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Ἐφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια ἀπό τήν ἀποφράδα χρονιά τοῦ
1922. Τότε πού συντελέστηκε ἡ Μικρασιατική Καταστροφή, μέ κορυ-

φαῖο γεγονός τήν πυρπόληση τῆς Σμύρνης. Ἐκείνη τήν χρονιά μπῆκε ἡ σφρα-
γίδα τοῦ τέλους μιά λαμπρῆς ἱστορίας τοῦ ἑλληνισμοῦ 3.000 ἐτῶν. Ἀπό τήν
ἐποχή τοῦ πρώτου ἀποικισμοῦ, ὅταν οἱ Ἴωνες βρέθηκαν στά παράλια τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, οἱ ἑλληνικές πόλεις ἀποτέλεσαν μιά διαχρονική γέφυρα πολι-
τισμοῦ τῆς Εὐρώπης μέ τήν Ἀσία, τῆς Δύσης μέ τήν Ἀνατολή. Τά πνευματικά
ρεύματα ἀπό τίς δυό πλευρές τοῦ Αἰγαίου δημιούργησαν τό θαῦμα τῆς προ-
σωκρατικῆς φιλοσοφίας, πού ἔθεσε τόν ἄνθρωπο στό ἐπίκεντρο τοῦ κόσμου
καί προήγαγαν τίς ἐπιστῆμες. Ἀκόμη καί σήμερα οἱ ἰδέες τοῦ Θαλῆ τοῦ Μιλή-
σιου, τοῦ Ἀναξίμανδρου, τοῦ Ἀναξιμένη, τοῦ Ἠράκλειτου, παραμένουν θεμέ-
λια τῆς δυτικῆς σκέψης. 

Ὁ μικρασιατικός ἑλληνισμός στάθηκε, ἐπίσης, τό ἐφαλτήριο τῆς ἐποποιΐας
τῶν ἀλεξανδρινῶν ἐκστρατειῶν πού δημιούργησαν τό θαῦμα τοῦ ἑλληνιστικοῦ
κόσμου, αὐτοῦ πού ἔφθανε ἕως τήν Ἰνδία. Καί πάνω σέ αὐτό τόν πολιτισμό
βρῆκε γόνιμο ὑπόστρωμα γιά νά φυτρώσει τό δέντρο τοῦ χριστιανισμοῦ. Στίς
μικρασιατικές κοινότητες θά ἱδρυθοῦν οἱ πρῶτες μεγάλες ἐκκλησίες. Καί ἀπό
ἐκεῖ θά προέλθει πλειάδα Ἁγίων καί Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ Μικρά
Ἀσία στάθηκε ὁ γεωγραφικός πυλώνας τῆς Ὀρθοδοξίας, καί τοῦτο ἀντιλή-
φθηκε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἰδρύοντας τήν Νέα Ρώμη, πού πῆρε ἔπειτα τό
ὄνομά του στήν δοξασμένη πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. 

Ὁ ἑλληνισμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀποτέλεσε τήν πηγή τῆς δύναμης τῶν
1.100 χρόνων τοῦ Βυζαντίου, καί ἀπό ἐκεῖ, ἀπό τήν Αὐτοκρατορία τῆς
Νικαίας, ἔγινε ἡ ἀντεπίθεση καί ἀνακατάληψη τῆς Πόλης ἀπό τούς σταυρο-
φόρους. Ἀλλά τά τουρκικά στίφη, ἐρχόμενα ἀπό τήν Κεντρική Ἀσία, κατέκτη-
σαν σταδιακά τήν μικρασιατική ἐνδοχώρα καί, στό τέλος, ὅλη τήν ὑποήπειρο,
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στερῶντας ἀπό τήν Πόλη καί τήν αὐτοκρατορία τόν πνεύμονά της. Τό τέλος,
ἑπομένως, ἦταν ἀναπόφευκτο. Ὁ ἑλληνισμός καί ὁ χριστιανισμός, ὡστόσο,
ἐπέζησαν στούς ἀλλεπάλληλους αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς – πολύ περισσότερους
ἀπό τήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα. Παρά τούς βίαιους ἐξισλαμισμούς, παρά τήν
ἀπώλεια τῆς γλώσσας σέ πολλές περιπτώσεις. Καί βρέθηκε στόν 19ο αἰῶνα
σέ μιά νέα ἀκμή. Κατέχοντας τά οἰκονομικά ἡνία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατο-
ρίας καί συστήνοντας σπουδαῖα πνευματικά ἱδρύματα, στήν Ἰωνία, στήν
Αἰολία, στόν Πόντο, στήν Καππαδοκία. Ἕνας δυτικός ἄνεμος δημιουργίας εἶχε
συνεπάρει τόν ἑλληνισμό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καί μιά Εὐρώπη ἀναδυόταν στήν
καρδιά τῆς Ἀνατολῆς. Οἱ Μικρασιᾶτες ἀνέμεναν τό ποθούμενο, στό πλαίσιο
τῆς Μεγάλης Ἰδέας, καθώς ὁ Μεγάλος Ἀσθενής, ἡ αὐτοκρατορία τῶν Ὀθω-
μανῶν, εἶχε περιπέσει σέ μαρασμό, λόγῳ τῆς ὀπισθοδρομικότητας τῶν θεσμῶν
της καί τῆς καταπίεσης πού ἀσκοῦσε στίς μειονότητές της. 

