Ογδόντα χρόνια από την καταστροφή της Σµύρνης και τον
αφανισµό του Ελληνικής καταγωγής πληθυσµού της Μικράς Ασίας
(1922-2002)
Μία Γενοκτονία που ακόµη περιµένει να αναγνωριστεί.
Συµπληρώνονται εφέτος 80 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα της Σµύρνης του Σεπτεµβρίου
1922, που προκάλεσαν βασανιστικό θάνατο και οριστικό ξεριζωµό από τις πατρογονικές
τους Εστίες σε χιλιάδες Ελληνικής καταγωγής κατοίκους της Μικράς Ασίας και τεράστιες
καταστροφές των µεγάλων περιουσιών τους. ∆υστυχώς αυτή η Γενοκτονία δεν έχει µέχρι
τώρα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, ενώ η επίσηµη Ελληνική Πολιτεία µε
δυσφορία αντιµετωπίζει κάθε αναφορά σ’ αυτό το θέµα, προτιµώντας «χάρη των σχέσεων
καλής γειτονίας» να ξεχαστεί. Ασφαλώς πρέπει να ζούµε αρµονικά µε όλους τους
γειτονικούς λαούς και οφείλουµε, συγχωρώντας το παρελθόν, να κάνουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι ανεχόµαστε τη
παραποίηση ή παρασιώπηση των γεγονότων και τη προσβολή της µνήµης των χιλιάδων
θυµάτων των οµογενών µας.
Κατά τον Samuel Totten (“Teaching about Genocide”, Social Science Record 1987) και
τον G.S.Graber (“The Armenian
Genocide 1915”, έκδοση 1996, σελίδα 175), τα
περισσότερα θύµατα τον 20 ο αιώνα δεν προκλήθηκαν από πολέµους, αλλά από
Γενοκτονίες. Κατά την Encyclopaedia Britannica (έκδοση 1998), το σύνολο των νεκρών
όλων των εµπολέµων κατά τον Β! Παγκόσµιο Πόλεµο (Β!ΠΠ), ήταν της τάξεως των 35
εκατοµµυρίων. Από Γενοκτονίες όµως του περασµένου αιώνα εξοντώθηκαν περί τα 120
εκατοµµύρια άτοµα, ήτοι περί τα 85 εκατοµµύρια περισσότερα από όλους τους νεκρούς
των πολέµων της ιδίας περιόδου. Ο απολογισµός βασίζεται αναγκαστικά και σε
εκτιµήσεις, διότι είναι προφανές ότι δεν ετηρούντο ακριβή στοιχεία θυµάτων. Αντιθέτως
µάλιστα στις Γενοκτονίες έγιναν συστηµατικές προσπάθειες από τους γενοκτόνους να
εξαφανίσουν κάθε στοιχείο, ώστε να γίνεται δύσκολη έως αδύνατη η τεκµηρίωση των
εγκληµάτων τους, τα οποία άλλωστε αρνούνται και αποκρύπτουν συστηµατικά. Σ’ αυτά τα
θύµατα πρέπει να προστεθούν αµέτρητα άλλα, που επέζησαν µεν, αλλά ξεριζώθηκαν
από τις εστίες τους, κλονίσθηκε σοβαρότατα η υγεία τους και έχασαν περιουσίες και
δικούς τους ανθρώπους στα πλαίσια των Γενοκτονιών.
Αλλά τι θεωρείται σήµερα Γενοκτονία; Το 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
πήρε απόφαση, που ισχύει από το 1951, βάσει της οποίας Γενοκτονία είναι τιµωρούµενο
έγκληµα, µε θύµατα πληθυσµιακές οµάδες και αφορά στην ηθεληµένη θανάτωση,
πρόκληση σοβαρών σωµατικών ή πνευµατικών κακώσεων, δηµιουργία συνθηκών
διαβιώσεως που αποβλέπουν σε εξόντωση, απαγόρευση αναπαραγωγής του ανθρωπίνου
είδους και στο παιδοµάζωµα.
