
Θλιβερή Μνήμη Μικρασίας 

 

Στις 24 Σεπ 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 

14ης Σεπτεμβρίου ως «ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της 

Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος». 

Η Γενοκτονία αυτή αναφέρεται στην σκοπίμως σχεδιασθείσα εγκληματική εξό-

ντωση των Ελληνικών χριστιανικών πληθυσμών της Μ. Ασίας, ήτοι της Ιωνίας, 

της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Βιθυνίας και της Ανατ. Θράκης. Η εξόντωση 

αυτή που έλαβε χώρα κυρίως από το 1913 μέχρι το 1924, έγινε από τους μηχα-

νισμούς των ακραίων εθνικιστών Νεότουρκων του Μουσταφά Κεμάλ. 

Η όλη αυτή εγκληματική ενέργεια έγινε για εθνικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς, 

πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, αφού οι Τούρκοι ήθελαν με κάθε τρόπο ένα 

ενοποιημένο συμπαγές κοινωνικά τουρκικό κράτος, ενώ δεν μπορούσαν να ανε-

χτούν ότι το μείζον των οικονομικών της τότε οθωμανικής αυτοκρατορίας το ή-

λεγχαν κυρίως οι Έλληνες. Ήθελαν λοιπόν «να ξεριζώσουν τα άγρια χόρτα, τους 

Χριστιανούς» (σύνθημα που προέκυψε από συνέδριο των Νεότουρκων το 1911 

στη Θεσσαλονίκη). 

Η Γενοκτονία περιελάμβανε επιχειρήσεις μαζικών εκτοπισμών στα βάθη της Μ. 

Ασίας στα γνωστά «τάγματα εργασίας», καταστροφές, λεηλασίες, οικονομικούς 

αποκλεισμούς, ιδιότυπη ασφυκτική φορολόγηση, στρατολόγηση των νέων Ελλή-

νων και αποστολή σε καταναγκαστικά έργα, δολοφονίες και σφαγές. 

Οι μέγιστες εκτιμήσεις για τις ανθρώπινες απώλειες την προαναφερθείσα περίο-

δο φτάνουν κατά ορισμένους μελετητές τους 1.250.000 Έλληνες χριστιανούς. 

Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από την θλι-

βερή εκείνη χρονιά του 1922, που ήταν η κορύφωση της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής!  

Οι εορτασμοί των ιστορικών γεγονότων της ζωής ενός έθνους όπως το δικό μας, 

επιβάλλεται να έχουν ως στόχο την εθνική ενότητα και την εθνική αφύπνιση. Έ-

νας λαός με όπλο την ιστορία του, μπορεί να ερμηνεύσει σωστά το παρελθόν, 

ώστε επαγωγικά να σταθεί αξιοπρεπώς και κριτικά στο παρόν και να σχεδιάσει 

αισιόδοξα για το μέλλον.  

Η ιστορία διεκδικεί το δικαίωμα της μνήμης, της αναγνώρισης, της συγγνώμης και 

της δικαίωσης των ανθρώπων που έγινα βορά της Τουρκικής βαρβαρότητας και 

της τέλειας κτηνωδίας, γιατί ήταν Έλληνες, γιατί ήταν Χριστιανοί, γιατί είχαν έναν 

ανώτερο πολιτισμό. 

Δεν ξεχνάμε! Αγωνιζόμαστε να μην ξαναγίνει! Διεκδικούμε! Θα νικήσουμε! 
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