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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αρχικό ερέθισμα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου αποτέ-
λεσε η δεύτερη επίσκεψή μου στον τόπο καταγωγής της μη-
τέρας μου, στα παράλια της Μικράς Ασίας, κοντά στον Τσε-
σμέ. Αν η πρώτη επίσκεψη το 1985 ήταν συγκινησιακά φορ-
τισμένη –λόγω και της παρουσίας συγγενικού προσώπου που 
είχε γεννηθεί εκεί–, η δεύτερη (2005) αποτέλεσε μια μάλλον 
δυσάρεστη έκπληξη. Η περιοχή είχε εκ νέου «αφελληνιστεί», 
ειρηνικά αυτή τη φορά. Οι κάτοικοι του Τσεσμέ, Τουρκοκρή-
τες στην καταγωγή, δεν μιλούσαν πια ελληνικά, τουλάχιστον 
όχι δημοσίως, και μάλλον θα ήταν δύσκολο να τους ξεχωρί-
σεις ανάμεσα σε τόσους τουρίστες αλλά και Τούρκους της εν-
δοχώρας που αναζητούν εργασία στην αναπτυσσόμενη τουρι-
στική βιομηχανία των ιωνικών παραλίων. Ακόμη, η ραγδαία 
οικιστική ανάπτυξη, με την ανέγερση τουριστικών καταλυμά-
των και εξοχικών κατοικιών, είχε περιορίσει σημαντικά τους 
παλιούς ρωμαίικους οικισμούς και τα σπίτια με τις ελληνικές 
επιγραφές. Ευτυχώς η οικογενειακή οικία παρέμενε ακόμη 
στη θέση της. Ευρισκόμενη στο ανατολικό άκρο του οικισμού, 
δεν είχε πέσει θύμα των εργολαβικών συνεργείων που δρουν 
στην περιοχή. Ερειπωμένη και σε κακά χάλια αλλά στη θέση 
της.  Ένα λουκέτο υπεδείκνυε ότι κάποιος ιδιοκτήτης υπήρχε, 
αν και όχι ιδιαίτερα δραστήριος. Η εύρεσή της ωστόσο δεν σή-
μαινε και πολλά για την υπόλοιπη οικογένεια. Αν για εμένα 
ήταν το σπίτι των ανθρώπων με τους οποίους μεγάλωσα, για 
τα παιδιά μου ήταν μια ερειπωμένη οικία κάποιου που δεν 
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γνώρισαν ποτέ. Άραγε αληθεύει τελικά ότι κάπου μεταξύ τρί-
της και τέταρτης γενιάς οι μνήμες χάνονται;

Πρόθεση του γράφοντος δεν είναι απλώς να αποδοθεί φό-
ρος τιμής σε αγαπημένα πρόσωπα ή έστω να παρατεθούν ορι-
σμένες βιωματικές αφηγήσεις τους, οι οποίες μάλλον δεν θα 
ξεπερνούσαν τις λίγες σελίδες –αφού οι περισσότεροι απέφευ-
γαν συστηματικά να αναφέρονται σε κείνη την εποχή– και σί-
γουρα θα υπολείπονταν σε ενδιαφέρον έναντι των άλλων που 
έχουν καταγραφεί. Τι νόημα έχει λοιπόν η συγγραφή ενός 
ακόμη βιβλίου για τη Μικρασιατική Καταστροφή και μάλιστα 
από έναν μη επαγγελματία ιστορικό;