Η γενοκτονία που ξεσήκωσε τη µεγαλύτερη κατακραυγή, έγινε περισσότερο γνωστή και
αναγνωρίστηκε ευρύτατα, είναι αυτή εις βάρος των Εβραίων κατά το Β!ΠΠ, που απετέλεσε
πολιτική και πρακτική του κυβερνώντος (1933-45) Εθνικοσοσιαλιστικού κόµµατος της
Γερµανίας. Θύµατά της υπήρξαν δυστυχώς και άλλες µειονότητες, όπως π.χ. Αθίγγανοι,
που όµως δεν τους επιφυλάχθηκε ανάλογη αναγνώριση και δεν δόθηκε ιδιαίτερη
δηµοσιότητα στην συστηµατική τους εξόντωση.
Εκτεταµένες οµαδικές σφαγές πληθυσµών έγιναν πολλές φορές παλαιότερα από το
Τουρκικό κράτος, ενώ στον 20 αιώνα ακολούθησαν οργανωµένες Γενοκτονίες που
µεθοδεύτηκαν από το κόµµα των Νεοτούρκων που σχηµατίστηκε από το 1908, όπως και τις
µετεξελίξεις του. Θύµατα των Γενοκτονιών αυτών υπήρξαν οι χριστιανικοί κυρίως
πληθυσµοί, όπως Αρµένιοι, Σύριοι και Έλληνες την περίοδο του Α! Παγκοσµίου Πολέµου
(1914-18), αλλά και του 1922. Σε ότι αφορά τους Ελληνικούς πληθυσµούς της Τουρκίας,
υπενθυµίζεται ότι ξεριζώθηκαν οριστικά και ολοκληρωτικά από τις πατρογονικές τους
εστίες τους οι Πόντιοι και Ίωνες, που είχαν εγκατασταθεί εκεί από 3.000 περίπου χρόνια,
καθώς και πιό πρόσφατα οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως.
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ακολουθώντας το ευρύτερο ρεύµα, επιδεικνύει
επιλεκτική ευαισθησία για τη Γενοκτονία των Εβραίων. Έτσι τελευταία επιµελήθηκε και
χρηµατοδότησε τη συγγραφή και έκδοση βιβλίου µε τίτλο “Documents on the History of
Greek Jews”. Εν τούτοις παραµελεί τη διάδοση στοιχείων που αναφέρονται στις κατά
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καιρούς Γενοκτονίες χριστιανικών πληθυσµών της Τουρκίας, τα οποία σπανίζουν στις
Βιβλιοθήκες των ανά την Ελλάδα και τον κόσµο Ιδρυµάτων, ∆ιπλωµατικών Αποστολών και
το ∆ιαδίκτυο, ενώ αποκρύπτονται και παραποιούνται συστηµατικά µε Τουρκικές
µεθοδεύσεις. Αντιθέτως η Τουρκία από την εποχή του Κεµάλ µέχρι και σήµερα, έχει
δηµιουργήσει ιδρύµατα και µηχανισµούς που επιχορηγούνται αδρά από το κράτος, τα
οποία επιδιώκουν συστηµατικά να παρασιωπηθούν οι Γενοκτονίες εις βάρος των
Χριστιανικών πληθυσµών της χώρας και να παραποιηθεί η Ιστορία, όπου επιβαρύνει τις
Τουρκικές Αρχές, που κατά καιρούς αποφάσισαν και πρωτοστάτησαν σ’ αυτά τα
εγκλήµατα.
Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας περιλαµβάνει στις πολυσχεδείς δραστηριότητές
της και την προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση των ιστορικών αυτών γεγονότων.
