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Ευχαριστώ, πρώτα από όλα, για την πρόσκληση. Ξέρω ότι είναι µια ηµεροµηνία
µνήµης, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σ’ ένα κοµµάτι, αυτό που αφορά – το είπε κι
ο κύριος ∆ήµαρχος µάλιστα - στο ότι οι λαοί που ξεχνούν το παρελθόν είναι
καταδικασµένοι να το ξαναζήσουν. Αυτό που άκουσα σχετικά µε την ελπίδα δεν µας
αφορά εδώ, διότι µερικές φορές µιλούµε για τις αλησµόνητες πατρίδες και ξέρουµε
πολύ καλά ότι πολλοί από τους δικούς µας τις έχουν, ήδη, ξεχάσει. Άρα θα ήθελα
απλώς να κάνω µια µικρή ανάλυση της Μικρασιατικής Καταστροφής από µια άποψη,
η οποία αφορά στην στρατηγική και συγκεκριµένα στην τοποστρατηγική. Έχετε
ακούσει, φαντάζοµαι, την έννοια της γεωστρατηγικής που αφορά στην γεωγραφία και
την στρατηγική. Η τοποστρατηγική ασχολείται µε τις σχέσεις των ανθρώπων µέσα
στο χρόνο κι όχι αποκλείστηκα µέσα στο χώρο. Τι εννοώ µε αυτό; Όταν κοιτάζουµε
όλο το θέµα της Μικρασιατικής Καταστροφής και ειδικά τις γενοκτονίες,
καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει µια συστηµατική καταστροφή. Για να υπάρχει µια
συστηµατική καταστροφή, πρέπει να υπάρξει µια στρατηγική. Πολύ συχνά, εµείς ως
θύµατα, δεν έχουµε µια στρατηγική αντιµετώπισης του προβλήµατος, διότι θεωρούµε
µόνο το αποτέλεσµα. Θα ήθελα, λοιπόν, εδώ να αναλύσουµε το αποτέλεσµα, το οποίο
συνίσταται στο ότι, ουσιαστικά, τώρα δεν υπάρχει Έλληνας από τον µικρασιατικό
χώρο. Είναι διαφορετικό το ότι δεν υπάρχει ελληνισµός. Και θα εξηγήσουµε τι
εννοούµε: Όταν κοιτάζετε αυτή τη Μικρασιατική καταστροφή, η οποία
επικεντρώνεται νοητικά ή τουλάχιστον παραδοσιακά σε δυο σηµεία, στη γενοκτονία
και στην καταστροφή της Σµύρνης, έχουµε την εντύπωση ότι είναι δυο κοµµάτια τα
οποία δεν έχουν σχέση άµεση µεταξύ τους. Στη πραγµατικότητα, όταν θα κοιτάξετε
την εξέλιξη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, των Nεότουρκων και του Μουσταφά
Κεµάλ, θα δείτε ότι υπάρχει µια συνέχεια, µια αληθινή στρατηγική που επετεύχθη και
η οποία είχε ως στόχο, αυτό που λέµε εµείς, την εκκαθάριση του χώρου. Αν δίναµε
µεγαλύτερη προσοχή, θα είχαµε ένα εύλογο ερώτηµα. Όλοι βέβαια ξέρετε για τη
Μικρασιατική καταστροφή, αλλά, ίσως, ποτέ δεν αναρωτηθήκατε γιατί τα γεγονότα
είχαν αυτή τη σειρά. ∆ηλαδή, θα µπορούσε να υπάρξει καταστροφή της Σµύρνης
πριν τη γενοκτονία των Ποντίων; Ξέρετε, δεν το σκεφτόµαστε αυτό και κοιτάζουµε
µόνο την ιστορία. Το βλέπουµε µε έναν τρόπο αναλλοίωτο. Στην πραγµατικότητα,
όταν κοιτάζετε τώρα το τουρκικό καθεστώς, θα πρέπει καταλαβαίνετε ότι αυτό που
έχει σηµασία σε µια γενοκτονία είναι να µην αφήσετε ίχνη µετά. Για να µην αφήσετε
ίχνη, λοιπόν, αρχίζετε τη γενοκτονία από το κέντρο. Γιατί; Γιατί τα παράλια
ελέγχονται πολύ πιο εύκολα. Άρα όταν εξετάζετε το πρόβληµα τοποστρατηγικά,
µπορείτε να καταλάβετε ότι οι πρώτες φάσεις της γενοκτονίας του ελληνικού
στοιχείου - κι όχι µόνο, γιατί υπάρχουν και Ασσυροχαλδαίοι και οι Αρµένιοι - θα
αρχίσει από το κέντρο της Τουρκίας και σιγά σιγά θα απλωθεί εξωτερικά. Αυτό,
επιπλέον, σας εξηγεί γιατί υπάρχει µια ξεχωριστή υπόθεση όσον αφορά το ποντιακό
στοιχείο. ∆ιότι από τη φύση, λόγω των βουνών, ήταν αποµονωµένο αυτό το στοιχείο.