Η εξήγηση είναι απλή όσο και σύνθετη. Ασχολούμενος, 
ερασιτεχνικά πάντα, με την εποχή εκείνη, δεν έμεινα ποτέ 
ικανοποιημένος από τις δύο εκδοχές που, με διάφορες πα-
ραλλαγές, κυριαρχούν ακόμη σχετικά με το μικρασιατικό εγ-
χείρημα: η πρώτη που θέλει η Μικρασιατική Εκστρατεία ν’ 
αποτυγχάνει εξαιτίας της ανικανότητας του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου και της εχθρότητας των Συμμάχων προς το πρόσωπό 
του (ίσως και προς την Ελλάδα γενικότερα) και η δεύτερη 
που θεωρεί το εγχείρημα εξαρχής καταδικασμένο, εξαιτίας 
της εσφαλμένης –συγγνωστής ή ασύγγνωστης– εκτίμησης των 
γεωπολιτικών συνθηκών εκ μέρους του ιδίου του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Αν και μεγάλωσα ακούγοντας από οικεία πρόσωπα 
την πρώτη απλή και εύπεπτη εκδοχή, ήταν φανερό ότι αυτή 
δεν θα μπορούσε να αντέξει για πολύ στη βάσανο της επιστη-
μονικής λογικής, έστω και από κάποιον μη ειδικό. Αλλά και 
η δεύτερη, που επικρατεί πλέον στον χώρο των ειδικών, δεν 
με έπεισε ποτέ. Στην τρέχουσα πολιτική ίσως όλα κρίνονται 
εκ του αποτελέσματος, στην Ιστορία όμως όχι. Αυτή θα κα-
ταγράψει και τις (αγαθές ή μη) προθέσεις, καθώς και αν οι 
αντικειμενικές συνθήκες ήταν τέτοιες που κατέστησαν αναπό-
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φευκτο ένα εγχείρημα. Αλλά και το αν αντίθετες επιλογές θα 
οδηγούσαν «κατά τη συνήθη των πραγμάτων πορεία» σε ου-
σιωδώς καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί λοιπόν το μικρασιατι-
κό εγχείρημα να εξετασθεί ανεξάρτητα από την (πιο ριψοκίν-
δυνη) απόφαση για συμμετοχή στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; 
Το γεγονός ότι ένα εγχείρημα τελικώς απέτυχε –και μάλιστα 
με άλλους εκτελεστές– σημαίνει απαραίτητα ότι ήταν εξαρχής 
καταδικασμένο; Μια πιο «συνετή» πολιτική θα είχε εξασφα-
λίσει την απρόσκοπτη παραμονή του μικρασιατικού ελληνισμού 
στις πατρογονικές του εστίες ή πολύ περισσότερο την προσάρ-
τηση της Θράκης, Ανατολικής και Δυτικής; Κι αν ναι, γιατί 
μια τέτοια «συνετή» πολιτική δεν εφαρμόστηκε από τους πο-
λιτικούς αντιπάλους του Βενιζέλου; Γιατί αυτοί συνέχισαν –με 
μεγαλύτερη ζέση– την πολιτική που εκείνος χάραξε; Πρόκει-
ται απλώς για μία συνήθη αθέτηση προεκλογικών υποσχέσε-
ων ή μήπως για κάτι πιο σύνθετο; Η αποτυχία του όλου εγ-
χειρήματος οφείλεται μόνο στη δυσκολία του ή μήπως και στις 
εσωτερικές αντιθέσεις και αντιδράσεις;  Ήταν ένα σχέδιο εξαρ-
χής ανυπέρβλητο για τις δυνατότητες ενός μικρού έθνους ή 
ενός διαιρεμένου έθνους όπως ήταν η Ελλάδα του Εθνικού Δι-
χασμού; Η διαίρεση εκείνη ήταν μια απλή στοίχιση πίσω από 
δημοφιλείς ηγέτες ή εξέφραζε υπαρκτές αντίρροπες τάσεις της 
ελληνικής κοινωνίας ως προς το ζήτημα της περαιτέρω εδα-
φικής επέκτασης;