Αξιοποιώντας ευγενείς χορηγίες ιδιωτών, ανατυπώνει εκ των πρωτοτύπων σπάνια βιβλία
αδιαµφισβητήτων ξένων πηγών, όπως του Αµερικανού Πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη
1913-16 Henry Morgenthau και του Αµερικανού Γενικού Προξένου στη Σµύρνη το 1922
George Horton, που αναφέρονται στις Γενοκτονίες των Ορθοδόξων πληθυσµών της
Τουρκίας. Τα ανάτυπα αυτά προορίζονται κατ’ αρχήν γιά Ευρωβουλευτές, µέλη του
Αµερικανικού και Καναδικού Κογκρέσου, Πρεσβείες, Βιβλιοθήκες κτλ. Ελπίζεται ότι µε
την περαιτέρω συµβολή και άλλων χορηγών, θα γίνει δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της
προσπάθειας.
Επειδή κατά καιρούς τα τραγικά γεγονότα της Σµύρνης του 1922 και γενικότερα της
Μικράς Ασίας εις βάρος των εκεί οµογενών µας, έχουν χαρακτηρισθεί από µερικούς
ξένους αλλά δυστυχώς και σύγχρονους «προοδευτικούς» συµπολίτες µας ως Τουρκικά
αντίποινα και όχι ως Γενοκτονίες, αξίζει να δούµε τι έγραψαν γι’ αυτά ξένες
αδιαµφισβήτητες πηγές. Ο αυτόπτης µάρτυρας Αµερικανός Γενικός Πρόξενος το 1922 στη
Σµύρνη George Horton, που είχε ήδη τότε περί
τα 30 χρόνια διπλωµατικής προϋπηρεσίας
στην Ανατολική Μεσόγειο, γράφει στο 36 ο κεφάλαιο του βιβλίου του «Η Μάστιγα της
Ασίας», που εκδόθηκε Αγγλικά στις ΗΠΑ το 1926:
Μία από τις εξυπνότερες εκδοχές που έχουν διατυπωθεί από Τούρκους προπαγανδιστές,
είναι το ότι οι σφαγιασθέντες Χριστιανοί ήταν εξ ίσου κακοί µε τους δηµίους τους. Ότι
δηλαδή οι ευθύνες ισοµοιράζονται ανάµεσα στις δύο πλευρές 50-50. Αυτή η θέση βρίσκει
απήχηση ιδιαιτέρως στο περί ∆ικαίου αίσθηµα των Αγγλοσαξόνων. Απαλλάσσει όποιον τη
δέχεται από κάθε ενόχληση και ευθύνη και καθησυχάζει τη συνείδησή του. Πρέπει όµως
κάποιος να είναι τελείως άµυαλος για να αποδεχθεί µια τέτοια θέση. Χρειάζεται πολύ λίγη
σκέψη για να αποδειχθεί ότι αυτή η εκδοχή είναι λανθασµένη.
Κατ’ αρχάς, οι υπό Τουρκική εξουσία Χριστιανοί δεν είχαν ποτέ πολλές δυνατότητες να
σφάξουν Τούρκους, ακόµη και εάν ήθελαν. Εάν στη µακρά ιστορία σφαγών, που έχει ποτίσει
την Τουρκική Αυτοκρατορία µε αίµα, σφαγιάστηκαν και µερικοί Τούρκοι, ο µαθηµατικός
απολογισµός δεν οδηγεί στο 50-50, ούτε ακόµη στην αναλογία 1 Τούρκου προς 10.000
Χριστιανούς. Επί πλέον, µπορεί γενικά να λεχθεί, ότι η ∆ιδασκαλία του Χριστού, βελτίωσε
τους ανά τον κόσµο Χριστιανούς, αµβλύνοντας τα ελαττώµατά τους. Σε όλες τις
προηγουµένως Οθωµανικές περιοχές, που επέτυχαν να απαλλαγούν από την Τουρκική
µάστιγα – Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα – υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις
Τούρκων που σφραγίστηκαν από Χριστιανούς.
