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Μ
ία από τις πλέον άγνωστες σε-
λίδες του µικρασιατικού δρά-
µατος ξετυλίχθηκε στη Βιθυ-
νία, στη βορειοδυτική Μικρά
Ασία. Ενενήντα χρόνια µετά τα
όσα συνέβησαν στην περιοχή

της Νικοµήδειας, η σε βάθος µελέτη ακόµα εκ-
κρεµεί. Εν τούτοις, όµως, κάποια στιγµιότυπα
χρησιµοποιούνται ως επιχείρηµα αρνητιστι-
κών (negotiationism) προσεγγίσεων στην πε-
ρί των µικρασιατικών ιδεολογική σύγκρουση. 

Η περιοχή της Βιθυνίας –που το Μεσαίωνα
οι Σελτζούκοι αποκαλούσαν Villayet i Yunani,
δηλαδή «Ελλάδα»– χαρακτηριζόταν στις αρ-
χές του 20ού αιώνα από την πολυεθνικότητα.
Ρωµιοί (ελληνόφωνοι, τουρκόφωνοι και κά-
ποιοι σλαβόφωνοι), Αρµένιοι (αρµενόφωνοι
και τουρκόφωνοι), Εβραίοι, Λεβαντίνοι, Μου-
σουλµάνοι (τουρκόφωνοι, αλβανόφωνοι,
σλαβόφωνοι, κιρκασιόφωνοι, αµπχαζόφωνοι)
συναπάρτιζαν το πολύχρωµο εθνολογικό µω-
σαϊκό της περιοχής. Τα πρώτα σηµάδια, ότι έ-
φτανε στο τέλος της η κατά τα άλλα ειρηνική
ζωή, θα εµφανιστούν όταν θα εγκατασταθούν
στην περιοχή οι «µποσνάκηδες», δηλαδή σλα-
βόφωνοι µουσουλµάνοι πρόσφυγες από τις
περιοχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Οι επή-
λυδες αυτοί θα επανδρώσουν σε µεγάλο βαθ-
µό τις σκληρές εθνικιστικές οργανώσεις που
θα συγκροτήσουν
στην αρχή οι Νεό-
τουρκοι και οι κεµαλι-
κοί αργότερα. 

Στη συνέχεια, µε την
ισχυροποίηση
των Νεότουρ-
κων, τη σκλήρυν-
ση της πολιτικής
τους και την έναρ-
ξη των διώξεων
από το 1914, οι
συνθήκες οµαλής
διεθνοτικής συµ-
βίωσης θα δια-
ταρα-
χθούν έντονα.

Η πρώτη περίοδος των σκληρών διωγµών
(1914-1918) κατά των χριστιανικών κοινοτή-
των θα λάβει τέλος µε την ήττα της νεοτουρ-
κικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στον Α’ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο. 

Η δεύτερη φάση των διώξεων θα ξεκινήσει
µε τη συγκρότηση του κεµαλικού εθνικιστικού
µετώπου. Σύµφωνα µε τον Τούρκο ιστορικό
Taner Aksam, οι πρώτες δυνάµεις που θα ε-
πανδρώσουν το κεµαλικό στρατόπεδο θα εί-
ναι οι παλιοί παρακρατικοί εθνικιστές των
Teskilat I Mahsusa που βαρύνονταν µε τα ε-
γκλήµατα γενοκτονίας της πρώτης περιόδου
και διώκονταν από τις επίσηµες οθωµανικές
αρχές της Κωνσταντινούπολης. 

Κεµαλικοί εναντίον όλων
Σύµφωνα µε τις καταγγελίες της οθωµανι-

κής κυβέρνησης, ο Μουσταφά Κεµάλ είχε
προσανατολίσει τις άτακτες οµάδες που συ-
ντάχθηκαν µαζί του στη λεηλασία και την κα-
ταστροφή των χριστιανικών πόλεων, κωµοπό-
λεων και χωριών που βρίσκονταν εντός της
εµβέλειας δράσης τους. Στο πλαίσιο αυτό θα
συµβεί το ολοκαύτωµα της ελληνικής κωµό-
πολης Φούλατζικ (Φωλίτσα) του Νοµού Νικο-
µήδειας (Izmit) στις 23 Ιουνίου 1920. Ο ∆.
Σταµατόπουλος αναφέρει ότι «πριν από τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή ο πληθυσµός του χω-
ριού ανερχόταν σε 2.500 κατοίκους (700 σπί-
τια)». Λίγες µέρες αργότερα θα ακολουθήσει

και η σφαγή της ελληνι-
κής κοινότητας της πό-
λης της Νικοµήδειας. 

