
(1922-2022) ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

Ήδη έχουν περάσει εκατό χρόνια από το έτος που
διανύουμε, και από το 1922 που συντελέστηκε η μεγα-
λύτερη συμφορά στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, η
Μικρασιατική καταστροφή! Το πλήγμα που υπέστη ο
Ελληνισμός και η Ρωμιοσύνη, υπήρξε ανεπανόρθωτο!
Πανάρχαιες πατρογονικές εστίες εγκαταλείφθηκαν και οι
κάτοικοί τους πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Η σκέψη
μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες γυρίζει στα μέρη, όπου
χιλιάδες Έλληνες Μικρασιάτες σφαγιάστηκαν μαζί με τους
ποιμένες των, είτε υπέστησαν μαρτυρικό τέλος στα τάγματα
εργασίας ή τις λευκές πορείες προς τον θάνατο από το
κεμαλικό καθεστώς. Άγνωστος επίσης παραμένει ο αριθμός
όσων αναγκάστηκαν να αλλαξοπιστήσουν και να αλλάξουν
ονόματα σε Τουρκικά υπό το κράτος της ψυχολογικής και
υλικής βίας, προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και να
παραμείνουν στις πατρογονικές εστίες, μη έχοντας που
αλλού να μεταβούν.

Και βέβαια ο πόλεμος της Ουκρανίας και οι προσ-
φυγικές  ροές, που σχηματίστηκαν για τις διάφορες χώρες
του κόσμου, μας θυμίζουν έντονα τον ξεριζωμό του
Μικρασιατικού Ελληνισμού. Οι Ουκρανοί μετά το πέρας των
εχθροπραξιών θα επιστρέψουν στις περιουσίες τους και τα
πάτρια εδάφη. Ο Ελληνικός ξεριζωμός όμως ήταν οριστικός,
γιατί τα εδάφη τους, τις περιουσίες τους τα ιερά τους τα
διαφεντεύει ένας βάρβαρος εχθρός που το μόνο που ξέρει
είναι να αφανίζει και να καταστρέφει.



Όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι ήρθαν στην μητέρα Ελ-
λάδα και μεταφύτευσαν την αγάπη για την πατρίδα, την
αλήθεια, την πίστη, την εργασία,την πρόοδο, την ευη-
μερία, τον πολιτισμό, την αγωνιστικότητα και οι κλώνοι τους
ήταν ιδιαίτερα χυμώδεις και ευωδιαστοί! Μας το θυμίζουν
κάθε μέρα με τα έργα τους και τις πράξεις στο διάβα των
100 χρόνων,από εκείνη την αποφράδα χρονιά. Μπόλιασαν
την Ελληνική ύπαιθρο και τις πόλεις  με εκείνη την ανθρω-
πιά, την αρχοντιά, την ταπείνωση, την συγχωρητικότητα,
την νοικοκυροσύνη και την όμορφη ζωή που πάντα διέκρινε
πολιτιστικά τους Μικρασιάτες, πολύ μπροστά από τους
Ελλαδίτες γηγενείς πατριώτες μας!

Την όμορφη ψυχή τους και την ανθρωπιά τους μας την
δείχνει τόσο παραστατικά και εμπεριστατωμένα η τηλεοπτι-
κή σειρά του MEGA με τα τεράστια ποσοστά τηλεθέασης:
<<ο Αγιος Παϊσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό>> Οι
κάτοικοι ενός χωριού της Καππαδοκίας από τα χιλιάδες
χωριά που αναγκαστικά ξεριζώθηκαν το 1924 με την
ανταλλαγή των πληθυσμών, με επικεφαλής ένα σεπτό
γέροντα, που ήταν και πνευματικός πατέρας τους, ο
Αρσένιος, ξεκινούν από τα Φάρασα το χωριό τους, για τις
ακτές του Αιγαίου σε ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή,αφήνοντας
πίσω το βιό τους. Mε μοναδικά εφόδια τα προς το ζην και
την μόνη περιουσία τους δύο μεγάλες εικόνες του Χριστού
και της Παναγίας που μετά από πολυήμερη κοπιαστικά
πορεία αγόγγυστα κουβαλούσαν στους ώμους των, που για
αυτούς ήταν μια πράξη ανάβασης ψυχής σε ένα ύψωμα
σαν τον Γολγοθά που κάνει το φορτίο πιο ανάλαφρο, όταν
ξέρεις τι θα συναντήσεις στην κορυφή του! Όλοι αυτοί οι
πρόσφυγες φορτωμένοι μέσα στα καράβια σαν ζώα,έχοντας
σαν παρηγοριά την αρρώστια, την πείνα, τις ψείρες και τις



