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Πρόλογος
Πρόλογος
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Θεωρούμε πως δεν είναι υπερβολικό να πιστεύουμε ότι τα Συμπόσια που
διοργανώνονται από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., με αναφορά στον Πολιτισμό των Ελλήνων της Μ.
Ασίας, έχουν γίνει ένας επιτυχημένος θεσμός.
Το ομολογούν τα αποτελέσματα των (4) τεσσάρων έως τώρα, σε διάστημα 7 ετών,
οργανωθέντων Συμποσίων αν κανείς αναλογισθεί ότι περισσότεροι από 60 Ακαδημαϊκοί,
Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, Ερευνητές, Ιστορικοί, Συγγραφείς από όλη την Ελλάδα τα
λάμπρυναν με την παρουσία τους στο βήμα ως εισηγητές. Επίσης ένα μεγάλο πλήθος
συνέδρων (κατά μ.ο. 350 κατά Συμπόσιο), πολλοί εκ των οποίων προέρχονταν από την
Ελληνική Περιφέρεια αλλά και από γειτονικούς Δήμους, κατέδειξαν με την προσήλωση και τη
συμμετοχή τους τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.
Μεγάλη η συνεισφορά των προσωπικοτήτων και των διαφόρων φορέων, προσφυγικών
και μη, καθώς και η στήριξη που παρείχαν, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους
υπουργούς Πολιτισμού, έως τα τοπικά Σωματεία.
Πολλοί, δικαιολογημένα αμφέβαλλαν, αν κάτω από τις δύσκολες συγκυρίες και τα
τρομερά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Πατρίδα μας, αλλά και το αρκετά μεγάλο
διάστημα, ουσιαστικά υπολειτουργίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. λόγω της εκκρεμότητας ως προς την
συγχώνευσή του ή μη, θα μπορούσε εφέτος να ήμασταν συνεπείς και να οργανώναμε το 5ο
Συμπόσιο.
Δεν υποτιμούμε καθόλου τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, όμως κρίνουμε ότι θα
πρέπει να μην το βάλουμε κάτω, και να προσπαθήσουμε.
Ο Προσφυγικός Ελληνισμός είναι συνυφασμένος με τους διωγμούς, τον ξεριζωμό, τις
περιπέτειες, τις αγωνίες αλλά και την ελπίδα, τον αγώνα για την επιβίωση και τη δημιουργία
και την προσφορά στην Πατρίδα.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή της ανταπόκρισης στο κάλεσμά μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
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Σύντομο ιστορικό
Το 1ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2004 ( 26-28 Νοεμβρίου ). Είχε ως θέμα:
"Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας από την αρχαιότητα έως τη Μεγάλη Έξοδο".
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο μικρασιάτης ακαδημαϊκός κ. Κων. Δεσποτόπουλος.
Υπήρξαν 16 εισηγήσεις.
Το 2ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2005 ( 25-27 Νοεμβρίου ). Είχε ως θέμα:
"Παιδεία - Εκπαίδευση στις αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής".
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν η επίσης μικρασιάτισσα Πρύτανις κα. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Παρέστη στην έναρξη ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος
Παπούλιας. Υπήρξαν 17 εισηγήσεις.
Το 3ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2007 ( 23-25 Νοεμβρίου ). Είχε ως θέμα:
Επιστήμες--Γράμματα"Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού " ( Επιστήμες
Γράμματα-Τέχνες).
Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη Τζώρτζ Χόρτον
( την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κόρη του Νάνση Χόρτον ).
Υπήρξαν 16 εισηγήσεις.
Το 4ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2009 ( 27-29 Νοεμβρίου ). Είχε ως θέμα:
«Πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί θεσμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας,
Ασίας,
κατά τους νεότερους χρόνους».
Τιμήθηκε η μνήμη του Αϊβαλιώτη αγιογράφου και συγγραφέα Φώτη Κόντογλου.
Υπήρξαν 15 εισηγήσεις από 20 εισηγητές.
Το 5ο Συμπόσιο οργανώθηκε το 2011 ( 25-27 Νοεμβρίου ). Είχε ως θέμα:
« Η συμβολή των προσφύγων στην Πολιτική,
Πολιτική, Πολιτιστική & Οικονομική
ανάπτυξη της Eλλάδας»
Τιμήθηκε ο επί μία οκταετία πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
Υπήρξαν 14 εισηγήσεις.
*

Κατά μέσο όρο τα Συμπόσια παρακολούθησαν, κάθε φορά, 350 σύνεδροι.