Το µέτωπο της
σύγκρουσης στην

περιοχή έχει πολύ
ενδιαφέρον και

υπονοµεύει εντε-
λώς τον παραδο-
σιακό τρόπο µε
τον οποίο ακόµα
και µοντέρνοι ι-
στορικοί προσεγγί-
ζουν τα γεγονότα.

Από τη µια υ-
πάρχουν οι

κεµαλικές
ένοπλες

οµάδες

που έχουν εντολή να εκκαθαρίσουν την περιο-
χή από τους ανεπιθύµητους πληθυσµούς, κυ-
ρίως από τους χριστιανικούς (ελληνικούς και
αρµενικούς), αλλά και τους οθωµανικούς (δη-
λαδή πληθυσµούς πιστούς στο σουλτάνο και
το χαλιφάτο), εβραϊκούς, καθώς και τους ε-
χθρικά διακείµενους προς τους κεµαλικούς
µουσουλµανικούς (εθνότητες του Καυκάσου
που κατοικούσαν στη Βιθυνία, όπως Κιρκάσι-
οι, Αµπχάζιοι κ.ά.) και από την άλλη όλοι οι υ-
πόλοιποι. 

Ο ελληνικός στρατός έφτασε στην περιοχή
ένα χρόνο µετά τις σφαγές, στις 7-11 Ιουνίου
του 1921, έπειτα από αίτηµα των συµµαχικών
αρχών που αδυνατούσαν να αντιµετωπίσουν
τις κεµαλικές επιθέσεις στη ζώνη ευθύνη τους.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν σχετίζονται
κυρίως µε τη διεθνή χρησιµοποίηση από συ-
γκεκριµένους πολιτικούς κύκλους των αντεκ-
δικήσεων που έκαναν αρµενικές, ελληνικές,
κιρκασιανές και αµπχάζικες ένοπλες οµάδες
κατά του άµαχου τουρκικού πληθυσµού, που
είχε συνταχθεί µε τους κεµαλικούς, και των α-
γριοτήτων που όντως διαπράχτηκαν. Οι βιαιο-
πραγίες αυτές θα συµβούν σε µια δύσκολη για
τους Eλληνες ιστορική στιγµή: οι εκλογές του
Νοεµβρίου του ’20 είχαν φέρει στην εξουσία

τους παλιούς φιλογερµανούς του Λαϊκού Κόµ-
µατος, οι οποίοι παλινόρθωσαν τη µοναρχία
και το βασιλιά Κωνσταντίνο, παρ’ όλες τις έ-
ντονες αντιδράσεις και προειδοποιήσεις των
Γάλλων και των Βρετανών. Ως αντίδραση σ’
αυτές τις εξελίξεις οι έως τότε σύµµαχοι άρχι-
σαν να προσεγγίζουν τον Μουσταφά Κεµάλ.
Ειδικά οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν πλέον εµ-
φανίσει ανοιχτή ανθελληνική και φιλοκεµαλι-
κή στάση. Οι Βρετανοί είχαν προβεί σε κήρυξη
ουδετερότητας. 

Oι ελληνικές εκλογές
Οι εκλογές στην Ελλάδα ενίσχυσαν επίσης,

εις βάρος της κυρίαρχης έως τότε φιλελληνι-
κής πολιτικής του Λόιντ Τζορτζ, το φιλοκεµα-
λικό στρατόπεδο των «αποικιστών», που δεν
ήθελε την υπερίσχυση της Ελλάδας στο µι-
κρασιατικό χώρο. Στο στρατόπεδο των «αποι-
κιστών» ανήκαν τόσο ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ό-
σο και ο ελληνιστής Aρνολντ Τόιµπι. Οι αντεκ-
δικήσεις στη Νικοµήδεια θα χρησιµοποιηθούν
από τις φιλοκεµαλικές δυνάµεις των συµµά-
χων για να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή
γνώµη των κρατών τους. Ακριβώς το ρόλο αυ-
τό έπαιξαν µε επιτυχία τόσο ο Τόιµπι όσο και η
∆ιασυµµαχική Επιτροπή που διερεύνησε τα
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