Η καταγραφή μιας τρίτης θέσης, όχι απαραίτητα ενδιάμε-
σης, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Άλλωστε ο γράφων δεν δι-
εκδικεί τον ρόλο του ουδέτερου κριτή, αφού και μόνο λόγω 
καταγωγής, οικογενειακής παράδοσης και βιωμάτων δεν θα 
μπορούσε να είναι τέτοιος. Αλλά και γιατί η συγκεκριμένη 
εποχή έχει ακόμη βαρύ φορτίο. Συναισθηματικό πρώτα απ’ 
όλα, αφού σχεδόν οι μισοί  Έλληνες έχουν καταγωγή, είτε 
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από τη μία είτε και από τις δύο πλευρές, από τις «χαμένες 
πατρίδες». Μπορεί μεν οι περισσότεροι να μη γνωρίζουν πολ-
λά για τον τόπο καταγωγής τους, ακόμη λιγότεροι να τον 
έχουν επισκεφθεί, όμως κάποιοι γνώρισαν καλά τον πόνο, 
ίσως και το μίσος, των γονιών ή των παππούδων τους. Προ-
σωπικά θέλω να πιστεύω ότι γνώρισα μόνο τον πόνο, ουδέπο-
τε εξάλλου άκουσα από τους δικούς μου παππούδες κάτι που 
θα μπορούσε να εκληφθεί έστω και ως υπόνοια μίσους για τον 
αντίπαλο. Αλλά υπάρχει και βαρύ πολιτικό φορτίο. Η Ιστορία 
εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να είναι ιδεολογικοποιη-
μένη. Η πολιτική κληρονομιά του Κωνσταντίνου Α΄, του Ιω-
άννη Μεταξά, του Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και του μικρού 
πλην δραστήριου τότε ΣΕΚΕ διεκδικείται ακόμη από πολλούς 
πολιτικούς χώρους και έχει αφήσει τα σημάδια της στις τρεις 
μεγάλες ιστορικές παρατάξεις της χώρας μας. Επιπροσθέτως, 
η μεγαλύτερη αναμφισβήτητα τραγωδία του ελληνισμού στη 
σύγχρονη ελληνική Ιστορία συνδέεται με τις άλλες δύο, έστω 
έμμεσα, με το Κυπριακό και τον Εμφύλιο.

Τα στοιχεία αυτά θα επιχειρηθούν ν’ αναλυθούν με μια 
αναγκαία χρονολογική παράθεση των σημαντικότερων γεγο-
νότων τόσο της κρίσιμης περιόδου 1919-1922 όσο και αυτής 
που προηγήθηκε και αυτής που ακολούθησε, αλλά τελούν σε 
άμεση συνάρτηση με αυτήν. Επίσης, θα επιχειρηθεί μια στε-
νότερη σύνδεση του μικρασιατικού εγχειρήματος με το αντί-
στοιχο θρακικό, το οποίο συχνά υποβαθμίζεται από τα περισ-
σότερα σχετικά ιστορικά συγγράμματα (που κυρίως ασχολού-
νται μόνο με την απώλεια της Ανατολικής Θράκης το 1922), 
με αποτέλεσμα να κυριαρχεί σύγχυση στο ευρύ κοινό, που 
συνήθως θεωρεί την ελληνική κατάληψη της Θράκης, Ανα-
τολικής και –κυρίως– Δυτικής, περίπου αυτονόητη και ταυ-
τόχρονη της κατάληψης της Μικρασίας. Βέβαια πολλά ενδια-
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φέροντα, αλλά αρκούντως γνωστά στο ευρύ κοινό, στοιχεία 
και μαρτυρίες, όπως, για παράδειγμα, αυτά της καταστροφής 
της Σμύρνης, της προσφυγιάς και της αιχμαλωσίας έπρεπε 
να υποβαθμιστούν, ώστε το παρόν βιβλίο να εστιάσει σε λι-
γότερο γνωστές πτυχές του Μικρασιατικού Ζητήματος, που 
είναι και το ζητούμενο. Επίσης, η προσέγγιση των επιλογών 
και της δράσης σημαντικών προσώπων (ιδίως του Βενιζέλου), 
αποκλειστικά κατά την επίμαχη περίοδο –πυκνή ιστορικά 
αλλά μικρή χρονικά–, είναι αναπόφευκτο να οδηγεί σε πα-
ραμορφωτικά συμπεράσματα, υπερτονίζοντας τις αρετές και 
τα επιτεύγματα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και όχι και 
τα ελαττώματα ή τις αποτυχίες σε βάθος χρόνου (όπως, για 
παράδειγμα, το Κίνημα του 1935, το Ιδιώνυμο ή η επιμονή 
σε διχαστικές πολιτικές κατά την τελευταία κυβερνητική του 
θητεία 1928-1932). Ως βενιζελισμός εξάλλου θεωρείται όχι 
απλώς η προσωπική πορεία του Βενιζέλου ή ακόμη και μιας 
παράταξης, αλλά μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αστικού εκ-
συγχρονισμού της χώρας στις αρχές του 20ού αιώνα σε όλους 
σχεδόν τους τομείς,1 τμήμα της οποίας είναι το εδώ εξεταζό-
μενο ζήτημα της εδαφικής ολοκλήρωσης κατά την πρώτη πε-
ρίοδο εξουσίας του (και η ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά 
τη δεύτερη). Η επέκταση ωστόσο σε άλλες ιστορικές περιό-
δους ή σε άλλους τομείς θα δημιουργούσε περισσότερα προ-
βλήματα απ’ όσα θα αντιμετώπιζε. 

