
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Το έτος 2022 τιμούμε και θυμόμαστε την Μικρασιατική Καταστροφή που έγινε 100 χρόνια 

πριν.

Οι Έλληνες εξερεύνησαν και κατοίκησαν στον Μικρασιατικό χώρο ( Πόντος, Ιωνία, 

Καππαδοκία, Αιολία, Πισιδία, Βιθυνία, Λυκία) και την περιοχή του Βυζαντίου που είναι 

αποικία των Μεγαρέων από την πρώϊμη αρχαιότητα.

Τα πρώτα ταξίδια και η εμπορικές αποικίες πραγματοποιήθηκαν από την εποχή του Φρίξου 

και της Έλλης προς τις ποντιακές ακτές και τον Εύξεινο Πόντο. Ακολούθησε η Αργοναυτική 

Εκστρατεία και ο Τρωϊκός Πόλεμος. 

Στον Α΄ Ελληνικό Αποικισμό ιδρύθηκαν πόλεις στις δυτικές Μικρασιατικές ακτές ( Μίλητος, 

Σμύρνη, Έφεσος κλπ) και ενδότερα όπως η Μαγνησία του Σιπύλου, και στις ποντιακές 

ακτές.

Στην Ιωνία πρωτοπαρουσιάστηκαν οι Ίωνες ή Φυσικοί φιλόσοφοι που ανέπτυξαν θεωρίες 

για το σύμπαν και τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο του Ανθρώπου. Εκεί γεννήθηκε η 

Φιλοσοφία, η Ιστοριογραφία ( Ηρόδοτος), η Ποίηση, η ιωνική διάλεκτος και η δωρική στον 

Πόντο, η Γεωγραφία ο αρμονικός ιωνικός αρχιτεκτονικός ρυθμός και κατασκευάστηκαν οι 

πρώτοι ναοί. 

Άνθησε το εμπόριο, η καλλιτεχνία, η οικονομία επειδή είχε γλυκό κλίμα, ευφορώτατο 

έδαφος και πολλά φυσικά απάνεμα λιμάνια. Με την πάροδο του χρόνου οι Μικρασιάτες 

Έλληνες ίδρυσαν και δικές τους αποικίες στην Μεσόγειο.

Στην διάρκεια του Βυζαντίου με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη ( η αρχαία πόλη 

Βυζάντιο) έγινε το παγκόσμιο κέντρο εμπορίου παραγωγής προϊόντων, καλλιτεχνημάτων 

και των περίφημων ψηφιδωτών. Ήταν το κέντρο του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. 
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Εκεί γεννήθηκαν, έζησαν, δίδαξαν (Η Καππαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος) άγιοι, όσιοι, 

Πατέρες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Οι Οθωμανοί Τούρκοι καταγόμενοι από την Μογγολία άρχισαν να εμφανίζονται στη Μ. 

Ασία από τα μέσα του 13ου αι.  και το 1453 άλωσαν την Κων/πολη και κατέλυσαν το κράτος.

Από τότε και μέχρι την έναρξη της Επανάστασης του 1821 οι Έλληνες υπέστησαν μια 

σκληρή δουλεία με εξισλαμισμούς, στέρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλα 

πολλά. Περισσότερο όμως δεινοπάθησαν οι Έλληνες του Μικρασιατικού χώρου που 

κατοικούσαν στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως διατήρησαν την Πίστη, 

τον Πολιτισμό τους και την Παιδεία με μεγάλες σχολές και σχολεία.

Παρόλα αυτά αυτοί  οι Έλληνες που κρατούσαν με το εμπόριο και την οικονομική τους 

δύναμη την οικονομία των Οθωμανών εντάχθηκαν κατά εκατοντάδες στην Φιλική Εταιρεία 

και προμήθευαν τους Έλληνες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας με χρήματα και 

πολεμοφόδια για την προετοιμασία του Αγώνα.

Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση εκατοντάδες ήρθαν για να πολεμήσουν στον κατά ξηρά και 

θάλασσα Αγώνα. Πολλοί διέθεσαν και την κινητή τους περιουσία και έφερναν μαζί τους 

οργανωμένες ομάδες Μικρασιατών που συντηρούσαν οι ίδιοι. Οι Τούρκοι στη Μ. Ασία 

έκαναν φοβερά αντίποινα για τον Αγώνα μας, στην Κων/πολη, τις Κυδωνίες ( που τις 

κατέστρεψαν ολοσχερώς και αφάνισαν τον πληθυσμό της ), στη Σμύρνη και αλλού. Μετά το

τέλος του Αγώνα παραγκωνίστηκαν και αυτοί από τη Βαυαροκρατία και δεν τους δόθηκε 

ούτε γη να κατοικήσουν. Τότε, με κίνδυνο της ζωής τους πολλοί επέστρεψαν στη Μ. Ασία. 

Μέχρι και το 1922, οι Έλληνες του ευρύτερου Μικρασιατικού χώρου, παρά ταις απειλές και 

τα ταραγμένα χρόνια μεγαλούργησαν στην οικονομία, τις Τέχνες και τα Γράμματα. Ίδρυσαν 

περίφημες σχολές όπως το Φροντιστήριο Τραπεζούντας, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, η 

Ευαγγελική σχολή Σμύρνης, το Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης, η Αναξαγόρειος Σχολή στα 

Βουρλά, η Ακαδημία Κυδωνιών και άλλες. Η Πίστη και ευλάβειά τους τους είχε οδηγήσει να 

λειτουργούν λαμπρούς ναούς και μοναστήρια (Παναγία Σουμελά και άλλα).