κακουχίες εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας
και την μπόλιασαν με την αγάπη τους, την εργασία τους και
την πίστη τους. Δημιουργώντας νέα χωριά και νέες πόλεις,
που τις λάμπρυναν με το παρθένο άρωμα της ανατολής και
την προκοπή που έφεραν από τις  αλησμόνητες πατρίδες!
Μέσα σε όλα αυτά θα υπάρχουν πάντα και οι επαγγελμα-
τίες αυτόκλητοι κριτικοί, που απαξιώνουν το σχετικό έργο
και εκφράζονται υποτιμητικά. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που
ξερίζωσαν με τα ίδια τους τα χέρια, την πίστη στο Θεό και τα
Άγια των Άγίων που διδάχθηκαν από τους προπάτορές
τους. Είναι οι γνωστοί <<καλαμαράδες>> που έμαθαν
κάποια γράμματα στον δρόμο και άφησαν τον ορθολογισμό
να τους οδηγήσει στον μηδενισμό. ο Πατροκοσμάς τα είχε
προβλέψει πριν 250 χρόνια όλα αυτά λέγοντας ότι: <<το
κακό θα έρθει από τους γραμματιζούμενους που δεν
έχουν πίστη στο Θεό>>και το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό
το κακό που ροκανίζει σιγά-σιγά την παραδοσιακή Ελλάδα,
για να την εξαφανίσει…

Eυτυχώς που υπάρχουν τα ανά την Ελλάδα προσφυ-
γικά  σωματεία, που με τις ετήσιες εκδηλώσεις, τα πολιτιστι-
κά δρώμενα, τα ιστορικά κειμήλια - εκθέματα, ως και τις
βιβλιοθήκες, ως φθεγγόμενοι φάροι, αποτελούν αμύθητους
θησαυρούς και ανεκτίμητης αξίας θυμητάρια των προγόνων
μας, που έζησαν,πρόκοψαν και έδωσαν ζωή και πολιτισμό
στα αγιοτόκα αυτά χώματα της Μικράς Ασίας!

Άξια επίσκεψης είναι τα μουσεία της Ε.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
που είναι μια ολοζώντανη Σμύρνη στην καρδιά της Ν.
Σμύρνης. Η επίσκεψης όλων των Ελλήνων και ειδικά της
νεολαίας επιβάλλεται. Είναι όνειρο ζωής, αγγίζεται η ιστορία
τόσο παραστατικά. Σε μεταφέρει σε άλλους κόσμους,
Ελληνικούς, μεθυστικούς, φανταστικούς! Τα αναρίθμητα



κειμήλια των πέντε Μουσείων της Εστίας είναι μοναδικά.
Αν σταθείς μπροστά στις προθήκες με τις ενδυμασίες, δεν
μπορεί να μην δακρύσεις, δεν μπορείς να μην συγκινηθείς!
Κάθε επίσκεψη σε αυτά είναι ένα βάπτισμα στις μνήμες του
παρελθόντος που μας κοιτάζει κατάματα.
Και πάντα θα διερωτόμαστε, πως χάσαμε αυτά τα μέρη;
Πως με δικό μας στρατιωτικό αυτοχειριασμό στην
Μικρασιατική εκστρατεία έγινε η εκδικητική και ανελέητη
<<τσάπα>>στα χέρια των Νεό-Τουρκων του Κεμάλ
Ατατούρκ, που ξερίζωσε αδίστακτα τον αρχέγονο και βαθειά
ριζωμένο στα εδάφη της Ιωνίας Μικρασιατικό Ελληνισμό,
που είχε ένα ζηλευτό πολιτισμό, εντελώς ασύμβατο με τα
απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους
εγκληματίες: Τσέτες και Νεό-Τουρκους! Και βέβαια αν
πιστέψουμε τις δοξασίες ότι:<<Πάλι με χρόνια  με καιρούς,
πάλι δικά μας θάναι>> ποτέ δεν θα βρούμε τις αλησμό-
νητες πατρίδες, των αυτόχθονων καλλιεργητών εκείνου
του ανεπανάληπτου πολιτισμού, όπως ήταν τότε, γιατί
δεν θα υπάρχουν πια. Θα έχει χαθεί το αρχικό παρθένο
άρωμά τους! Θα έχει αλλάξει. Θα έχει μεταλακτεί από το
πέρασμα τόσων χρόνων και την καταστροφική Τουρκι-
κή μανία της αρπαγής και της καταστροφής!