Οι ημεροχρονολογίες είναι κατά κανόνα με το τότε ισχύον 
ημερολόγιο, το Ιουλιανό ή Παλαιό Ημερολόγιο (συχνά παρα-
τίθενται και οι δύο). Αναγκαία κρίθηκε η παράθεση εκτενών 
στατιστικών –πληθυσμιακών–, εθνολογικών στοιχείων, κου-
ραστικών ίσως για τον μη εξοικειωμένο αναγνώστη, απαραί-
τητων ωστόσο για να αναδειχθεί ένας βασικός στόχος αυτού 
του βιβλίου, ότι η κρίση της Ιστορίας συχνά στηρίζεται όχι 
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απλώς στο πλεονέκτημα της ύστερης γνώσης αλλά και της 
ύστερης πραγματικότητας. 

Γ. Μικρούδης
Αθήνα, 2018



ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ (1909-1924)

Αύγουστος 1909. Εκδηλώνεται το Κίνημα στο Γουδί από τον 
Στρατιωτικό Σύνδεσμο. Οι βασιλόπαιδες απομακρύνονται 
από το στράτευμα.

Δεκέμβριος 1909.  Έρχεται στην Αθήνα ο Βενιζέλος ύστερα 
από πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Αύγουστος 1910. Ο Βενιζέλος ιδρύει το Κόμμα των Φιλελευ-
θέρων.

Οκτώβριος 1910. Σχηματίζεται η πρώτη κυβέρνηση Βενιζέ-
λου.

Νοέμβριος 1910. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων κερδίζει πα-
νηγυρικά τις εκλογές. 

Ιούνιος 1911. Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο Κωνσταντίνος 
επανέρχεται στο στράτευμα.

Σεπτέμβριος 1912.  Έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η 
Ελλάδα επεκτείνεται εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας σε  Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, νησιά 
του βόρειου Αιγαίου.

Μάρτιος 1913. Δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο βασιλέας Γε-
ώργιος Α΄. Τον διαδέχεται ο υιός του Κωνσταντίνος Α΄.

Ιούνιος 1913.  Έναρξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου. Η Ελλά-
δα επεκτείνεται εις βάρος της Βουλγαρίας σε ανατολική και 
βορειοανατολική Μακεδονία.

Ιούνιος 1914. Δολοφονία του διαδόχου της Αυστροουγγαρίας 
από Σέρβο εθνικιστή. Προετοιμασίες πολέμου. Απέλαση Ελ-
λήνων από Ιωνία, Αιολίδα και Θράκη (Πρώτος Διωγμός).
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Ιούλιος 1914. Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη 
Σερβία.  Έναρξη Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οκτώβριος 1914. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη Βόρειο  Ήπειρο 
«προσωρινά», με την έγκριση της Αντάντ.

Νοέμβριος 1914. Η Τουρκία εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευ-
ρό των Κεντρικών Δυνάμεων (Γερμανία, Αυστροουγγαρία).

Φεβρουάριος 1915. Ο Βενιζέλος παραιτείται, λόγω διαφωνί-
ας του με τον Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή της Ελλάδας 
στον πόλεμο με το πλευρό της Αντάντ. Οι Αγγλογάλλοι 
καταλαμβάνουν de facto Λήμνο,  Ίμβρο και Τένεδο για εν-
δεχόμενη απόβαση στα Δαρδανέλια. 

Μάρτιος 1915. Η Βόρειος  Ήπειρος κηρύσσει την ένωσή της με 
την Ελλάδα. 

Απρίλιος 1915. Αποτυχημένη απόβαση ισχυρών αγγλογαλλι-
κών δυνάμεων στην Καλλίπολη. Η Ιταλία προσχωρεί στην 
Αντάντ. 

Μάιος 1915. Ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές. Ο Κωνσταντί-
νος εμμένει στην ουδετερότητα.

