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Πρόλογος 

 

Εκατό ενενήντα έξι, χρόνια μετά την εθνεγερσία του 1821, σήμερα, από την  

ιστορική  εκείνη χρονιά, που ο ελληνισμός, ξεκίνησε να σπάει τα δεσμά της βαριάς  

κατοχής  και υποδούλωσης του από τον τούρκικο ζυγό. 

Ένας κατακτητής, βάρβαρος και αιμοσταγής, που στην προσπάθεια του να 

καταπνίξει την επανάσταση, προξένησε απίστευτες φρικαλεότητες, σφαγές και 

καταστροφές που ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία του πλέον διεστραμμένου 

εγκληματία. 

Ο τροχός της ιστορίας, παρόλα αυτά, γύρισε και πάνω στις στάχτες και το αίμα των 

αγωνιστών και των σφαγιασθέντων αμάχων, φύτρωσε ο σπόρος της λευτεριάς και 

της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας, μεγάλωσε και έγινε το δέντρο της νέας 

σύγχρονης Ελλάδας. 

Ο αιμοσταγής δυνάστης πλέον, λόγω γεωγραφίας, έγινε ο  διπλανός, ο εξ΄ ανατολών 

γείτονας. 

Μια γειτονία που πέρασε χίλα κύματα, συγκρούσεων, πολέμων, καταστροφών, 

σφαγών, απειλών καχυποψίας. 

Βέβαια οι δύο λαοί, παρά την διαφορά σε κουλτούρα και βιώματα, σε όλη αυτή την 

ταραγμένη περίοδο από το 1821 έως και σήμερα, στη μεγαλύτερο διάστημα της,  δεν 

έχουν να μοιράσουν τίποτα περισσότερο από την φτώχεια τους, ακριβώς όπως 

περιέγραψε στους στίχους του ο Πυθαγόρας στο θαυμάσιο τραγούδι, που εεμήνευσε  

ο Γ. Νταλάρας:   

«Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός  

και γω,  Λαός και συ Λαός 

Εσύ Χριστό και γω Αλλάχ 

Όμως και οι δυό μας Αχ και Βαχ» 

Και αν μεν οι δύο λαοί, δεν έχουν να μεριάσουν τίποτα, δεν συμβαίνει το ίδιο με 

την ηγεσία της «γείτονας» που διαχρονικά και με σταθερότητα, δημιουργεί 

σκηνικό έντασης, που σε διάφορα χρονικά σημεία, μετατράπηκαν σε σκηνικό 

φωτιάς. 

Μικρασιατική καταστροφή, το πογκρόμ της Πόλης, η εισβολή στην Κύπρο, η 

ένταση στο Αιγαίο, η κρίση των Ιμίων, δηλώσεις-καταγγελίες-ομολογίες για 
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εμπρησμούς δασών,μερικά μόνο από την «φλογερή λίστα» της μακράς 

ελληνοτουρκικής γειτονίας. 

Αφορμή γι΄αυτό το μικρό αφιέρωμα, στάθηκε η ανάγνωση μιας είδησης που έλεγε: 

«Ο Γιακούμπ Κόσε (Yakup Köse), σκληροπυρηνικός αρθρογράφος υποστηρικτής 

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Star Daily, κάλεσε 

τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση με άρθρο του τη Δευτέρα «να βάλουν 

φωτιά στη Δύση» πριν η Δύση καταλάβει την Τουρκία, όπως μεταδίδει το Turkish 

Minute.1 

Η δήλωση βέβαια, είναι το ελάχιστο μπροστά στις δηλώσεις και κυρίως την ίδια την 

πολιτική που έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία τις ταραγμένες αυτές ημέρες μας. 

Είχε όμως την δική της σημασία, μιας και φαίνεται ότι το πολιτικοστρατιωτικό 

κατεστημένο της γείτονος έχει κάποια ιδιαίτερη έλξη και έξη με την χρήση της 

φωτιάς στο οπλοστάσιο της. 

Εντελώς συμπωματικά, που φέτος κλείνει μια δεκαετία από τις φονικές πυρκαγιές 

στη χώρα μας το 2007, και με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της Εθνεγερσίας 

του 1821, «βουτάμε»  λίγο στην ιστορία, πάντα «των ανοικτών πηγών» να δούμε 

την σύνδεση των γειτόνων με τα «εγκλήματα φωτιάς». 

Άλλωστε η ιστορία, πέρα από την μελέτη της για την κατανόηση του παρελθόντος, 

έχει την ιδιαίτερη σημασία της στην πρόβλεψη του μέλλοντος, γιατί μπορεί να μην 

επαναληφθεί ως φάρσα, αλλά ως τραγωδία. 

Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Αξιωματικών 

 Πυροσβεστικού Σώματος 

 

 

 

                                                           
1 http://www.tribune.gr/world/news/article/339138/arthrografos-tou-erntogan-na-valoume-fotia-sti-disi-prin-

epitethoun-stin-tourkia.html 
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Πόλεμος φωτιάς για να πνιγεί η 

Επανάσταση του 1821 

 

Ο Οθωμανός δυνάστης, με απίστευτη θηριωδία και βαρβαρότητα αντιδρά 

στην επανάσταση του λαού μας, από την απαρχή της Εθνεγερσίας. 

Η φωτιά φαίνεται ότι κατέχει ένα σημαντικότατο στοιχείο στην «στρατηγική» 

του, αφού συνοδεύει όλες τις επιχειρήσεις βαρβαρότητας.  

 

Πρώτες μέρες της επανάστασης στην Πάτρα (22-24/3/1821), οι Τούρκοι 

κανονιοβολούν την πόλη. Ο Γάλλος Πρόξενος Ούγος Πουκεβίλ περιγράφει2: 

«Πάτρα 4 Απριλίου, (δηλαδή 23 Μαρτίου 1821), το βράδυ στις 6. Η φωνή της 

ελευθερίας ακούγεται, φωτιά έχει αρχίσει μέσα στην πόλη... Ο αέρας που σπρώχνει 

τις φλόγες, μας απειλεί με γενική πυρκαϊά! Ο ήλιος έχει δύσει μέσα από ένα πέπλο 

κοκκινωπών καπνών... Ο πάταγος των σπιτιών, που γκρεμίζονται, οι αλλεπάλληλες 

κανονιές από το κάστρο, το σφύριγμα και η έκρηξη μερικών βομβών, οι φωνές των 

γυναικών και παιδιών, πάνω από 500, που έχουν προσφύγει στο γαλλικό προξενείο, 

σκορπίζουν παντού την σύγχυση και τον τρόμο. Ο ουρανός, σαν πύρινος θόλος μας 

                                                           
2 Α. Βακαλόπουλου "Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης" (Αθήναι 1971) σελ.63 
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φωτίζει με ένα φως μαυροκίτρινο. Η ταραγμένη θάλασσα μοιάζει να κυλά κύματα 

από αίμα.»  

 

 

             

 

Τον Απρίλιο του 1821 ο Μουσταφάμπεης, που είχε το αξίωμα 

του κεχαγιά της Τρίπολης, κατ’ εντολή του Χουρσίτ που βρισκόταν στην 

Ήπειρο, με στράτευμα από 3.500 Αλβανούς πέρασε από το Μεσολόγγι στην 

Πελοπόννησο. Αφού διασκόρπισε τους Έλληνες που πολιορκούσαν το 

φρούριο της Πάτρας πορεύθηκε παραλιακά προς Κόρινθο. Οι κάτοικοι 

πρόλαβαν και εγκατέλειψαν την πόλη του Αιγίου και βρήκαν καταφύγιο στο 

σπήλαιο της Μπουφούσκιας και στα βουνά. Ο Μουσταφάμπεης τους κάλεσε 

να «προσκυνήσουν» υποσχόμενος συγχωροχάρτια, κάτι στο οποίο κανείς δεν 

υπάκουσε. Οι τουρκαλβανοί έμειναν μια εβδομάδα στο Αίγιο και αφού 

πήραν ως λάφυρα ό,τι μπορούσαν το πυρπόλησαν, όπως και τα γύρω 

χωριά. 

 

Αργότερα, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ οι Έλληνες πολιορκούσαν την 

Τρίπολη, Οθωμανικός στόλος επιχείρησε να φέρει βοήθεια προς τους 

πολιορκούμενους. Από τον στόλο αποβιβάστηκαν περί τους 700 Αλβανούς 

υπό τον Ιουσούφ Πασά της Εύβοιας οι οποίοι βάδισαν προς το Αίγιο. Έβαλαν 

και πάλι φωτιά και διασκορπίστηκαν στην γύρω επαρχία όπου 

λεηλατούσαν και άρπαζαν ζώα. 
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Επίσης κατέστρεψαν τη Φτέρη και άλλα χωριά του Αιγίου.3  Οι στίχοι από 

το δημοτικό τραγούδι αποδίδουν την καταστροφή: 

Έκαψαν χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια 

Την Πάτρα την περήφανη, Βοστίτσα παινεμένη. 