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Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
Αντ/δρος : Λουκάς Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Μέλη

•

: Χάρης Σαπουντζάκης, τ. πρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Χρήστος Χατζηιωάννου, δημοτικός σύμβουλος
Τάκης Κωστιδάκης, δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Σακαλόγλου, δημοτικός σύμβουλος
Μάκης Λυκούδης, αγιογράφος - ζωγράφος
Χρυσάνθη Αθηνάκη, φιλόλογος
Λαμπρινή Σπανοπούλου ιδ. υπάλληλος
Ζαχαρούλα Καραβά, Δρ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Γιώργος Σαββίδης, βιοτέχνης
Σάββας Καλαμάρης, γιατρός

Όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι και μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης: Μάκης Λυκούδης
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Πρόγραμμα εργασιών 5ου Συμποσίου.
1η Ημέρα. Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011
17:00 Προσέλευση - Διαπίστευση Συνέδρων - Παραλαβή φακέλων.
17:45 Μουσικό πρόγραμμα από τη λαϊκή ορχήστρα του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Νέας Ιωνίας υπό
τη Δ/νση του Στέφανου Ψαραδάκου.
18:15 Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί επισήμων.
18:40 Απονομή από το Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση ειδικής τιμητικής διάκρισης
στον επί μία οκταετία πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κ. Χάρη Σαπουντζάκη.
19:00 Πανηγυρική ομιλία του Καθηγητή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνώνκ. Γεωργίου Μαυρογορδάτου, τμήματος Πολιτ. Επιστήμης & Δημόσιας διοίκησης.
19:30 Διάλειμμα 15 λεπτών.
1η Συνεδρία
Προεδρεύων: Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
Μέλη: Λουκάς Χριστοδούλου, Χάρης Σαπουντζάκης
19:45 Εισηγητής: Βλάσης Αγτζίδης
Θέμα: Πρόσφυγες του ’22 στην Ελλάδα: Κοινωνικές και ιδεολογικές συγκρούσεις.
20:10 Εισηγητής: Νίκος Ιντσεσίλογλου
Θέμα: Η συμβολή των Καππαδοκών στο σύγχρονο πολιτισμό, καθώς και στην
πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού.
20:35 Εισηγητής: Άλκης Ρήγος
Θέμα: Η συμβολή των προσφύγων του 1922 στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
21:00 Εισηγητής: Ιωάννης Κατιμερτζόγλου
Θέμα: Οι πρόσφυγες βουλευτές της 4ης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης (1924).
21:25 Τέλος εργασιών 1ης ημέρας.
2η Ημέρα. Σάββατο 26 Νοεμβρίου
Νοεμβρίου 2011
2η Συνεδρία
Προεδρεύουσα: Χρυσάνθη Αθηνάκη
Μέλη: Τάκης Κωστιδάκης, Γιώργος Σαββίδης
18:00 Εισηγητής: Δημήτρης Κιηγμάς
Θέμα: Προσφυγική ζωή και δημιουργία.
18:25 Εισηγητής: Θεοφάνης Μαλκίδης
Θέμα: Η (πολιτική) πορεία και διαδρομή των προσφύγων στην Ελλάδα.
18:50 Διάλειμμα 15 λεπτών.
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3η Συνεδρία
Προεδρεύων: Χρήστος Χατζηϊωάννου
Μέλη: Ζαχαρούλα Καραβά, Κώστας Τσοπανάκης
19:05 Εισηγητής: Γεώργιος Ριζιώτης
Θέμα: Αδριανούπολη – Ορεστιάδα: η διπλή προσφυγιά.
19:30 Εισηγητής: Αρχάγγελος Γαβριήλ
Θέμα: Οι μικρασιάτες λογοτέχνες, ως συντελεστές της πολιτιστικής ανάπτυξης
της χώρας μας και του ομαλού κοινωνικού μετασχηματισμού.
19:55 Εισηγήτρια : Λένα Κορμά
Θέμα: Πρόσφυγες και κρατική πολιτική στην υγειονομική αναδιοργάνωση της
Ελλάδας του μεσοπολέμου.
20:20 Τέλος εργασιών 2ης ημέρας.
20:30 Δεξίωση προς τιμήν όλων των εισηγητών και των συνέδρων.
3η Ημέρα. Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011
4η Συνεδρία
Προεδρεύων: Δημήτρης Σακαλόγλου
Μέλη: Σωτήρης Βάρβογλης, Σάββας Καλαμάρης
18:00 Εισηγητής: Μιχάλης Βαρλάς.
Θέμα: «Δεύτερη γενιά προσφύγων»: απόπειρα καθορισμού ενός ασαφούς όρου.
