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Ἡ παράδοση τῆς προσπάθειας δημιουργίας κάποιας ἀφήγησης τῆς Μεγάλης Ἰδέας γοήτευσε τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν ὤθησε νά ἀναλάβει πρωτοβουλίες γιά τή διάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί δημιουργία μίας ἰσχυρῆς Ἑλλάδας, πού θά κυριαρχοῦσε στό Αἰγαῖο,
στήν Προποντίδα καί τόν Εὔξεινο, τίς τρεῖς θάλασσες τῆς Ρωμηοσύνης. Στίς ἐπιδιώξεις του αὐτές
εἶχε ἰσχυρούς συμμάχους. Κατ΄ ἀρχήν ἡ Ἀντάντ καί ἰδίως ἡ Μεγάλη Βρετανία ὑποστήριξαν τίς
ἀπαιτήσεις τῆς Ἑλλάδας στά συμβούλια τῆς Εἰρήνης καί μέ τή Συνθήκη τῶν Σεβρῶν δέχθηκαν νά
δημιουργήσουν ἕνα ἰσχυρό κράτος πού ἱκανοποιοῦσε τούς πόθους τῶν Ἑλλήνων. Ἐδῶ ἐξετάζουμε
τό πῶς ἔγινε ἡ ἐκστρατεία τοῦ 1919-1922 ἡ μεγαλύτερη τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας, πού
ἐξετέλεσε ἕνας στρατός ἐνθουσιώδης καί γοητευμένος ἀπό τίς νίκες τοῦ 1912, νά καταλήξει στήν
καταστροφή. Πῶς ἔγινε ἡ Ἑλλάδα μέ ἕνα στρατό μεγαλύτερο τοῦ τουρκικοῦ καί ἄρτιο ἐξοπλισμό
νά νικηθεῖ ἀπό ἕναν νεοσύστατο στρατό μέ πολλές ἐλλείψεις; Ὁ ὅρος καταστροφή δέν ἀποδίδει
τήν ἀπαιτούμενη σημασία στό εὗρος καί στό βάθος πού τοῦ ἔδωσαν οἱ σύγχρονοί του, πρᾶγμα
τό ὁποῖο ἐμεῖς ἀγνοοῦμε. Καταστροφή γιά τή Μικρά Ἀσία καί τήν Ἑλλάδα ἀντιμέτωπες μέ τήν
Τουρκία σημαίνει τήν καθολική ἐξόντωση τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης. Πόλεις χάνονται, τό περιβάλλον ἀλλοιώνεται, ἡ ἱστορία παραγράφεται καί
ὁ ἀνθρώπινος πλοῦτος τῆς περιοχῆς ἀφανίζεται. Σήμερα, ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Καταστροφή ἡ
ἀνάπτυξη τῆς Τρίτης Ἅλωσης, πού ξεκινᾶ ἀπό τή μετακίνηση μεγάλων μαζῶν ἀπό τά ἀνατολικά
πρός τά δυτικά τῆς Τουρκίας, παίρνει ἀπειλητικές διαστάσεις. Ἀλλά καί ἡ ἐξόντωση τῶν διαφορετικῶν πληθυσμῶν πού περιέχονται στά ὅρια τοῦ τουρκικοῦ κράτους δείχνει ὅτι ἡ Τουρκία ἀντί νά
ἀποβάλει τά ἔνστικτα πού ὁδηγοῦν στή σύγκρουση καί τήν καταστροφή, ὁδηγεῖται σέ παράλογες
ἀπαιτήσεις, πού σημαίνουν ἀδυναμία τῆς Τουρκίας νά προσαρμοστεῖ στόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ
Τουρκία εἶναι καί πάλι ἕνα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
Στή φωτογραφία ἡ πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ πρός τήν Ἄγκυρα μέ διάλειμμα γιά τήν ἀγορά τροφίμων ἀπό τούς
ἐντόπιους Τούρκους. Στο βάθος φαίνεται ἡ γραμμή πορείας τῶν στρατιωτῶν.
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προσπάθεια πού κατέληξε στή μεγαλύτερη κατα
στροφή τῆς μακραίωνης ἱστορίας της.
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v Φωτογραφίες ὑποχώρησης τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας ἀπό Σεϋντί
Γαζῆ στή Ραιδεστό
v Ἀπό τό ἡμερολόγιο ἑνός ναυτικοῦ
v Ἥσυχη ζωή στήν Ἀδριανούπολη
v Παραμονή στό Ἐσκί Σεχήρ
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Σημαντικά κείμενα
v Συνθήκη τῶν Σεβρῶν
v Μνημόνιον συνομιλίας μεταξύ Δ. Γούναρη, Π. Πρωτοπαπαδάκη,
Ἀ.Ἑξαδάκτυλου καί Ἰ.Μεταξᾶ τήν 25 Μαρτίου (7 Ἀπριλίου) 1921
v Μνημόνιον συνομιλίας μεταξύ Δημητρίου Γούναρη, Π. Πρωτοπαπαδάκη,
Ν. Θεοτόκη, Ἀ. Ἑξαδάκτυλου καί Ἰ.Μεταξᾶ τῆς 29 Μαρτίου
(11 Ἀπριλίου) 1921
v Ἀγόρευση τοῦ Λόϋδ Τζώρτζ στή Βουλή τῶν Κοινοτήτων, στίς
4 Αὐγούστου 1922
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v Γενοκτονικές πρακτικές ἐπί τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν καί τῶν
v αἰχμαλώτων στή Μικρά Ἀσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Φωτογραφικές ἱστορίες καί σημαντικά κείμενα
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v Ἔκθεση τοῦ Κωνσταντίνου Μαζαράκη περί τῆς Συνθήκης Ἀνακωχῆς
τῶν Μουδανιῶν
v Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης πρός τόν Ἐλευθέριο
Βενιζέλο, 25 Αὐγούστου 1922
v Ἀνταπόκριση τῆς Κλέρ Σέρινταν ἀπό τό ὁλοκαύτωμα τῆς Σμύρνης
v Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης
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473