 

 

 
Η καταστροφή του Γαλαξιδίου 

 

 

Μετά την καταστροφή του Αιγίου, ο στόλος του Ισμαήλ Μπέη Γιβραλτάρ με 

30 οπλισμένα μπρίκια και 2 φρεγάτες, φθάνει στο Γαλαξείδι. 

Το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου 1821, οι τούρκοι εισέβαλαν στην πόλη και 

την κατέστρεψαν4. 

 

Περιγράφει χαρακτηριστικά ο Σπυρίδων Τρικούπης στην «ιστορία της 

Ελληνικής Επανάστασης»: 
Την δε ακόλουθον ημέραν απεβιβάσθηκαν 1000 Τούρκοι εις την ξηράν. έσφαξαν πεντεξ 

εναπομέιναντας γέροντας και γραίας, καταφυγόντων των κατοίκων της εις τα ενδότερα, 

έκαυσαν την κωμόπολιν… 

                                                           
3 Τρικούπης Σπυρίδων, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, τομ. Β’ σ. 77.-Παπαγεωργίου Θ. 
Γεώργιος, Η ιστορία της Φτέρης Αιγίου, Αθήνα 1968. 
4https://averoph.wordpress.com/2013/09/23/%E1%BC%A1-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-
%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-21-23-
%CF%83%CE%B5%CF%80-1821/ 
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Η καταστροφή της Σαμοθράκης 

Την 1η Σεπτέμβρη του  1821 η Σαμοθράκη, γνωρίζει την βαρβαρότητα των 

Οθωμανών. Σφάζουν τον αρσενικό πληθυσμό περίπου 10.000 άνδρες και 

αγόρια.  

Τα γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στα παζάρια της Κωνσταντινουπόλεως και της 

Σμύρνης. Τα σπίτια τους κάηκαν.5 

Μία φράση του Lacroix, αποτυπώνει την φρίκη6: 

«Οι Τούρκοι κατερήμωσαν ασπλάχνως την νήσον ταύτην εν τω υπέρ ανεξαρτησίας 

αγώνι…» 

 

 

                                                           
5 Temple Gr., Travels in Greece and Turkey and the Mediterranean, τόμος Α', Λονδίνο 1843. σελ. 1012-119 
6  Lacroix M. Louis, Iles de la Grèce, Παρίσι 1853, κεφ. 372 
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Η καταστροφή της Χίου 

Στις 30 Μαρτίου 1822 και μετά από έντονο κανονιοβολισμό, ο τούρκικος 

στόλος αποβίβασε στην Χίο  7.000 άνδρες και με τη συνδρομή της τουρκικής 

φρουράς του νησιού κατέστειλε  την εξέγερση των Χιωτών. Στη συνέχεια 

πυρπόλησε όλα τα περίχωρα και την πρωτεύουσα του νησιού και 

επιδόθηκε σε ανήκουστες σφαγές. Υπολογίζεται ότι από τους 117.000 

χριστιανούς κατοίκους του νησιού, 42.000 σφαγιάστηκαν, 50.000 πιάστηκαν 

αιχμάλωτοι και 23.000 διέφυγαν προς τις επαναστατημένες περιοχές της 

Ελλάδας και τη Δυτική Ευρώπη. 7   

Ο Βίκτωρ Ουγκώ, συγκλονισμένος από την καταστροφή, γράφει το ποίημα 

«Το ελληνόπουλο», όπου οι πρώτοι στίχοι δραματικά περιγράφουν: 

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. 

Η Χίο, τα’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα 

 

Τον Οκτώβριο του 1823 ο Χουσεΐν μπέης εξεστράτευσε στον Μυλοπόταμο. 

Στο σπήλαιο Γεροντόσπηλιο του Μελιδονίου (ανατολικά του Ρεθύμνου) 

                                                           
7 https://www.sansimera.gr/articles/429 
 
 
 
 

https://www.sansimera.gr/articles/429
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κλείστηκαν περισσότεροι από 400 Μελιδονίτες, μεταξύ των οποίων 30 

ένοπλοι και πολλά γυναικόπαιδα, πολιορκούμενοι από τους εχθρούς.Τον 

Ιανουάριο του 1824 εξολοθρεύτηκαν οι έγκλειστοι στη σπηλιά του 

Μελιδονίου. Αν και αμύνθηκαν για τρεις μήνες αποκρούοντας όλες τις 

επιθέσεις των πολιορκητών, τελικά υπέκυψαν. Οι Τούρκοι άνοιξαν μια οπή 

στην οροφή του σπηλαίου και έριξαν εύφλεκτες ύλες στο εσωτερικό του. 

Ακόμα, άναψαν και φωτιά στην είσοδο του σπηλαίου, με αποτέλεσμα οι 

πολιορκημένοι να πεθάνουν από ασφυξία (24 Ιανουαρίου 1824).8 

 

Η καταστροφή της Κάσου 

Αρχές Ιουνίου του 1824, ο αιγυπτιακός στόλος επιτίθεται στην νήσο Κάσο. 

Η αντίσταση των κατοίκων κάμπτεται και όπως περιγράφει ο του 

Υποναυάρχου (ε.α.) Μάρκου Μάστρακα Π.Ν.: 

«αποβιβάστηκε την ασέληνη νύκτα της 7ης Ιουνίου σημαντική ομάδα εμπειροπόλεμων, 

πάνοπλων στρατιωτών, με 30 και πλέον βάρκες, οι οποίοι και εγκατέστησαν αμαχητί το 

απαιτούμενο προγεφύρωμα για να αποβιβασθεί αμέσως μετά η κύρια δύναμή τους, 

αποτελούμενη από 3-4 χιλιάδες πάνοπλους Αρβανίτες και άφθονο πολεμικό υλικό. Έτσι οι 

εισβολείς μετά από λίγες ώρες βρέθηκαν αναπάντεχα στα νώτα των ηρωικών 

υπερασπιστών που αιφνιδιάστηκαν και, μετά από λυσσώδη αντίσταση, βαλλόμενοι 

                                                           
8 Σπυρίδων Τρικούπης (1925). Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αθήνα: Ι.Ν. Σιδέρης, σελ. 65. - Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, Τόμος ΙΒ'. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών. 1975. σελ. 306, 343. 
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πανταχόθεν, αναγκάστηκαν τελικά να υποκύψουν, προκαλώντας με ότι πυρομαχικά τους 

είχαν απομείνει και το γιαταγάνι τεράστιες απώλειες στους εχθρούς του γένους! Το τι 

επακολούθησε είναι αδύνατο να περιγραφεί με απλά λόγια!...Δεν υπήρξε έλεος από τους 

αιμοδιψείς εισβολείς που αλαλάζοντας έσφαζαν χωρίς διάκριση άνδρες γυναίκες και παιδιά, 

ενώ βεβήλωναν εκκλησιές, βίαζαν γυναίκες, λεηλατούσαν και παρέδιδαν στο πυρ ότι 

εύρισκαν μπροστά τους!...Ο θρήνος και οι απελπισμένες κραυγές των αθώων θυμάτων 

έσκιζαν τους ουρανούς, ενώ το νησί καταύγαζε μέσα στο σκοτάδι καιόμενο απ' άκρου 

εις άκρον!...Το ξημέρωμα η Κάσος είχε ουσιαστικά χαθεί, με περισσότερους από 2.000 

νεκρούς!9» 

 

 

Η καταστροφή των Ψαρών 

Τον Ιούνιο του 1824 ο Οθωμανικός στρατός κάνει απόβαση στα Ψαρά. Με 

υπέρτερη αριθμητική δύναμη, νικούν την αντίσταση της φρουράς και ξεκινούν 

τη σφαγή των κατοίκων, ενώ ακολουθούν  αιχμαλωσίες, αρπαγές, πυρπόληση 

και γενική καταστροφή του νησιού. Ο εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός 

γράφει:  

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη 

Περπατώντας η Δόξα μονάχη 

Μελετά τα λαμπρά παλικάρια 

Και στην κόμη στεφάνι φορεί 

Γεναμένο από λίγα χορτάρια 

Που είχαν μείνει στην έρημη γη. 