18:25 Εισηγητής: Λάζαρος Εφραίμογλου
Θέμα: Η συμβολή των προσφύγων στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.
18:50 Διάλειμμα 15 λεπτών.
5η Συνεδρία
Προεδρεύων: Λουκάς Χριστοδούλου
Μέλη: Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γιάννης Ιωαννίδης
19:05 Εισηγητής: Μελέτιος Μελετόπουλος
Θέμα: Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της μικρασιατικής ταυτότητας και η συμβολή
της στην πολιτιστική, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.
19:30 Εισηγητής: Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Θέμα: Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984): η συνεισφορά ενός Σμυρνιού στην
έντεχνη νεοελληνική μουσική.
20:00 Σύνοψη και συμπεράσματα του Συμποσίου
20:30 Λήξη των εργασιών του 5ου Συμποσίου
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Εισηγητές Συμποσίου
Αγτζίδης Βλάσης
Είναι διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας, μαθηματικός.
Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τη συγγραφή της ιστορίας των Ελλήνων του
παρευξείνιου χώρου (1995). Τιμήθηκε δύο φορές με Εύφημο Μνεία από το υπουργείο
Εξωτερικών για τη συμμετοχή του:
• στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από το εμπόλεμο Σοχούμι του Καυκάσου
(1993) κατά την περίοδο του πολέμου μεταξύ Αμπχαζίων και Γεωργιανών και
• στην οργανωτική επιτροπή που συγκρότησε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (1995).
Από το ‘87 αρθρογραφεί σε εφημερίδες (Καθημερινή, Ελευθεροτυπία, ;Eunow κ.ά.) και
περιοδικά. Υπήρξε επιστημονικός σύμβουλος σε ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης, έχει
συμμετάσχει επίσης σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με το σοβιετικό
Μεσοπόλεμο και την ιστορία του σοβιετικού ελληνισμού, καθώς και με τη διαδικασία
μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην εποχή των εθνών-κρατών και με την
ιστορική εμπειρία του ελληνισμού στη Μικρά Ασία (Ιωνία, Πόντος, Καππα-δοκία, Βιθυνία...)
και την Ανατολική Θράκη.
Έχει εκδόσει βιβλία και έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις. Έχει διδάξει στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Β αρλάς Μιχάλης
Γεννήθηκε το 1968 στη Χίο, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο ιστορικό 1ο
Γυμνάσιο και Λύκειο.
Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και απόκτησε Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού από το
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μελετώντας τις “Ελληνικές Κοινότητες της Τουρκοκρατίας.
Εργάζεται ως ιστορικός ερευνητής από το 1991 και έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά
προγράμματα και στην παραγωγή εκθέσεων και ντοκιμαντέρ.
Από το 1995 βρίσκεται στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, όπου είναι υπεύθυνος στο
τμήμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας. Έχει επισκεφτεί πολλές περιοχές της Ελλάδας
μελετώντας την ιστορία και την μνήμη των προσφύγων.
Γαβριήλ Γ . Αρχάγγελος
Απόφοιτος του Ιστορικού – Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
στη Γαλλία ( Πανεπ. Lyon II) .
Υπηρέτησε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής φιλόλογος, ως Διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου του
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Πανεπιστημίου Αθηνών και του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας και ως Σχολικός
Σύμβουλος Φιλολόγων στον Πειραιά.
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα
φιλολογικού, παιδαγωγικού και ιστορικού περιεχομένου. Tα τελευταία χρόνια , επιστρέφοντας
στις ρίζες του , ασχολείται συστηματικά με Μικρασιατικά θέματα και αρθρογραφεί στη «
Μικρασιατική Ηχώ » .
Εφραίμογλου Λάζαρος
Ο Λάζαρος Εφραίμογλου γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα από γονείς πρόσφυγες από τη
Σπάρτη Πισιδίας της Μικράς Ασίας.
Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και ολοκλήρωσε “μετά Τιμών” τις πανεπιστημιακές του σπουδές στα Οικονομικά και στην Κλωστοϋφαντουργία στο Πανεπιστήμιο του
Leeds στη μεγάλη Βρεττανία.
Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και επιχειρηματικά σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, αστικές κατασκευές, στον τραπεζικό τομέα και σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Διετέλεσε Ιδρυτής και Πρόεδρος της «Επενδύσεις Εργασίας A.E.», Τεχνικός Διευ-θύνων
Σύμβουλος της «Εριουργία 3 A.E.», εκ των ιδρυτών της Τράπεζας «Εργασίας A.E.»,
Πρόεδρος του «Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών», της «Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος» και Αντιπρόεδρος της «Ένωσης Ευρωπαϊκών
Επιμελητηρίων». Τιμήθηκε με κορυφαίες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις και τίτλους.