Τά διεθνῆ συμφέροντα, ὡστόσο, δέν εἶχαν πεῖ τήν τελευταία τους λέξη.
Ἀσκῶντας τήν ἐπιρροή τους, κυρίως οἱ ἡγετικοί κύκλοι τῆς Γερμανίας, πού
ἔψαχνε νά βρεῖ ὁδούς ἄσκησης ἀποικιακῆς πολιτικῆς στήν Μέση Ἀνατολή καί
στά Βαλκάνια, συνέδραμαν τούς τουρκικούς κύκλους πού ἤθελαν τή δημιουρ-
γία ἑνός κράτους μέ ὁμοιογενῆ θρησκευτικά πληθυσμό. Σέ αὐτήν τήν νέα Τουρ-
κία, οἱ χριστιανοί δέν θά εἶχαν θέση. Πολλῷ δέ μᾶλλον, πού ἐμφανίζονταν ὅτι
εἶχαν συμπάθειες μέ τούς Ἄγγλους, τούς Γάλλους καί τούς Ρώσους. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὅτι οἱ διώξεις κατά τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ ξεκίνησαν ἀπό τό 1894,
ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, ἀλλά συνεχίστηκαν μέ μεγαλύτερη σφοδρότητα ἀπό
τούς Νεοτούρκους μετά τό 1908. Ἀντί τῆς ὑλοποίησης τῶν συνθημάτων τῆς
ἰσοπολιτείας καί τῆς εὐημερίας ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς αὐτοκρατορίας, ἀνε-
ξάρτητα ἀπό τό θρήσκευμα καί τήν ἐθνική τους ταυτότητα, ἐφαρμόστηκαν
πολιτικές καταπίεσης καί διώξεων κατά τῶν χριστιανῶν. Αὐτή ἡ πολιτική τῆς
καταστολῆς κατέληξε στήν Γενοκτονία ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς –
Ἑλλήνων, Ἀρμενίων καί Ἀσσυρίων.

Μετά ἀπό τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας τό 1913 ἀπό τήν τριανδρία Ἐμβέρ,
Ταλαάτ καί Τζεμάλ, καί ἰδίως μέ τήν ἔναρξη τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ
διωγμοί τῶν χριστιανῶν ἔγιναν ἀκόμη πιό συστηματικοί. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα εἶναι ἡ σφαγή τῆς Φώκαιας τόν Ἰούνιο τοῦ 1914. Αὐτή ἡ μόνιμη
ἀπειλή κατά τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν ὁδήγησε ἑκατοντάδες χιλιάδες στήν
προσφυγιά. Καί αὐτός ὁ κίνδυνος τῆς καθολικῆς ἐκδίωξής τους ἤ ἀκόμη καί
τῆς ἐξολόθρευσής τους ἀνάγκασε τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο νά λάβει τήν ἀπό-
φαση νά ἀποσταλεῖ ἑλληνικός στρατός στήν Σμύρνη. Ὅπου ἐκεῖ, καθώς καί
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σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή τοῦ Ἀϊδινίου, θά μποροῦσε σέ μιά πενταετία νά συγ-
κεντρωθεῖ ὁ χριστιανικός πληθυσμός ἀπό τήν ἐνδοχώρα καί νά κηρυχθεῖ ἡ
περιοχή αὐτόνομη ἤ καί νά ἑνωθεῖ μέ τήν Ἑλλάδα. Αὐτή ἦταν ἡ στιγμή τοῦ
ὑπέρτατου θριάμβου τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Τό ὅραμα γενεῶν καί γενεῶν, γιά ἕνα
κράτος πού θά συμπεριλάμβανε σχεδόν ὁλόκληρο τόν ἑλληνισμό –ἐκτός, τότε,
τῆς Κύπρου, τῆς Βορείου Ἠπείρου καί τοῦ Πόντου, πού γινόταν προσπάθεια
νά ἐνταχθεῖ σέ ἕνα ποντοαρμενικό κράτος– φαινόταν ὅτι ἐπιτέλους πραγμα-
τοποιεῖτο. 