Φωτ. 2. Ἑλληνικά τμήματα σέ πορεία κατά τή μάχη τοῦ Ἐσκί Σεχήρ, 1921
Πηγή: Συλλογή Δ.Α. Μαυρίδη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φωτ. 3. Συμβολική εἰκόνα τοῦ σύμπαντος ὡς ἑλικοειδές κέλυφος 13ος μ.Χ. αἰώνας.
Καθολικό τῆς Μονῆς τῆς Χώρας τῶν Ζώντων πλησίον τῆς Πύλης τῆς Ἀδριανούπολης στήν Κωνσταντινούπολη.
Πηγή: Συλλογή Δ.Α. Μαυρίδη
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Φωτ. 4. Χριστός ἔνθρονος Παντοκράτωρ, Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο Κομοτηνῆς (16ος αἰ.)
Πηγή: Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
Ἱερατικό Μουσεῖο Κομοτηνῆς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ἡ αἴσθηση τῆς ἱστορίας καί ἡ ἐπιβίωση τῆς
ἐθνικῆς ἰδιοπροσωπίας εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιτακτικές ἀνάγκες στήν ἀκριτική περιοχή
τῆς Θράκης. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κατανοήσει
ὅτι ἐκτός ἀπό τήν κύρια φροντίδα της –τήν
ποιμαντική διακονία– ὀφείλει νά συμβάλει
στήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικότητος καί τῆς
ταυτότητος τοῦ τόπου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ
της.
Μέ τήν ἀντίληψη αὐτή ἡ Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς φιλοδοξεῖ
νά δημιουργήσει μία βασική βιβλιοθήκη, ἡ
ὁποία θά στοχεύει στήν ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν
καί τῶν ἀρετῶν πού ἐπί αἰῶνες χαρακτηρίζουν τήν ἑλληνική καί χριστιανική παρουσία.
Τό βιβλίο αὐτό διηγεῖται τήν προσπάθεια
τῶν Ἑλλήνων νά ἀπελευθερώσουν τούς Χριστιανικούς πληθυσμούς τῆς Ἀνατολῆς, ὥστε
νά πραγματοποιήσουν κάποια ἀπελευθερωτική μορφή τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Ἡ συγκέντρωση καί ἡ ἐγκατάσταση τῶν Χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς Καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς,

