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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

Αντιστρατήγου ε.α. Ευάγγελου Τσίρκα 

κατά την βράβευσή του από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών  

 

27 Ιανουαρίου 2013 
 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,  

Αξιότιµα  µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών Καλλιθέας,  

Μέλη του Συλλόγου και αγαπητά µέλη της Ενώσεως Σµυρναίων, τα οποία 

τιµάτε µε την παρουσία σας την σηµερινή εκδήλωση,  

Κυρίες και Κύριοι. 
 

Θα µου επιτρέψετε να  εκφράσω τις θερµές  ευχαριστίες προς τον  Σύλλογο 

σας για την εξαιρετικά τιµητική επιλογή µου για  τίµηση στην ετήσια 

εκδήλωσή σας της  κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου σας.  

 

Είναι τιµή η οποία δεν απευθύνεται µόνο στο πρόσωπό µου, αλλά  περνά  

στην Ένωση Σµυρναίων, αρχαίο προσφυγικό Σωµατείο, το οποίο έχω την 

µεγάλη τιµή να διοικώ στην παρούσα περίοδο ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

της Συµβουλίου, µε την βοήθεια των εκλεκτών συνεργατών µελών του ∆.Σ. 

του, µε  σπουδαίο έργο στον µικρασιατικό και προσφυγικό χώρο, όπως  

ανέφερε και ο πρόεδρος σας, αλλά τιµή η οποία  κυρίως πηγαίνει  στην 

αγαπηµένη και αξέχαστη πόλη µας, τη Σµύρνη, µία πόλη, η ιστορία της  

πάει πολλές χιλιετίες  πίσω, στην αρχαιότητα.  

 

Κατά την παράδοση, η Σµύρνη ιδρύθηκε από την αµαζόνα Σµύρνα, από την 

οποία  έλαβε  και το όνοµά της. Είναι µία από τις επτά  πόλεις  οι οποίες 

έριζαν για την καταγωγή του Οµήρου, του ποιητή στον οποίο αποδίδονται 

τα δύο µεγάλα αρχαία Έπη του Τρωικού Κύκλου, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. 

Αργότερα επί χριστιανισµού ήταν µία από τις επτά Αποστολικές εκκλησίες 

και επί ρωµαϊκής αυτοκρατορίας έγινε τρεις φορές “ νεωκόρος”, πόλη στην 

οποία επιτράπηκε να ανεγείρει ναό προς τιµή του αυτοκράτορα, επί 

Τιβερίου, Αδριανού και Καρακάλα. Επί Βυζαντίου, έγινε  ο πρώτος  λιµένας 

στην Ιωνία µετά  την παρακµή της Εφέσου και µετά την ΄Αλωση της 

Κωνσταντινουπόλεως το 1453 από τους οθωµανούς αναπτύχθηκε σε 

εµπορικό κέντρο διακινήσεως των προϊόντων της Μικράς Ασίας,  

συσσωρεύοντας πλούτο από αυτή την δραστηριότητά της.  
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Στα  καλά όµως αυτής της  περιόδου υπάρχουν και τα  άσχηµα, αφού η 

Σµύρνη αποτέλεσε ένα οιωνεί όµηρο των οθωµανών στις  κρίσεις, εντάσεις  

και πολέµους µε τον κορµό της Ελλάδας, πληρώνοντας το τίµηµα µε 

βιαιότητες, διώξεις και θανάτους (Ορλωφικά του 1770-1773, Επανάσταση 

του 1821, ατυχής ελληνοτουρκικός  πόλεµος  του 1897, Βαλκανικοί πόλεµοι 

1912-13, Α. Παγκόσµιος Πόλεµος, µικρασιατική εκστρατεία των Ελλήνων, 

καταστροφή του 1922).  
 

Σας ευχαριστώ εκ µέρους της για την τιµή και την ανάµνηση. 

 

Θα ήθελα  να ασχοληθώ για  λίγο µε ένα  ζήτηµα  ζωτικής σηµασίας, το 

οποίο έχει αρχίσει τελευταία να ανακυκλώνεται.  