                                                           
9 http://www.sa-snd.gr/h33-kassos.htm 
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Στις 22 Σεπτεμβρίου 1827, ο Ιμπραήμ στέλνει επιστολή- τελεσίγραφο στους 

προεστούς της Πελοποννήσου, δηλώνοντας την πρόθεσή της επέλασής του:  

 
«σας γνωστοποιώ ότι με όλον οπού με έμβεη της υψηλότητος του αφθεντός μας ήλθα 

εις τα ενταύθα δια να κατακόψω, κατακαύσω και σχεδόν να αφανίσω όλα τα δέντρα 

σας όσα είναι χρήσιμα και αναγκαία προς τροφήν σας. λυπούμενος του πτωχού λαού να 

μην δοκιμάση την αυτήν ζημίαν και αφανισμόν αυτών των αναγκαίων δένδρων σας έκρινα 

εύλογον να σας ειπώ ότι χωρίς αναβολήν καιρού, να συσκεφθείτε καλώς και να παραιτηθείτε 

από τα της αποστασίας φερσίματα. και καθώς άλλοι ομόπιστοί σας να ελθήτε να 

προσκυνήσετε, δια να απαντήσητε την οργήν αυτήν και τον αφανισμόν οπού θέλει δοκιμάση 

όλη η πτωχολογιά σας, ειδέ και δεν ελθήτε ας είναι η αμαρτία εις τον λαιμόν σας, και όψεσθε 

εν ημέρα κρίσεως. περισσότερον δεν είναι χρεία να σας γράψω από αυτά και υγιαίνετε.…»10 

 

                                                           
10 https://gerbesi.wordpress.com/2014/05/08/%CE%B7-
%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD-
%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BC/ 



12 
 

 

Την απάντηση στο τελεσίγραφο την πήρε από τον Θ. Κολοκοτρώνη11:  

«Αυτό όπου μας φοβερίζεις, να μας κόψεις και κάψεις τα καρποφόρα δένδρα μας, όχι τα 

κλαριά να μας κόψεις, όχι τα δένδρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα πάνω 

στην πέτρα να μη μείνει, ημείς δεν προσκυνούμε. Τι τα δένδρα μας αν τα κόψεις και 

τα κάψεις την γην δεν θέλει την σηκώσεις και η ίδια η γης που τα έθρεψε, αυτή η ίδια 

γη μένει δική μας και θα τα μετακάνει. Μόνο ένας Έλληνας να μείνει πάντα θα πολεμούμε 

και μην ελπίζεις πως την γην μας θα την κάνεις δική σου, βγάλ' ντο από τον νου σου. 

 

 

 

                                                           

11  ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Μέρμηγκας, Τόμ. 2 σελ. 50-51, 1971 
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Η πυρπόληση της Σμύρνης (1922) 

 

 

Τον Αύγουστο του 1922 ο τουρκικός στρατός άρχισε να φθάνει στη Σμύρνη. 

Το μικρασιατικό μέτωπο  έχει καταρρεύσει και ο ελληνικός στρατός ατάκτως 

υποχωρούν προς τα παράλια. Στην Σμύρνη πρώτοι μπαίνουν οι τσέτες, οι 

άτακτοι μαχητές που ακολουθούσαν το στρατό του Κεμάλ. Πλιάτσικο, 

βιασμοί, δολοφονίες και μια φωτιά στις 13 Σεπτεμβρίου που θα 

καταστρέψει όλη την πόλη.  
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Πολλοί ξένοι και Έλληνες, αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφουν τις  στιγμές  

της πυρπολήσεως της Σμύρνης. 

  

Ο Αμερικανός Πρόξενος της Σμύρνης Τζώρτζ Χόρτον, σημειώνει σχετικά12:  
«Ο συστηματικός εμπρησμός της Σμύρνης έγινε από τους στρατιώτας του Μουσταφά Κεμάλ 

με τον σκοπό να εξολοθρευθούν οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας και να μην ξαναγυρίσουν 

ποτέ πια στην Πατρίδα τους. Βέβαιο είναι ακόμη, ότι εκτός από την φωτιά είχαν 

προσχεδιασθεί και οι σφαγές και οι λεηλασίες. Χιλιάδες υποφέρουν και αποθνήσκουν εις την 

Σμύρνην. Η κατάσταση αυτών των ανθρώπων υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν. Δεν 

ενθυμούμαι επεισόδιον εις την ιστορίαν παρομοίων ανθρωπίνων συμφορών.»  
 

 
 

Η συντριπτική  πλειονότητα των ιστορικών πιστεύει ότι η πυρκαγιά της 

Σμύρνης ήταν προμελετημένη με ευθύνη των τούρκικων αρχών. Η Φαλίχ Ρίφι 

Ατάι, δημοσιογράφος από το περιβάλλον του Μουσταφά Κεμάλ, που εκείνη 

την εποχή βρισκόταν στη Σμύρνη σημειώνει 13: 

 

                                                           
12 http://www.serrelib.gr/arthra.php?id=39 
13   (Falih Rifki Atay, Cankaya. Ataturk'un dogumundan olumune kadar (Τσάνκαγια. Από τη γέννηση ως το 

θάνατο του Ατατούρκ, Κωνσταντινούπολη 1980).   
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 «Ήταν άραγε υπεύθυνοι για τη φωτιά μόνο οι Αρμένιοι εμπρηστές, όπως μας είπαν τότε; 

Πολλοί υποστήριξαν ότι ο Νουρεττίν Πασάς ήταν αναμεμειγμένος στην υπόθεση». Και 

προσθέτει: «Γιατί κάψαμε τη Σμύρνη; Φοβόμασταν ότι αν παρέμεναν οι επαύλεις, τα 

ξενοδοχεία και τα μπαρ ,δεν θα απαλλασσόμασταν από τις μειονότητες; Δεν πρόκειται 

απλά για μια καταστροφική ενέργεια. Έχει να κάνει και με ένα αίσθημα κατωτερότητας. 

Είναι σαν οποιοδήποτε σημείο θύμιζε Ευρώπη να ήταν καταδικασμένο να είναι χριστιανικό 

και ξένο, και σίγουρα όχι δικό μας. Αν από την πόλη απέμεναν μόνο τα γυμνά χώματά της, 

θα ήταν άραγε αυτό αρκετό για να προστατευθεί η τουρκικότητά της;»    

  

 
 

Ο ξένος τύπος της εποχής, συγκλονισμένος από την καταστροφή 

προσπαθεί να αποτυπώσει την φρίκη της πυρκαγιάς 14:  

Daily news – 07/09/1922: ''Η φωτιά άρχισε στην αρμενική συνοικία... Τούρκοι στρατιώτες 

έχυναν πετρέλαιο στα σπίτια και έβαζαν φωτιά. Σαφώς οι τουρκικές αρχές μπορούσαν να 

παρεμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι Τούρκοι στρατιώτες, που δρούσαν 

εσκεμμένα, ήταν οι κύριοι αίτιοι της τρομερής καταστροφής''. 

                                                           
14 www.lifo.gr 
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Daily Telegraph – 05/09/1922: ''Μόνο η τουρκική συνοικία έμεινε όρθια, καθώς και μερικά 

σπίτια στην Πούντα... Ο τακτικός Τουρκικός Στρατός έβαλε σε πολλά σημεία φωτιά, που 

την τροφοδοτούσαν οι εμπρηστικές βόμβες που έριχνε ασταμάτητα μέσα στις φλόγες. Οι 

σκηνές της σφαγής που ακολούθησε, ήταν φρικτές''. 

Echo de Paris – 07/09/1922: ''Σύντομα, οι εστίες του πυρός ανήλθαν σε 20... Οι κεμαλικοί 

περικύκλωσαν τη συνοικία των Αρμενίων και άρχισαν να καίνε τα σπίτια, ρίχνοντας βόμβες 

και χύνοντας πετρέλαιο''. 

 

Η Αρμένισσα  Μαρτζορί Χαουζπιάν  στο βιβλίο της «Η Σμύρνη στις Φλόγες» 

περιγράφει15 :  

« Στις 1 πμ της Τετάρτης η Μάμπελ Κάλφα, Ελληνίδα νοσοκόμα του Κολεγιακού Ινστιτούτου 

είδε στην γειτονιά της τρεις φωτιές. Στις 4 π.μ. πυροσβέστες σβήσανε τις φωτιές που είχαν 

ανάψει σε ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι δίπλα στον τοίχο του κολλεγίου και σε μια βεράντα κοντά 

στην αυλή. Το μεσημέρι της Τετάρτης ένας ναύτης φώναξε τη Μάμπελ Κάλφα στο παράθυρο 

της τραπεζαρίας –Κοιτάξτε εκεί οι Τούρκοι βάζουν παντού φωτιές. Οι γυναίκες από μέσα 

είδαν τρεις Τούρκους αξιωματικούς που ξεχώριζαν απέναντι από την Σχολή. Μερικές 

στιγμές μετά την αναχώρηση των Τούρκων φλόγες ξεπήδησαν από την στέγη και από τα 

                                                           
15 https://olympia.gr/2012/09/10/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%83-
%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%88%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%83%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF-22/ 
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παράθυρα του απέναντι κτιρίου. Σαν όλα τα άλλα κτίρια καίγονταν και αυτό από μέσα. Λέει 

η μις Μιλλς, επίσης νοσοκόμα, «Έβλεπα καθαρά τους Τούρκους να κουβαλούν τενεκέδες 

με πετρέλαιο μέσα στα σπίτια και μόλις έφυγαν ξεπετιόντουσαν φωτιές. Δεν φαίνονταν ούτε 

ένας χριστιανός, τα μόνο ορατά πρόσωπα ήταν Τούρκοι στρατιωτικοί του τακτικού στρατού 

με τις στολές τους. Σε λίγο η φωτιά είχε επεκταθεί παντού στην περιοχή». 