Το 1989 και το 1990 εξελέγη Βουλευτής A΄ Αθηνών.
Tο 1993 δημιούργησε, μαζί με την οικογένειά του, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ)
στο οποίο είναι Πρόεδρος μέχρι σήμερα.
Ιντσεσίλογλου Νίκος
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Με
υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης έκανε τέσσαρα μεταπτυχιακά (στην Κοινωνιολογία του
Δικαίου, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην Κοινωνιολογία και στις Πολιτικές Επιστήμες) στο
Παρίσι όπου και υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή στην Νομική Επιστήμη. Η
διδακτορική του διατριβή βαθμολογήθηκε με άριστα και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο
διδακτορικών διατριβών στο Παρίσι το έτος 1980.
Σήμερα είναι καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., έχοντας διδάξει κατά το
παρελθόν και σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού μαθήματα νομικών,
κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Έχει διδάξει επίσης σε σχολές στελεχών του Ελληνικού
Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στην Σχολή Δικαστών.
Έχει χρηματίσει Διευθυντής του Τομέα Ιστορίας Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του
Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας και
Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., και Κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών
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Επιστημών του Α.Π.Θ. Υπήρξε επίσης μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου με έδρα
την Αθήνα.
Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει δημοσιεύσει
βιβλία και εκατοντάδες άρθρων σε ελληνική, γαλλική, γερμανική και αγγλική γλώσσες. Έχει
επιστημονικές συνεργασίες με 27 Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Κατιμερτζόγλου Ιωάννης
Γεννήθηκε στην Φραγκφούρτη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ)
με μακρινή καταγωγή, από την Πισιδία και τα Βρύουλα (Βουρλά) της Μικράς Ασίας από την
πλευρά του πατέρα του και από την Κέρκυρα, από την πλευρά της μητέρας του. Σπούδασε
πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Πολιτικής
Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ. Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) με αντικείμενα απασχόλησης, την πολιτική και
κοινωνική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, την τοπική πολιτική ιστορία και την υποστήριξη
σε τομείς, Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας, Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης &
Ποιότητας.
Κιηγμάς Γιάννης
Γεννήθηκε στη Νέα Ορεστιάδα το 1968.
Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας).
Για πολλά χρόνια εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής, συνεργάτης εκδόσεων και
συνιδιοκτήτης Φροντιστηρίων και Κέντρων Πληροφορικής. Διετέλεσε Σύμβουλος και
Υπεύθυνος στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Έβρου. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως
καθηγητής φιλόλογος στο Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου Ξάνθης, στο 2ο Λύκειο και Γυμνάσιο
Κομοτηνής και τώρα στο Γενικό Λύκειο Δικαίων Έβρου.
Έχει συγγράψει με τον κ. Ρυζιώτη Γεώργιο τα βιβλία: «Αδριανούπολη, Καραγάτς, Νέα
Ορεστιάδα – Μια πόλη» και «1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ορεστιάδας – Κυρίλλειο: Ιστορία
μέσα από ένα κτίριο».
Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και μελετών ιστορικού, λογοτεχνικού και επίκαιρου
περιεχομένου, ενώ διατηρεί δυο στήλες σε περιοδικό της πόλης του.
Κορμά
Κορμά Λένα
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Παρίσι. Το 2004
έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα (D.E.A.) από το Université de Paris I-Panthéon –
Sorbonne. Το 2009 υποστήριξε στο ίδιο Πανεπιστήμιο με υποτροφία του Ιδρύματος
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τα όρια της κοινωνικής και
οικονομικής μετανάστευσης των προσφύγων της Μικράς Ασίας στη Γαλλία, 1916-1939.
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Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κρατική πολιτική για τους
πρόσφυγες του εξωτερικού και την παρουσία τους σε ελληνικές κοινότητες της διασποράς. Με
υποτροφία του Ιδρύματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, εκπονεί έρευνα για τη
συγκρότηση του υγειονομικού συστήματος της Ελλάδας το Μεσοπόλεμο.
Μαλκίδης Θεοφάνης
Διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών. Ασχολείται με τις εκφάνσεις τις κοινωνικής ζωής των
Ελλήνων της Θράκης, της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης
Ακαδημαϊκών για την Μελέτη των Γενοκτονιών και έχει τιμηθεί από το Συμβούλιο Τύπου
των Εθνικών Κοινοτήτων του Καναδά για τη συνεισφορά του στην προαγωγή του
πολιτισμού και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των Εθνικών Κοινοτήτων.