Αφορµή µου έδωσε  το πρόσφατο ∆ιεθνές Συνέδριο της Καισαριανής, κατά 

το οποίο οµιλητές, λίγοι, µερικοί µε  τρανταχτά ιστορικά και ηρωικά 

ονόµατα, προσπάθησαν να αµφισβητήσουν το γεγονός  ότι στη Μικρασία 

έγινε  Γενοκτονία των Χριστιανικών Πληθυσµών από τους Νεοτούρκους 

και τους Κεµαλιστές. Είναι µία  προσπάθεια αυτόκλητων, οι οποίοι έχουν 

αναλάβει να  αναπλάσουν την Ελληνική ιστορία, µε  κίνητρα κατ` επίφαση 

επιστηµονικά, ασαφή, και µε  χρηµατικές επιχορηγήσεις  οι οποίες  δεν είναι 

δυνατό να  ελεγχθούν.  Έτσι, µία χούφτα ανθρώπων επιχειρεί να  αλλοιώσει 

και στρεβλώσει την ιστορία µας, µε  επιχειρηµατολογία η  οποία στηρίζεται 

σε αυθαιρεσίες και ελλιπή ή απολύτως αγνοούµενα  πραγµατικά  και 

ιστορικά στοιχεία. ∆εν κάνω επώνυµη αναφορά σε αυτούς, γιατί κάθε φορά 

που  τους αναφέρουµε, τους κάνουµε  πιο επώνυµους. Γνωστή η εξέλιξη 

κυρίας, η οποία εκπροσωπεί στην Βουλή των Ελλήνων τους  1000 οπαδούς/ 

οµοϊδεάτες της, δηλαδή σε µαθηµατικούς όρους το  ένα  χιλιοστό του 

εκλογικού σώµατος, και η οποία  θεωρεί ότι πρέπει να  επιβάλει στην 

συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού άλλο τρόπο ιστορικής  µνήµης. 

Και αυτό για  να  µην στενοχωρήσουµε  την Τουρκία, το µοιραίο θύτη του 

Ελληνισµού, ο οποίος τον  ξερίζωσε από την κοιτίδα των ιδεωδών, του 

πολιτισµού, των επιστηµών, του θεάτρου και της τέχνης, της ποιήσεως, της  

αθλητικής άσκησης, της  ιατρικής, της τέχνης, της  µουσικής, για  να 

αναφέρω µερικές από τις  δραστηριότητες των χριστιανικών πληθυσµών της  

Μικράς Ασίας.  

Ε! Πραγµατικά σας  λέω ότι δεν µε  ενδιαφέρει καθόλου το τί θέλει η 

Τουρκία. Και δεν εξισώνω τον θύτη µε το θύµα.  

Με ενοχλεί και µε  εκνευρίζει η ασέβεια προς τα εκατοµµύρια  των 

νεκρών, η ιστορική ανεπάρκεια  των “ αναθεωρητών ιστορικών”, οι 

οποίοι δεν σέβονται  ιστορικά  αποδεδειγµένες αλήθειες, δεν 

υπολογίζουν θεσµούς, οι οποίοι έχουν αποφανθεί πάνω σε αυτό το 
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ζήτηµα, δεν σέβονται τα εκατοµµύρια των νεκρών προγόνων τους και 

κυρίως  δεν σέβονται τους εαυτούς τους. 

 
Για να  µην γίνοµαι αυθαίρετος στην επιχειρηµατολογία µου θα ήθελα, έτσι 

πρόχειρα, να  αναφέρω µερικές αλήθειες, οι οποίες  πιστοποιούν την 

Γενοκτονία. 

Γενοκτονία λένε ότι  έγινε τρεις νοµοθετικές πράξεις, δύο νόµοι και ένα 

προεδρικό διάταγµα του Ελληνικού Κράτους ( Προεδρικό ∆ιάταγµα 304/ 

2001 και νόµοι 2193/ 1994 και 2645/ 1998). 

