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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη 
για την γενοκτονία των Ελλήνων τησ Μικράσ Αςίασ 

από τουσ Τοφρκουσ ςτισ 14 Σεπτεμβρίου 1922 
 

H πιο κλιβερι επζτειοσ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, που μπορεί να ςυγκρικεί, 
ίςωσ, μόνο με αυτιν τθσ Άλωςησ τησ Κωνςταντινοφπολησ το 1453, είναι θ 14 
Σεπτεμβρίου, Ημζρα Εκνικισ Μνιμθσ τθσ Γενοκτονίασ των Ελλινων τθσ Μικράσ 
Αςίασ. 

Η καταςτροφι τθσ Σμφρνησ, που ζγινε μετά τθν κατάρρευςθ του 
μικραςιατικοφ μετϊπου, οδιγθςε ςτθ ςτρατιωτικι ιττα και ςυντριβι, αλλά κυρίωσ 
ςτον ξεριηωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλινων από τθν Ιωνικι γθ. 

Οι ςφαγζσ, λεθλαςίεσ και θ προςφυγιά που ακολοφκθςαν, αποτελοφν το 
αποκορφφωμα μιασ ςυςτθματικισ προςπάκειασ εξόντωςθσ του ελλθνικοφ 
ςτοιχείου από τα χϊματα τθσ Μικρά Αςίασ, που ζβαλε τζρμα ςτθν τριςχιλιετι 
παρουςία του ςτθν πζραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχι όπου αναπτφχκθκε θ 
ωριμότερθ φάςθ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, που ιταν μια τερατϊδθσγερμανικι 
ζμπνευςθ και που πρϊτοι οι Νεότουρκοι ανζλαβαν να κάνουν πράξθ. Και κοντά ςτισ 
βάρβαρεσ αςιατικζσ μεκόδουσ του βίαιου εξιςλαμιςμοφ, του γενιτςαριςμοφ και των 
κατά τακτά διαςτιματα φυλετικϊν εκκακαρίςεων ιρκε να προςτεκεί και θ ψυχρι 
και κανατθφόρα μζκοδοσ των περίφθμων ταγμάτων εργαςίασ. 

Η Γενοκτονία των Ελλινων είναι θ ςκόπιμθ και ςυςτθματικι εξόντωςθ, μζχρι 
το 1923, των ελλθνικϊν πλθκυςμϊν τθσ Ανατολικισ Θράκθσ και τθσ Μικρά Αςίασ 
(κυρίωσ τθσ Ιωνίασ, Καππαδοκίασ, Πόντου, Βικυνίασ), αρχισ γενομζνθσ με τθ Σφαγι 
του Οικονομείου ςτισ 25 Ιανουαρίου 1913, από τουσ μθχανιςμοφσ τθσ οκωμανικισ 
κυβζρνθςθσ των εκνικιςτϊν Νεότουρκων και του τουρκικοφ εκνικιςτικοφ κινιματοσ 
του Μουςταφά Κεμάλ. Θεωρείται μια από τισ πρϊτεσ ςφγχρονεσ γενοκτονίεσ. 

Η γενοκτονία των Ελλινων πραγματοποιικθκε παράλλθλα και κατά τον ίδιο 
τρόπο, όπωσ με γενοκτονίεσ ςε βάροσ και άλλων χριςτιανικϊν πλθκυςμϊν τθσ 
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, δθλ. των Αρμενίων και των Αςςυρίων. 

Οι εκτιμιςεισ για τισ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ τθν περίοδο από το 1912 ωσ το 
1922 ξεκινοφν από 200-300 χιλιάδεσ και φτάνουν, κατά οριςμζνουσ Ζλλθνεσ 
μελετθτζσ τισ 800.000 – 1.200.000 ψυχζσ. 

Χιλιάδεσ Ελλθνεσ κοιμικθκαν το βράδυ τθσ 13θσ Σεπτεμβρίου 1922 ωσ 
νοικοκυραίοι και ξφπνθςαν το πρωϊ τθσ επομζνθσ ωσ πρόςφυγεσ.  



Ετςι ήρθαν κι εγκαταςτάθηκαν και ςτην περιοχή των Μεγάρων ςτο Μελί 
και ςτη Νζα Πζραμο. 

Αυτζσ τισ ϊρεσ πρζπει να διατθριςουμε άςβεςτθ τθν εκνικι μνιμθ. 
Θυμόμαςτε και δεν ξεχνάμε τισ  κθριωδίεσ των Τοφρκων, καταδικάηοντασ όπωσ όλοσ 
ο κόςμοσ τθν γενοκτονία και προςμζνοντασ τισ γραφζσ, που αναφζρουνπωσ όταν 
ζρκει θ μεγάλθ ϊρα  κα ξυπνιςει ο μαρμαρωμζνοσ βαςιλιάσ και ότι χάςαμε “ πάλι 
δικά μασ θάναι”. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων με κάκε τρόπο ςτθρίηει τουσ ςυμπολίτεσ από το Μελί 
και τθ Νζα Πζραμο και πάντα ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ 
Συλλόγουσ,  με τον προςικοντα ςεβαςμό ςτθν ιςτορία και ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ.» 
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