Έτσι σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, δεν μπορέσα-
με να διαφυλάξουμε εκείνα που μας ανήκαν. Έστω και αν η
πισώπλατη μαχαιριά από την ενάμιση χρόνο φιλία και
συμμαχία με τους: Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς ήταν
γεγονός, καθότι με την συνθήκη των Σεβρών το 1919 μας
προέτρεψαν να αποβιβαστούμε στην Σμύρνη και να
πάρουμε τα εδάφη που μας ανήκαν.΄Ενα χρόνο μετά στις
εκλογές της 20/11/1920 που οδήγησε στην πτώση του
Βενιζέλου και την επαναφορά του Γερμανόφιλου Κωνστα-



ντίνου, μας δήλωσαν ότι είναι απέναντι μας. Και η
υποκρισία των συμμάχων,που δεν φρόντισαν να τηρηθούν
ούτε τα προσχήματα. Τους ενόχλησε η επαναφορά του
Κωνσταντίνου και όχι η συμμαχία των Τούρκων με τους
Γερμανούς κατά τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο στον οποίο
τόσες απώλειες είχαν οι πρώην σύμμαχοί μας, που
έσπευσαν αμέσως να συμμαχήσουν με τους πρώην
εχθρούς τους Τούρκους!
Kαι το πολύ μεγάλο παράδοξο που αποσιωπάται από την
επίσημη Ελληνική ιστορία: <<Στη συνθήκη των Σεβρών
υπήρχε το άρθρο  72 που έλεγε ότι: η Ελληνική
κυβέρνηση (του Βενιζέλου) τότε δύναται να επιβραδύνη
τας εκλογάς κατά τον αναγκαιούντα χρόνον, δια την
επάνοδον των κατοίκων οίτινες έχουσι τυχόν εκδιωχθή
υπό των Οθωμανικών Αρχών, ουχί όμως και πέραν του
έτους  ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συνθήκης>>
Δηλαδή ούτε λίγο, ούτε πολύ οι εκλογές αντί τον Νοέμβριο
του 1919 μπορούσαν να γίνουν το θέρος του 1921. Ποια
λοιπόν ήταν η σπουδή του Βενιζέλου να κάνει εκλογές, την
στιγμή που διεξάγονταν επιχειρήσεις και το διεθνές κλίμα
ήταν εναντίον μας; Το μέγα λάθος του Βενιζέλου. Από τις
εκλογές και μετά άρχισε ουσιαστικά η καταστροφή του
μετώπου και η τραγωδία της Μ. Ασίας!
Και τα αποτελέσματα της προδοσίας των συμμάχων είναι
γνωστά. Και πάλι μπορούσαμε να αντιπαρέλθουμε αυτή την
προδοσία, αν δεν κάναμε την προέλαση στο Σαγγάριο και
την Αλμυρά έρημο, όνειρο θερινής νυκτός της νέας κυβέρ-
νησης και οχυρωνόμαστε στην ενδοχώρα της Σμύρνης και
δεν αλλάζαμε Βενιζελικούς έμπειρους μπαρουτοκαπνισμέ-
νους αξιωματικούς της μάχης με επιτελικούς καλαμαράδες
των γραφείων και σε δεύτερο αργότερα στάδιο και μόλις το



επέτρεπαν οι συνθήκες και οι διεθνείς συσχετισμοί  να
προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα κατάληψης εδαφών,
όπως ορθά είχε προβλέψει ο επιτελάρχης Ιωάν. Μεταξάς!
Σήμερα τα μέρη αυτά θα ήταν Ελληνικά! Έτσι ο
Ελληνικός στρατός έγινε φιλέτο στο πιάτο του Κεμάλ
Ατατούρκ.