 

Γενοκτονία  λέει ότι έγινε η απλή αριθµητική, η οποία  λέει ότι στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία σύµφωνα µε τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 

κατά την ∆ιάσκεψη Παρισίων-Σεβρών, το 1914-19 στην Μικρά Ασία, 

Αρµενία, Κουρδιστάν, ο πληθυσµός ήταν 12.512.846 κάτοικοι. Από αυτούς  

οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι ανήρχοντο στους 2.845.000 άτοµα. Με 

την ανταλλαγή των πληθυσµών το 1923 πέρασαν στην Ελλάδα 1.500.000 

περίπου άνθρωποι. Έχουµε  δηλαδή, εκ της συγκρίσεως των αριθµών, ένα  

κενό 1.345.000 ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή 

τους  αµέσως  ή εµµέσως κατά την σκοπουµένη  περίοδο. Με απλά  λόγια, 

665 άνθρωποι την ηµέρα, έχαναν τη ζωή τους. Αν αυτό δεν είναι 

γενοκτονία, τότε  βγαίνουµε  από κάθε έννοια  λογικής, αν και η Απόφαση 

206 του ΟΗΕ περί Γενοκτονίας δεν καθορίζει αριθµό για τον χαρακτηρισµό 

µίας  πράξεως  ως  ανθρωποκτονίας. 

 

Γενοκτονία λέει ότι έγινε η  προ διετίας απόφαση της Βουλής  της Σουηδίας, 

µε την οποία αναγνωρίζει την Γενοκτονία των Χριστιανικών Πληθυσµών 

της Μικράς Ασίας. 

 

Γενοκτονία λέει εµµέσως ότι έγινε η προ έτους εκδοθείσα απόφαση του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ µε αριθµό 306,  

 

Γενοκτονία έγινε
1
, όπως  αποδέχεται η απόφαση της ∆ιεθνούς Ενώσεως 

Μελετητών  Γενοκτονιών  µε την  από 1η ∆εκεµβρίου 2007 απόφασή της. 

Γενοκτονία έγινε όπως αποδεικνύουν οι µελέτες διαπρεπών ερευνητών, 

όπως ο  Τζάιλs Μίλτoν ( Paradise Lost, Smyrna 1922),  η Ρόζµαρι 

Χαουζπιάν (Smyrna 1922) –την οποία  είχα την τύχη να  την γνωρίσω και 

να ανταλλάξουµε σκέψεις κατά την πρόσφατη επίσκεψή µου στις ΗΠΑ, ο 
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Τζόρτζ Χόρτον ( Η κατάρα της Ανατολής), Χένρι Μοργκεντάου, ο Ερνεστ 

Χεµινγουέι στην αρθρογραφία του στην εφηµερίδα «Τορόντο Πόστ» και 

στο βιβλίο του “Στο Κε της Σµύρνης”, ο Φελίξ Σαρτιό, ο οποίος µε άρθρα 

του και φωτογραφικό υλικό για την χωρίς  λόγο και πριν από την έναρξη 

του Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου καταστροφή της Φώκαιας. 

Γενοκτονία µαρτυρούν οι προσωπικές  αφηγήσεις δεκάδων χιλιάδων 

παθόντων και Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, οι οποίοι περιγράφουν τα 

γεγονότα  της  περιόδου αυτής. 

Γενοκτονία έγινε, όπως  οι ίδιοι οι Τούρκοι ερευνητές και δηµοσιογράφοι 

περιγράφουν. Ο δηµοσιογράφος Ορχάν Κεµάλ Τζενκίζ σε άρθρο του στην 

εφηµερίδα Today’s Zaman της 19ης Μαίου 2011 µε τον τίτλο “ Who burned 

down Izmir”,  αναφέρει την προσωπική αποδοχή από τον Μουσταφά  στον 

προσωπικό του βιογράφο  Falih Rifki Atay, ότι τη Σµύρνη την έκαψε ο 

Νουρεντίν πασάς κατ΄ εντολή του. Οι εκτιµήσεις Αµερικανών ερευνητών  

για τον αριθµό των θυµάτων στη Σµύρνη, ποικίλει από 10.000 νεκρούς έως 

περισσότερους από 100.000 νεκρούς. 