πού ἀντιπροσώπευε τό 13% τοῦ συνολικοῦ
πληθυσμοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας θά γινόταν στά ἐδάφη τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης καί τῶν περιχώρων τῆς Σμύρνης.
Τά ἐδάφη αὐτά ἀντιπροσώπευαν μόνο τό 7%
τοῦ συνολικοῦ ἐδάφους τῆς σημερινῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Ἡ προσπάθεια ἀπέτυχε μέ συνέπειες, πού ἴσως ἀκόμη δέν ἔχουν
ὁλοκληρωθεῖ. Τό κόστος γιά τήν Ἑλλάδα
ἦταν τρομερό. Ξεριζώθηκε καί δολοφονήθηκε ἀπάνθρωπα τό σύνολο τῶν Ἑλλήνων τῆς
Ἀσίας.
Σήμερα, πρέπει νά θυμόμαστε καί ἡ εὐ
καιρία τῆς ἐπετείου τῶν 100 χρόνων ἀπό τήν
Καταστροφή εἶναι μοναδική.
Ἡ δραματική κατάληξη τῆς προσπάθειας αὐτῆς καί τά παρασκήνιά της πρέπει νά
διδάσκουν τούς Ἕλληνες καί νά ἀποτελοῦν
παραδείγματα πού θά βοηθοῦν μέ Τήν Χάρη
Τοῦ Θεοῦ στήν ἐπιβίωση τῆς μικρῆς χώρας
μας μέσα σέ ἕναν ἀνελέητο, ἀδιάφορο καί
σκληρό κόσμο.

† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων
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Φωτ. 5. Ἕλληνες στρατιῶτες σέ κάποια φάση τῶν μαχῶν στόν Σαγγάριο, Αὔγουστος 1921
Συλλογή: Δ.Α. Μαυρίδη

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

γαντομαχία γιά τήν κυριαρχία στή Μικρά
Ἀσία σημαίνει τήν ἑδραίωση τῆς τουρκικῆς
παρουσίας στήν Ἀνατολή. Ἡ ἐφαρμογή τῆς
Συνθήκης τῶν Σεβρῶν θά ἦταν χωρίς ἀμφιβολία ἡ ἰδανική λύση γιά τήν πλευρά μας.
Νικηθήκαμε μέ ἀποτέλεσμα τόν γιγαντισμό
τῆς Τουρκίας πού δέν εἶναι ἀναστρέψιμος. Ἡ
ἰσορροπία δυνάμεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν
κλείνει συντριπτικά ὑπέρ τῆς Τουρκίας. Καί
μόνο αὐτό θά ἔπρεπε νά μᾶς κινητοποιήσει
καί νά ἀλλάξει τόν ἑλληνικό τρόπο βίου καί
σκέψης. Αὐτά εἶναι πράγματα γιά τά ὁποῖα
ἡ Ἑλλάδα θά ἔπρεπε νά εἶναι ὑπερήφανη,
ἀφοῦ ἀντιμετώπισε ἀνάλογες καταστάσεις
σχεδόν συνεχῶς κατά τήν ἱστορία της. Ἀρκεῖ
νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι οἱ σχέσεις δυνάμεως
Ἑλλάδας-Τουρκίας εἶναι ἴδια πρός αὐτήν τοῦ
Μαραθώνα, δηλαδή 1 πρός 5 καί οἱ σχέσεις
δυνάμεως Ελλάδας-Τουρκίας κατά τό 1821
εἶναι ἀνάλογες. Ἡ ὕπαρξη τῆς Ἑλλάδας βρίσκεται λοιπόν, σέ διαρκῆ κίνδυνο καθ΄ ὅλη
τή μακρά ἱστορική διάρκεια της.
Ἡ φωτογράφιση τοῦ βιβλίου ἔγινε μέ
κριτήριο τήν ὕπαρξη λαϊκῶν φωτογραφιῶν
πού ἀπεικονίζουν τήν πραγματικότητα τοῦ
μετώπου.

Ἐκεῖνα πού προσπάθησα νά δώσω μέ τήν
εὐρεία ἀναφορά στόν κλασσικό κόσμο καί
στίς μυθικές ἑρμηνεῖες εἶναι κυρίως ἡ μυστική σύνδεση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ μέ τήν
Ἀσία, ἀρνητικά καί θετικά. Ὁ ἐπαρκής ἀναγνώστης ἴσως ἀναρωτηθεῖ ποιά εἶναι ἡ σχέση
τοῦ οἰκολογικοῦ μύθου τῆς Ἀτλαντίδας ἀπό
τόν Πλάτωνα ἤ ποιά εἶναι τά ἀποτελέσματα
καί ἡ σύνδεση τῶν διεργασιῶν τοῦ τέλους τῆς
ἀρχαιότητας μέ τή Μικρασιατική Ἐκστρατεία. Ἀμφότερες οἱ ἀναφορές ἀποσκοποῦν
στή σύνδεση τῆς ἑλληνικῆς συμπεριφορᾶς
σέ σχέση μέ τό ἑλληνικό περιβάλλον καί
τήν ἑλληνική ἱστορία. Οἱ ἀναφορές πού γίνονται στή Μικρασιατική Ἐκστρατεία εἶναι
γενικολογικές καί δέν δίνουν λεπτομέρειες
τῶν ἐπιχειρήσεων. Αὐτό κρίθηκε περιττό,
ἀφοῦ συνήθως οἱ ἐπιχειρήσεις δέν δείχνουν
τά οὐσιαστικά κίνητρα, ἐξαντλοῦνται στίς
λεπτομέρειες καί ἀφήνουν ἐρωτήματα. Ἡ
σύντομη περιγραφή δέν εἶμαι σίγουρος ὅτι
βοηθᾶ τόν μέσο ἀναγνώστη, ἀλλά κρίνω
ὅτι πολεμικές λεπτομέρειες ἀφοροῦν τήν
ἑλληνική ἱστορία πού δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἱστορία μαχῶν καί συγκρούσεων,
ἀλλά ἱστορία πνευματικῶν καί ἰδεολογικῶν
ἀναμετρήσεων. Πρόκειται γιά γιγαντομαχίες περί τῆς οὐσίας καί διευκρινίζω ὅτι ἡ γι-