Μαυρογορδάτος Γεώργιος
Ειδικός επιστήμων από τo 1982, Επίκουρος Καθηγητής από τo 1985, Αναπληρωτής
Καθηγητής από τo 1989, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης από το 1997, με ειδίκευση
στην Πολιτική Κοινωνιολογία, τη Συγκριτική Πολιτική και την Πολιτική Ιστορία.
Επισκέπτης Καθηγητής, University of California, Berkeley (1983), Johns Hopkins
University Bologna Center (1986), Universität Salzburg (1997). Γλώσσες: Αγγλικά και
Γαλλικά άρτια, Ιταλικά καλά, Γερμανικά και Ισπανικά μέτρια. Σπουδές: Πτυχίο
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1967. Πτυχίο Νομικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969. Μ.Α. Πολιτικής Επιστήμης, Purdue University, 1972.
Ph.D. Πολιτικής Επιστήμης, University of California, Berkeley, 1979.
Έχει πλούσιο συγγραφικό εργο.
Μελετόπουλος Μελέτιος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Γενεύης. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο
πήρε Διδακτορικό Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Διδακτορικό Φιλοσοφίας
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Απέκτησε διδακτική εμπειρία στα Πανεπιστήμια Γενεύης, και Κρήτης, στην Εθνική
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, στη Σχολή
Πολέμου Αεροπορίας και σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης.
Ρήγος Άλκης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946 από πατέρα Σμυρνιό. Είναι Ομότιμος Καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σήμερα διδάσκει
Ελληνική Πολιτική στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου.
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και διετέλεσε Πρόεδρος της
την διετία 2006 -2008 .
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Ταυτόχρονα συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα από μαθητής στο
κίνημα του 15% για την Παιδεία , μέλος του Αντιδικτατορικού Φοιτητικού Κινήματος - και
από το 1975 του συνδικαλιστικού κινήματος των Πανεπιστημιακών, κατά καιρούς Πρόεδρος ή
Γραμματέας του Συνδικάτου των Πανεπιστημιακών.
Ρυζιώτης Γεώργιος
Γεννήθηκε στην Νέα Ορεστιάδα το 1962. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Αλεξανδρούπολης με Πτυχίο Παιδαγωγικής σχολής του Δ.Π.Θ (εξομείωση) και κάτοχος
Μεταπτυχιακού στη Θεολογία.
Εργάζεται ως Διευθυντής στο 1ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ορεστιάδας – Κυρίλλειο.
Έγραψε τα βιβλία:
• «Η ελληνική κοινότητα Γουέλκομ και περιχώρων Νοτίου Αφρικής»,
• «Η ιστορία του πρώτου Δημοτικού σχολείου Νέας Ορεστιάδας»,
και με τη συνεργασία του Κιηγμά Δ. τα βιβλία:
• «Αδριανούπολη, Καραγάτς,Νέα Ορεστιάδα: μία πόλη», σε δύο εκδόσεις,
• «1ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ορεστιάδας- Η ιστορία μέσα από ένα κτίριο».
Δημοσίευσε άρθρα, με ιστορικό και γενικότερου ενδιαφέροντος περιεχόμενο, σε εφημερίδες
και περιοδικά.
Χαρκιολάκης Αλέξανδρος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977.
Σπούδασε στο Πρότυπο Πειραματικό Ωδείο και στο Ελληνικό Ωδείο, απ’ όπου
αποφοίτησε με πτυχία Ωδικής, Αρμονίας και Αντίστιξης. Κατόπιν σπούδασε στο
Πανεπιστήμιο του Sheffield απ’ όπου αποφοίτησε με Bachelor in Music και Master in Music
στη μουσικολογία και τη διεύθυνση ορχήστρος.
Διετέλεσε αρχιμουσικός της University Sheffield Students Symphony Orchestra και
βοηθός αρχιμουσικού στην Sheffield Youth Orchestra ενώ έχει διευθύνει όλα τα ορχηστρικά
σύνολα του Πανεπιστήμιο του Sheffield και την Ορχήστρα Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου
Πατρών.
Ολοκληρώνει την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
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Εναρκτήρια προσφώνηση.