Δυστυχῶς, ὅμως, τό σαράκι τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ, γιά μιά ἀκόμη φορά,
ὑπονόμευσε τόν κοινό στόχο. Ἡ μοιραία σύγκρουση τῶν φιλοβασιλικῶν δυνά-
μεων μέ τόν Βενιζέλο, ἡ ἥττα τοῦ τελευταίου στίς ἐκλογές τοῦ 1920, οἱ ἀστο-
χίες καί τά λάθη τῶν κυβερνήσεων 1920-22, ὁδήγησαν σέ ναυάγιο τήν Μικρα-
σιατική Ἐκστρατεία. Κι αὐτό παρά τήν γενναιότητα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν
καί τίς πολλές ἐπιτυχίες στό πεδίο τῆς μάχης. Στό ἀποτέλεσμα αὐτό συνετέ-
λεσε, ὡστόσο, καί ἡ ἀνθελληνική στάση μεγάλων δυνάμεων, ὅπως τῆς Γαλλίας,
τῆς Ἰταλίας καί τῆς νεαρῆς τότε Σοβιετικῆς Ἕνωσης, πού συντάχθηκαν ἀνα-
φανδόν μέ τόν Κεμάλ, τροφοδοτῶντας τον μέ ὁπλισμό καί δίνοντάς του οἰκο-
νομική καί διπλωματική ἀρωγή. 

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ ἑπομένη τῆς καταστροφῆς βρίσκει σύμπαντα τόν
ἑλληνισμό σέ μιά νέα ἐποχή. Μέ νεκρή, πλέον, τήν Μεγάλη Ἰδέα, ὁ στόχος πού
ἐτέθη ἦταν νά ἀφομοιωθεῖ ὁ τεράστιος προσφυγικός πληθυσμός πού εἶχε
εἰσρεύσει στήν Ἑλλάδα, στά ὑφιστάμενα σύνορά της. Πρόκειται γιά ἕνα
κολοσσιαίων διαστάσεων γεγονός, πού διήρκεσε πολλές δεκαετίες, καί θά
μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς ἀληθινό «ἔπος».

Γιατί, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου ἦταν μιά πάμπτωχη χώρα, κατεστραμ-
μένη οἰκονομικά ἀπό τούς πολέμους πού εἶχε διεξαγάγει τό προηγούμενο διά-
στημα, καί εὑρισκόμενη διαρκῶς σέ μιά πολιτική ἀναστάτωση. Κι ὅμως, τό
ἀποτέλεσμα εἶναι ἀξιοθαύμαστο, κάνοντας μιά σύγκριση μέ τίς δυσκολίες πού
ἀνέκυψαν τήν δεκαετία τοῦ 1990 μέ τό ἐγχείρημα τῆς ἐγκατάστασης μερικῶν
δεκάδων χιλιάδων παλιννοστούντων, ἀπό τίς πρώην σοσιαλιστικές χῶρες. 

Γενικῶς, στόχος τοῦ κράτους ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων νά
γίνει σέ νέους ἑνιαίους οἰκισμούς, ἀμιγῶς προσφυγικούς, πού θά ἐξασφάλιζαν
συνθῆκες κατά τό δυνατόν παρόμοιες μ’ ἐκεῖνες τῆς χαμένης πατρίδας τους.
Ἔτσι, θά μποροῦσαν νά ξανασμίξουν οἱ συγγενικές οἰκογένειες καί σέ περι-
βάλλοντα οἰκεῖα, νά ἀντιμετωπίσουν εὐχερέστερα τίς δυσκολίες τῆς προσαρ-
μογῆς τους στήν ἑλλαδική πραγματικότητα. Ἔτσι κτίσθηκαν ἡ Νέα Ἰωνία, ἡ

21

ΑΠΟ ΤΟ «ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

19-24.ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.qxp_Layout 1  19/11/2022  18:24  Page 21



Νέα Φιλαδέλφεια, ἡ Νίκαια, ἡ Νέα Σμύρνη, τά Νέα Μουδανιά, ἡ Νέα Ἁλικαρ-
νασσός, ἡ Νέα Ἐρυθραία, ἡ Νέα Φώκαια, ἡ Νέα Καρβάλη, ἡ Νέα Μάκρη,
ἀλλά καί μιά σειρά ἀπό χωριά στήν ἠπειρωτική Ἑλλάδα.