 

 

Εξίσου συγκλονιστική είναι η μαρτυρία  της Ελένης Καραντώνης, Ελληνίδα 

που ζούσε μέχρι το 1922  στο Μπουρνάμπασι,  προάστιο της Σμύρνης. Η 

μαρτυρία έχει  καταγράφει από το «Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών»16:   

«Εμείς βρισκόμασταν στη Σμύρνη. Πλημμύρα οι μαχαλάδες στο αίμα. Βάλανε φωτιά οι 

Τούρκοι, μια ώρα μακριά. “Μη φοβάστε είναι μακριά”, μας είπε ο νοικοκύρης του σπιτιού 

που μέναμε. Σ’ ένα τέταρτο η φωτιά είχε έρθει σε μας. Ρίχνανε βενζίνη και προχωρούσε. 

                                                           
16 https://olympia.gr/2012/09/10/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%83-
%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%88%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%83%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF-22/ 
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Βγήκαμε στο δρόμο. Φωτιά από τη μια, θάλασσα από την άλλη. Βρισκόμασταν στη μέση. Και 

οι Τσέτες (σ.τ.σ. οι άτακτοι Τούρκοι) βρίσκονταν στη μέση, και έσφαζαν και σκότωναν. Την 

νύχτα οι Τσέτες έκαναν επίθεση ν’ αρπάξουν, να σφάξουν, ν’ ατιμάσουν. “Βοήθεια! Βοήθεια!”, 

φώναζε ο κόσμος. Τα εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Έριχναν τους προβολείς. 

Σταματούσαν για λίγο. Τη νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Πήγαμε λίγο πιο έξω, 

φρίκη! Βρεθήκαμε σε μια χαβούζα, (σ.σ. μεγάλο ανοιχτό λάκκο). Γύρω-γύρω, στα χείλια της 

χαβούζας σπαρταρούσαν κορμιά, και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια. Έπαιρναν όποιον 

έπιαναν, τον πήγαιναν στην άκρια της χαβούζας, έκοβαν το κεφάλι και το έριχναν μέσα στη 

χαβούζα και τα κορμιά τα άφηναν να σπαρταρούν γύρω-γύρω. Ήταν φοβερό. Όσοι το είδαν 

τρελάθηκαν. Το τρελοκομείο γέμισε από τρελούς σαν ήρθαμε. Εκεί σ’ αυτό το μέρος χάσαμε 

και τον πατέρα μου. Τον αδελφό μου τον έσφαξαν στο χωριό». 
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Την περιγραφή της φωτιάς δίνεται με γλαφυρό τρόπο από το βιβλίο «Η 

μεγάλη προδοσία» του Bierstadt Edward – Hale. 17  

«Το απο ́γευμα της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου άρχισε η φωτιά που ε ́μελλε να αφανίσει τα 

2/3 της Σμύρνης. Καθω ́ς μερικοι ́ αμφιβάλλουν αναφορικα ́ με το ποιος ει ́ναι υπευ ́θυνος για 

το άναμμα της φωτιάς, ας αναφε ́ρουμε την αφήγηση ενο ́ς αυτο ́πτη μάρτυρα, της δεσποινίδας 

Μίνι Μιλς, διευθυ ́ντριας του Κολεγιακου ́ Ινστιτου ́του Θηλε ́ων της Σμύρνης. Η δεσπονίς 

Μιλς αφηγείται:«Λίγο μετά το γεύμα ξε ́σπασε πολύ κοντά στο σχολει ́ο μια φωτιά που 

εξαπλω ́θηκε πολύ γρήγορα. 

 Είδα με τα ίδια μου τα μα ́τια ε ́ναν Τούρκο αξιωματικο ́ να μπαίνει στο σπίτι κρατω ́ντας 

μικρου ́ς τενεκε ́δες πετρελαίου ή βενζι ́νης και σε μερικα ́ λεπτά το σπίτι τυλίχτηκε στις 

φλο ́γες.  

Οι δάσκαλοι και οι μαθήτριε ́ς μας είδαν Τούρκους στρατιω ́τες, και σε πολλε ́ς περιπτω ́σεις 

ε ́νστολους αξιωματικου ́ς, να χρησιμοποιου ́ν μακριά ραβδιά στην άκρη των οποι ́ων ήταν 

δεμε ́να κουρε ́λια, να βουτα ́νε τα κουρε ́λια σε τενεκε ́δες με υγρο ́ και να μπαίνουν σε σπίτια, 

που τυλίγονταν αμε ́σως στις φλο ́γες.  

Στους δρόμους δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή κανει ́ς άλλος εκτο ́ς απο ́ ομάδες Τούρκων 

στρατιωτω ́ν. Ενώ η φωτιά άρχισε ακριβω ́ς απε ́ναντι απο ́ το κτίριο της σχολη ́ς μας, κάθε 

τρι ́το ή πε ́μπτο σπίτι της συνοικίας – της αρμενικής συνοικίας – φλεγο ́ταν…. Ο κύριος 

Τζα ́κουιθ της Νίαρ Ιστ Ριλι ́φ, στην αναφορα ́ του στο ναύαρχο Μπρίστολ, πιστοποι ́ησε ότι 

είδε άτομα να ρίχνουν πετρε ́λαιο σε κτίρια και, καθώς ήταν παρο ́ντες εκει ́ Τούρκοι 

στρατιω ́τες, θα ήταν λογικο ́ να συμπεράνει κανείς ότι οι εμπρηστε ́ς ήταν επίσης Τούρκοι. 

 Ο ταγματάρχης Ντε ́ιβις, του Ερυθρου ́ Σταυρου ́, είδε Τούρκους να καταβρε ́χουν τους 

δρόμους και τα σπι ́τια κατά μήκος της πυρκαγιάς με ε ́να υγρο ́. Βούτηξε το δάχτυλο ́ του στο 

υγρο ́ και το ε ́γλειψε. Η ́ταν πετρε ́λαιο. Απο ́ τον πύργο του Μακ Λάχλαν Χολ, η κυρι ́α Μπριτζ 

είδε Τούρκους στρατιω ́τες να μπαίνουν σε σπίτια κρατω ́ντας τενεκε ́δες και λι ́γα λεπτά 

αργο ́τερα είδε τα σπίτια αυτα ́ να τυλίγονται στις φλο ́γες» 

 

                                                           
17http://www.militaire.gr/%CF%83%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B7-1922/  
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Το πλέον όμως σπαρακτικό κείμενο για τον εμπρησμό της Σμύρνης, το 

αποδίδει η Διδώ Σωτηρίου στα «Ματωμένα Χώματα»: 

«– Φωτιά! 

– Φωτιά! 

– Βάλαν φωτιά στη Σμύρνη! 

Πεταχτήκαμε ορθοί. Κοκκινο ́μαυρες φλο ́γες τινάζονταν στον ουρανο ́, χοροπηδηχτε ́ς. 

– Είναι κατά την Αρμενογειτονιά. 

– Κατά κει φαίνεται νάναι. 

– Πάλι οι Αρμεναίοι θα τα πλερω ́σουνε! 

– Αποκλει ́εται να κάψουνε ολο ́κληρη τη Σμύρνη. Ποιο συμφε ́ρον ε ́χουνε; Αφού ε ́γινε πια 

δική τους… 

– Ποιο συμφε ́ρον είχαμε μεις που καίγαμε τα τουρκοχω ́ρια στην υποχω ́ρηση; 
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Η φωτια ́ απλωνο ́ταν παντου ́. Ντουμάνιασε ο ουρανο ́ς. Μαύρα σύννεφα ανηφορι ́ζανε και 

μπερδευο ́τανε το ε ́να με τ’ άλλο. Κο ́σμος, εκατοντάδες χιλιάδες κο ́σμος, τρελο ́ς απο ́ φο ́βο, 

αρχι ́νησε να τρε ́χει απ’ ο ́λα τα στενοσο ́κακα και τους βερχανε ́δες και να ξεχυ ́νεται στην 

παραλι ́α σαν μαύρο ποτάμι…Η φωτιά ο ́λη νύχτα αποτελειω ́νει το χαλασμο ́. Γκρεμι ́ζονται 

τοι ́χοι, θρυμματι ́ζονται γυαλια ́. Οι φλο ́γες κριτσανι ́ζουνε μαδε ́ρια, ε ́πιπλα και φτου ́νε 

σιδερικα ́· ξεθεμελιω ́νουνε την πολιτεία ολο ́κληρη. Απλω ́νουν πάνω στα ε ́ργα των ανθρω ́πων 

και τα διαλύουνε. Σπίτια, εργοστάσια, σκολεια ́, εκκλησίες, μουσει ́α, νοσοκομει ́α, 

βιβλιοθη ́κες, θε ́ατρα, αμύθητοι θησαυροι ́, κο ́ποι, δημιουργι ́ες αιώνων· εξαφανι ́ζουνται κι 

αφήνουνε στάχτη και καπνου ́ς.» 