Λουκάς Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Πανοσολογιότατε, εκπρόσωπε του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας
και Φιλαδέλφειας κ.κ. Κωνσταντίνου, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δήμαρχοι
Ηρακλείου και Κηφισιάς, κύριε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, κύριοι
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι και
Εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Ενώσεων και Σωματείων από όλη την Ελλάδα και
από το Δήμο μας, κυρίες και κύριοι Εισηγητές, αγαπητοί Σύνεδροι
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του
Δήμου Ν. Ιωνίας, σας καλωσορίζει στο 5ο Συμπόσιο του με θέμα:
«Η συμβολή των προσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική
και Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας».
Το Συμπόσιο μας θα ξεκινήσει και θα τελειώσει με μουσική και τραγούδια από την καθ΄ημάς
Ανατολή. Σήμερα μαζί μας είναι η Χρυσούλα Σπανού, σαντούρι και ο Γιώργος Παππάς, λαούτο και
τραγούδι.
Εκτέλεση του μουσικού προγράμματος.
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι γεγονός ότι το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. έχει να επιδείξει ένα πολύ αξιόλογο έργο τα 9 χρόνια λειτουργίας
του, με την παρουσίαση 4 συμποσίων, πολλών εκδηλώσεων αλλά και εξίσου σημαντικών εκδόσεων.
Όλα αυτά δεν γίνονται μόνα τους.
Συμπαραστάτες στην μεγάλη προσπάθειά μας είχαμε :
• την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο Γιάννη Χαραλάμπους και τη σημερινή
Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο Ηρακλή Γκότση που είναι σήμερα και Πρόεδρος του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
• τους συλλόγους και τους φορείς της περιοχής μας και όχι μόνον,
• την εθελοντική προσφορά όλων των συμβούλων των Διοικ. Συμβουλίων μας,
• και όλους εσάς που αγκαλιάσατε αυτή την προσπάθεια, που μας εμπιστευτήκατε ότι ενθυμήματα
σας άφησαν οι πρόγονοί σας, προκειμένου να δημιουργήσουμε και τα μουσεία μας.
Και όλοι εσείς συμβάλατε, ώστε το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. να αποτελεί σήμερα, ένα αυτόνομο Νομικό
Πρόσωπο (με άλλα 70 Ν.Π.Δ.Δ. από όλη την Ελλάδα) μετά τις συγχωνεύσεις των Νομικών
Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων που επέφερε με τον Νόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Είναι γεγονός ότι η πατρίδα μας, περνάει δύσκολες μέρες. Δύσκολες ώρες. Αλλά εμείς που
προερχόμαστε από πρόσφυγες, που έχουμε ακούσει δραματικές ιστορίες από παππούδες και γιαγιάδες ή
τα έχουμε διαβάσει στα βιβλία, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξεπεράσουμε και αυτή τη φορά και θα βγούμε
νικητές. Ελπίζω ότι όσα ακούσουμε αυτό το 3ήμερο σε αυτή την αίθουσα να μας χαλυβδώσουν και να
μας κάνουν αισιόδοξους να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής.
Θα παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση, να απευθύνει χαιρετισμό και να
κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου.
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Χαιρετισμοί επισήμων.

Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας.
Πανοσολογιότατε. κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί Εισηγητές, Σύνεδροι και
Φίλοι
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Συμποσίου, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας στη
Ν. Ιωνία, μία πόλη που την ύπαρξη της, την οφείλει στους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Kαταστροφής
και της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Είναι γεγονός ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της εκκρεμότητας ως προς την συγχώνευση
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ή όχι , αμφιταλαντευτήκαμε αν θα γίνει το 5ο Συμπόσιο ή όχι. Παρ΄ όλα αυτά,
προσπαθήσαμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τους:
• Εισηγητές Καθηγητές Πανεπιστημίων και Ερευνητές, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας
και ήρθαν από την Αλεξανδρούπολη, την Θεσσαλονίκη, την Ορεστιάδα αλλά και την Αθήνα για
να μας παρουσιάσουν τις εισηγήσεις τους.
• τους εκπροσώπους των συλλόγων και σωματείων, από την Μύκονο, Χίο, Καρδίτσα,
Θεσσαλονίκη, Πτολεμαϊδα, Θήβα, Κόρινθο και τους Δήμους γύρω από την Αττική, που μας
τιμούν με την παρουσία τους
• όλους εσάς τους συνέδρους που από την ίδρυση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. μέχρι σήμερα, μας εμψυχώνετε
με την παρουσία σας
• και τα συνεργαζόμενα σωματεία και φορείς της πόλης, που βοήθησαν στην πραγματοποίηση του
συμποσίου.
Τελειώνοντας, Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 5ου Συμποσίου και εύχομαι ΚΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εργασίες του.
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Κωνσταντίνος Μανιάτης, Αντιπεριφερειάρχης.
Κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,
Με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας, γιατί θεωρώ κατ’ αρχάς πολύ σημαντικό δεδομένο,
την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιων σημαντικών φορέων όπως το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., που όχι μόνο
διατηρούν τη συλλογική μνήμη ενός σημαντικού τμήματος του Ελληνισμού, εκείνου, του
Μικρασιατικού, αλλά επί πλέον, μέσω συνεδρίων, ημερίδων και άλλων πρωτοβουλιών, αξιοποιούν
αυτή την πολύτιμη μνήμη, προς όφελος όλου του Ελληνισμού.
Το λέω αυτό αγαπητοί φίλοι, γιατί θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη θεματολογία του συμποσίου
σας. Ο προσφυγικός Ελληνισμός, Μικρασιατικός, Ποντιακός, Κωνσταντινουπολίτικος, υπέστη ένα
έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας (όπως ο ΟΗΕ όρισε με το σχετικό ψήφισμα του 1948 περί
Γενοκτονίας ), χάνοντας την ιστορική του πατρίδα, έφτασε εξαθλιωμένος, στην Ελλάδα κι όχι μόνο
επιβίωσε, αλλά κατόρθωσε στηριζόμενος στο σύστημα αξιών και ιδεών που του κληροδότησαν οι
πρόγονοί του, να διακριθεί και στη νέα πατρίδα, στηρίζοντας σε τεράστιο βαθμό την ανάπτυξη της
ίδιας της Ελλάδας.
Γιατί αν μελετήσουμε τα στατιστικά στοιχεία της εποχής, αμέσως μετά τη Μεγάλη Καταστροφή
και την έλευση των προσφύγων στη Μητέρα Πατρίδα, θα διαπιστώσουμε την τεράστια αυτή
συμβολή. Ο προσφυγογενής Ελληνισμός, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οπλισμένος από μία
ολόκληρη κουλτούρα επιβίωσης, από πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης, το ανυπέρβλητο ήθος, τη
προσήλωση στην παράδοση, στηριζόμενος δηλαδή στις αρχές και τις αξίες που του κληροδότησαν οι
πρόγονοί του, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά διακρίθηκε σ’ όλους μάλιστα τους τομείς της κοινωνικής ζωής,
βοηθώντας και την Ελλάδα ν’ ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά. Αυτό το πνεύμα το έχει ανάγκη
σήμερα η ελληνική κοινωνία, που βιώνει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, κρίση
πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική.
Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της
ανεκτίμητης προσφοράς του προσφυγικού ελληνισμού στην Πατρίδα μας, με στόχο την ανάδειξή της,
σχεδιάζει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους συλλόγους του προσφυγικού
Ελληνισμού της περιοχής.
Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης
του νόμου για τον Καλλικράτη, διατηρήθηκε το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ) του Δήμου σας, που αποδεδειγμένα έχει
ουσιαστική συμβολή στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Η απόφαση αυτή της πολιτείας σας τιμά. Σας εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες του συμποσίου
και σας διαβεβαιώνω ότι θα βρίσκομαι δίπλα σας, σε ότι μπορώ να βοηθήσω, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μου.
Σας ευχαριστώ.
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Αθανάσιος Λαγοδήμος, Πρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε.
Αιδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Νέας Ερυθραίας
και Κηφισιάς, κύριοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι
εκπρόσωποι Σωματείων και άλλων Πολιτιστικών Φορέων, αγαπητοί οργανωτές και εκλεκτοί σύνεδροι
αισθάνομαι ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσά σας εκπροσωπώντας τον οργανωμένο προσφυγικό ελληνισμό. Η
χαρά μου γίνεται μεγαλύτερη, όταν αναλογίζομαι τη μεγάλη αξία των στόχων του Συμποσίου αυτού, γεγονός
που μας θέτει όλους μπροστά στις ευθύνες μας.
Ο οργανωμένος προσφυγικός ελληνισμός είχε για πολλές δεκαετίες οργανωτικά προβλήματα. Ίσως
αυτά, ως ένα βαθμό, ερμηνεύουν και το γεγονός ότι δεν κατορθώσαμε μέχρι σήμερα να προχωρήσουμε στα
αναγκαία βήματα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας, αλλά και τη διάσωση και
ανάδειξη των μνημείων, τους αδιάψευστους μάρτυρες της χιλιετούς παρουσίας τους εκεί. Όμως τα τελευ-ταία
χρόνια προχωρήσαμε σε μία εκ βάθρων οργανωτική ανασυγκρότηση, τόσο σε εθνικό επίπεδο, με τη
συγκρότηση διοικουσών επιτροπών ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας μας, όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο, με τη συγκρότηση μιας διεθνούς επιτροπής, που σκοπό έχει τη δημιουργία Διεθνούς Συνομοσπονδίας Προσφύγων της καθ’ ημάς Ανατολής. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, προγραμματίσαμε την
πραγματοποίηση, εντός του 2012, ενός Παγκοσμίου Συνεδρίου με τη συνεργασία του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, και την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών.