Ἀπό τό σύνολο τῶν προσφύγων, περίπου τό 47% ἐγκαταστάθηκαν σέ
ἀγροτικές περιοχές, ἐνῶ τό ὑπόλοιπο 53% σέ ἀστικά κέντρα. Συγκεκριμένα,
ἀπό τούς «ἀγρότες πρόσφυγες» 430.295 ἐγκαταστάθηκαν στήν Μακεδονία,
68.358 στήν Θράκη καί οἱ ὑπόλοιποι 53.283 σέ ἄλλα διαμερίσματα τῆς χώρας.

Ἦταν, κυρίως, οἱ βενιζελικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες σέ συνεργασία μέ τήν
Ἐπιτροπή Ἀποκατάστασης Προσφύγων διοχέτευσαν τούς πρόσφυγες στόν
πρωτογενῆ τομέα, ὁ ὁποῖος, πρίν ἀπό τήν ἔλευση τῶν προσφύγων, ἀδυνα-
τοῦσε νά καλύψει τίς ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ σέ σιτηρά. Ἐπιπλέον, μέ τόν
τρόπο αὐτό, ἐνίσχυε μέ ἑλληνικούς πληθυσμούς περιοχές, οἱ ὁποῖες εἶχαν
ἐκκενωθεῖ ἀπό τούς μουσουλμάνους, μετά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν
βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, τό 1923. 

Ὡστόσο, οἱ περιουσίες πού ἄφησαν πίσω τους οἱ μουσουλμᾶνοι δέν ἐπαρ-
κοῦσαν γιά τήν ἀποκατάσταση ὅλων τῶν προσφύγων. Ταυτόχρονα, ἔντονες
ἦταν οἱ πιέσεις καί τῶν γηγενῶν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν, πού, εὔλογα, ἀνέ-
μεναν νά ἐπωφεληθοῦν καί αὐτοί ἀπό τήν διανομή τῶν γαιῶν. Τό μεῖζον αὐτό
ἀγροτικό πρόβλημα λύθηκε τελικά μέ εὐρεῖες ἀπαλλοτριώσεις μεγάλων ἐκτά-
σεων σέ ὁλόκληρη τήν χώρα.

Ἐπρόκειτο γιά ἕνα πρόγραμμα, πού εἶχε ἐκτός ἀπό οἰκονομικά αἴτια καί
πολιτικά, καθώς ὁ Βενιζέλος στόχευσε στήν δημιουργία μιᾶς νέας μεγάλης
τάξης ἀγροτῶν μικροϊδιοκτητῶν, πού θά ἀπέτρεπε τήν ἐμφάνιση ἀνατρεπτικῶν
κινημάτων, ὅπως αὐτά εἶχαν ἀναπτυχθεῖ σέ ἄλλες χῶρες τῶν Βαλκανίων. 

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι τό μέγεθος τοῦ κλήρου πού παραχωροῦνταν σχε-
τιζόταν ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν οἰκογενειακῶν μελῶν. Ὡς ἐκ τούτου, πολ-
λαπλασιάστηκαν οἱ γάμοι καί οἱ γεννήσεις μεταξύ τῶν προσφύγων. Ἔτσι,
πολύ γρήγορα, ὄχι μόνον ἀποκαταστάθηκε τό μέγεθος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν
προσφύγων πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ στήν Ἑλλάδα καί εἶχε μοιραῖα μεγάλη
θνησιμότητα, ἀλλά ἄρχισε νά αὐξάνεται.