 

Ενενήντα χρόνια μετά την καταστροφή, στην τουρκική εφημερίδα Ραντικάλ 

δημοσιεύεται ένα άρθρο της Τουρκάλας ιστορικού Αϊσέ Χουρ, η οποία 

σημειώνει ότι  αντίθετα με τους τουρκικούς ισχυρισμούς ότι τη φωτιά στη 

Σμύρνη έβαλαν Αρμένιοι, υπάρχουν ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι ο 

ηγέτης των Nεότουρκων, Κεμάλ Ατατούρκ γνώριζε για τον εμπρησμό που 

κατάστρεψε σχεδόν πλήρως την πόλη (εκτός από τον τουρκικό και εβραϊκό 

τομέα) και επιτάχυνε τον ξεριζωμό των Ελλήνων.  
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Μάλιστα, την ώρα που η Σμύρνη καιγόταν, ο Κεμάλ βρισκόταν στην πόλη και 

απολάμβανε τη θέα από το μπαλκόνι της αρραβωνιαστικιάς του  Λατιφέ 18:  

«Ο Μουσταφά Κεμάλ και η Λατιφέ κάποια στιγμή έμειναν μόνοι στο μπαλκόνι. Η πυρκαγιά 

συνέχιζε με όλη της δύναμη» έγραφε το άρθρο και παρέθετε τη συνομιλία Κεμάλ-Λατιφέ. Ο 

Κεμάλ ρώτησε την αρραβωνιαστικιά του: «Έχετε πολλά κτήματα στο σημείο της φωτιάς;» Η 

Λατιφέ φέρεται να του απάντησε: «Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου είναι εκεί, 

αλλά, πασά μου, ας καούν όλα, εσείς να είστε καλά. Όταν υπάρχουν τέτοιες ευτυχισμένες 

μέρες, τι σημασία έχει η περιουσία. Σώθηκε η πατρίδα. Στο μέλλον μπορούμε να τα 

ξαναχτίσουμε» Σύμφωνα με το άρθρο, αυτό άρεσε στον Κεμάλ που της απάντησε: «Ναι, ας 

καούν και ας καταρρεύσουν, όλα μπορούν να επουλωθούν». 

 

 

                                                           
18 http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-
%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-

%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-
%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-

%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR 

 

http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
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http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
http://www.iefimerida.gr/news/67048/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CF%84%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CE%BB-%CE%AD%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%B8%CE%AD%CE%B1#ixzz4c9LarswR
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Το πογκρόμ εναντίον του Ελληνισμού της 

Πόλης (1955) 

Με την ονομασία «Σεπτεμβριανά» έμεινε στην ιστορία το οργανωμένο 

πογκρόμ της νύκτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955, στη Κωνσταντινούπολη. Ο 

καθοδηγούμενος τουρκικός όχλος προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά των 

περιουσιών των Ελλήνων ομογενών και των Αρμένιων, πλην όμως Τούρκων 

υπηκόων, καθώς και άλλων μη μουσουλμανικών μειονοτήτων, λεηλατώντας 

και πυρπολώντας ελληνικά καταστήματα, σπίτια, σχολεία και βεβηλώνοντας 

εκκλησίες ακόμα και νεκροταφεία δημιουργώντας τρομοκρατία και 

ανασφάλεια για τις υφιστάμενες μειονότητες. Αφορμή έδωσε μια βομβιστική 

επίθεση στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, που 

αποδείχτηκε στην συνέχεια ότι ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την 

ίδια τη τουρκική κυβέρνηση19. 

 

«Tο σπίτι του Aτατούρκ μας υπέστη ζημιές από βόμβα». Είναι τίτλος της εφημερίδας  

«Εξπρές» που κυκλοφόρησε σε έκτακτη έκδοση το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου, 

λειτουργώντας ως σύνθημα για το ξεκίνημα των βιαιοπραγιών. 

Την βόμβα που προξένησε ασήμαντες ζημιές τοποθέτησε, όπως 

αποκαλύφθηκε μετά, ο Τούρκος φύλακας του κτιρίου, Χασάν 

Μεχμέτογλου, ο οποίος την παρέλαβε από τον φοιτητή Οκτάι Εγκίν, γιο 

                                                           
19https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC 
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παλιού βουλευτή της Ροδόπης, τον οποίο επιβράβευσαν αργότερα, 

διορίζοντάς τον αρχηγό της Αστυνομίας στην Άγκυρα.20 

 

 

Την ώρα που γινόταν η έκρηξη της βόμβας στο προξενείο, οι εγκάθετοι στην 

πλατεία Ταξίμ, οπλισμένοι με ρόπαλα, λοστούς, μαχαίρια και διαρρηκτικά 

εργαλεία, ξεχύνονταν στους δρόμους για δράση! Με πρωτοφανή φανατισμό 

φωνάζουν συνθήματα: «Yikin, Kirin, giavourdour» (Σπάστε, γκρεμίστε, είναι 

γκιαούρης) και «Kahrolsun giavourlar» (Ανάθεμα στους γκιαούρηδες) και 

κινούνται προς τα ελληνικά μαγαζιά. 

 

                                                           
20 http://www.anixneuseis.gr/?p=127183 
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Με καταλόγους σπιτιών και καταστημάτων στα χέρια, τα οποία είχαν 

μαρκάρει νωρίτερα με μπογιές, σαρώνουν στο πέρασμά τους τα πάντα. 

Δεκάδες Έλληνες, κυρίως κληρικοί, κακοποιήθηκαν χωρίς έλεος και 

δολοφονήθηκαν. Εκκλησίες πυρπολήθηκαν, σπάνιες εικόνες, αγιογραφίες 

και σκεύη ανεκτίμητης αξίας καταστράφηκαν και σχολεία με όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και με σπάνιους πίνακες έγιναν παρανάλωμα του 

πυρός. Οι βάρβαροι κατέστρεψαν με μανία εργοστάσια, εστιατόρια και 

ξενοδοχεία Ελλήνων κι έκαψαν γραφεία και πιεστήρια ελληνικών 

εφημερίδων.21 

 

Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας στον πυρπολημένο ναό του Αγίου Κωσταντίνου 

Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς! Οι πατριαρχικοί τάφοι και τα 

σκηνώματα μεγάλων ευεργετών του έθνους στη Ζωοδόχο Πηγή 

(Βαλουκλιώτισσα), δέχονται την κανιβαλική συμπεριφορά και τη μανία του 

όχλου. Ο 90χρονος μοναχός Χρύσανθος Μαντάς βρίσκει τραγικό θάνατο 

μέσα στις φλόγες, ενώ βασανίζουν και αφήνουν ημιθανή τον Επίσκοπο 

Παμφιλίου Γεράσιμο. Στα Θεραπιά καίνε τη Μητρόπολη Δέρκων με τη 

βιβλιοθήκη της.  

 

                                                           
21 infognomon.gr 
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Στο Μέγα Ρέμα σκοτώνουν από το πολύ ξύλο τον μητροπολίτη 

Ηλιουπόλεως Γεννάδιο… Ο πατριάρχης Αθηναγόρας, προσπαθεί να 

εμψυχώσει εκείνους που τρομοκρατημένοι ετοιμάζονται να φύγουν… Η μανία  

μεταφέρεται στη Σμύρνη... Καίνε το ελληνικό προξενείο, επιτίθενται κατά 

Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ, λεηλατούν σπίτια, βιάζουν 

γυναίκες, καίνε σημαίες και περιουσίες.  

 

΄Οταν οι εγκάθετοι ολοκληρώνουν το έργο τους, η κυβέρνηση ευαρεστείται 

να… κηρύξει στρατιωτικό νόμο… Οι τούρκοι παρακρατικοί σκότωσαν 14 

Έλληνες, τραυμάτισαν σοβαρά 600, έκαψαν και λεηλάτησαν 

4.340 καταστήματα, 2.600  σπίτια,73 εκκλησίες, 26 σχολεία, 110 

εστιατόρια, 21 εργοστάσια, 27 φαρμακεία, 3 εφημερίδες και όλα τα 

νεκροταφεία! 

Πενήντα τρία χρόνια μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα της 12 Αυγούστου 2008 

της εφημερίδας «Ραντικάλ», τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στις 6-7 

Σεπτεμβρίου 1955 εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης είχαν 

οργανωθεί από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου (Özel Harp Dairesi)22. 

                                                           
22 http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/06/septembriana-ellhnes-polh_n_8095510.html 
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Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα   

Από τη δεκαετία του ‘80 στη χώρα μας παρατηρείται με επαναλαμβανόμενο 

ρυθμό μια καταιγίδα δασικών πυρκαγιών που κατακαίει τον εθνικό φυσικό 

πλούτο, συνοδευόμενες κάποιες τραγικές χρονιές και με ανθρώπινα θύματα 

και καταστροφές σε περιουσίες. Πυρκαγιές που πέρα από την ίδια την 

αντικειμενική τους υπόσταση, προξένησαν υπέρμετρες ζημιές, 

διασαλεύοντας την ίδια την ασφάλεια και την συνοχή της πατρίδας μας. 