Κατά το διάστηµα που η Σµύρνη επυρπολήτο και τραυµατισµένοι, εξαχρειωµένοι και
κατεστραµµένοι Έλληνες πρόσφυγες συνέρεαν στην Ελλάδα, η συµπεριφορά των Ελλήνων
προς τους χιλιάδες Τούρκους που ζούσαν ήδη στην Ελλάδα απετέλεσε ένα από τα ωραιότερα
και εµπνευσµένα κεφάλαια όλης της Ελληνικής Ιστορίας. ∆εν έγιναν αντίποινα. ∆εν
κακοποιήθηκαν Τούρκοι που ζούσαν στην Ελλάδα, ούτε ξέσπασε πάνω στα κεφάλια τους
κάποια καταιγίδα µίσους και αντεκδικήσεων. Αυτή είναι µια µεγάλη και ωραία Νίκη, η
οποία µε τον τρόπο της εξυψώθηκε στο επίπεδο εκείνων του Μαραθώνα και της Σαλαµίνας.
Ερωτάται φυσικά, τι καλλίτερο θα µπορούσαν να είχαν κάνει τα άλλα χριστιανικά κράτη;
Πραγµατικά η όλη συµπεριφορά της Ελλάδας κατά και µετά τις διώξεις των Τούρκων κατά
των χριστιανών της Τουρκίας ήταν θαυµάσια, όπως και η µεταχείριση των Τούρκων
αιχµάλωτων πολέµου, αλλά και των Ελλήνων που κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Ξέρω τι λέω, διότι ήµουν τότε στην Ελλάδα και τα είδα µε τα ίδια µου τα µάτια. Νοµίζω ότι
κανένας δεν θα έχει το θάρρος να αµφισβητήσει αυτά τα γεγονότα.
Εάν οι Έλληνες µετά τις σφαγές της του Πόντου και της Σµύρνης, είχαν σφάξει όλους τους
Τούρκους που ζούσαν στην Ελλάδα, τότε το αποτέλεσµα θα µπορούσε να ήταν σχεδόν 50-50.
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Ακολούθως στο τέλος του βιβλίου «Η Μάστιγα της Ασίας», ο George Horton καταλήγει
κυρίως στα εξής ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά συµπεράσµατα:
1.

Η Σµύρνη κάηκε από τους Τούρκους. Αυτό αποτελεί την προς το παρόν τελική πράξη
της συνεπούς από αιώνων Μωαµεθανικής ιστορίας επεκτατισµού και ιδιαιτέρως της
(πρόσφατης) ιστορίας των Νεοτούρκων, η οποία διακρίνεται από:
•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Εγκλήµατα εκτουρκισµού, βασανισµούς και διώξεις στη Μακεδονία, που ωδήγησαν
στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεµο του 1912.
Φόνους και εκτοπίσεις από τις Εστίες τους Ελλήνων της Μικράς Ασίας πριν από
τον (Πρώτο) Παγκόσµιο Πόλεµο και καταστροφή των χωριών τους που ανθούσαν
(όπως αναφέρει ο Γάλλος Manciel στις περιγραφές σκηνών από τη Φώκαια).
Εκπατρισµούς από περιοχές της Μαύρης Θάλασσας Ελλήνων ανδρών, γυναικών
και παιδιών στο µεσοχείµωνο του 1916 και εξαναγκασµός τους να περπατούν µέσα
σε κακοκαιρίες µέχρι να πεθάνουν κατά χιλιάδες (όπως αναφέρει ο Dana K.
Geetchell, σ’ επιστολή του που αναδηµοσίευσα πιο πάνω).
Θανάτωση 800.000 έως 1.000.000 Αρµενίων κατά την περίοδο 1915-16.
Πυρπόληση της Σµύρνης και σφαγιασµός χιλιάδων κατοίκων της το 1922.