Ανάλογη αναφορά  κάνει ο επίσης διαπρεπής  επιστήµονας Taner Akçam, 

στο βιβλίο του “ Τα εγκλήµατα των Νεοτούρκων κατά της ανθρωπότητος: Η 

Αρµενική γενοκτονία και η Εθνοκάθαρση στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία”
2
,  εκδόσεις Princeton University Press, 2012, σελίδα 291.  

Τέλος, η διαπρεπής ερευνήτρια Diana Muir Appelbaum στην τετραµηνιαία 

επιστηµονική επιθεώρηση Middle East Quarterly, Winter 2013, pp. 3-15, 

Genocide as Turkey's Foundational Event
3
, αναφέρει σε ελεύθερη 

µετάφραση: 

“Η σύγχρονη  τουρκική δηµοκρατία δηµιουργήθηκε στηριγµένη  σε δύο 

µνηµειώδεις εγκληµατικές πράξεις, την µαζική κλοπή/ αποστέρηση ξένων 

περιουσιών και  τη δολοφονία: στη γενοκτονία δηλαδή των Αρµενίων του 

1915-16, και στην εθνοκάθαρση των Ελλήνων µε αποκορύφωµα το 1923.  

Άλλα έθνη ιδρύθηκαν είτε από  µετανάστευση, είτε από κατάκτηση, είτε 

από πολέµους  για  εθνική απελευθέρωσή τους, είτε  από πολέµους  

αυτοάµυνας, ή πράξεις σταδιακής  ενοποίησής τους, αλλά η Τουρκία είναι 

µοναδική, γιατί έχει δηµιουργηθεί  στηριγµένη σε µια πράξη γενοκτονίας”. 
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Αυτά τα  λίγα  για το µεγάλο αυτό θέµα.  Και ας µην λησµονούµε τη νέα 

επικίνδυνη αναθεωρητική νεο-οθωµανική  στρατηγική της  Τουρκίας, η 

οποία πλέον εκφράζεται ευθέως και ανοικτά από τον Πρωθυπουργό και 

τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας αυτής. 

 
Χρόνια Πολλά για το Νέο Έτος 2013 

 

 

Ευάγγελος Τσίρκας   

27 Ιανουαρίου 2013 

 
1 Η ∆ιεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας (International Association of Genocide 

Scholars IAGS)  
December 1, 2007 

 

FULL TEXT OF THE IAGS RESOLUTION: 

WHEREAS the denial of genocide is widely recognized as the final stage of genocide, enshrining 

impunity for the perpetrators of genocide, and demonstrably paving the way for future genocides; 

 
WHEREAS the Ottoman genocide against minority populations during and following the First 

World War is usually depicted as a genocide against Armenians alone, with little recognition of 

the qualitatively similar  genocides against other Christian minorities of the Ottoman Empire; 

BE IT RESOLVED that it is the conviction of the International Association of Genocide Scholars 

that the Ottoman campaign against Christian minorities of the Empire between 1914 and 1923 

constituted a Genocide against Armenians, Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks. 

BE IT FURTHER RESOLVED that the Association calls upon the government of Turkey to 

acknowledge the genocides against these populations, to issue a formal apology, and to take 

prompt and meaningful steps toward restitution. 

 
2
 The Young Turks' Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic 

Cleansing in the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), p. 291. 

 
3
 “The modern Turkish republic created itself in two monumental acts of mass 

dispossession and murder: the Armenian genocide of 1915-16, and the ethnic cleansing 

of Greeks culminating in 1923. Other nations were founded by migration, conquest, wars 

of national liberation, wars of self-defense, or acts of gradual consolidation, but Turkey is  

unique in having been created in an act of genocide.”Islamic Supremacy Alive and Well 

in Ankara Turkey, Past and Future, by Diana Muir Appelbaum Middle East Quarterly 

Winter 2013, pp. 3-15 The Middle East Quarterly/ winter 2013. Volume 1. 
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