Ενδεικτικά από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 μέχρι το τέλος της πρώτης 

δεκαετίας του 2000, σημειώθηκαν πάνω από 40.000 πυρκαγιές που 

κατέκαψαν κοντά στα 12.000.000 στρέμματα δασικής έκταση. 

 

Οι  μεγάλες και καταστρεπτικές αυτές πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους  

αριθμό, παραμένουν «ορφανές» αναφορικά με τον δράστη τους και την 

πρόθεσή του.   

Σε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν πολλές οι φορές που δημιουργήθηκαν και 

διατυπώθηκαν υπόνοιες ότι πίσω από ένα αριθμό εμπρησμών στα δάση μας, 

ήταν το χέρι του εξ΄ανατολών γείτονα. 

 

 
 

 

Αυτές οι υπόνοιες, έρχονται να γίνουν είδηση και μάλιστα από επίσημα 

τουρκικά χείλη, του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Μεσούτ Γιλμάζ, 

για το ρόλο Τούρκων πρακτόρων στις πυρκαγιές στα ελληνικά δάση, τη 

δεκαετία του '90. Η δήλωσή του περιλαμβάνεται σε συνέντευξη του στο 
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φύλλο της 23-12-2011 της τούρκικης εφημερίδας "Birgun". 

Η εφημερίδα προαναγγέλλει τη συνέντευξη με πηχαίο τίτλο στο εξώφυλλο 

της γράφοντας23: 

 

«Ο Μεσούτ Γιλμάζ εξήγησε στην Birgun τα μαύρα χρόνια: η πυρπόληση 

δασών στην Ελλάδα ήταν κρατικό μυστικό».  

Ενώ στον υπότιτλο σημειώνει: «Ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς 

πρωταγωνιστές της δεκαετίας του ’90, ο πρώην πρωθυπουργός Μεσούτ 

Γιλμάζ μίλησε για πολλά θέματα, από την πυρπόληση δασών στην Ελλάδα 

μέχρι το μυστικό για τα μυστικά κονδύλια της εποχής εκείνης Τσιλέρ». 

Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, που πήρε και τη συνέντευξη, Ενβέρ 

Αϊσεβέρ, γράφει  στο κύριο μέρος του θέματος: 

 

"Ο Μεσούτ Γιλμάζ είναι ένας από τους πολιτικούς πρωταγωνιστές εκείνης 

της περιόδου και πρώην πρωθυπουργός. Τον αναζήτησα και τον ρώτησα τι 

σκέπτεται αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις 

του με την Τσιλέρ είναι κάτι σαν βεντέτα. Τώρα εφόσον ανοίγουν οι παλιοί 

φάκελοι είπαμε να μιλήσουμε… Κοιτάξτε τι μας είπε:  

 

Γιλμάζ: «Δεν είναι επαρκής η έκθεση Σουσουρλούκ. Η Δικαιοσύνη δεν έκανε 

τα απαιτούμενα. Έπρεπε να γίνει σοβαρή ανάκριση. Έχω την γνώμη ότι 

υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν φθάσει σε μένα. Η Έκθεση αυτή είναι 

ένα στοιχείο, δεν είναι κάτι το θαύμα. Την έστειλα στην Εισαγγελία. Στην 

Έκθεση υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εκτός των κρατικών μυστικών. 

Εκείνα που είναι κρατικά μυστικά είναι θέματα, όπως η ενέργεια για 

πραξικόπημα στο Αζερμπαϊτζάν και τα αντίποινα δασών στην Ελλάδα. Δεν 

υπάρχει εμπόδιο για τα εγκλήματα αγνώστων δραστών." 

 

Η επίμαχη δήλωση του Γιλμαζ περιλαμβάνεται και στην ηλεκτρονική έκδοση 

της εφημερίδας όπου αναφέρεται:  

 

“Susurluk raporu yeterli değildir. Yargı gereğini yapmadı. Ciddi 

soruşturma olmalıydı. Bana intikal etmeyen bilgiler olduğunu 

düşünüyorum. Bu rapor bir ipucudur. Mucizevi değildir. Savcılığa yolladım. 

                                                           
23 http://stamoylis.blogspot.gr/2011_12_01_archive.html 
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“Devlet sırrı dışındaki tüm bilgiler raporda var. Devlet sırrı olanlar 

Azerbaycan’da darbe girişimi, Yunanistan’a orman misillemesi gibi konular. 

Faili meçhuller için engel yok. 

(μτφ. «Δεν είναι επαρκής η έκθεση Σουσουρλούκ. Η Δικαιοσύνη δεν έκανε 

τα απαιτούμενα. Έπρεπε να γίνει σοβαρή ανάκριση. Έχω την γνώμη ότι 

υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν φθάσει σε μένα. Η Έκθεση αυτή είναι 

ένα στοιχείο, δεν είναι κάτι το θαύμα. Την έστειλα στην Εισαγγελία. Στην 

Έκθεση υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εκτός των κρατικών μυστικών. 

Εκείνα που είναι κρατικά μυστικά είναι θέματα, όπως η ενέργεια για 

πραξικόπημα στο Αζερμπαϊτζάν και τα αντίποινα δασών στην Ελλάδα. Δεν 

υπάρχει εμπόδιο για τα εγκλήματα αγνώστων δραστών." 

 

 
 
Οι δηλώσεις του Τούρκου πρώην πρωθυπουργού, έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τις υπόνοιες και τους φόβους που εκφραζόντουσαν χρόνια 

με χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ το 1996, όπου 

δημοσίευε  την εμπιστευτική έκθεση  που τον Οκτώβριο του 1995 οι 

ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν συντάξει, για τα μέτρα που έπρεπε να 

ληφθούν με στόχο την "οχύρωση" των νησιών του Αιγαίου ενάντια στις 
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προκλήσεις της Άγκυρας) και τις φήμες που κυκλοφορούσαν περί ανάμειξης 

Τούρκων μυστικών πρακτόρων σε δολιοφθορές στην Ελλάδα.24 

 

Άλλωστε για την ίδια περίοδο ο  Τούρκος δημοσιογράφος της "Hurriyet" 

Εμίλ Τσολασάν είχε υποστηρίξει σε βιβλίο του πως μυστικός πράκτορας του 

είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε μεταβεί σε "γειτονική χώρα" και είχε 

τοποθετήσει βόμβες σε τουριστικά θέρετρα, ενώ και ένα από τα μεγάλα 

ονόματα του τουρκικού παρακράτους, ο πρώην "Γκρίζος Λύκος" Χ. Κιρτζί 

(το άλλοτε δεξί χέρι του ακροδεξιού παρακρατικού ναρκεμπόρου 

Αμπντουλάχ Τσατλί), είχε -με τηλεφωνική του παρέμβαση σε τηλεοπτική 

εκπομπή του καναλιού "HBB" τον Νοέμβριο του 1996- αναφερθεί σε 

"εμπρησμούς δασών σε νησιά γειτονικής χώρας".25 

 

Οι δηλώσεις του τ. Τούρκου Πρωθυπουργού, ανασύρουν μνήμες και 

φωτίζουν σκοτεινές πλευρές του εγκλήματος των δασικών πυρκαγιών που 

δολοφονούν την πατρίδα μας. 

 

 
  

Σε δηλώσεις του,  ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ (1993-1996)  ναύαρχος ε.α 

κ. Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, σημειώνει 26: 

                                                           
24 Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 29-10-1996 
25http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/anapse_foties_o_gilmaz_poies_perioxes_eixan_kaei_tin_e
pimaxi_periodo-63595142/ 
26 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=436556 

http://www.tovima.gr/feed/editors/?edid=1226
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 «Πράγματι την περίοδο 1993-1996 υπήρχαν ορισμένες πληροφορίες για εμπλοκή Τούρκων 

πρακτόρων ή άλλων ατόμων σε εκδήλωση πυρκαγιών αλλά μόνο σε νησιά του ανατολικού 

Αιγαίου. Είχαμε σχετικές πληροφορίες από πράκτορες μας σε τουρκικό έδαφος ενώ 

υπήρχαν πολλές σχετικές ενδείξεις και από την διερεύνηση των πυρκαγιών. Είχαμε μάλιστα 

ειδοποιήσει σχετικά όλα τα συναρμόδια υπουργεία που ασχολούνται με τις δασικές 

πυρκαγιές. Όμως ποτέ δεν υπήρξαν απτές αποδείξεις… ήταν για μας προφανές ότι 

ορισμένες πυρκαγιές που ξεκινούσαν από δασικές εκτάσεις κοντά στις παραλίες της Σάμου, 

της Χίου, της Μυτιλήνης κ.λ.π προέρχονταν από άτομα που προσέγγιζαν τα νησιά μας με 

μικρά πλοιάρια από την πλευρά της Τουρκίας. Πριν προλάβουμε δε να κινητοποιηθούμε 

επέστρεφαν στην Τουρκία. Ακόμη είχαμε πληροφορίες ότι τις φωτιές μπορεί να τις έβαζαν 

υπήκοοι και άλλων χωρών που επισκέπτονταν τα νησιά μας σαν τουρίστες. Όμως ποτέ δεν 

μπορέσαμε να βρούμε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο.»  

