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Η ιστορία του Μανώλη Αξιώτη λαμβάνει μέρος στη Μ.Ασία οι περίπου
γύρω στο 1910 μέχρι το 1922 που έγινε η καταστροφή της Σμύρνης.
Ο Μανώλης Αξιώτης μεγαλωμένος σε μια πολύτεκνη οικογένεια σε ένα
χωρίο της Μ. Ασίας, στον Κιρκιτζέ ζει όπως και οι άλλοι Έλληνες
ειρηνικά με τους Τούρκους . Δεκαέξι χρονών πάει στη Σμύρνη όπου και
δουλεύει σε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα .Εκεί τον βρίσκει ο
Βαλκανικός πόλεμος του 1912,η αρχή του κακού δηλαδή ,γιατί από τότε
άρχισαν οι ξένες δυνάμεις να στρέφουν τους Τούρκους εναντίον των
Ελλήνων .Εν τω μεταξύ ο πατέρας του Μανώλη πεθαίνει και αυτός
αναγκάζεται να γυρίσει στο χωρίο και να δουλέψει στα κτήματα.
ΑΜΕΛΕ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ (1914-1918)
Η Τουρκία μπαίνει στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία και αρχίζουν οι
στρατεύσεις χριστιανών στα τάγματα εργασίας ή αλλιώς Αμέλε
Ταμπουρού, όπου οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες , δεν τους δίνουν
όπλα και τους εξαντλούν σε πολύ σκληρές δουλείες ενώ βασανίζονται
από πείνα, από τη βρώμα, από τις ψείρες και τις αρρώστιες. Γι' αυτό
πολλοί λιποταχτούσαν. Το έγκλημα δρούσε ανενόχλητο και η
Ελληνοτουρκική φιλία είχε αρχίσει να καταστρέφεται Το 1915 σε αυτά τα
τάγματα στρατεύεται και ο Μανώλης. Και όλα αυτά γιατί έπρεπε να
φύγουν απ' τη μέση οι χριστιανοί της Μ. Ασίας που κρατούσαν άλλωστε
στα χέρια τους τον πλούτο και τα κλειδιά την Ανατολής γιατί ήταν
εμπόδιο για το Γερμανικό επεκτατισμό .Πάνω στη σιδηροδρομική

γραμμή που ξεκινούσε απ' τη Βαγδάτη κι έφτανε ίσαμε το λιμάνι της
Σμύρνης διασχίζοντας τα πετρέλαια της Μ. Ανατολής και τα μυθικά
πλούτη της Μ. Ασίας εκεί πάνω κυλούσαν τα πιο άτιμα και πανούργα
όνειρα της οικονομικής κυριαρχίας των ξένων μονοπωλίων.
Ο Μανώλης ωστόσο λιποτάχτησε όμως τον έπιασαν και πέρασε πολλά
πάλι, όμως οι φήμες ήταν καλές .Έλεγαν πως ο πόλεμος στη Ρωσία
σταμάτησε χάρη σε έναν ηγέτη ο οποίος σταμάτησε και του
διαχωρισμούς ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους και πως ο
μητροπολίτης Γρηγόριος Χρύσανθος μπορούσε να βοηθήσει στο τέλος
του πόλεμου. Έπειτα έγινε Ανακωχή.
ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
Η ηρεμία όμως κράτησε λίγο. Μετά ήρθε ο Ελληνικός στρατός και
θέλοντας να πάρουν εκδίκηση άρχισαν να κάνουν ότι τους έκαναν οι
Τούρκοι, έκαιγαν τα χωριά τους, σκότωναν και τους βασάνιζαν. Τότε ο
Μανώλης στρατεύθηκε ως εθελοντής όπως και πολλοί άλλοι. Το ξένο
κεφάλαιο κοίταζε τα συμφέροντα του, αυτό όμως δεν το καταλάβαιναν
όλοι. Δεν καταλάβαιναν πως για τους ξένους η υπόθεση τους ήταν
τελειωμένη, αφού δεν είχαν πια να εκμεταλλευτούν κάτι άλλο.
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Στην Ελλάδα η πολιτική κατάσταση δεν πήγαινε καλά. Το μέτωπο
διαλύθηκε και ο Ελληνικός στρατός έφυγε αφού η βοήθεια έγινε
προαιρετική. Έτσι ο Μανώλης πήγε στη Σμύρνη και βρήκε τους δικούς
του. Όμως οι Τούρκοι διψασμένοι για εκδίκηση εισέβαλαν στη Σμύρνη
και την κατέστρεψαν. Έβαλαν φωτιά και έσφαζαν τους
ανθρώπους .Κάποιοι σώθηκαν στις βάρκες που είχαν κάτι εγγλέζικες
περιπολίες, κάποιο πνίγηκαν και άλλοι σφάζονταν ,καίγονταν ή
βιάζονταν οι γυναίκες. Ένας ολόκληρος πολιτισμός έγινε στάχτη,
καπνός και πτώματα. Όσοι σώθηκαν στις βάρκες παραδόθηκαν από
τους άγγλους στους Τούρκους. Χιλιάδες πρόσφυγες περίμεναν να δουν
τι θα γίνουν. Τους άνδρες τους αιχμαλώτισαν και τους βασάνισαν. Ο
Μανώλης δραπέτευσε και πήγε στην Ελλάδα Τώρα ένα ήταν το ζήτημα
που έκαιγε για όλους τους. Τι απέγιναν οι δικοί τους και αν ήταν
ζωντανοί που θα τους έβρισκαν ανάμεσα σε ενάμισι εκατομμύριο
πρόσφυγες;

