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Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) 

100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Κοινοβούλια όλου του κόσμου που συμμετέχουν Βουλευτές 
ελληνικής καταγωγής και της Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς του Εθνικού μας Κοινοβουλίου, 
αισθάνομαι πραγματικά ιδιαίτερη την τιμή της συμμετοχής μου στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Θεσσαλονίκης, με την παρουσία Ελλήνων Βουλευτών από όλα τα μέρη του κόσμου, σε 
μια συζήτηση στην οποία θυμόμαστε την τραγωδία που έλαβε που έλαβε χώρα πριν 100 χρόνια στην 
ευρύτερη περιοχή, τον ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού, την Γενοκτονία του Ελληνισμού της 
Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης. 

Έχουν μιλήσει εκτενώς οι προλαλήσαντες για τα συγκεκριμένα στοιχεία της της Γενοκτονίας. Θα 
ήθελα να πω μόνο δύο πράγματα από πλευράς μου επ’ αυτού. Να τονίσω την ανάγκη να συντονίσουμε 
τη δράση μας, ώστε να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία που διέπραξε η Τουρκία και η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, νωρίτερα, στα χρόνια αυτά. Μία γενοκτονία που αφορούσε, όχι μόνο τον Ελληνισμό, 
αλλά γενικότερα τους χριστιανούς της Ανατολής, όπως ορθώς επισημάνθηκε νωρίτερα. Αυτό είναι ένα 
το σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. 

Το δεύτερο σημείο είναι, ότι είναι ίσως χαρακτηριστικό η ιδιοπροσωπία του Ελληνισμού, ότι 
αυτό το τραγικό γεγονός, το τραγικότερο ίσως της σύγχρονης ιστορίας μας, το μετέτρεψαν οι Έλληνες 
σε θεμέλιο του νέου ελληνικού κράτους. Γιατί η Ελλάδα, όπως τη γνωρίζουμε, δεν θα υπήρχε χωρίς τον 
Μικρασιατικό Ελληνισμό, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα από τη Θράκη ως την Κρήτη και τα 
Δωδεκάνησα ως την Ήπειρο στο να δημιουργηθεί η Ελλάδα, που σήμερα γνωρίζουμε. Συνεισέφερε 
ακόμα και στο να δημιουργηθεί και η ισχυρή παρουσία του Ελληνισμού εκτός των συνόρων της 
Ελλάδος, μια που οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της 
Κωνσταντινούπολης, έχουν τόσο ζωντανή παρουσία παντού στον κόσμο. 

Ας κρατήσουμε, λοιπόν, αυτή τη μεγάλη δύναμη του Ελληνισμού, που την τραγωδία τη 
μετέτρεψε πριν από 100 χρόνια σε θεμέλιο ενός νέου οικοδομήματος. Τα έφερε έτσι η ζωή, ώστε 
σήμερα, φέτος, η χρονιά που θυμόμαστε αυτή την τραγωδία, ο κόσμος και η ευρύτερη περιοχή μας ζει 
μια άλλη τραγωδία αυτή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μιας εισβολής που παραβιάζει κάθε 
έννοια διεθνούς δικαίου και κάθε έννοια νομιμότητας, αλλά και κάθε ανθρώπινης αίσθησης του 
δικαίου. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής, ειδικά σήμερα, τώρα που μιλάμε πολιορκούνται, 
βομβαρδίζονται, άνθρωποι παντού στην Ουκρανία. Εμάς μας ενδιαφέρει και ένα παραπάνω ότι 
βομβαρδίζεται, πολιορκείται ο Ελληνισμός στην Αζοφική, στη Μαριούπολη, στην Οδησσό και όπου 
σήμερα μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία. Ασφαλώς, ενδιαφερόμαστε για όλους τους ανθρώπους το 
ίδιο, αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την ιστορική συγκυρία, που στα 100 χρόνια της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, τα γεγονότα έρχονται να μας θυμίσουν ότι ο κόσμος δεν αλλάζει, όπως 
θα θέλαμε να αλλάξει και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επαγρυπνούμε, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
για όλα, αν θέλουμε, να διαφυλάξουμε την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. 



Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, να πω δυο λόγια για τις δυνατότητες που 
έχουμε να διευρύνουμε την επιρροή μας και πέραν του χώρου που σήμερα καλύπτει η Παγκόσμια 
Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.). 

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον κ. Σάββα Αναστασιάδη, καλέσαμε πρόσφατα στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, εκπροσώπους Σωματείων Ελληνικών και 
Ρωμαϊκών, έτσι ονομάζονται από τη Συρία και τον Λίβανο. Στη Συρία και στο Λίβανο, έχουμε μια 
ξεχασμένη οικογένεια. Καταρχάς, έχουμε εκεί ανθρώπους, οι οποίοι είναι απόγονοι Μικρασιατών. Οι 
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία δεν έφυγαν όλοι προς δυσμάς, όπως έφυγαν οι πολλοί, κάποιοι έφυγαν 
προς Νότο. Σήμερα στη Βηρυτό, υπάρχουν περί τις 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι απόγονοι 
Μικρασιατών και λόγω του πολιτειακού συστήματος του Λιβάνου, έχουν και ένα ιδιαίτερο πολιτικό 
ρόλο. Οι Μικρασιάτες που κατέφυγαν στη Συρία και στο Λίβανο, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
βρήκαν και ένα πρόσφορο έδαφος που τους επέτρεψε και να ανθίσουν οι ίδιοι την κοινωνική τους και 
επαγγελματική τους ζωή, αλλά και να μεγεθύνουν το αποτύπωμα τους. Γιατί; Γιατί εκεί υπήρχαν οι 
κοινότητες των ορθοδόξων, οι κοινότητες που αυτοαποκαλούνταν και αυτοαποκαλούνται «Ρωμιοί». 
Αναφέρομαι και σε αυτούς, όταν λέω ότι έχουμε οικογένεια στην περιοχή εκεί, ρωμιοσύνη, ανθρώπους, 
οι οποίοι μπορεί να μη μιλάνε ελληνικά, μπορεί να έχουν και άλλα στοιχεία ταυτότητας, αισθάνονται, 
όμως, οι ίδιοι οικογένεια με εμάς. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και αυτοί σήμερα εμπερίστατοι, όπως 
οι Έλληνες σε πολλές περιοχές, όπως ακούσαμε με τόσο συγκινητικά λόγια από τον κύριο Ντούλε, να 
μας λέει για τη Βόρειο Ήπειρο. 

Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να απευθύνουμε πρόσκληση δια των επαφών που έχουμε 
ήδη αποκτήσει, αλλά και διά της επισήμου οδού προς το Κοινοβούλιο του Λιβάνου, καταρχάς, που 
σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μια επαφή. Η Συρία είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση, δυστυχώς, αυτή 
την περίοδο. Να κάνουμε, λοιπόν, την προσπάθεια να εντάξουμε και αυτούς τους ανθρώπους και 
εκπροσώπους του Ελληνισμού από τις χώρες αυτές στην Πα.Δ.Ε.Ε., για να μπορέσουμε να κάνουμε 
πράξη αυτή την οικουμενικότητα του Ελληνισμού. 

Ο Ελληνισμός ήταν πάντα και είναι και σήμερα οικουμενικός. Όπως στα χρόνια πριν τη 
νεωτερική εποχή, πριν τα σύγχρονα κράτη, η δύναμη του Ελληνισμού μπορούσε να αναπτύσσεται 
παγκόσμια ανεξάρτητα από τους κρατικούς περιορισμούς. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σήμερα, γιατί η 
σύγχρονη εποχή, η μετανεωτερική εποχή με τις αλλαγές της τεχνολογίας, με τις αλλαγές της σύγχρονης 
οικονομίας δίνει ξανά στους ανθρώπους που έχουν μια πνευματική συνάφεια, μια συνάφεια αρχών, 
μια συνάφεια καταγωγής, μια κοινή δύναμη, όπως η δική μας, τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να 
προωθήσουν την κοινή ατζέντα του Ελληνισμού, την κοινή ατζέντα της ανάπτυξης και της ταυτότητάς 
μας, αλλά και της υπηρέτησης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ευημερίας σε όλο 
τον κόσμο. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