 

Άλλο ένα στέλεχος της ΕΥΠ, την ίδια εποχή  κινείται με δηλώσεις του στο 

ίδιο μήκος κύματος, δείχνοντας τους εξ ανατολών γείτονες πίσω από τις 

δασικές πυρκαγιές στην χώρα μας, τη δεκαετία του 9027: 
  

«όλον τον χρόνο εξετάζαμε προσεκτικά και διασταυρώναμε τις πληροφορίες που 

“φωτογράφιζαν” Τούρκους πράκτορες αλλά και απλούς πολίτες που σχεδίαζαν εμπρησμούς 

για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνήθως, έφταναν στη χώρα μας το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο 

ή Οκτώβριο, με πλαστά χαρτιά ή και χωρίς καθόλου χαρτιά. Η υπηρεσία διακριτικά και με 

πλήρη μυστικότητα παρακολουθούσε με τα μέσα που διαθέτει όλες τις κινήσεις τους και 

                                                           
27http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%B
C%CE%B5%CE%BD%CE%BF/62060/%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CF%80-
%CE%AE%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82 
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εμείς επεμβαίναμε την κατάλληλη στιγμή… Όταν μετά από έρευνα που έκαναν κατέληγαν 

τελικά σε ποια περιοχή θα βάλουν τη φωτιά, δύο μέρες πριν από τον εμπρησμό πήγαιναν 

επί τόπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάνοντας αναγνωριστικές βόλτες είτε με 

αυτοκίνητο είτε πεζή. Στη συνέχεια, πάντα βραδινές ώρες, τοποθετούσαν στα σωστά σημεία 

τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Όλοι οι μηχανισμοί είχαν ρολόι προγραμματισμένο να 

πυροδοτήσει την πυρίτιδα είτε έπειτα από δώδεκα ώρες είτε έπειτα από επτά μέρες».  

 

 
 

Σε άρθρο – ανάλυσή του ο Αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος 

Α.Γκουρμπάτσης, μελετώντας τις δασικές πυρκαγιές σε Ελλάδα και Τουρκία, 

υπό το βάρος των δηλώσεων Γιλμάζ, επισημαίνει28: 

 
«…Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη Έρευνά μου ''Οι δασικές 

πυρκαγιές στην Ελλάδα και Τουρκία (1986 - 2009)'', αναρτημένη στο 

http://www.andrianos-firedepartment.blogspot.com/  ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ), τόσο τη δεκαετία του ΄90, όσο και τη δεκαετία του ΄00, υπάρχει πολύ 

μεγάλη διαφορά στην δριμύτητα των πυρκαγιών σε Ελλάδα και Τουρκία. Ειδικότερα τη 

δεκαετία του ΄90, στην Ελλάδα η δριμύτητα των πυρκαγιών, δηλαδή η μέση καμένη έκταση 

ανά πυρκαγιά, ήταν (242) στρέμματα / πυρκαγιά, ενώ στην Τουρκία ήταν (54) στρέμματα / 

πυρκαγιά. Επίσης τη δεκαετία του ΄00, στην Ελλάδα η δριμύτητα ήταν (303,5) στρέμματα / 

πυρκαγιά, ενώ στην Τουρκία ήταν (49,8) στρέμματα / πυρκαγιά. Εξάλλου την δεκαετία του 

΄00 στην Ελλάδα η δριμύτητα των πυρκαγιών ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από την Πορτογαλία 

(61) στρέμ./πυρκαγιά, την Ισπανία (62) στρέμ./πυρκαγιά, και την Γαλλία (60) 

στρέμ./πυρκαγιά, 6 φορές μεγαλύτερη από την Τουρκία (49,8) στρέμ. /πυρκαγιά και σχεδόν 

3 φορές μεγαλύτερη από την Ιταλία (110) στρέμ. / πυρκαγιά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 

γεγονός η καταστροφικότητα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε σχέση τόσο με την Τουρκία, 

όσο και με τις λοιπές χώρες της Μεσογείου, και προφανώς η ιδιαιτερότητα αυτή  της 

Ελλάδας αποδίδεται στον ''επαγγελματικό'' τρόπο δράσης των εμπρηστών. 

2. Οι πολύ μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα. Παρά τον 

μικρότερο αριθμό πυρκαγιών στην Ελλάδα (18.186) πυρκαγιές, σε σχέση με την Τουρκία 

(19.614) πυρκαγιές, τη δεκαετία του ΄90, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Έρευνα, στην 

Ελλάδα καταστράφηκε δασική έκταση (4.406.530) στρεμμάτων, ενώ στην Τουρκία 

                                                           
28 http://andrianos-firedepartment.blogspot.gr/2012/01/blog-post_16.html#more 
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(1.053.8800 στρέμματα δηλαδή 4,2 φορές μεγαλύτερη καμένη έκταση στην Ελλάδα. Επίσης 

τη δεκαετία του ΄00, στην Ελλάδα καταστράφηκε δασική έκταση (5.143.510) στρεμμάτων, 

ενώ στην Τουρκία καταστράφηκε έκταση (1.042.530) στρέμματα, δηλαδή 5 φορές 

μεγαλύτερη καμένη έκταση στην Ελλάδα. Bέβαια οι πολύ μεγάλες καταστροφές στην Ελλάδα 

είναι συνάρτηση κυρίως του διπλάσιου ποσοστού των εκ προθέσεως (δόλιων) εμπρησμών 

στην Ελλάδα, κατά το υπό έρευνα διάστημα, σε σχέση με την Τουρκία.» 

 

 

 
 

Δύο χρόνια, νωρίτερα των δηλώσεων του Γιλμαζ, δημοσιεύεται συνέντευξη 

του Αξιωματικού και στελέχους της ΕΥΠ Σάββα Καλεντερίδη, με τίτλο 

«Βάσει σχεδίου το μπουρλότο στην Ηλεία».29 Στη συνέντευξη  μεταξύ των 

άλλων ο έμπειρος αξιωματικός αναφέρει με αφορμή την ένταση που υπάρχει 

στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και για τις δασικές πυρκαγιές 

αποκαλύπτοντας  ότι στο παρελθόν το τουρκικό παρακράτος ασκούσε 

«πολιτική» βάζοντας φωτιές στην Ελλάδα: 
 
«Είναι βέβαιο ότι μας έβαζαν φωτιές. Έχουμε μία ομολογία. Ο Γιασάρ Οζ ήταν μέλος 

τουρκικής παρακρατικής οργάνωσης που ήταν συνάμα συμμορία της μαφίας. Στο εσωτερικό 

της Τουρκίας έκαναν δολοφονίες και χτυπήματα σε κουρδικούς στόχους. Κάποια στιγμή 

συνελήφθη με δέκα κιλά ηρωίνης. Νομίζω το 1997. Όταν τον έπιασαν οι αρχές ασφαλείας 

και τον οδηγούσαν στη φυλακή, βρίσκονταν αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί εκεί με τις κάμερές 

τους. Παρ’ όλο που του είχαν κλείσει το στόμα για να μη μιλήσει, εκείνος πρόλαβε και 

                                                           
29http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%C
E%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-
%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-
%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82 

 

http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/29761/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7%CF%82
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φώναξε: “Όταν έβαζα φωτιές στην Ελλάδα ήμουν καλός και τώρα με κλείνετε φυλακή;”. 

Τότε είχα προτείνει η Ελλάδα να ζητήσει δικαστική συνδρομή από την Τουρκία, να πάει 

κάποιος δικός μας εισαγγελέας να ανακρίνει τον Γιασάρ Οζ και να ασκηθεί ποινική δίωξη 

για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αν θυμάμαι καλά, σε πυρκαγιά στην Ικαρία είχαμε 

δεκατρείς νεκρούς και αυτό το ενδεχόμενο των εμπρησμών από τους Τούρκους 

παρακρατικούς έπρεπε οπωσδήποτε να εξεταστεί. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα 

πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Turkiye”, το 1995, όπου είχε μια τεράστια φωτογραφία από 

την πυρκαγιά στην Πεντέλη και έγραφε “Είδατε τι πάθατε;” Στην ουσία μας έστελναν μήνυμα 

ότι μας έκαψαν αυτοί».  

 
 

Μετά από τις αποκαλύψεις Γιλμάζ, υπάρχει μια πιο προσεχτική και 

πολυεστιακή ανάγνωση  και των φονικών δασικών πυρκαγιών του 

καλοκαιριού του 2007. Σε μια από αυτές ο γνωστός δημοσιογράφος  Μ. 

