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Πρόλογος
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, παράλληλα μὲ τὸ
καθαρὰ πνευματικό, ποιμαντικό της ἔργο, θεωρεῖ ἐπιβεβλημένη τὴν
ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν ζητημάτων, καθὼς καὶ τὴν προβολὴ τοῦ
πολιτισμοῦ τοῦ τόπου μας. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ προβάλλει τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμὸ ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες μας στὴν εὐλογημένη Θράκη. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις προβαίνει στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου τοῦ Θρακικοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ τοὺς
ἀγῶνες καὶ τὰ παθήματα τῶν πατέρων μας στὴν Ἀν. Θράκη, γιὰ νὰ
θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι καὶ γιὰ νὰ διδάσκονται οἱ νεώτεροι.
Οἱ Θράκες ὑπέστησαν μετὰ τὸ 1922 τρομακτικὴ καταστροφή.
Ἀπομακρύνθηκαν γιὰ πάντα ἀπὸ τὶς προαιώνιες κοιτίδες τους.
Ἡ Ἀν. Θράκη καὶ ἡ Ἀν. Ρωμυλία, κοιτίδα τῆς παραδόσεως καὶ
τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Θρακῶν δὲν κατοικοῦνται πιὰ ἀπὸ Ἕλληνες.
Μόνο στὴ Δυτική, Ἑλληνικὴ Θράκη καὶ κυρίως στὶς πόλεις παρέμεναν Ἕλληνες. Ὡστόσο, ἡ ἔλευση τῶν χιλιάδων προσφύγων
τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Βόρειας Θράκης ἄλλαξε ἄρδην τὴν περιοχή.
Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀστέγων προσφύγων
καὶ τῆς Κ.Τ.Ε. ἐπιτυγχάνει τὴν ἀνέγερση κατοικιῶν γιὰ νὰ τοὺς
στεγάσει. Μιὰ ἐπικὴ προσπάθεια βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη στὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη. Ἡ ἐπιτυχία τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι
ἐντυπωσιακή. Ἡ Ἑλλάδα γίνεται μιὰ χώρα μὲ μοναδικὴ ἑλληνικὴ
πληθυσμιακὴ σύνθεση μὲ ἑλληνόφωνο καὶ Ὀρθόδοξο πληθυσμό,
κατὰ συντριπτικὴ πλειονότητα.
Οἱ πρόσφυγες συνεισφέρουν στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος αὐξάνεται ραγδαία. Μὲ
τὴ βοήθειά τους ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία γιγαντώνεται, ὥστε τὸ 1940 νὰ
μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει μία ἀπὸ τὶς πάμπολλες ἀπειλὲς ἀφανισμοῦ ποὺ δέχθηκε ὁ Ἑλληνισμὸς κατὰ τὴ μακραίωνη ἱστορία του.
Ἡ Ἑλληνικὴ Θράκη στέκει μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀκλόνητη καὶ
ἰσχυρὴ καὶ κρατᾶ σταθερὰ τὴν παράδοση τῶν πατέρων μας.

Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1922
Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης συζητεῖται σήμερα
σπανίως καὶ ἐντάσσεται στὸ συλλογικὸ ὑποσυνείδητο ὡς
συμβὰν τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ διαφορετικὸ γεγονός, ἀφοῦ ἡ Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ ὀφείλεται ἄμεσα σὲ στρατιωτικὴ ἧττα, ἐνῶ ἡ
Θρακικὴ Καταστροφὴ ὀφείλεται σὲ διπλωματικὴ ἧττα. Ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη ἦταν γιὰ πολλοὺς αἰῶνες τὸ προαύλιο τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἀποτελοῦσε τὴν κύρια ἑστία τοῦ Θρακικοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπερεῖχε ἀριθμητικά, οἰκονομικὰ καὶ πο-

Πρόσφυγες περιμένουν τὰ πλοῖα στὸ λιμάνι τῆς Καλλίπολης τὸν Νοέμβριο τοῦ 1922.
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Πρόσφυγες καὶ ζωντανὰ περιμένουν τὴ ζεύξη τοῦ ποταμοῦ Ἕβρου.

Κοπάδια προβάτων σὲ ἀναμονὴ τῆς διέλευσής τους.

