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Το 2022 φέρει στις πλάτες του ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο, καθώς 

συμπληρώνεται ένας αιώνας από τον ξεριζωμό της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά 

Ασία και την Ανατολική Θράκη. 

Το μέγεθος της τραγωδίας φαίνεται από το ότι παρά τα δραματικά, πολλές φορές, 

γεγονότα που γνώρισε ο ελληνισμός στη μακραίωνη Ιστορία του, μόνο η ιστορία του 

1922 είναι γνωστή με το όνομα " Η Καταστροφή". 

Ο Ελληνισμός θρηνεί για το 1453 και πενθεί για το τέλος της Μεγάλης Ιδέας που 

αμετάκλητα πέθανε το 1922. Αυτά δηλαδή που ενώνουν όλους τους Νεοέλληνες 

ανεξαρτήτως καταγωγής  και κομματικής επιλογής. 

Ονομάζουμε Μικρά Ασία τη δυτική χερσόνησο της Ασιατικής ηπείρου που καταλήγει 

δυτικά στο Αιγαίο πέλαγος και εφάπτεται σχεδόν με την Ευρώπη στον Ελλήσποντο  

(σημερινά Δαρδανέλια) και τον Βόσπορο, όπου βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, η 

κοιτίδα του γένους των Νεοελλήνων. 

Οι κάτοικοι στις παράλιες περιοχές ασχολήθηκαν με το εμπόριο και τη ναυτιλία. 

Αντίθετα, στις περιοχές της ενδοχώρας με την καλλιέργεια μεγάλων γαιοκτημάτων. 

Είναι γνωστή η πνευματική ανάπτυξη των μεγάλων μικρασιατικών μητροπόλεων και 

κυρίως της Σμύρνης. Εκπαιδευτήρια όπως η Ευαγγελική Σχολή και το προοδευτικό 

Φιλολογικό Γυμνάσιο κατευθύνουν την παιδεία και την πνευματική ζωή της 

πολυεθνικής αυτής πόλης με τους περίπου 45.000 χριστιανούς. 

Αναμφίβολα, η σκόνη του χρόνου καλύπτει καταστάσεις. Οφείλουμε, λοιπόν, να 

διαφυλάξουμε τη μνήμη για να μας διδάσκει τον αναστοχασμό και την ομοψυχία. 

Έχουμε καθήκον ν' αναδείξουμε την πολυεπίπεδη προσφορά των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας, οι οποίοι επέδρασαν θετικά στον πολιτισμό, τις επιστημές, τις τέχνες και 

συνέβαλαν καθοριστικά στη διαρκή προκοπή και ανάπτυξη της πατρίδας μας. 

Δεν ξεχνούμε ότι η Μικρασία της αρχαιότητας, του Βυζαντίου αλλά και του Φώτη 

Κόντογλου, του Ηλία Βενέζη, του Κοσμά Πολίτη, της Διδώς Σωτηρίου, του ρεμπέτικου 

και της παράδοσης είναι η Μικρασία της δικής μας πατρίδας που σημάδεψε τις τύχες 

του Ελληνισμού με ανεξίτηλο τρόπο ως καρδιά της παντοτινής Ρωμιοσύνης. 



Από εκεί κατάγεται και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο εμπνευστής της νεοελληνικής 

αφύπνισης. 

Η γνώση της Ιστορίας, των κατορθωμάτων και του πολιτισμού του μικρασιατικού 

Ελληνισμού αποτελεί εθνική ανάγκη. Ας γίνει για τους νέους παράδειγμα ήθους και 

αρετής για τη συνέχιση μιας ζωής που στέκεται πιστή στα πάτρια για την οικοδόμηση 

ενός καλύτερου μέλλοντος... 

 