Δ. Ἀ. Μαυρίδης
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Φωτ. 466. Ἄποψη ἑλληνικῆς συνοικίας τῆς Κιουτάχειας, 1921
Πηγή: Συλλογή Δημήτρη Α. Μαυρίδη

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Α. ΜΑΥΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΘΡΙΑΜΒΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙ-
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ΣΤΡΟΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΟΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΕ
ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΕΥΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΜΕΛΙΣΣΑ» ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΧΑΡΤΙ TATAMI IVORY 115 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ.
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΕ
Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ἀπό τή ζωή τοῦ Μετώπου: Ἀχαλάρ 25 Μαΐου 1922.
Ἐρασιτεχνικό θέατρο. Ὁ Βαπτιστικός σέ βαγόνι τρένου.
Πηγή: Συλλογή Δ.Α. Μαυρίδη
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Ἡ παράδοση τῆς προσπάθειας δημιουργίας κάποιας ἀφήγησης τῆς Μεγάλης Ἰδέας γοήτευσε τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν ὤθησε νά ἀναλάβει πρωτοβουλίες γιά τή διάλυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί δημιουργία μίας ἰσχυρῆς Ἑλλάδας, πού θά κυριαρχοῦσε στό Αἰγαῖο,
στήν Προποντίδα καί τόν Εὔξεινο, τίς τρεῖς θάλασσες τῆς Ρωμηοσύνης. Στίς ἐπιδιώξεις του αὐτές
εἶχε ἰσχυρούς συμμάχους. Κατ΄ ἀρχήν ἡ Ἀντάντ καί ἰδίως ἡ Μεγάλη Βρετανία ὑποστήριξαν τίς
ἀπαιτήσεις τῆς Ἑλλάδας στά συμβούλια τῆς Εἰρήνης καί μέ τή Συνθήκη τῶν Σεβρῶν δέχθηκαν νά
δημιουργήσουν ἕνα ἰσχυρό κράτος πού ἱκανοποιοῦσε τούς πόθους τῶν Ἑλλήνων. Ἐδῶ ἐξετάζουμε
τό πῶς ἔγινε ἡ ἐκστρατεία τοῦ 1919-1922 ἡ μεγαλύτερη τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς ἱστορίας, πού
ἐξετέλεσε ἕνας στρατός ἐνθουσιώδης καί γοητευμένος ἀπό τίς νίκες τοῦ 1912, νά καταλήξει στήν
καταστροφή. Πῶς ἔγινε ἡ Ἑλλάδα μέ ἕνα στρατό μεγαλύτερο τοῦ τουρκικοῦ καί ἄρτιο ἐξοπλισμό
νά νικηθεῖ ἀπό ἕναν νεοσύστατο στρατό μέ πολλές ἐλλείψεις; Ὁ ὅρος καταστροφή δέν ἀποδίδει
τήν ἀπαιτούμενη σημασία στό εὗρος καί στό βάθος πού τοῦ ἔδωσαν οἱ σύγχρονοί του, πρᾶγμα
τό ὁποῖο ἐμεῖς ἀγνοοῦμε. Καταστροφή γιά τή Μικρά Ἀσία καί τήν Ἑλλάδα ἀντιμέτωπες μέ τήν
Τουρκία σημαίνει τήν καθολική ἐξόντωση τῶν ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης. Πόλεις χάνονται, τό περιβάλλον ἀλλοιώνεται, ἡ ἱστορία παραγράφεται καί
ὁ ἀνθρώπινος πλοῦτος τῆς περιοχῆς ἀφανίζεται. Σήμερα, ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Καταστροφή ἡ
ἀνάπτυξη τῆς Τρίτης Ἅλωσης, πού ξεκινᾶ ἀπό τή μετακίνηση μεγάλων μαζῶν ἀπό τά ἀνατολικά
πρός τά δυτικά τῆς Τουρκίας, παίρνει ἀπειλητικές διαστάσεις. Ἀλλά καί ἡ ἐξόντωση τῶν διαφορετικῶν πληθυσμῶν πού περιέχονται στά ὅρια τοῦ τουρκικοῦ κράτους δείχνει ὅτι ἡ Τουρκία ἀντί νά
ἀποβάλει τά ἔνστικτα πού ὁδηγοῦν στή σύγκρουση καί τήν καταστροφή, ὁδηγεῖται σέ παράλογες
ἀπαιτήσεις, πού σημαίνουν ἀδυναμία τῆς Τουρκίας νά προσαρμοστεῖ στόν σύγχρονο κόσμο. Ἡ
Τουρκία εἶναι καί πάλι ἕνα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
Στή φωτογραφία ἡ πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ πρός τήν Ἄγκυρα μέ διάλειμμα γιά τήν ἀγορά τροφίμων ἀπό τούς
ἐντόπιους Τούρκους. Στο βάθος φαίνεται ἡ γραμμή πορείας τῶν στρατιωτῶν.
Πηγή: Συλλογή Δ.Α. Μαυρίδη
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Γιά αἰῶνες ἡ λαϊκή ἐθνική φαντασία διετύπωνε μύθους
καί προφητεῖες σχετικές μέ τήν ἀπελευθέρωση τῶν
Ρωμηῶν ἀπό τό ζυγό τῶν Τούρκων. Οἱ Τοῦρκοι,
λαός τῆς στέπας καί τῆς ἐρήμου εἶχαν τήν βαθειά
προσύλωση σέ παρασιτική ὕπαρξη εἰς βάρος τῶν
λαῶν. Ἡ σκληρότητά τους ὑπῆρξε φόβητρο γιά τούς
λαούς τῆς Ἀνατολῆς καί τρόμαζε ἀκόμη καί τούς
Εὐρωπαίους. Οἱ Τοῦρκοι ἔπεσαν σάν ἁρπακτικά
πάνω στούς λαούς τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας. Ὁ τρόμος ἀπό τήν ἔλευση τῶν Τούρκων
ὁδήγησε πλήθη φτωχῶν Χριστιανῶν στό νά ὑποστοῦν
τόν ἐξευτελισμό τοῦ ἐξισλαμισμοῦ παρά νά ἀντιστα
θοῦν. Τό ὄνειρο μιᾶς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας
προσπάθησε ἡ Ἑλλάδα νά πραγματοποιήσει μετά
τήν Τουρκοκρατία, ὄχι ὅμως μέ ἐπιτυχία, ἀλλά μέ μία
προσπάθεια πού κατέληξε στή μεγαλύτερη κατα
στροφή τῆς μακραίωνης ἱστορίας της.

