
 

 

Ηράκλειο,  22 Μαρτίου  2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα:   Χαρακτηρισμός του έτους 2022 ως έτος Μικρασιατικού Ελληνισμού 

 

 

 

Ο Σύλλογος Αλατσατιανών νομού Ηρακλείου, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΠΣΕ, 

που δραστηριοποιείται από το 1936 με κύριο στόχο την ένωση των Ελλήνων 

προσφύγων της Μικράς Ασίας και την διατήρηση και διάδοση του μικρασιάτικου 

πολιτισμού προτείνουν τον χαρακτηρισμό του έτους 2022 ως έτος Μικρασιατικού 

Ελληνισμού.   

Σημειώνουν ότι το έτος 2022 θα πρέπει να θεωρηθεί έτος υψίστης σημασίας για τη 

σύγχρονη Ελλάδα ως η επέτειος των εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική 

καταστροφή, ένα ιστορικό γεγονός που διαμόρφωσε γεωγραφικά, πολιτισμικά και 

κοινωνικοπολιτικά την χώρα μας όπως την γνωρίζουμε έως σήμερα. Η ανακήρυξη 

του έτους αυτού ως έτος Μικρασιατών θα αποτελέσει αναγνώριση της ιστορικής 

συμβολής των προσφύγων της Μικρασίας στην οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη 

της Ελλάδας, καθώς και απόδοση τιμής στα θύματα αυτού του τραγικού ιστορικού 

συμβάντος. Αφού η Μικρασιατική Καταστροφή θεωρείται από τις μεγαλύτερες, αν 

όχι η μεγαλύτερη, συμφορά του ελληνισμού διαχρονικά. Με την Συνθήκη της 

Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών, ο ελληνισμός της Ανατολής 

εξαφανίστηκε ύστερα από δύο χιλιάδες χρόνια και περίπου 1,5 εκατομμύριο 

πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα.     Το σχεδόν χρεοκοπημένο 

Ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο 

πληθυσμό. 

 Η Καταστροφή του 1922 επιφέρει βαθιές τομές εντός της Ελληνικής κοινωνίας σε 

όλα τα επίπεδα: οικονομικό (δημιουργία πολυπληθούς εργατικής τάξης στα μεγάλα 

αστικά κέντρα), πολιτικό (ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών δυνάμεων), καθώς και 

πολιτισμικό (νέα μουσικά ακούσματα, κουζίνα, νέες πνευματικές αναζητήσεις και 

λογοτεχνικά ρεύματα, όπως η γενιά του ’30 κτλ). Επίσης, πάνω από 1.500.000 

Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να 

έρθουν σαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 

νεκρούς. Επίσης η μικρασιατική εκστρατεία είχε συνολικά ως αποτέλεσμα 25.000 

νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς. 
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Προτίθεται η κυβέρνηση βάση όλων των παραπάνω να μεριμνήσει για την άμεση  

ανακήρυξη του έτους 2022 ως έτος Μικρασιατικού Ελληνισμού  και έτσι να αποδοθεί 

ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους τους Έλληνες που θυσιάστηκαν 

μπροστά στην Μεγάλη Ιδέα; 

  

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