Ἡ προσφορά τῶν προσφύγων θά εἶναι μεγάλη, ὡστόσο, καί στά ἀστικά
κέντρα. Αὐτοί θά ἀποτελέσουν τό νέο πολυπληθές βιομηχανικό προλεταριᾶτο,
πού παρεῖχε ἄφθονη φθηνή ἐργατική δύναμη, κυρίως στήν κλωστοϋφαντουρ-
γία, τήν ταπητουργία, τήν μεταξουργία καί τήν ἀλευροβιομηχανία, συντελώντας
στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τοῦ Μεσοπολέμου. Ταυτοχρόνως, οἱ Μικρασιάτες
ἔμποροι, βιοτέχνες καί βιομήχανοι –ὅπως ὁ Ἀθανάσιος Μποδοσάκης– ἐφοπλι-
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στές –ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης Ὠνάσης– θά δώσουν μιά νέα πνοή στήν ἐπιχειρη-
ματικότητα τῆς Ἑλλάδας, φέρνοντας μαζί τους τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία
πού εἶχαν ἀποκτήσει ἀπό τόν ρόλο πού ἐπιτελοῦσαν, ὡς ἀστική τάξη τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 

Καθόλου μικρότερη δέν ἦταν ἡ συμβολή τῶν Μικρασιατῶν στά ἑλληνικά
γράμματα. Πλειάδα κορυφαίων συγγραφέων καί ποιητῶν θά διαμορφώσουν
ἕνα νέο πνευματικό σύμπαν, κυρίως ἀπό τήν λεγόμενη γενιά τοῦ 1930: Γιῶργος
Σεφέρης, Ἠλίας Βενέζης, Φώτης Κόντογλου, Τάσος Ἀθανασιάδης, Κοσμᾶς
Πολίτης, Στρατής Δούκας καί τόσοι ἄλλοι.

Καθοριστική ἦταν ἡ συμβολή τῶν προσφύγων γυναικῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
στήν συνολική ἀναβάθμιση τῆς θέσης τῆς γυναίκας στήν Ἑλλάδα. Περισσότε-
ρο χειραφετημένες ἀπό τίς γηγενεῖς, οἱ Μικρασιάτισσες ἔσπασαν παγιωμένες
προκαταλήψεις στήν ἑλληνική κοινωνία καί συνέβαλαν στό νά ἀποκτήσουν
οἱ γυναῖκες περισσότερα δικαιώματα στήν ἐργασία, στίς προσωπικές σχέσεις,
στήν οἰκογένεια καί στήν πολιτική. 

Ὅλα τά παραπάνω, ὅμως, δέν πραγματοποιήθηκαν σέ ἕνα ἀνέφελο περι-
βάλλον, καθώς οἱ πρόσφυγες ἀντιμετώπισαν ἀρχικῶς μιά εὐρεία καχυποψία,
σέ κάποιες περιπτώσεις ἀκόμη καί ἐχθρότητα ἀπό τούς γηγενεῖς. Χαρακτη-
ρίζονταν ὡς «τουρκόσποροι» ἤ «πρόσφυγγες». Πίσω ἀπό αὐτήν τή συμπερι-
φορά ὑπῆρχε ὁ φόβος γιά τήν ἀπώλεια πολιτικῆς ἐπιρροῆς καί οἰκονομικοί
λόγοι.

Ἰδιαίτερα οἱ ἀκτήμονες ἀγρότες ἤ νομάδες κτηνοτρόφοι ἦταν βέβαιοι ὅτι
εἶχαν δικαίωμα χρησικτησίας στήν περιοχή πού ἐγκαταστάθηκαν οἱ πρόσφυ-
γες. Οἱ ντόπιοι, ἕως τότε, ἀνέμεναν τήν ὥρα πού ἡ Πολιτεία θά τούς παρα-
χωροῦσε τήν δημόσια γῆ. Αὐτή ἦταν καί ἡ βασική αἰτία τοῦ χάσματος πού ἀνα-
πτύχθηκε τά πρῶτα χρόνια της συγκατοίκησης στόν ἴδιο γεωγραφικό χῶρο,
προσφύγων καί ντόπιων. Ἀναμφίβολα, ὅμως, ὑπῆρξε καί μιά αὐθόρμητη ἀντί-
δραση σέ ἕναν διαφορετικό τρόπο ζωῆς πού ἔφερναν μαζί τους οἱ πρόσφυγες
καί σέ ἀρκετές περιπτώσεις ἦταν πολύ διαφορετικός ἀπό αὐτόν πού ἦταν ὁ
καθιερωμένος σέ πολλές περιοχές τῆς Ἑλλάδος.  

Τελικῶς, ὁ πόλεμος στήν Ἀλβανία, ἡ ξενική κατοχή ἀλλά καί ὁ Ἐμφύλιος
παραμέρισαν τίς ἀρχικές ἀντιθέσεις ὑπό τό βάρος τῶν κοινῶν δοκιμασιῶν. Ἡ
ἀπόσταση μεταξύ τῶν γηγενῶν καί τῶν προσφύγων σχεδόν χάθηκε καί ἡ ἴδια
ἡ λέξη «πρόσφυγας» ἔχασε τήν ἀρνητική σημασία της. 