Σας θυµίζω ότι, από τους ίδιους, οι Αρµένιοι θεωρούνται ο λαός των βουνών και οι
Πόντιοι ο λαός της θάλασσας. Όσοι ζουν στα παράλια του Πόντου, µε δεδοµένα τα

γύρω βουνά, είναι εντελώς αποµονωµένοι. Η αποµόνωση αυτή ήταν που τους
επέτρεψε να διαρκέσουν στα βάθη του χρόνου. Το ξέρουµε ήδη και από το Βυζάντιο
και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Όταν θα φτάσουµε σε αυτή τη φάση
βέβαια δεν υπάρχει πια Καππαδοκία. Η Καππαδοκία ήταν φυσιολογικό να εξοντωθεί
εξ αρχής, διότι ήταν λιγότερο προσβάσιµη από τις άλλες χώρες, τις Μεγάλες
∆υνάµεις. Κατά συνέπεια, η εκκαθάριση γίνεται από το κέντρο και πάει προς τις
ακτές. Όταν θα φτάσουµε στη γενοκτονία και συγκεκριµένα στον Πόντο, θα
διαπιστώσουµε ότι σχετίζεται, βέβαια, και µε το επίπεδο των θυµάτων. Το
Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε υψηλές προδιαγραφές κι άρχισε σιγά-σιγά
το ελληνικό πλαίσιο να αναπτύσσεται και να µην είναι πια µόνο και µόνο ένας
οικονοµικός παράγοντας, αποτέλεσε έναν γεωστρατηγικό και τοποστρατηγικό στόχο
για το τουρκικό καθεστώς. Κατά συνέπεια, βλέπουµε ότι αυτή η προέκταση του
κέντρου τείνει στα άκρα κι έτσι πρώτα, βέβαια, έγινε η πρόσβαση από την πλευρά
του Εύξεινου Πόντου, για να καταλήξει τελικά στη Μικρά Ασία. Γιατί γίνεται όλη
αυτή η διαδικασία και γιατί χρησιµοποιείται αυτή η τεχνική; Είναι πολύ απλό. Όταν
θα αρχίσει η πρώτη γενοκτονία, όσο αφορά τους Αρµένιους και στο 1915, θα έχουµε
ήδη ίχνη από το 1894. Σας υπενθυµίζω ότι ήδη στο Συνέδριο του Βερολίνου, το 1878,
έγιναν αναφορές ότι υπάρχουν προβλήµατα µε τους Αρµένιους και µε τους Έλληνες
στην Τουρκία, στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτε,
όπως και τώρα δεν κάνουµε τίποτε, διότι θεωρούσαµε ότι δεν είναι σοβαρό το
πρόβληµα και µάλιστα αυτό υπάρχει και στα πρακτικά. Στην πραγµατικότητα, αυτό
που έγινε είναι ότι η γενοκτονία των Αρµενίων εκδηλώθηκε προς τα έξω, υπήρξαν
αντιδράσεις, µεγάλες αντιδράσεις, και γι’ αυτό χρησιµοποιήθηκε µια άλλη τεχνική
που λέγεται το «λευκό µακελειό». ∆ηλαδή, µεγάλες πορείες µέσα στο χιόνι που
τελικά αποδεικνύουν, ως ίχνος, ότι η γενοκτονία έγινε µε ένα τρόπο φυσικό και όχι
καθοδηγούµενο. Στην πραγµατικότητα είναι ένας τρόπος να εξοντώσετε τον
πληθυσµό από τη κούραση και τις κλιµατικές συνθήκες, έτσι ώστε να φαίνεται