Η συνέπεια της ήττας ήταν: οι Τσέτες(Cete: Συμ-
μορίες  μουσουλμάνων ατάκτων ληστών που αποτελούνταν
από Τούρκους,Τσετσένους και εκτουρκισμένους Κούρδους,
στρατολογημένοι και εξοπλισμένοι από τα τοπικά τμήματα
των Νεοτούρκων, υπεύθυνοι για αμέτρητες βιαιοπραγίες,
βιασμούς και δολοφονίες αμάχων,για λεηλασίες και
πλιάτσικο που πραγματοποιούσαν σε συνεργασία με την
Τουρκική Χωροφυλακή ή υπό την ανοχή της). Έχοντας το
μένος των νικητών, που θα ζουν στη οσμή των πτωμάτων,
στράφηκαν πρώτιστα κατά της Εκκλησίας, που υπήρξε στη
διάρκεια των πέτρινων καιρών το στήριγμα και η τροφός
του Γένους. Εκατοντάδες ναοί καταστράφηκαν, μετατράπη-
καν σε τζαμιά, σε αποθήκες και στάβλους, ενώ οι ιερείς
βρήκαν μαρτυρικό θάνατο μαζί με το ποίμνιό τους, είτε το
ακολούθησαν στο δρόμο της προσφυγιάς. Ξεχωρίζουν
ανάμεσά τους οι Μητροπολίτες Σμύρνης Χρυσόστομος,
Μοσχονησίων Αμβρόσιος, Κυδωνιών Γρηγόριος, Ικονίου
Προκόπιος και ο τιτουλάριος Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος.
Οι τρεις τελευταίοι θάφτηκαν ζωντανοί! Σε 9.000 ανέρχεται ο
αριθμός των ιερέων που εφονεύθησαν με ιδιαίτερο μένος
από τους Τσέτες!

Με γλαφυρούς στίχους ο Οδ. Ελύτης στο Άξιον εστί
σκιαγραφεί για όλους τους χιλιάδες μάρτυρες της πίστεως
γνωστούς και άγνωστους που έχασαν τη ζωή τους τότε,
αλλά και σε αυτούς τους λίγους που οδήγησαν το ποίμνιό



τους στις νέες πατρίδες και το στήριξαν να σταθεί όρθιο
μέσα στα ερείπια:

Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα
μες στις πέτρες άνθισα και μεγάλωσα
των φονιάδων το αίμα με φως
ξεπληρώνω
μακρινή Μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο….

Σε 1,5 εκατομμύριο ανέρχονται οι πρόσφυγες της μικρα
σιατικής γης που αναζήτησαν σωτηρία καταφεύγοντας στην
μητέρα Ελλάδα, την οποία τόσο αγάπησαν και τόσο
λάτρεψαν για αιώνες. Και ενώ το όνειρο των Μικρασιατών
ήταν να δουν την Ελλάδα να έρχεται κοντά τους έζησαν το
1922 τον εφιάλτη της προσφυγιάς. Υποχρεώθηκαν να
αποχωριστούν τη γη που την πότισαν με το αίμα και τον
ιδρώτα τους. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για πάντα και
οριστικά το αποτέλεσμα των κόπων και των μόχθων τους,
τα ιερά τους και τα μνημεία των προγόνων τους!
Οι εικόνες της προσφυγιάς είναι για να θυμίζουν στις γενιές
των Ελλήνων ότι ο Ελληνισμός μέχρι το 1922 απλωνόταν
και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Και εκεί στις αμμουδιές του
Ομήρου γεννήθηκε η επική και λυρική ποίηση!
Εκεί στα ακρογιάλια της Μικρασίας για πρώτη φορά ο
άνθρωπος έπλασε τη φιλοσοφία!
Εκεί στις πανέμορφες πολιτείες της Ιωνίας και της Αιολίας ο
Έλληνας τεχνίτης έφτιαξε τον περίλαμπρο Ιωνικό ρυθμό!
Εκεί στην μυστικιστική ανατολή τοποθετούνται οι επτά
αστέρες της Αποκαλύψεως!
Εκεί στα Αγιοτόκα χώματα γεννήθηκαν ο Σεφέρης, ο Βε-
νέζης, ο Μυριβήλης, η Διδώ Σωτηρίου, ο Ωνάσης και τόσοι
άλλοι ποιητές και Άγιοι που λάμπρυναν τον νεοελληνικό



πολιτισμό, την εκκλησία, αλλά και στέριωσαν την Ελληνική
οικονομία!

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ύστερα από την καθιέρωση μνήμης στη βουλή των
Ελλήνων το 1994, η 19η Μαϊου γιορτάζεται η επέτειος της
Γενοκτονίας των Ποντίων και του Ποντιακού Ελληνισμού.