Ιγναντίου, το 2014,  επισημαίνει:»30 

«Την Πέμπτη διέρρευσε στην Τουρκία ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούγονται ο 

υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου, ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών 

και στενός φίλος του Τούρκου πρωθυπουργού Χακάν Φιντάν, ο υφυπουργός Εξωτερικών 

Φεριντούν Σινιρλίογλου και ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός 

Γιασάρ Γκιουρέλ. Συζητούν για το στήσιμο προβοκάτσιας που θα πρόσφερε στο πιάτο στους 

Τούρκους τη δικαιολογία για εισβολή στη Συρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το πολιτικο-

στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας σχεδίασε παράνομες και εγκληματικές ενέργειες 

εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν αποκαλύπτω κάποιο μυστικό, εάν αναφέρω ότι 

για πολλά χρόνια οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις γνώριζαν πως ήταν έργο Τούρκων 

πρακτόρων οι φωτιές, που συνήθως ξεκινούσαν στην αρχή της τουριστικής περιόδου, σε 

πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κατόπιν συζητήσεων με πολιτικούς και στρατιωτικούς 

παράγοντες στην Αθήνα, είμαι πεπεισμένος ότι ειδικά οι φωτιές του 2007 τοποθετήθηκαν 

στη βάση σχεδίου της Αγκύρας. Τα γεγονότα του 1964 στην Κύπρο ήταν αποτέλεσμα της 

πλέον χείριστης τουρκικής προβοκάτσιας, η οποία δυστυχώς παρουσιάστηκε από 

                                                           
30http://www.parapolitika.gr/article/m-ignatiou-tourkoi-ekapsan-tin-ileia-to-2007 

http://www.parapolitika.gr/article/m-ignatiou-tourkoi-ekapsan-tin-ileia-to-2007
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ελληνόφωνους πράκτορες της Τουρκίας στη Λευκωσία ως έργο Ελληνοκυπρίων φανατικών. 

Μόλις πριν από μερικά χρόνια πληροφορηθήκαμε την αλήθεια. Η Τουρκία είναι ένας 

γείτονας με τον οποίο πρέπει να βρούμε τρόπο να ζούμε σε καθεστώς ειρήνης. Όμως, 

πρέπει να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι οι Τούρκοι επιχειρούν πάντα «εξαγωγή» των 

προβλημάτων τους στην ευρύτερη γειτονιά μας… Την περασμένη εβδομάδα το έπραξαν στη 

Συρία καταρρίπτοντας ένα μαχητικό αεροπλάνο του Άσαντ. Αύριο μπορεί να στοχεύσουν το 

Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο". 

 

 
 

Στο ίδιο μήκος κύματος πριν λίγες μόλις μέρες ο τ. Υπουργός Θ. 

Ρουσόπουλος σε συνέντευξή του, κάνει λόγο, για πρώτη φορά, για 

οργανωμένο σχέδιο, στις  φονικές πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα31: 

 «ήταν ξεκάθαρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Μεσούτ 

Γιλμάζ για τον ρόλο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στις πυρκαγιές 

στην Ελλάδα» και αφετέρου επικαλούμενος τις αποκαλύψεις του 

δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου για ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο 

ακούγονται υπουργοί και στρατηγοί της Τουρκίας να σχεδιάζουν παράνομες 

και εγκληματικές ενέργειες εναντίον Ελλάδας και Κύπρου. Όποιος διαβάσει 

συγκεντρωμένα, στο βιβλίο των δύο αξιωματικών της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2007 θα βγάλει αβίαστα 

                                                           
31 http://www.iefimerida.gr/news/325918/roysopoylos-organomeno-shedio-ton-toyrkon-oi-
pyrkagies-toy-2007 
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συμπεράσματα. Κάθε μέρα είχαμε 200 μέτωπα πυρκαγιάς με εστίες πολύ 

κοντινές μεταξύ τους κάθε άλλο παρά τυχαίο γεγονός μπορεί να αποκληθεί. 

Ξεκάθαρη ήταν και η δήλωση του Τούρκου πρώην πρωθυπουργού Γιλμάζ, 

για τον ρόλο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στις πυρκαγιές στην 

Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια παραδοχή και μάλιστα σε 

επίπεδο πρώην πρωθυπουργού»  

 
 
 

Έχοντας υπόψη  όλα τα παραπάνω όταν λίγες μέρες προ της φετινής 

επετείου της Εθνεγερσίας του 1821, βλέπει το φως της δημοσιότητας το 

άρθρο του  Γιακούμπ Κόσε (Yakup Köse),  αρθρογράφου υποστηρικτή του 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Star Daily, το 

οποίο καλεί  τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση με άρθρο του  «να 

βάλουν φωτιά στη Δύση» πριν η Δύση καταλάβει την Τουρκία, σαφώς και 

έχει ξεχωριστή σημασία για μας. Χαρακτηριστικά γράφει 32: 

«Είναι ανώφελο να περιμένουμε τον εχθρό [να δράσει]. Ας βάλουμε φωτιά σε εκείνους που 

θέλουν να βάλουν στη χώρα μας φωτιά. Τουλάχιστον, η ιδέα και μόνο ότι «εάν 

προσπαθήσετε να έρθετε στη χώρα μας, μπορούμε να έρθουμε σε εσάς πρώτοι», θα πρέπει 

                                                           
32 http://www.tribune.gr/world/news/article/339138/arthrografos-tou-erntogan-na-valoume-
fotia-sti-disi-prin-epitethoun-stin-tourkia.html 
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να εντυπωθεί τόσο στο έθνος μας όσο και στη Δύση. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι για να το 

κάνουμε αυτό και όσοι βρίσκονται στη διακυβέρνηση πρέπει να το γνωρίζουν!…»  

 
 

Και αν κάποιος έλεγε, ότι ο αρθρογράφος, εκφράζει μια απλά προσωπική του 

γνώμη, λίγες μόνο μέρες μετά, στις 22 Μαρτίου, ο Τούρκος Πρόεδρος 

Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα, όπως αναφέρει 

η Hurriyet δηλώνει33: 

 
«Εάν η Ευρώπη συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, κανένας Ευρωπαίος, σε κανένα μέρος 

του κόσμου, δε θα μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια στο δρόμο. Εμείς, σαν Τουρκία, 

καλούμε την Ευρώπη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Δημοκρατία» 

                                                           
33 http://www.newsbomb.gr/kosmos/news/story/779332/o-erntogan-apeilei-kanenas-eyropaios-
den-tha-mporei-na-perpatisei-poythena-me-asfaleia#ixzz4cPto4lRS 
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Επίλογος 

 

 

Τον Αύγουστο του 1952 ο διάσημος Τούρκος ποιητής Ναζίμ  Χικμετ  

στέλνει ανοικτή επιστολή προς τον  ελληνικό λαό, μιλώντας για την 

πραγματική φιλία και την ειρήνη μεταξύ των γειτόνων λαών. 

Χαρακτηριστικά επισημαίνει34: 

 «…Όμως οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας, δίνουν πέρα για πέρα διαφορετικό νόημα 

στην ελληνο-τουρκική φιλία. Γι' αυτούς η φιλία σημαίνει κοινό αγώνα για την απελευθέρωση 

της πατρίδας τους. Για την εθνική ανεξαρτησία, για την ευτυχία, για να μπορούν να γεύονται 

πλάι πλάι στο αδελφικό τραπέζι της φιλίας το ψωμί και τις ελιές του τόπου τους…» 

 

Τον Αύγουστο του  1999, η Τουρκία δοκιμάζεται από τη φονική μανία του 

Εγκέλαδου, με τη σεισμική δραστηριότητα να προξενεί χιλιάδες νεκρών και 

απίστευτες καταστροφές.  Έλληνες Πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, σπεύδουν 

στην Τουρκία σε αποστολή βοήθειας, κερδίζοντας τη συμπάθεια και την 

ευγνωμοσύνη του τούρκικου λαού. 

 

                                                           
34 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8478494 
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Λίγες ημέρες μετά, στις  2 Σεπτέμβρη, στο γήπεδο της Τούμπας, 

διοργανώνεται φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας ΠΑΟΚ-Γαλατασαράι, του 

οποίου τα έσοδα,(25 εκατ. Δραχμές) παραδίδει εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ 

στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές από ένα 

δημοτικό σχολείο. 

Χαρακτηριστική σκηνή, το ευχαριστήριο πανό που σήκωσαν οι Τούρκοι 

Ποδοσφαιριστές και η ευχαριστία στα ελληνικά του προέδρου της 

Γαλατασαράι, Φαρούκ Σουρέν. 

Προφανώς και οι όποιες στρατηγικές επιλογές του πολιτικοστρατιωτικού 

κατεστημένου της γείτονος δεν απηχεί τα αισθήματα και τις διαθέσεις του 

λαού της. 

Όμως τα ιστορικά αποτυπώματα, πρέπει να τα λαμβάνει κανείς σοβαρά 

υπόψη, όταν διαμορφώνει την στρατηγική ασφάλειας της πατρίδας του. 

Και τα πιο ακραία σενάρια και ενδείξεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια 

πολυεστιακή θεώρηση της διαμόρφωσης του τρίπτυχου άμυνα-ασφάλεια-

πολιτική προστασία. 

 