φυσιολογικός ο θάνατος. Αυτή η ιδέα, λοιπόν, προωθήθηκε και από τον Μουσταφά
Κεµάλ, ώστε η καταστροφή της Σµύρνης να είναι απλώς η τελική φάση. Έχουµε ένα
άλλο πρόβληµα στο διεθνές δίκαιο. Βλέπετε ότι πολύ συχνά µιλάµε για τη γενοκτονία
των Ποντίων και δεν εννοούµε τη γενοκτονία του Ελληνισµού· είναι πιο αφαιρετικό
και πιο δύσκολο και πιο µη συγκεκριµένο. Με ποια έννοια; Στην καταστροφή της
Σµύρνης, θα χρησιµοποιηθεί, αν θέλετε, η εµπλοκή του ελληνικού στρατού και κατά
συνέπεια θα είµαστε σε µια φάση εγκλήµατος πολέµου, το οποίο δεν είναι στην ίδια
κατηγορία µε µια γενοκτονία, η οποία είναι αποκλειστικά ένα έγκληµα κατά της
ανθρωπότητας. Αυτό δεν έχει, ουσιαστικά, µεγάλη σηµασία για εµάς τους Έλληνες.
Έχει σηµασία το πώς προβάλουµε το θέµα στο εξωτερικό. Αλλά αυτό που θέλω να
σας δείξω µέσα από αυτή τη ανάλυση, είναι ότι η γενοκτονία δηµιουργήθηκε για να
µην αφήνει ίχνος. Αυτό το θέµα, το ίχνος, είναι που πρέπει να µας προβληµατίσει
τώρα. Ο µόνος τρόπος για να υπάρχουν τα θύµατα, τα οποία τώρα είναι νεκρά, είναι η
µνήµη. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει κανένα άλλο εργαλείο ανθρώπινο, το
οποίο µπορεί να κάνει µια υπέρβαση όσον αφορά στο θάνατο. Όταν βλέπετε, λοιπόν,
αυτή την ανάλυση, πολύ φυσιολογικά πια θα ακούσετε τον κ. Νταβούντογλου να µας
εξηγεί ότι τα νησιά του Αιγαίου ενοχλούν την Τουρκία, διότι δεν έχει αρκετό ζωτικό
χώρο. Πολλοί από εµάς δεν αντιδρούν, διότι δεν συνειδητοποιούν ότι είναι απλώς η
συνέχεια των προηγούµενων κινήσεων. ∆ηλαδή, αν οι Τούρκοι δεν βρίσκονταν στα
παράλια της Μικράς Ασίας, κανένας δεν θα έλεγε ότι µπορεί τα νησιά του Αιγαίου να
είναι ένα πρόβληµα. Πρέπει, επιπλέον, να καταλάβουµε ότι τοποστρατηγικά το
Αιγαίο είναι που έχει σώσει την Ελλάδα, διότι αποτελεί ένα µεγάλο εµπόδιο. Πολύ
συχνά σας µιλούν για αποµονωµένα νησιά, άγονες γραµµές, παραµεθόριους χώρους

και στην πραγµατικότητα ξεχνούν να σας πουν ότι το Αιγαίο είναι το πιο ανθεκτικό
στοιχείο του Ελληνισµού, είναι αυτό που προστατεύει την στερεά Ελλάδα. Με ποια
έννοια; Φανταστείτε ότι δεν υπάρχει Αιγαίο κι είναι µόνο ξηρά. Το αποτέλεσµα είναι
πολύ απλό. Το έχετε µε την εικόνα της Αρµενίας. Η Αρµενία παλιά ήταν η χώρα των
τριών θαλασσών. Όταν κοιτάξετε τώρα τον χάρτη και δείτε το µέγεθος της Αρµενίας,
θα καταλάβετε ποιο θα ήταν το πρόβληµα αν είχαµε µόνο ξηρά. Άρα η θάλασσα είναι