Ὁ Δ. Ἀ. Μαυρίδης γεννήθηκε τό 1942 στή Φλώρινα
καί πέρασε τά παιδικά του χρόνια στήν Ξάνθη.
Προέρχεται ἀπό οἰκογένεια πού κατάγεται ἀπό τή
Ραιδεστό τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἀποφοίτησε ἀπό
τό Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καί ἐργάζεται στήν
Ἀθήνα, ὅπου καί ζεῖ. Διατηρεῖ στενούς δεσμούς μέ
τή Θράκη. Ἔχει συγγράψει ἱκανοποιητικό ἀριθμό
βιβλίων. Τοῦ ἔχει ἀπονεμηθεῖ τιμητικό διδακτορικό
δίπλωμα ἀπό τό Τμῆμα Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τῆς
Σχολῆς Κλασσικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν,
τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Οἱ φωτογραφίες τῆς ἀνά χείρας ἔκδοσης προέρ
χονται ἀπό τίς συλλογές τῶν: Δημήτρη Ἀ. Μαυρίδη,
Τάσου Τεφρωνίδη, καί ὁρισμένες συμπληρωματικές
ἀπό τό Διαδίκτυο.
Δέν θέλησα νά κάνω χρήση ἐπιλέγοντας ἀπό τίς
χιλιάδες ἀναρτημένων φωτογραφιῶν τῆς ὁμάδας
πού ἔχω ἱδρύσει στό διαδίκτυο: Φωτογραφίες ἀπό τή
Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί Καταστροφή: https://
www.facebook.com/groups/micrasia

