό τέλος τοῦ ὁσιοεθνομάρτυρος Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποίου
ἡ μνήμη πρέπει νά μείνει ἄσβεστη εἰς τό διηνεκές γιά τό Γένος μας. 

Ἀπό τά 2,5 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, 900.000 μέ τήν συνθήκη τῆς Λωζά-
νης τοῦ 1923 (ἡ ὁποία προέβλεψε τήν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν) κατέφυγαν
στήν ἑλλαδική χερσόνησο. Ἐπίσης 500.000 Τοῦρκοι ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα
καί πῆγαν στήν Μικρασία. Ἄρα, γίνεται κατανοητό πῶς ὅ,τι ἀπομένει ἀπό τήν
ἀφαίρεση εἴτε ἀλλαξοπίστησαν ὡς κρυπτοχριστιανοί εἴτε ἀφανίστηκαν. Οἱ
πρόσφυγες προσέφεραν στήν Ἑλλάδα καί ὡς ἐργατικό βιομηχανικό δυναμικό
καί στήν ἀνάπτυξη τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, καθώς καί γενικότερα
στόν ἐκσυγχρονισμό τῆς χώρας. Ἐρωτήματα ἀναίτια καί παραφιλολογία ἀνέ-
πτυξαν οἱ Ἑλλαδιτίσσες γυναῖκες γιά τά ἤθη τῶν Μικρασιατῶν γυναικῶν.
Ἐπίσης, πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἕνας σημαντικότατος ἀριθμός προσφύγων
κηδεμονεύτηκε κάτω ἀπό τό κομμουνιστικό κίνημα, δίνοντας ἔναυσμα γιά τά
γεγονότα τοῦ ̓43-᾽49, λόγῳ ἀντιβασιλικῆς τραυματικῆς ψυχολογίας.

Ὁ Κεμάλ, παρότι διώκτης καί τύραννος τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν, ἀνα-
γορεύτηκε ὁριστικά ὁ ἡγέτης τῆς σύγχρονης Τουρκίας. Ἀναμόρφωσε τό κράτος
του διαστρωματικά, ἐξαφανίζοντας πρωτίστως καί προβαίνοντας σέ γενοκτο-
νίες μειονοτικῶν πληθυσμῶν. Ὁπωσδήποτε πάντως γιά τό ἔθνος του ὑπῆρξε
ἀναμορφωτής, ἀλλά γιά ἐμᾶς ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος. Δέν θά ἤθελα νά σχολιά-
σω τά μετέπειτα σύμφωνα φιλίας μέ τήν προσωπική φιλία πού διαμείφθηκε
μεταξύ Βενιζέλου καί Ἀτατούρκ.

Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1922 μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή καί τήν
κατάρρευση τῆς Μεγάλης Ἰδέας οἱ Βενιζελικοί πού ξαναῆρθαν στήν ἐξουσία
διψοῦν γιά τό αἷμα τῶν πρωταιτίων τῆς καταστροφῆς. Εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ μεγά-
λου ρήγματος μεταξύ Δεξιᾶς καί Κεντροαριστερᾶς πού συνεχίζεται ἀκόμη καί
μέχρι σήμερα. Συλλαμβάνονται 8 κορυφαῖα στελέχη τοῦ λαϊκοῦ κόμματος, τά
ὁποῖα ὁδηγοῦνται σέ ἔκτακτο στρατοδικεῖο στίς 31 Ὀκτωβρίου 1922 ὑπό τόν
ἀξιωματικό Ὀθωναῖο, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 6, δηλαδή ὁ Γούναρης, ὁ Πρωτο-
παπαδάκης, ὁ Στράτος, ὁ Θεοτόκης, ὁ Μπαλτατζῆς καί ὁ Χατζηανέστης ἐκτε-
λοῦνται στό Γουδί τήν ἴδια μέρα τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως (15 Νοεμβρίου
1922), γιά νά μήν ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπό τό ἐξωτερικό καί τό ἐσωτερικό.
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Βέβαια, οἱ ἀντιδράσεις ὅλο τό δίμηνο τῶν συνεδριάσεων καί ἀπό τίς συμμαχι-
κές δυνάμεις ἀλλά καί ἀπό τό ἐσωτερικό ἦταν τεράστιες. Παρ᾽ ὅλα αὐτά ἡ
κυβέρνηση Πλαστήρα πού εἶχε ἀναλάβει δέν ἔδειξε καμία ἀνοχή καί ἔκλεισε
τό θέμα ἀκαριαῖα γιατί θεώρησε τόν αὐτόν ἐπίλογο ὡς κάθαρση, σύμφωνα μέ
τήν ἀρχαία τραγωδία γιά αὐτά πού εἶχαν διαδραματιστεῖ. Σημειωτέον ὅτι τό
2010 ὁ Ἄρειος Πάγος μέ πρωτοβουλία ἀπογόνου τοῦ Πρωτοπαπαδάκη συνε-
κλήθη καί ξαναδίκασε τούς 6 ἐκτελεσθέντες καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἄρειου
Πάγου ἦταν ἀμετάκλητη ἀθωωτική. Ὁ ἐθνικός διχασμός στήν Ἑλλάδα ἤδη εἶχε
πάρει τόν δρόμο του.