Σεπτέμβριος 1915. Η Βουλγαρία προσχωρεί στις Κεντρικές 
Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτο-
κρατορία). Ο Βενιζέλος παραιτείται εκ νέου. 

Οκτώβριος 1915. Οι Κεντρικές Δυνάμεις καταλαμβάνουν το 
Βελιγράδι. Η Βρετανία προσφέρει στην κυβέρνηση Ζαΐμη 
την Κύπρο για να συμμετάσχει στον πόλεμο. Η πρόταση 
απορρίπτεται.

Δεκέμβριος 1915. Αποχή του Κόμματος των Φιλελευθέρων 
από τις εκλογές. Ο Εθνικός Διχασμός βαθαίνει.

Ιανουάριος 1916. Οι Βρετανοί αποσύρονται οριστικά από τα 
Δαρδανέλια. Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.

Φεβρουάριος 1916. Η εξόριστη σερβική κυβέρνηση και πε-
ρισσότεροι από 150.000 Σέρβοι οπλίτες και πολίτες εγκα-
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θίστανται στην Κέρκυρα. Θα παραμείνουν έως το φθινό-
πωρο του 1918.

Μάιος 1916. Εκούσια παράδοση από την κωνσταντινική κυ-
βέρνηση του οχυρού Ρούπελ στη Βουλγαρία. Βουλγαρική 
προέλαση σε ανατολική Μακεδονία χωρίς αντίσταση. Οι 
Ιταλοί αποβιβάζονται σε Βόρειο  Ήπειρο.

Αύγουστος 1916. Οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν Φλώρινα και 
Καβάλα. 

Σεπτέμβριος 1916. Σχηματίζεται βενιζελική Προσωρινή Κυ-
βέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Προσχωρούν Κρήτη και νησιά 
ανατολικού Αιγαίου.

Οκτώβριος 1916. Ο ιταλικός στρατός προελαύνει σε Βόρειο 
Ήπειρο.

Νοέμβριος 1916. Απόβαση γαλλικών στρατευμάτων στο Φά-
ληρο. Αιματηρές συγκρούσεις με μονάδες βασιλοφρόνων 
Επιστράτων.

Νοέμβριος 1916. Η Αντάντ επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό 
στην Ελλάδα. Πογκρόμ κατά των βενιζελικών. Ανάθεμα 
κατά Βενιζέλου από Ιερά Σύνοδο.

Μάιος 1917. Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν Ιωάννινα και Θεσπρω-
τία και προελαύνουν προς Πρέβεζα.

Ιούνιος 1917. Απομακρύνεται ο Κωνσταντίνος. Ορκίζεται ο 
Αλέξανδρος. Ο Βενιζέλος αναλαμβάνει την πρωθυπουργία. 
«Αναβιώνει» η Βουλή του Μαΐου 1915. Η Ελλάδα κηρύσσει 
τον πόλεμο κατά των Κεντρικών Δυνάμεων.

Σεπτέμβριος 1917. Οι Ιταλοί αποχωρούν από τα Ιωάννινα, 
αλλά παραμένουν στη Βόρειο  Ήπειρο.

Νοέμβριος 1917. Επικράτηση των μπολσεβίκων στη Ρωσία. 
Φεβρουάριος 1918. Η Ρωσία αποσύρεται από την Τραπεζού-

ντα.
Μάρτιος 1918. Υπογράφεται η Συνθήκη Μπρεστ-Λιτόφσκ με-
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ταξύ Γερμανίας και σοβιετικής Ρωσίας. Η τελευταία προ-
βαίνει σε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις (Πολωνία, 
Καρελία, δυτική Ουκρανία, Υπερκαυκασία).

Σεπτέμβριος 1918. Συνθηκολογεί η Βουλγαρία.
Οκτώβριος 1918. Συνθηκολογεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Το θωρηκτό Αβέρωφ εισέρχεται στην υπό συμμαχική κατο-
χή Κωνσταντινούπολη. 

Νοέμβριος 1918. Τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ιανουάριος 1919. Συνδιάσκεψη των νικητριών Δυνάμεων στο 

Παρίσι.
Μάιος 1919. Απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. 

Αιματηρά επεισόδια. Ο ελληνικός στρατός προελαύνει στη 
δυτική Μικρασία. Ο Κεμάλ οργανώνει κίνημα αντίστασης 
στην Ανατολία.