Αν και υπάρχουν χιλιάδες ντοκουμέντα και αποδείξεις,
ότι τότε έγινε γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου
κάποιοι και μάλιστα επίσημοι εκπρόσωποι κρατών, όπως ο
Ειρηναίος, Πατριάρχης Μόσχας, που από  αγνωσία μας
λέγει: ότι έγινε απλώς εθνοκάθαρση και δεν έσφαξαν οι
Τούρκοι, Χριστιανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή ότι έγινε αναί-
μακτη εκτόπιση ή απομάκρυνση αλλοεθνών πληθυσμών
από μία χώρα που θέλει να διατηρήσει την φυλετική καθα-
ρότητα και όχι <<γενοκτονία>>, που δια της βίας πεντακό-
σιες χιλιάδες Ποντίων πέρασαν από το λεπίδι των Νεο-
τούρκων του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Πατριάρχης Μόσχας
μάλιστα θέλει να γίνει και Πατριάρχης όλων των Χριστιανών
διαδέχοντας τον Βαρθολομαίο. Τέτοιες μάλιστα ιδέες είχε και
ο έτερος εθνομηδενιστής και ηθικός αυτουργός αυτής της
ιδέας, πρώην υπουργός Απαιδευσίας του Σύριζα!

Σε αυτούς που μπορούν να γνωρίζουν και θέλουν να
μάθουν την αλήθεια, ο νεκροθάφτης και οργανωτής της
εξαφάνισης των Ελλήνων της Μ. Ασίας με τις χιλιάδες των
νεκρών Ελλήνων και Αρμενίων ήταν ο πολύς Γερμανός
Αρχιστράτηγος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων: ΛΙΜΑΝ
ΦΟΝ ΣΑΝΤΕΡΣ. Ότι υπήρξε ο Χίτλερ για τους Εβραίους,
ήταν και αυτό το λιμάδι (ΛΙΜΑΝ),για τους Πόντιους και τους
Έλληνες της Μ. Ασίας. Εκπόνησε μάλιστα και σχέδιο βάσει
της κοντόφθαλμης πολιτικής που διέπη πάντα την Γερμανία
με την Ελλάδα από την εποχή του Κάϊζερ! Το σχέδιο αυτό



προέβλεπε ότι: <<Για να επιβιώσει η Τουρκία από την
πανσπερμία των εθνοτήτων που την περιέβαλαν,
έπρεπε από το σχετικό ψηφιδωτό, να αφαιρέσει τις
ψηφίδες εκείνες που δημιουργούσαν παραφωνία>>.
Και βέβαια μόνο με κοφτερά αντικείμενα μπορούσαν να
αφαιρεθούν οι ψηφίδες Αρμενίων και Ελλήνων. Ξεκίνησαν
μάλιστα το 1915 με τους Αρμενίους, εκατομμύρια των
οποίων πέρασαν από σταύρωση, κρεμάλες,ομαδικούς
τάφους και εξαφανίσεις. Για να συνεχίσουν αμέσως μετά με
τους Έλληνες του Πόντου με επικεφαλής τους στρατηγούς:
Εμβέρ και Ταλάτ. Αφού κατέσφαξαν όλους τους άρρενες
από 16- 60 ετών, τους υπόλοιπους πληθυσμούς μέσω των
αμελέ ταμπουρού(τάγματα εργασίας), τους εξαφάνισαν σε
πολυήμερες καταναγκαστικές πορείες στις γύρω ορεινές
περιοχές. Μόνο στη περιοχή της Τραπεζούντας που ήταν
υπό την προσωρινή κυριαρχία των Ρώσων επέζησαν
κάποιοι πληθυσμοί που αργότερα εκτοπίστηκαν στη
περιοχή του Καυκάσου, ή επαναπατρίστηκαν στη Ελλάδα
το 1993 μετά την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος!

Όλοι λοιπόν αυτοί οι εθνομηδενιστές κουλτουριάρηδες
δήθεν Έλληνες που λειτουργούν ως γύπες της ιστορίας
τρώγοντας μέσα από τις σχισμένες σελίδες της τις σάρκες
των σφαγιασθέντων από τους Τούρκους αδελφών μας
Ποντίων, καλά θα κάνουν να λουφάξουν, ή να εξαφανιστούν
και οι αντεθνικές σκέψεις που κάνουν, να γίνουν ευλαβικό
προσκύνημα στην μνήμη και το μαρτύριο των Ποντίων
Ελλήνων! Και όχι να αλλάζουν την ύλη στα βιβλία της
ιστορίας μας, με εντολή των φωστήρων της Ε.Ε. για μια
ανύπαρκτη Ελληνοτουρκική φιλία, που πηγαίνει να στηθεί
με το ζώρη πάνω στα μνήματα των χιλιάδων σφαγιασθέ-
ντων Ελλήνων επί 400 χρόνια σκλαβιάς!  Όσο για τους



Τούρκους και τους φίλους τους Γερμανούς που τους
συνδέουν συγγενικοί γενετικοί θεσμοί των Τουράν, καλά θα
κάνουν να αλλάξουν μυαλά για να μην τους προβάλλει η
ιστορία:<<ως βαρβάρους και αιμοδιψείς>>.