Κάποιες  σκόρπιες σημειώσεις: 
Τόν Ἀπρίλιο τοῦ ‘22 πρωθυπουργός γιά τρεῖς μῆνες ἀνέλαβε ὁ Πρωτοπα-

παδάκης. Διχοτόμησε τό νόμισμα οὕτως ὥστε νά ἐνισχύσει τήν Ἑλληνική οἰκο-
νομία καί παραλλήλως νά ἐνισχυθεῖ σέ ἐφόδια τό μικρασιατικό στράτευμα. Ἡ
ἐνέργεια τοῦ Πρωτοπαπαδάκη, πού προηγουμένως ἦταν ὑπουργός οἰκονο-
μικῶν στήν κυβέρνηση Γούναρη, ἦταν καινοτόμος καί πρωτοπόρα κι ἔσωσε
τήν Ἑλληνική οἰκονομία. Πράγματι ὁ Πρωτοπαπαδάκης ὑπῆρξε τό ἀθωότερο
θύμα ἀπό τούς ἕξι ἐκτελεσθέντες.

Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, ἀνώτερος ἀξιωματικός τότε, ἀρνήθηκε νά ἀναλάβει
τήν ἀρχιστρατηγία πού τοῦ πρότειναν οἱ Κωνσταντινικοί παραχωρῶντας την
στόν Ἀναστάσιο Παπούλα, γιατί πίστευε ὅτι ἡ προέλαση πρός τήν Ἄγκυρα
ἦταν ἄκυρη καί γεμάτη κενά στρατηγικά.

Ὁ ναύαρχος τοῦ βασιλικοῦ ναυτικοῦ Οὐίνστων  Τσώρτσιλ, μετέπειτα πρω-
θυπουργός Βρετανίας σέ 2 θητεῖες, πίστευε στίς ἱκανότητες τοῦ ἑλληνικοῦ
στρατοῦ, ἀλλά, παραλλήλως, τόνιζε ὅτι γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό τό ἐγχείρημα,
ἔπρεπε τό ἐκστρατευτικό σῶμα νά ἀριθμεῖ τουλάχιστον 600.000 ἄνδρες καί
ὄχι 200.000 πού ἦταν στήν πραγματικότητα. 

Ἡ μικρασιατικοί πληθυσμοί δέν προσέφεραν ὅσο ἔπρεπε στρατιωτικά, ὄχι
ἀπό ἔλλειψη ἀνδρείας ἀλλά ἴσως λόγῳ τῶν ἠθῶν τῆς ἐποχῆς. Παρ᾽ ὅλο αὐτά
ἡ προσήλωσή τους στήν Μεγάλη Ἰδέα ἦταν παροιμιώδης. Οἱ Βιθυνοί προσέ-
φεραν καί στρατιωτικά. 