Νοέμβριος 1919. Υπογράφεται η Συνθήκη του Νεϊγύ. Η 
Βουλγαρία παραιτείται υπέρ των προεχουσών Δυνάμεων  
εφ’ όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων επί της Δυτι-
κής Θράκης.

Μάιος 1920. Τα συμμαχικά στρατεύματα αντικαθίστανται από 
ελληνικά στη Δυτική Θράκη.

Ιούλιος 1920. Ο ελληνικός στρατός προελαύνει στη βόρεια 
Μικρά Ασία (Προύσα, Κίο κλπ.). Υπογράφεται η Συνθή-
κη των Σεβρών. Απόπειρα δολοφονίας κατά Βενιζέλου. 
Δολοφονία  Ίωνα Δραγούμη. Πογκρόμ κατά αντιβενιζε-
λικών. 

Αύγουστος 1920. Ο ελληνικός στρατός προελαύνει στην Ανα-
τολική Θράκη.

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1920. Προέλαση των κεμαλικών 
σε Αρμενία και Πόντο. Θάνατος του βασιλέως Αλέξανδρου.

Νοέμβριος 1920. Ο Βενιζέλος ηττάται στις εκλογές. 
Δεκέμβριος 1920. Ο Κωνσταντίνος επιστρέφει στον θρόνο.
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Μάρτιος 1921. Προέλαση ελληνικού στρατού σε Εσκί Σεχίρ 
και Αφιόν Καραχισάρ. Αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ 
ο ρεπουμπλικάνος Ουώρεν Χάρντινγκ, οπαδός του απομο-
νωτισμού της χώρας του στις διεθνείς σχέσεις. 

Ιούλιος 1921. Η Ιταλία αποσύρεται από τη νότια Μικρά Ασία.
Αύγουστος 1921. Αποτυχημένη προέλαση του ελληνικού στρα-

τού προς Σαγγάριο και Άγκυρα. 
Οκτώβριος 1921. Υπογράφεται συνθήκη μεταξύ γαλλικής κυ-

βέρνησης και κεμαλικών. Οι Γάλλοι αποσύρονται από την 
Κιλικία.

Νοέμβριος 1921. Οι προέχουσες Δυνάμεις αποφασίζουν την 
οριστική παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία. 

Μάρτιος 1922. Οι Σύμμαχοι προτείνουν απόσυρση της Ελλά-
δας από Μικρά Ασία και από μέρος της Ανατολικής Θρά-
κης. Η Ελλάδα αποδέχεται κατ’ αρχάς το σχέδιο, αλλά στη 
συνέχεια αυτό ναυαγεί. 

Ιούλιος 1922. Μεταφέρονται μονάδες του ελληνικού στρατού 
από τη Μικρά Ασία στη Θράκη με σκοπό την κατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης. Το σχέδιο εγκαταλείπεται.

Αύγουστος 1922. Σαρωτική αντεπίθεση των κεμαλικών. Το 
μέτωπο καταρρέει μέσα σε λίγες ημέρες.

Σεπτέμβριος 1922. Καταστροφή της Σμύρνης. Εκτεταμένες 
σφαγές αμάχων. Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη Μι-
κρά Ασία. Εκδηλώνεται αντιβασιλικό στρατιωτικό κίνημα. 
Ο Κωνσταντίνος αποχωρεί εκ νέου. Υπογράφεται η Ανακω-
χή των Μουδανιών.

Οκτώβριος 1922. Ο ελληνικός στρατός και ο ελληνικός πλη-
θυσμός εγκαταλείπουν την Ανατολική Θράκη.  Έντονο προ-
σφυγικό πρόβλημα.

Νοέμβριος 1922. Εκτελούνται στο Γουδί έξι επιφανείς αντι-
βενιζελικοί.
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Ιούλιος 1923. Υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάννης μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας. Χερσαίο όριο συμφωνείται ο ποτα-
μός  Έβρος. Ανταλλαγή πληθυσμών.

Δεκέμβριος 1923. Ο Γεώργιος Β΄ αναχωρεί από την Ελλάδα.
Μάρτιος 1924. Ανακηρύσσεται η αβασίλευτη δημοκρατία.
Σεπτέμβριος 1924. Αναχωρούν για την Ελλάδα και οι τελευ-

ταίοι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας.