Αν και το 2022 κλείνουν 100 χρόνια από την απαρχή
του οριστικού ξεριζώματος του Ελληνισμού από τα πάτρια
εδάφη του, στα μέσα του 20ού αιώνα αμφισβητήθηκε από
τους Τούρκους η ελληνική πατρότητα των εδαφών της Μ.
Ασίας. Έτσι ως μπαμπέσηδες οι Τούρκοι άρχισαν να
ξηλώνουν όλες τις παλιές πολιτισμικές παραδόσεις,
επιδιώκοντας  μια τεχνητή κατασκευή ιστορικών θεωριών
για να δημιουργήσουν κεμαλικές ιστορικές θεωρίες, με την
γνωστή ανατολίτικη πονηριά. Δημιούργησαν μάλιστα και
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και την Τουρκική Ιστορική
εταιρεία. Αφού ισχυρίζονται ότι ανήκουν στους Άριους λαούς
της Μ. Ασίας, χωρίς ντροπή ισχυρίζονται ότι οι Πελασγοί, οι
Μίνωες της Κρήτης και οι Μυκηναίοι είναι πρόγονοι των
σημερινών Τούρκων. Όπως και οι Ίωνες φιλόσοφοι και ο
Όμηρος(Ομέρ)κατά τους Τούρκους, ήταν τέκνα τουρκικών
φυλών.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι θεωρίες αυτές έχουν
ξεθωριάσει, ο Κεμάλ Ατατούρκ τότε είχε την αντίληψη ότι η
ιστορία είναι ένα ισχυρό όπλο, που έπρεπε να διαμορφωθεί
σύμφωνα με τις τότε σύγχρονες ανάγκες του Έθνους του
και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα, κάνοντας προπαγάνδα στα
ξένα και Ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά και οι σύγχρονοι
Τούρκοι δαπανώντας τεράστια ποσά στα Ελληνικά κανάλια
με τις Τουρκικές σειρές και τα διάφορα ιδρύματα μέσω MKO
και πολιτιστικών συλλόγων του Υπουργείου Εξωτερικών της
Τουρκίας, το μακρύ χέρι της Μ.Ι.Τ.(Milli Instihbarat Teskilat)
(μυστική υπηρεσία πληροφοριών),προσπαθούν να βρούν



μιμητές στις επιδιώξεις τους, με μονόπλευρες αλλαγές στα
Ελληνικά μόνο βιβλία της ιστορίας, ότι δήθεν οι Τούρκοι
είναι ειρηνικός λαός κλπ. Βλέπε Ρεπούση με τον
συνωστισμό στην Σμύρνη το 1922 που πήγαινε ο κόσμος
για διακοπές και όχι απειλούμενος από τους Τσέτες του
Νουρεντίν Πασά με σφαγή, όπως και έγινε!

Οι Τούρκοι ένας λαός εθισμένος στο έγκλημα, που δεν
έχει ιστορία, αλλά ποινικό μητρώο, θέλει πολύ μεγάλη
προσοχή από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία μας, αν θέλου-
με να επιζήσουμε στο διάβα των αιώνων.Πρέπει κάποτε να
καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φιλίες και συμμαχίες, αλλά
ψυχρά συμφέροντα. Ας μετατρέψουμε το συμφέρον των
δήθεν συμμάχων σε ωφέλειά μας! Το τρίπτυχο είναι: Ισχυρά
οικονομία, ισχυρός στρατός, ευέλικτη αποτελεσματική
εθνοκεντρική διπλωματία και αποφασιστικότητα του λαού!
<<Αν λαχταράς την λευτεριά σε ξένους μην ελπίζεις.
Παρ΄την ο ίδιος αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις>>.
μας λέει χαρακτηριστικά ο Ν. Καζαντζάκης! Για να θυμιθού-
με και τον προπάππο μας Θουκυδίδη να μας λέγει:<< οι
ισχυροί προχωρούν μέχρι εκεί που τους επιτρέπει η
δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν μέχρι εκεί
που τους επιβάλλει η αδυναμία  τους>>. Ας προσπαθή-
σουμε να γίνουμε ισχυροί, στο χέρι μας είναι. Τώρα
τελευταία μάλιστα έχει αποδειχθεί μέσω DNA ότι ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό των Τούρκων έχει Ελληνική καταγωγή! Οι
εξισλαμισμοί και οι αλλαγή των ονομάτων χιλιάδων
Ελληνοπαίδων που αρπάγησαν κατά την Μικρασιατική
καταστροφή μετά την σφαγή των γονέων τους και αφού
έχασαν την Ελληνική ιθαγένεια, οι απόγονοι αυτών
συνθέτουν την σημερινή Ελίτ της Τουρκίας. Θα πρέπει
να μας κάνει πιο προσεκτικούς και αποφασιστικούς και να