Τη Σµύρνη πυρπόλησαν Τούρκοι στρατιώτες, όταν πλέον την είχαν υπό τον πλήρη και
αποκλειστικό έλεγχό τους. Οι εµπρησµοί άρχισαν από την Αρµενική συνοικία, στην
οποία είχαν προηγηθεί από ηµέρες λεηλασίες, δολοφονίες και βιασµοί. ∆εν είχαν
αποµείνει Αρµένιοι, πλην ίσως µερικών που κρύβονταν σε υπόγεια.
Για τον τρόπο που πυρπολήθηκε η Σµύρνη κατέθεσαν αξιόπιστοι µάρτυρες, που δεν
ήταν Έλληνες, ούτε Αρµένιοι.
Τούρκοι στρατιώτες έχυσαν υγρά καύσιµα στο δρόµο µπροστά στο Αµερικανικό
Προξενείο, µεταδίδοντας πυρκαγιά στο κτίριο και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όσων
βρίσκονταν σ’ αυτό.
Η πυρπόληση της Σµύρνης και η σφαγή των Χριστιανών κατοίκων της το 1922, έγινε
δυνατή λόγω των αµοιβαίων αντιζηλιών και των αντιτιθεµένων συµφερόντων µερικών
Χριστιανικών ∆υνάµεων και χάρη στην υλική και ηθική βοήθεια που ορισµένες από
αυτές έδωσαν στους Τούρκους.
Οι Τούρκοι έφεραν σε πέρας τις φοβερές πράξεις τους, εναντίον των χριστιανών και εν
γένει της ανθρωπότητας, µε την πλήρη βεβαιότητα ότι δεν θα συναντούσαν την
αντίδραση, ούτε κάν την επίκριση των ΗΠΑ. Ωδηγήθηκαν σ’ αυτή τη πεποίθηση από τη
θορυβώδη προπαγάνδα κατά των Χριστιανών και υπέρ των Τούρκων, που έκαναν στον
Αµερικανικό Τύπο διάφοροι που ήθελαν εκχωρήσεις εκµεταλλεύσεων και άλλοι
αρθρογράφοι που προσέβλεπαν σε οφέλη από τη Τουρκία.
Αν και οι Τούρκοι ξεπέρασαν τα όρια που φοβόταν ο (Άγγλος πολιτικός) Gladstone, oι
επίσηµες Αµερικανικές Αρχές δεν έστειλαν «Νότα» διαµαρτυρίας, εκφράζοντας φρίκη
και αγανάκτηση, όπως θα έκανε ο Gladstone.
Οι Τούρκοι δεν µπορούν να ξανακερδίσουν την εκτίµηση και εµπιστοσύνη του
πολιτισµένου κόσµου, µέχρι να δείξουν πραγµατική µεταµέλεια για τα εγκλήµατά τους
και να προβούν σε κάθε δυνατή γι’ αυτούς αποκατάσταση των θυµάτων τους.
Αποκρύπτοντας ή παρερµηνεύοντας πράξεις που έχουν περιγραφεί σ’ αυτά τα κεφάλαια
του βιβλίου, για υλικά οφέλη ή διάσωση περιουσιακών στοιχείων, δείχνει χαµηλή
ηθική υπόσταση, που συνάδει προς το πνεύµα της υλιστικής αυτής εποχής.

Με την ευκαιρία της ογδοηκοστής επετείου της καταστροφής της Σµύρνης, θα ήταν
πρέπον, εκτός από την ανάµνηση και την απόδοση ιδιαιτέρων τιµών στα θύµατα, να
τιµηθεί επίσης ο τότε Αµερικανός Γενικός Πρόξενος George Horton, στο πρόσωπο της
κόρης του Nancy Horton, που ζει για µεγάλα διαστήµατα στη Ελλάδα, για την καταχώρηση
των µαρτυριών του στο βιβλίο του «Η Μάστιγα της Ασίας», µε την οποία συνέβαλε
καθοριστικά στη παρουσίαση και διαφύλαξη των σηµαντικότατων αυτών γεγονότων από τη
Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσµών της Τουρκίας το 1922.
Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας
http://antibaro.gr
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