Ἐκεῖνος μαζί μέ τούς ὀπαδούς τοῦ Πλαστήρα πού ἦταν ὁ πιό μεγάλος θια-
σώτης τῆς καταδίκης τῶν ἕξι σέ θάνατο ἦταν ὁ μετέπειτα δικτάτορας Πάγκα-
λος, καί αὐτό τό ἔκανε γιά καθαρά μικροπολιτικούς λόγους. Ὁ Πάγκαλος, ὁ
ὁποῖος κυβέρνησε ἀργότερα τή χώρα ὡς δικτάτορας τό 1925, ἐγκαινίασε ἀκόμα
καί τήν μέθοδο ἐκτέλεσης διά ἀπαγχονισμοῦ δημοσίως στό λιμάνι τῆς Θεσσα-
λονίκης γιά ἐφοριακούς κρατικούς λειτουργούς μέ τήν κατηγορία τῆς κατά-
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χρησης. Ὅσο γιά τόν ἴδιο, ἀποδείχτηκε ἀργότερα ὅτι ὑπῆρξε ἐπίσης καταχρα-
στής καί διασπαθιστής δημοσίου χρήματος. 

Τό 1935, στά πλαίσια τῆς ἐξέλιξης τοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ, ἡ δεξιά παράταξη
μέ τήν κατηγορία τῆς μείζονος προδοσίας ἐξετέλεσε πιθανῶς ὡς ἀντεκδίκηση
γιά τούς ἕξι, τόν ὑπέργηρο ἀπόστρατο ἀρχιστράτηγο τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκστρα-
τευτικοῦ σώματος στή Μικρασία καί ἔνδοξο ἄνδρα Ἀναστάσιο Παπούλα. Ἕξι
τουφέκια νεανίσκων στρατιωτῶν ἀπό 6 σφαῖρες τό καθένα, σύνολο 36 σφαῖρες,
ἔπληξαν τόν 77χρονο ἀρχιστράτηγο. Δέν ἐδέχθη νά τόν περιδέσουν μέ μαντήλι.
Πρό τῆς ἐκτελέσεως ἀναφώνησε: «Στρατιῶτες μου δέν σᾶς κατηγορῶ γιά αὐτό
πού κάνετε, κάποτε σᾶς διέταζα, νά γνωρίζετε ὅτι ὑπηρέτησα τήν πατρίδα
ἀδόλως, ζήτω ἡ Ἑλλάς!». Τά τελευταῖα κορυφαῖα ἀπόνερα τοῦ ἐθνικοῦ διχα-
σμοῦ παίζονταν μιά 15ετία ἀργότερα, Αὔγουστο καί  πάλι, τό 1949, στνή κορυ-
φογραμμή τοῦ Γράμμου μέ τήν συντριβή τοῦ δημοκρατικοῦ στρατοῦ ἀπό τόν
ἐθνικό κυβερνητικό στρατό.

25.000 νεκροί στρατιῶτες, 100.000 τραυματίες φαντάροι, 1.500.000 ἀγνο-
ούμενοι ἤ νεκροί Μικρασιᾶτες, αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν πεπραγμένων
τοῦ 1919-1922. Ἐγείρονται  ἐρωτήματα ἄν θά ἔπρεπε νά ξαναγίνουν ὅσα γίνανε.
Κατόπιν ἑορτῆς ὅμως… ἔχουμε τό τέλος τῆς Μεγάλης Ἰδέας πού εἶχε υἱοθε-
τήσει ὁ Ἰωάννης Κωλέττης τό 1844 καί μέ τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς ὑπερτριπλασιά-
στηκε σέ 100 ἔτη. Βέβαια, ἐπειδή ἡ ταφόπλακα τῆς Μεγάλης Ἰδέας ὑπῆρξε
ψυχοτραυματική γιά τό γένος, ἡ ἀναφορά της ἀκόμα καί συμβολικά σήμερα
ἐκλαμβάνεται ἀπό ἐκσυγχρονιστικούς κύκλους ὡς πατριδοκαπηλία, κίνδυνος
γιά τήν εἰρήνη καί ἐθνικισμός. Ἄραγε, ὅλοι αὐτοί οἱ κύκλοι τί ἀπάντηση ἔχουν
νά δώσουν ὅταν τό ἑλληνικό ἔθνος μεγάλωσε 2,5 φορές ἔχοντας ὡς πρότυπο
τήν Μεγάλη Ἰδέα;