Στίς ἑπόμενες δεκαετίες ἡ ὤσμωση μεταξύ τῶν πληθυσμῶν ἦταν σχεδόν
πλήρης. Οἱ πρόσφυγες μέ τήν ἐργατικότητά τους θά ἀνέλθουν κοινωνικά εἴτε
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στίς ἀγροτικές εἴτε στίς ἀστικές περιοχές, προσδίδοντας ἕναν ἰδιαίτερο δυνα-
μισμό στήν ἑλληνική κοινωνία, ὅπως εἶχε προβλέψει μέ τήν συνήθη ὀξυδέρκειά
του ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. 

Σήμερα, 100 ἔτη μετά τά τραγικά γεγονότα τῆς Σμύρνης καί τήν κορύφωση
τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας καί τοῦ Πόντου, ὀφείλουμε νά στρέ-
ψουμε τήν κεφαλή στό παρελθόν. Νά δοῦμε ἐκ νέου τήν ἱστορική πραγματι-
κότητα. Νά ἀναδείξουμε τόν σπουδαῖο πολιτισμό τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνι-
σμοῦ καί νά ἀντιληφθοῦμε τό πόσο ἔχει ἐπηρεάσει τήν ταυτότητά μας. Νά
ἐκτιμήσουμε τήν προσφορά τοῦ προσφυγικοῦ κόσμου στήν οἰκονομική καί
πνευματική ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδας. Καί κυρίως νά δοῦμε, μέ τήν ἀντικειμενι-
κότητα πού μπορεῖ νά προσφέρει ἡ χρονική ἀπόσταση, τά λάθη πού δια-
πράχθηκαν τότε. Ὄχι μόνον γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς ἱστορικῆς περιέργειας,
ἀλλά γιά νά μήν τά ἐπαναλάβουμε. Διότι, δυστυχῶς, παρά τό ὅτι ἔχουν περά-
σει τόσα χρόνια, ἡ πληγή μέ τήν Τουρκία παραμένει ἀνοιχτή. Ἡ γείτων χώρα
ὄχι μόνον δέν ἔχει μετανοήσει γιά τά ἐγκλήματα πού εἶχαν διαπραχθεῖ ἔναντι
τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν πού κατοικοῦσαν στήν Μικρά Ἀσία καί ἀρνεῖται
πεισματικά νά ἀναγνωρίσει τήν Γενοκτονία τους, διαστρέφοντας τά γεγονότα,
ἀλλά καί συνεχίζει νά ἀπειλεῖ μέ πόλεμο τήν πατρίδα μας. Ἡ τουρκική πολι-
τική ἡγεσία, δυστυχῶς, σχεδόν ἀπό ὅλα τά κόμματα, καταγίνεται σέ μιά πρω-
τοφανῆ ἐπιθετική ρητορεία κατά τῆς Ἑλλάδος, ἀμφισβητῶντας ἀκόμη καί τήν
κυριαρχία τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, πού πρῶτα ὑποδέχθηκαν τούς
πρόσφυγες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ἡ Ἄγκυρα θέτει εὐθέως ἀνα-
θεώρηση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης, πού καθορίζει ὅλες τίς βασικές παρα-
μέτρους τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-Τουρκίας, καί ὁραματίζεται τήν ἀνασύσταση
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. 

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός. Καί ὁ ἑλληνισμός ὀφείλει νά δια-
φυλάξει, πάνω ἀπό ὅλα, πέρα καί ἔξω ἀπό ὁποιεσδήποτε πολιτικές ἰδεολο-
γίες καί κομματικές ταυτότητες, τήν ἐθνική του ἑνότητα. Γιατί μόνον αὐτή
μπορεῖ νά ἀναχαιτίσει τήν ὁποιαδήποτε πρόκληση. Νά μήν λησμονοῦμε ὅτι ἡ
ἔλλειψή της ἦταν αὐτή πού, τά δύσκολα χρόνια 1919-1922, ὁδήγησε τόν ἑλλη-
νισμό ἀπό τόν θρίαμβο στήν τραγωδία τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ἐκα-
τό χρόνια ἀργότερα, ἐκεῖνο τό θλιβερότερο πάθημα τῆς ἱστορίας μας πρέπει
νά μᾶς γίνει διαχρονικό μάθημα. 

ΜΕΡΟΣ Α´. ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΧΑΙΡΕ
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