προασπίζουμε τον Ελληνισμό σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου δυναμικά όταν απειλείται! Όχι άλλες τραγωδίες,
στην Κύπρο, την Μικρασία, την Κωνστ/λη και όπου υπάρχει
Ελληνισμός. Ευχές και το δεν συνάδει με το διεθνές
δίκαιο, χορτάσαμε, πράξεις θέλουμε! << το σόφρων του
ανάνδρου πρόσχημα εστί>>,η σύνεση είναι η δικαιολογία
του δειλού, μας έλεγε κάποτε ο Θουκυδίδης! Ο επίσημος
εκπρόσωπος της Αναθεωρητικής Τουρκίας και υπουργός
Εξωτερικών Κούρδος την καταγωγή κ. Τσαβούσογλου είπε
για την πατρίδα μας πρόσφατα, ότι: <<Η Ελλάδα είναι ένα
μη βιώσιμο Κράτος>>.Άρα συμμαχούμε με το Πακιστάν
και δημιουργούμε πάλι την κραταιά Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία! Μένει όμως σε μας να αποδείξουμε το αντίθετο και να
διώξουμε οριστικά τους ανιστόρητους και παράνομους
εγκληματίες από τα μέρη αυτά που τα λυμαίνονται και τα
μολύνουν για 570 χρόνια με τις τόσες εκατόμβες Ελλήνων
νεκρών και τα τόσα προβλήματα που δημιουργούν  στην
ύπαρξη μας, με την <<Γαλάζια πατρίδα τους>> και να
ξαναφτιάξουμε την Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και
των πέντε θαλασσών. Στο χέρι μας είναι. Η ευκαιρία θα
δοθεί! Υπομονή και  προετοιμασία της χώρας χρειάζεται! Το
οφείλουμε στα εκατομμύρια των νεκρών μας!

Προ των βουλιμικών διαθέσεων της γείτονος, εμείς
καταφεύγουμε σε ζημιογόνες εθνικές επιλογές, που μας
κάνουν να νιώθουμε στατικοί και άπραγοι στο ύψιστο
καθήκον μας: Την υπεράσπιση της πατρίδας μέχρις
εσχάτων! Η Χάγη δεν είναι η λύση που συναινούν οι
σύγχρονοι πολιτικοί μας. Εκεί έχουν τον λόγο οι πάτρωνες
της χώρας μας και ποτέ δεν θα βρούμε τα δίκαιά μας!
Επειδή όπου κοιτάξουμε η Ελλάδα μας πληγώνει. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες πολιτικοί, ως πρωθυ-