Ἐπικαλούμεθα πάντα ὅτι οἱ σύμμαχοι δέν ἦταν δίπλα μας, ὅμως εἶναι μῦθος.
Οἱ σύμμαχοι, οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Βρετανοί ἦταν δίπλα μας, οἱ Γάλλοι καί οἱ
Ἰταλοί ἐξυπηρέτησαν τά δικά τους συμφέροντα, οἱ Γερμανοί καί οἱ Μπολσεβίκοι
ἦταν ἐχθρικοί ἀρχικῶς. 

Οἱ γείτονές μας ὑπό τήν ποδηγέτηση τῆς συγκυβέρνησης καί τῆς ὅλου
ἀντιπολιτεύσεως μᾶς ἀπειλοῦν καί μᾶς ἐγκαλοῦν καθημερινῶς. Πράγματι τό
1071, τό 1176, τό 1453, τό 1897, τό 1922, τό 1974, τό 1996 ὅταν συναντηθήκαμε
στρατιωτικά μᾶς κατήγαγαν ἐθνικά κατάγματα ἤ ἀκρωτηριασμούς ἤ ἀπόπει-
ρες ὁλιστικῆς ἐξοντώσεως. Πρέπει, ὅμως,  νά ἐνθυμοῦνται καλά καί τό τί συνέ-
βη τό 1821, μετά ἀπό 368 ἔτη ὀθωμανικῆς κατοχῆς, ὅπως καί τό 1912-1913 ὅταν
ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν ἀκόμη στά καλά του καί ὑπῆρχε ὁμοψυχία. 
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Καί κάτι τελευταῖο. Ἐπειδή ἡ ἱστορία κάνει κύκλους καί εἶναι ὅπως ἕνα
χαλί πού τυλίγεις καί πᾶς νά βάλεις κάτι ἀπό κάτω του καί τότε τό τύλιγμα
τοῦ χαλιοῦ δέν πειθαρχεῖ, ἀλλά τό χαλί ἀρχίζει νά ταλαντεύεται σάν φίδι, θά
πρέπει νά γνωρίζουν γιά νά ζήσουμε εἰρηνικά, πού αὐτό εἶναι ἡ ἐπιδίωξη πιστεύω
τῶν λογικῶν καί ἀπό τίς δύο πλευρές, ὅτι ἡ ἀλαζονεία δημιουργεῖ ἐπίπλαστες
προσδοκίες καί ὅτι ὁ Ἑλληνισμός δέν θά παραδώσει ἐδάφη χωρίς νά χυθεῖ καί
ἡ τελευταία ρανίδα αἵματος. Ἄς ἐνθυμούμεθα καί ἐμεῖς καί ἐκεῖνοι ὅτι ὅλα
εἶναι τυχαιοποιημένα καί ἐμπλέκεται τό πεπρωμένο καί ὅτι ἡ ἀκμή διαδέχεται
τήν παρακμή καί τούμπαλιν. Τό 1040 ὑπό τόν Τογρούλ Μπέη 3-4 χιλιάδες
τοξονομάδες ἀπό τίς στέπες τοῦ Οὐζμπεκιστάν καί τῆς Μογγολίας θαύμασαν
τίς παρυφές τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας κι ἔμειναν ἐμβρόντητοι
ἀπό τό μεγαλεῖο καί τήν χλιδή τῆς Γεωργίας καί τῆς Ἀρμενίας. Σέ 1.000 χρόνια,
ἀφοῦ ἐξισλάμισαν ὅλη τήν Μικρασία, ἀριθμοῦν σήμερα 82 ἑκατομμύρια, χρη-
σιμοποιώντας τή λέξη «Τοῦρκος» γιά τουλάχιστον 20 διαφορετικές ἐθνολογι-
κές ὀντότητες. Ὁ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος εἶχε ἀναφωνήσει «τά πάντα ῥεῖ…..»
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