 Το 1919 στην Μ. Ασία κατοικούσαν 3.000.0000 Έλληνες. Τότε η Ελλάδα, με εντολή των 

συμμάχων και στο πλαίσιο των πολιτικών ευρωπαϊκών ανακατατάξεων και μετά την ήττα 

της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν σύμμαχος με τη Γερμανία, αποβίβασε 

στρατεύματα, στις 2 Μαΐου στη Σμύρνη, ώστε να επιτηρεί την περιοχή με τα ελληνικά 

συμφέροντα. Σε πέντε χρόνια από τότε θα γινόταν δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι 

Μικρασιάτες την ένωση τους με την Ελλάδα. Με την άφιξη των Ελλήνων χιλιάδες 

Μικρασιάτες τους υποδέχθηκαν με ζητωκραυγές, δάφνες και εορτασμούς. Ο Μητροπολίτης

Σμύρνης Άγιος Χρυσόστομος τους ευλόγησε, όπως και οι Μητροπολίτες στις υπόλοιπες 

πόλεις. Τότε άρχισαν να κατατάσσονται στον ελληνικό στρατό και αθρόα οι Μικρασιάτες.

Τα λυπηρά, όμως πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα και ο Εθνικός Διχασμός, τα εγκληματικά 

λάθη και οι πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει η 

Μικρασιατική Καταστροφή και δεκάδες χιλιάδες στρατιωτών και αμάχων Ελλήνων να 

χάσουν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών, αιχμαλωσία, στα Τάγματα Εργασίας όπου οι 

Τούρκοι τους εξόντωναν. Λεηλασίες σφαγές και κάθε είδους μαρτύρια υπέστησαν οι 

Έλληνες. Σκότωσαν φρικιαστικά τον Μητροπολίτη Σμύρνης και άλλους Ιεράρχες, κληρικούς, 

διδασκάλους και λαϊκούς. Ήδη, όμως οι εξοντώσεις είχαν αρχίσει από το 1915 με την 

γενοκτονία των Ποντίων και ολοκληρώθηκε το 1922.
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Τον Σεπτέμβριο του 1922, οι Τούρκοι πυρπόλησαν τη Σμύρνη όπου εκεί βρήκαν φρικτό 

θάνατο άμαχοι και γυναικόπαιδα, που αλλόφρονες εκεί είχαν προσφύγει από όλα τα μέρη 

πιστεύοντας ότι θα τους βοηθήσου τα συμμαχικά πλοία που βρίσκονταν στον κόλπο  της 

Σμύρνης. Εκεί, όμως συνάντησαν την αδιαφορία των συμμάχων που τους έβλεπαν με 

αδιαφορία  να πνίγονται πέφτοντας στη θάλασσα για να φθάσουν στα πλοία τους ή το ίδιο 

αδιάφορα άκουγαν τις απελπισμένες κραυγές τους μέσα στις φλόγες της Σμύρνης.

Μετά την Καταστροφή τα νησιά και τα λιμάνια γέμισαν από αυτούς τους ανθρώπους που 

εξαναγκάστηκαν να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Ξυπόλητοι οι 

περισσότεροι κρατώντας έναν μπόγο, ένα εικόνισμα και τα παιδιά και τους γέροντες  γονείς

τους. Χιλιάδες οικογένειες διαλύθηκαν, χάθηκαν, σφαγιάσθηκαν μέλη του. Πολλές 

οικογένειες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς άνδρες και τότε οι γυναίκες αναγκάστηκαν να 

δουλέψουν.

Όλη η Ελλάδα γέμισε προσφυγικούς συνοικισμούς.

Εδώ στον Πειραιά, τα καράβια άδειαζαν, κυριολεκτικά τους ανθρώπους και επέστρεφαν 

στη Σμύρνη να παραλάβουν και άλλους. Γέμισαν πρόσφυγες τα σχολεία, οι ναοί, οι 

αποθήκες, το Δημοτικό Θέατρο, οι πλατείες αντίσκηνα.

Τότε δημιουργήθηκαν οι προσφυγικοί συνοικισμοί Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Αμφιάλης, 

Καμινίων, Καλλίπολης, Ρέντη, Παλαιάς Κοκκινιάς και Νέας Κοκκινιάς ο μεγαλύτερος μετά 

την Θεσσαλονίκη, που το 1940 πήρε την ονομασία ΝΙΚΑΙΑ, προς τιμή της Μικρασιατικής 

Νίκαιας στη Βιθυνία.

Τα εργοστάσια γέμισαν από άνδρες και γυναίκες, στον ΟΛΠ δούλευαν σχεδόν μόνο 

Βουρλιώτες. Στη Νίκαια λειτουργούσαν δέκα επτά υφαντουργεία. Σε λίγο χρόνο οι 

πρόσφυγες έκτισαν εκκλησίες (αρχικά παράγκες), σχολεία έστησαν καταστήματα όλων των 

ειδών.  Η μεγάλη Πίστη τους, η υπομονή, η επιμονή, η καρτερικότητά τους, η εργατικότητά 

τας τους έκαναν να προκόψουν να γεννήσουν και εγγόνια. Μας έδωσαν το παράδειγμα ότι 

πάντα και παντού υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία για καλύτερο αύριο.

Τη  μνήμη  αυτών  των  ανθρώπων  τιμούμε  φέτος.  Δεν  ξεχνούμε.  Ευγνωμονούμε  και

κοιτάζουμε πάντα ψηλά και μπροστά μα δύναμη και αισιοδοξία.
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