1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Όλβιος όστις της Ιστορίας
έσχεν μάθησιν,
μήτε πολιτών επί πημοσύνην
μήτ’ εις αδίκους πράξεις ορμών.

Ευριπίδης, Αντιόπη

Η Μικρά Ασία (ή Ελάσσων Ασία) αποτελεί τη δυτικότερη 
προέκταση της Ασίας και το μεγαλύτερο μέρος της σημερι-
νής Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η περιοχή ορίζεται από τη 
Μαύρη Θάλασσα στα βόρεια, τη θάλασσα του Μαρμαρά στα 
βορειοανατολικά, τη Μεσόγειο θάλασσα στα νότια και το Αι-
γαίο πέλαγος στα δυτικά. Παραδοσιακά θεωρείται ότι εκτεί-
νεται στα ανατολικά σε μια γραμμή από τον κόλπο της Αλε-
ξανδρέττας μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, αποτελώντας περίπου 
τα δύο τρίτα του ασιατικού τμήματος της σημερινής Τουρκίας 
[βλ. Χάρτη ν. 1]. Συχνά θεωρείται συνώνυμη όλης της Ασι-
ατικής Τουρκίας και ονομάζεται και «Ανατολία» (στα τουρ-
κικά Anadolu).

Η περιοχή αυτή αποτελεί πεδίο ελληνικού ενδιαφέροντος, 
αφού εκεί κατοικούσε ελληνορθόδοξος πληθυσμός, είτε πλειο-
ψηφικός (στα δυτικά και βόρεια παράλια) είτε μειοψηφικός 
(στην ενδοχώρα και στα νότια παράλια). Με εξαίρεση την 
περιοχή της Κιλικίας, που ανήκε στο Πατριαρχείο Αντιοχεί-
ας,1 η Μικρά Ασία υπήγετο στη δικαιοδοσία του Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου οι μητροπόλεις ασκού-
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σαν όχι μόνο πνευματική αλλά και διοικητική εξουσία επί του 
ποιμνίου. Λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης, ιστορική, 
γλωσσική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα εμφανίζει η περιο-
χή του λεγόμενου «ιστορικού Πόντου», μία έκταση 70.000 
τ.χλμ. περίπου, από τη Σινώπη έως τη Ριζούντα [βλ. Χάρτη 
ν. 2], η οποία συχνά εξετάζεται παράλληλα ή και ξεχωριστά 
από τον λοιπό ελληνισμό. Αντίθετα, λόγοι ιστορικοί και γεω-
πολιτικοί καθιστούν συχνά αναγκαία την παράλληλη εξέταση 
του μικρασιατικού ελληνισμού με αυτόν της Ανατολικής Θρά-
κης και της Κωνσταντινούπολης, η οποία εξάλλου έχει και 
ασιατικό τμήμα (Σκούταρι ή Χρυσούπολη).

Η ελληνική παρουσία στην περιοχή ανάγεται περίπου 
στο 1100 π.Χ., όταν υπό την πίεση των Δωριέων πληθυ-
σμοί από  Ήπειρο και Θεσσαλία εγκαταστάθηκαν στα νησιά 
του Αιγαίου και στις ακτές της Μικράς Ασίας. Από τον 11ο 
αιώνα έως τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. μετανάστευσαν δια-
δοχικά  Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς και σύντομα εγκαθίδρυ-
σαν έναν αξιόλογο πολιτισμό, που θεωρείται από πολλούς ως 
το πρώτο κεφάλαιο του δυτικού πολιτισμού, κυρίως εξαιτίας 
της φιλοσοφικής σκέψης που παρήγαγε.2 Η περιοχή αποτέ-
λεσε πεδίο διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων 
μεταξύ των μεγάλων ελληνικών πόλεων –κυρίως των Αθη-
νών– και των Περσών, υπό την κυριαρχία των οποίων πα-
ρέμεινε (με διαλείμματα) έως την κατάκτησή της από τον 
Μεγάλο Αλέξανδρο (μάχη του Γρανικού, 334 π.Χ.). Οι Σε-
λευκίδες, διάδοχοι του Αλεξάνδρου, δημιούργησαν τα ελλη-
νιστικά βασίλεια του Πόντου, της Βιθυνίας, της Καππαδοκί-
ας, της Περγάμου, της Κιλικίας κλπ., ενώ Κέλτες επιδρομείς 
αυτό της Γαλατίας. Η περίοδος αυτή –ελληνιστική– διακρί-
νεται για τον ειρηνικό γλωσσικό και πολιτιστικό εξελληνισμό 
της περιο χής μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. Ακολουθεί η ρωμαϊ-
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κή εποχή (από το 133 π.Χ.), κατά την οποία όμως το ελλη-
νιστικό πνεύμα παρέμεινε κυρίαρχο. Πέρα από την παρουσία 
συμπαγών ελληνικών πληθυσμών στα παράλια, ήδη από την 
αρχή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. πολλοί γηγενείς κάτοικοι της 
ενδοχώρας είχαν εξελληνιστεί, γλωσσικά και πολιτιστικά.3 