ποργοί ποτέ δεν ύψωσαν ανάστημα ανάλογο με τη
μεγαλοσύνη και την ιστορία της, παρά φρόντισαν με τις
<<ραγιαδίστικες>> πολιτικές τους, να την έχουν οι σύμ-
μαχοί της περιθωριοποιημένη και υποτιμημένη σαν
σύγχρονη <<Ψωροκώσταινα>> σύμβολο εξαθλίωσης και
προσφοράς χωρίς ανταπόδοση! Έτσι κατάφεραν να την
εντάξουν στις σχέσεις της με τα άλλα κράτη, στην κατηγορία
των ανίσχυρων χωρών που <<δίνουν>> μονίμως εθνική
κυριαρχία στους ισχυρούς οι οποίοι για τον λόγο αυτό, την
εκλαμβάνουν ως ΔΕΔΟΜΕΝΗ! Έχει τέλος πάντων σταμα-
τημό η κατρακύλα της ποδηγέτησης της Ελλάδας έξωθεν;
Είναι καιρός στην πορεία της χώρας μας προς τον σύγχρο-
νο Γολγοθά της, να γίνουμε αγωνιστικοί και ενεργητικοί!
Και για να γίνουν όλα αυτά, απαιτείται να βρεθεί ένας:
Περικλής που θα διαθέτει τη δημοκρατικότητα  του
αρχαίου Αθηναίου πολιτικού, τη στρατιωτική ευφυία και
διορατικότητα του Ιωάννη Μεταξά και την διπλωματική
ικανότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου!
Ο Άγιος Παίσιος στις διδαχές του αναφέρει ότι:<<Έχει
γεννηθεί ο ηγέτης, που θα λαμπρύνει την Ελλάδα, απλά
χρειάζεται να τον παρουσιάσει ο Θεός>> Γένοιτο!
Mεγάλο πόνο και νοσταλγία, μας φέρνουν στη μνήμη μας οι
στοίχοι  του Γιώργου Σαγιά, σ΄έναν ύμνο στη Μικρασία που
μελοποίησε ο Φώτης Μήλιου:
<<Μικρασία, Μικρασία μάννα γή, εμείς δεν σε  ξεχνάμε,
πάντα θ΄αγωνιζόμαστε λεύτερη να σε δούμε.
Χαμένη δεν λογίζεσαι, ούτε λησμονημένη.
Τώρα κι αν είσ΄αλύτρωτη, σύντομα λυτρωμένη.
Μικρασία, Μικρασία γη Ελληνική,
πάλι θα ξανάρθουμε και θα τρέμει η γη.
Μικρασία, Μικρασία των προγόνων τόπος,



Πάλι να λευτερωθείς, θα βρεθεί ο τρόπος.
Μαίανδροι απ΄τα σπλάχνα σου, γεννάει η γη Ελλάδα,
κι οι εκκλησιές οι ορθόδοξες, είναι άσβεστη  λαμπάδα.
Μικροί μεγάλοι τραγουδούν, γελάνε πια δεν κλαίνε,
πως για πάντα Ίωνες στα Ελληνικά το λένε!
Μικρασία, Μκρασία γη Ελληνική, εμείς δεν σε
ξεχνάμε!>>
Η Μικρασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντι-
νούπολη, η Σμύρνη, η Καππαδοκία με τα χιλιάδες σπίτια
που έρημα και κενά χάσκουν μισογκρεμισμένα στο διάβα
των εκατό χρόνων και περιμένουν τους απογόνους των
Μικρασιατών της τρίτης και τέταρτης γενιάς την καταγωγή,
από όλο τον κόσμο να τα κληρονομήσουν.Να λειτουργή-
σουν πάλι και να αναστηλωθούν τα σήμαντρα των
εκκλησιών και τα μεγάλα της ειρήνης έργα, όπως τα
δημιούργησαν οι Μικρασιάτες και να μυρίσουν με άρωμα
Ελληνικό και προκοπή οι πόλεις και τα χωριά. Δεν θα
πάψουν ποτέ να είναι οι αλησμόνητες πατρίδες των
Νεοελλήνων Μικρασιατών την καταγωγή! Το παρελθόν θα
είναι πάντα κοφτερό. Φωτεινός φάρος και δίαυλος για όλα
τα μελλούμενα. Έστω και αν σε αυτά τα αγιοτόκα  χώματα
της Μικρασίας που μόνοι μας αυτοκτονήσαμε, ή προδοθή-
καμε από τις ηγεσίες μας και τους  δήθεν συμμάχους  και
χύθηκαν ποταμοί αίματος και δακρύων και που γράφτηκαν
χιλιάδες τόμοι βιβλίων και τραγούδια και χάθηκαν
περιουσίες και περιουσίες και ένας μεγάλος πολιτισμός.
Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ,όρθιοι, με τα  αντανακλαστικά
μας σε εγρήγορση, να μαθαίνουμε, να νιώθουμε και να
ζούμε την αληθινή μέθεξη της νοσταλγίας, πάντα ελπί-
ζοντας!



Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας γέννησε Έλληνες. Να
δεχτούμε χωρίς βαρυγκόμια τη βαριά και μοναδική μοίρα
της φυλής μας! Παίρνω στη χούφτα μια χεριά βρεγμένα
φύκια και τα φιλώ. Μάνα Ελλάδα στα χέρια μου καίει το
αλμυρό σου φιλί! Μεγάλη.Τρισμέγαλη. Μάνα Μικρά Ασία! Ο
Χρυσόστομος δεν πέθανε. Η ψυχή του βρίσκεται ανάμεσά
μας και μας κράζει με τα πατρικά του λόγια: <<παιδιά μου,
χαρά μου!...>>

Μάϊος  2022.   Ιωάννης Καλάκος


