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 «Η πτώση της Κωνσταντινούπολης για το έθνος μας, δεν είχε τέτοια 
σημασία, όπως αυτή η έξοδος του ελληνισμού από ολόκληρη την 
Ανατολή», γράφει η Διδώ Σωτηρίου, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων της 
Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, του δραματικού τέλους της «Μεγάλης 
Ιδέας», του οριστικού ξεριζωμού των Ελλήνων από τα εδάφη που 
κατοικούσαν από την αρχαιότητα. 

 Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε καταστροφή ισχυρίζονται πολλοί ερευνητές 
των γεγονότων, αλλά για «τον αφανισμό ενός ολόκληρου πολιτισμού, τον 
ξεριζωμό από τον τόπο που άνθισε και δημιούργησε μια μοναδική πρόταση 
ζωής, έναν ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και ερμηνείας του κόσμου, ορατού και 
αόρατου», ενός πολιτισμού που αποτέλεσε το βάθρο του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού και άλλων πολιτισμών στη συνέχεια και αναμφισβήτητα την πηγή 
της ανάπτυξης του δυτικού πολιτισμού, κυρίως λόγω της φιλοσοφικής σκέψης 
που παρήγαγε  

 «Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω απ΄ την προγονική 
τους γη.» γράφει η Δ. Σωτηρίου. «Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς 
άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δένδρα και στα χωράφια, το 
φαΐ στη φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα 
πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν να φεύγουν 
κυνηγημένοι. Κοιμήθηκαν αποβραδίς νοικοκυραίοι στον τόπο τους και 
ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι άποροι και ζητιάνοι στα λιμάνια 
του Πειραιά, της Σαλονίκης, του Βόλου, της Πάτρας. 
…. με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: «Πρόσφυγες!» Που να 
ακουμπήσουν οι πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; τι να ξεχάσουν; τι να πράξουν; 
που να δουλέψουν; πώς να ζήσουν;.. Χωρίς πατρίδα, χωρίς δουλειά, χωρίς 
σπίτι. Και μόλις χτες να θυμάσαι πως ήσουνα νοικοκύρης». 

Χάθηκε λοιπόν η Μικρασία, 
Χάθηκαν οι αγαπημένες πατρίδες των προγόνων μας και μείναμε εμείς, 

δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, ν΄ αναλογιζόμαστε τον πόνο του ξεριζωμού που 
έγινε και δικός μας πόνος, να παλεύουμε με τις μνήμες απ΄ τις διηγήσεις των 
παππούδων, να ψάχνουμε στην ιστορία γι΄ απαντήσεις ….γιατί;..πώς; αλλά 
και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. 

 

Ποιος θα το ‘λεγε ότι εκατό χρόνια μετά η Ιστορία θα δημιουργούσε τον μικρό 
αντικατοπτρισμό μιας μεγάλης καταστροφής. Της καταστροφής από την πύρινη 
λαίλαπα της ανατολικής Αττικής που αφάνισε ζωές και περιουσίες σκορπώντας 
απόγνωση δυστυχία και θάνατο 
 

Κι όμως η πρόσφατη αττική συμφορά θα μπορούσε ως ένα βαθμό να 
παραλληλιστεί με την Μικρασιατική καταστροφή, για ένα λόγο και μόνο ότι η 
διαφυγή από την θάλασσα φάνταζε στην κρίσιμη ώρα η μόνη σωτηρία για 
εκατοντάδες ανθρώπους. 



Ελάχιστοι αντιλήφθηκαν πως η κλεψύδρα της επιβίωσης είχε αδειάσει τη στιγμή 
που το κακό πέρασε από πάνω τους όπως η ρομφαία μοχθηρού αρχάγγελου και 
τους πήρε την πνοή. Η τραγωδία εξελίσσεται δυστυχώς με γεωμετρική πρόοδο 
και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τη μετάβαση από το ένα κακό στο άλλο. 

Στο τέλος της αποφράδας μέρας έμειναν εκείνες οι συγκλονιστικές φωτογραφίες 
με τα άδεια σώματα στην αμμουδιά, με την αιθάλη από τον καπνό της φωτιάς, 
πλάνα από κάποιον εφιάλτη του Μπέργκμαν. 

Στο τέλος θα ξεχαστεί κι αυτός ο κουρνιαχτός των σχολίων στο διαδίκτυο, τα 
καυστικά άρθρα στις εφημερίδες, οι ιερεμιάδες στις τηλεοπτικές οθόνες, και όλα 
θα αποκτήσουν λίγο-πολύ μια μεταφυσική διάσταση. Για να μην ξεχνάμε και να 
θυμόμαστε εμείς αφιερώνουμε τις φετινές εκδηλώσεις μας στην μνήμη όλων 
αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν αλλά και σε αυτούς που υποφέρουν ακόμη 
χάνοντας τους δικούς τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους  έτσι θα τους 
θυμόμαστε και δεν θα τους ξεχάσουμε όπως δεν ξεχάσαμε τη Σμύρνη και την 
Μικρασία, γιατί ο πόνος και η τραγωδία είναι ένα πικρό καρβέλι ψωμί που το 
μοιραζόμαστε θέλοντας και μη 
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