η δύναµη µας, όµως πρέπει να την προστατέψουµε. Επανέρχοµαι λοιπόν σε αυτές τις
δηλώσεις του τύπου «δεν πρέπει να εφαρµοστούν τα 12 µίλια», «τα νησιά του Αιγαίου
δεν µας επιτρέπουν µια πρόσβαση λόγω της οικονοµίας µας», «πρέπει να έχουµε
µηδενικές τριβές µε τους εσωτερικούς παράγοντες» και αν εξετάσετε τους χάρτες,
βλέπετε ότι προωθούν χάρτες, όπου ενσωµατώνονται φυσιολογικά αυτά τα νησιά,
διότι θεωρούν ότι θα έπρεπε το Αιγαίο πάνω κάτω να το διαχειρίζονται και τα δυο
κράτη, λόγω ειρήνης. Εσείς που είστε πρόσφυγες ξέρετε πόσο γελοίο είναι αυτό το
επιχείρηµα. ∆ιότι έχουν φτάσει να πατήσουν πάνω στα κόκκαλα των προγόνων σας,
για να σας εξηγήσουν ότι και πάλι ενοχλείτε. Το θέµα µας, λοιπόν, δεν είναι απλώς
να έχουµε ελπίδα. Ελπίδα προς τι; Άκουσα την λέξη ελπίδα. Το θέµα τώρα είναι ότι
αν ξεχάσουµε αυτά τα γεγονότα και δεν τους δώσουµε τη σηµασία που έχουν, τότε
δεν θα αντισταθούµε ούτε και τώρα. Είµαστε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το Αιγαίο
είναι ανθεκτικό, τα νησιά µας είναι σηµαντικά, το Καστελόριζο είναι µια ειδική
περίπτωση που πρέπει να την προωθήσουµε, έτσι ώστε να έχουµε πραγµατικά αυτή
την µνήµη του Αιγαίου που είχαν οι προγονοί µας και από τα παράλια. ∆εν αρκεί
απλώς να αναφερόµαστε σε αυτές τις µνήµες και, µερικοί από µας, να γινόµαστε
γραφικοί και να βλέπουν κάποιοι πολιτικοί παράγοντες σε διάφορους χώρους και να
µας εξηγούν ότι «εντάξει µας υπενθυµίζετε τα γεγονότα του ’22 αλλά τώρα τι να
κάνουµε». Το θέµα είναι ότι τώρα συνεχίζεται η ίδια πολιτική και κανένας δεν λέει
τίποτε, ενώ ξέρουµε ότι αυτά έχουν προκαλέσει θύµατα και γενοκτονίες. Υπάρχει
λοιπόν το πλαίσιο της αναγνώρισης των γενοκτονιών, αλλά υπάρχει κι η στάση µας.
Όταν σας λένε είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε, δεν σηµαίνει πως από µόνο του είναι
σηµαντικό. Είναι για να δράσετε και να κάνετε κάτι. Αυτό που προσπαθούµε να
πούµε ακόµα και σε αυτές τις Σχολές, όπου διδάσκουµε, είναι ότι η δράση πρέπει να
γίνει µέσω της συνείδησης. ∆ιότι αλλιώς δεν έχει νόηµα. Άρα η µνήµη από µόνη της
µετατρέπεται µόνο και µόνο σε ανάµνηση χωρίς δράση. ∆εν είµαστε λοιπόν της
ανάµνησης. ∆εν βρισκόµαστε εδώ απλώς για να θυµηθούµε, αλλά βέβαια για να µη
ξεχάσουµε και να παράγουµε ένα έργο, το οποίο ονοµάζεται Ελληνισµός σε
ολόκληρο τον κόσµο. Σας ευχαριστώ πολύ.