Μετά τη διάσπαση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Μικρά 
Ασία υπήχθη υπό τον έλεγχο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυ-
τοκρατορίας, γνωστής και ως Βυζαντινής,4 αποτελώντας τον 
βασικό της πυλώνα αλλά και πρόσφορο χώρο διάδοσης του 
χριστιανισμού. Οι απλοί κάτοικοι δεν θα υιοθετήσουν ποτέ 
την επίσημη (έως τον 7ο αιώνα μ.Χ.) λατινική γλώσσα, υιο-
θέτησαν ωστόσο το όνομα «Ρωμαίος»,5 η γνωστή παραφθο-
ρά του οποίου («Ρωμιός») χρησιμοποιείτο ευρύτατα έως και 
μερικές δεκαετίες πριν6. Για τους δυτικούς ωστόσο παρέμεναν 
« Έλληνες», προσφώνηση που μπορεί να οδηγούσε ακόμη και 
σε διπλωματικά επεισόδια,* διότι η λέξη « Έλληνας» ταυτι-
ζόταν με τη λέξη «ειδωλολάτρης». «Βλασφημίαν ήκουαν αν 
τους ονόμαζε τις Γραικούς ή  Έλληνας».7 Η Αυτοκρατορία θα 
παρέμενε κατ’ όνομα «Ρωμαϊκή» ως το τέλος. Το ανατολικό 
τμήμα της Μικράς Ασίας αποτέλεσε πεδίο μαχών μεταξύ Βυ-
ζαντινών και Περσών αρχικά και, στη συνέχεια, μεταξύ Βυ-
ζαντινών και Αράβων, ενώ από τον 11ο αιώνα αρχίζει η συ-
στηματική εγκαθίδρυση τουρκικών φύλων, των Σελτζούκων 
στην αρχή και των Οθωμανών αργότερα. 

* Το 968 μ.Χ. δεν έγιναν δεκτοί στην αυτοκρατορική αυλή δυ-
τικοί απεσταλμένοι που έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με επιστο-
λή που απευθυνόταν στον Αυτοκράτορα των Ελλήνων (Runciman, 
Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία, σ. 148). Η ονομασία « Έλλη-
νες» θα αρχίσει να υιοθετείται από Βυζαντινούς κατά τον 15ο αιώνα, 
κυρίως όμως από λόγιους και διανοούμενους (στο ίδιο, σ. 147-150).
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Μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1204) 
σημαντικό τμήμα της δυτικής Μικράς Ασίας περιήλθε στην 
εξουσία της Αυτοκρατορίας της Νικαίας (1204-1261) και 
μετά το 1261 στην ανασυσταθείσα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία. Τον 14ο αιώνα η κυριαρχία των Τούρκων εξαπλώ-
νεται σε όλη σχεδόν τη Μικρά Ασία και το 1390 καταλαμ-
βάνεται το τελευταίο οχυρό των Βυζαντινών, η Φιλαδέλφεια. 
Η δεύτερη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1453) σηματο-
δοτεί και επίσημα τη μετάβαση στην οθωμανική εποχή, αν 
και αυτή είχε ήδη προ πολλού αρχίσει. Μετά από οκτώ έτη 
θα καταλυθεί και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας των Κο-
μνηνών (1204-1461), το τελευταίο απομεινάρι της (μετα)βυ-
ζαντινής παρουσίας στην Ασία.


