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Ο ΟΜΙΛΗΗ :

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΣΡΑΝΗ
Η αλαςειάθεζε απηή ηεο ζεκαληηθήο ζειίδαο από ηελ ηζηνξία καο έξρεηαη ζηνλ
θαηάιιειν ρξόλν: ηξεηο κέξεο κεηά ηελ εζληθή καο γηνξηή θαη ζε έλα δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν, αθόκε κηα θνξά, δηαθπβεύνληαη πνιιά γηα ηελ εμέιημε θαη
επεκεξία ηνπ ηόπνπ καο.
Λέγεηαη ζπρλά πσο νη ιανί πνπ δελ ζπκνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπο είλαη
θαηαδηθαζκέλνη λα ηελ μαλαδήζνπλ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε κλήκε καο έρεη
ιεηηνπξγήζεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν «επηιεθηηθά»: ππάξρνπλ «θεθάιαηα» πνπ ηα
ζπκόκαζηε θαη ζηα νπνία επαλεξρόκαζηε κε ηελ πξώηε επθαηξία, όπσο είλαη νη
πξόζθπγεο, πνπ κε ηελ έιεπζή ηνπο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν άιιαμαλ ηειείσο ηε
ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ αιιά θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο ρώξαο. Αο ζηαζνύκε γηα
παξάδεηγκα ζηα εθαηνληάδεο επίζεηα ησλ ζεκεξηλώλ Διιήλσλ πνπ δειώλνπλ
νινθάλεξα ηελ θαηαγσγή ησλ παππνύδσλ ηνπο από ηε Μηθξά Αζία.
Ωζηόζν άιια «θεθάιαηα» ηεο ίδηαο ηζηνξίαο, όπσο νη όξνη κε ηνπο νπνίνπο ν
ειιεληθόο ζηξαηόο απνβηβάζηεθε ζηε Σκύξλε, όρη σο ζηξαηόο κηαο θαηαθηήηξηαο

ρώξαο, αιιά κε πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη ζρέδηα, θαη νη ιόγνη εμαηηίαο ησλ
νπνίσλ εθηξνρηάζηεθε ηειείσο ε παξνπζία ηνπ εθεί, έρνπλ θαιπθζεί από ηελ
νκίριε ηνπ παξειζόληνο.
Η παξνπζίαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Καηξάλε έρεη έλα ηδηαίηεξν γλώξηζκα: ην όηη
ν ίδηνο δελ είλαη – αλ είλαη δόθηκνο ν όξνο – «επαγγεικαηίαο» ηζηνξηθόο, αιιά,
όπσο ζρεδόλ όινη νη θίινη ηνπ Αξρείνπ, ζηαζώηεο θαη θίινο ηεο ηζηνξίαο. Απηά
πνπ ζα κνηξαζηεί καδί καο είλαη ππό κία έλλνηα πξσηόηππα, γηαηί απνηεινύλ ηελ
νπηηθή ελόο αλζξώπνπ πνπ πξνζεγγίδεη ηελ ηζηνξία εξαζηηερληθά, όρη κε ηελ
ππνηηκεηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά κε ηελ ζεκαζία ηνπ πεπαηδεπκέλνπ εξαζηή
ηεο. Η παξνπζίαζε ζπλδπάδεη ηηο κηθξέο αιιά ηόζν ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο κε ηα
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ δίλνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαη θαζνιηθή, ζα ιέγακε,
εηθόλα, γηα ην ηη πξνζπάζεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ειιεληθόο ζηξαηόο ζηε
Σκύξλε θαη γηα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απέηπρε ηόζν θαηαζηξνθηθά.
Τν «Αξρείν» είρε θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη πάληα αλνηρηέο ηηο πόξηεο ηνπ ζε
όζνπο από ηνπο θίινπο ηνπ (αιιά θαη ηνπο θίινπο ησλ θίισλ) επηζπκνύλ λα
κνηξαζηνύλ καδί καο ηηο γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο πάλσ ζε
πνιεκηθά-ηζηνξηθά γεγνλόηα είηε θέξνπλ ηελ επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ είηε
όρη.
Σην ηέινο ηεο παξνπζηάζεσο ζα πξνβιεζεί από ηε ζπιινγή ηνπ Αξρείνπ καο κηα
ζύληνκε αιιά ζπγθινληζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ Παλαγηώηε Αγγειάθε, ζείνπ ηνπ
Αλδξέα Φξέξε, πνπ έιαβε κέξνο ζηελ κηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη γιίησζε ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή ηε δσή ηνπ ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Σκύξλεο. Δπίζεο ζα
δηαλεκεζεί ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο θόπηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καηξάλε.
Διπίδνπκε λα ζαο δνύκε ζην Αξρείν
Αλδξέαο θαη Αλακπέιια Φξέξε
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Δλόςεη ηεο παξνπζίαζεο γηα ηα αίηηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο
Από κηθξό παηδί κε ελδηέθεξε ε ηζηνξία.Ήδε από κηθξόο ε Μηθξαζηαηηθή
θαηαζηξνθή αζθνύζε πάλσ κνπ κηα ηδηαίηεξε έιμε θαη ελώ πιένλ δελ αλαθέξεηαη
ηόζν ζπρλά ή ζπζηεκαηηθά όπσο άιια γεγνλόηα (Δκθύιηνο, Β ΠΠ) γηα κέλα απηή
ε πεξίνδνο παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ. Δπηπξόζζεηα είλαη κηα
πεξίνδνο ζεκαληηθή γηαηί αλ πνιινί ην έρνπλ μεράζεη, ηα γεγνλόηα απηήο ηεο
πεξηόδνπ είλαη ηα αίηηα γηα ην πώο ε Διιάδα είλαη ζήκεξα όζνλ αθνξά ηε
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεο ζύλζεζε. Τέινο κπνξεί ηα γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ
ην 1922 λα θαληάδνπλ καθξηά, θαη λα επηζθηάδνληαη από άιια ηζηνξηθά γεγνλόηα
ίζσο αθόκα πην ζεκαληηθά, δε πξέπεη πνηέ λα μερλάκε ηνπο λεθξνύο Έιιελεο πνπ
βξίζθνληαη αθόκα ζακκέλνη θάησ από ηα ρώκαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δίλαη ίζσο
θαη ην γεγνλόο όηη όζν πην πνιιά καζαίλνπκε γηα ηελ επνρή εθείλε ηόζν πην ιίγα
ληώζνπκε όηη μέξνπκε θαη όηη εγώ πξνζσπηθά όζν θαη λα έρσ δηαβάζεη πάληα
λνκίδσ όηη ππάξρεη θαη θάηη αθόκα λα κάζσ γηα απηή ηελ πεξίνδν.

Παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ην εάλ πξνηίζεζζε λα παξαθνινπζήζεηε
ηελ εθδήισζε, επηθνηλσλώληαο ηειεθσληθά κε ηελ δηδα. Μάθα Νηνθρλάηδε ζην

ηειέθσλν ηνπ Αξρείνπ ή ζην θηλεηό 69-98088220, ε email
afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέτρι την Πεμπτη
26-3-2015 καθώς ο τωρος είναι περιορισμένος.
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