Αγαπητοί φίλοι, σε μια εποχή που ισοπεδώνει με την παγκοσμιοποίηση τις αξίες, την εθνική
φυσιογνωμία των λαών, που διαμορφώνει ομογενοποιημένα ήθη και έθιμα, που κατατάσσει σε ήσσονα θέση
την ιστορία και το διαχρονικό πολιτισμό των εθνών, έρχεται η σημαντική πρωτοβουλία των οργανωτών
αυτού του Συμποσίου να μας θυμίσει ότι σ’ αυτόν τον τόπο έζησε και ζει ένας λαός, που στο διάστημα της
τρισχιλιετούς ιστορίας, παρόλες τις δοκιμασίες που πέρασε, μπόρεσε να διατηρήσει την πολιτιστική και
πολιτισμική του ταυτότητα. Ένα, ίσως μεγαλύτερο, παράδειγμα αυτής της αντοχής είναι ο ελληνισμός της
Μικράς Ασίας. Στη Μικρά Ασία, τις πόλεις δηλαδή της Ιωνίας αλλά και των άλλων μικρασιατικών
περιοχών, της Καππαδοκίας, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και άλλων, δημιουργήθηκε, ως γνωστόν,
ο ελληνικός κλασικός πολιτισμός, που αποτελεί μία από τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Στη Μικρά Ασία ήκμασε η ελληνική παιδεία κατά το 18ο αιώνα ως την καταστροφή. Οι πρόσφυγες
της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης έπαιξαν με τη δυναμική παρουσία τους, σε διάφορους τομείς
της δημόσιας ζωής, καθοριστικό ρόλο στην προκοπή της Νέας Ιωνίας, όπως και όλης της πατρίδας μας.
Θέλουμε την Ελλάδα μας μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπη, πύργο φωτός για την ευρύτερη
περιοχή. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με λόγια. Πραγματοποιείται με έργα και δράσεις. Σ΄ αυτά τα τελευταία
κατατάσσουμε την πρωτοβουλία του τριήμερου Συμποσίου σας.
Ευχόμενος εκ μέρους του προσφυγικού ελληνισμού κάθε επιτυχία στο έργο σας, σας διαβεβαιώνω
ότι θα είμαστε και στο μέλλον κοντά σας για τη στήριξη αυτού του εξαιρετικού θεσμού που έχετε
δημιουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012
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Απονομή τιμής στον
κ. Χάρη Σαπουντζάκη
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Λουκάς Χριστοδούλου
Κυρίες και Κύριοι,
Είθισται, στην έναρξη κάθε συμποσίου, να τιμούμε ένα πρόσωπο.
Φέτος το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. απονέμει τιμή σε έναν άνθρωπο του Πολιτισμού και των Γραμμάτων της
πόλης μας, που από την ίδρυση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. μέχρι πρόσφατα, προσέφερε επί μία 8ετία τις
υπηρεσίες του από την θέση του Προέδρου με ιδιαίτερα εξαίρετο τρόπο, διοργανώνοντας άψογα,
συμπόσια, εκδηλώσεις, εκδόσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της Μικρασιατικής Μνήμης και της
Ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού.
Μάλιστα και το 5ο Συμπόσιο αν και τώρα δεν είναι Πρόεδρος, αλλά μέλος του Δ.Σ., είναι
δημιούργημά του και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας, αφού μέσα στις
αντίξοες συνθήκες λόγω της δυσλειτουργίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. κατόρθωσε να το διοργανώσει κατά
εξαίρετο τρόπο.
Είναι ο Χάρης Σαπουντζάκης.
Το Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στη συνεδρίαση της 22.11.2011, απεφάσισε ομόφωνα να τον
ανακηρύξει Επίτιμο Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και η πλακέτα που θα του απονείμει, τώρα, ο
Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης αναφέρει :
« ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΙΜΗ
ΣΤΟΝ κ. ΧΑΡΗ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΕΠΙ ΜΙΑ 8ετία ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Παρακαλούμε τον κ. Δήμαρχο, για την απονομή.

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης παραδίδει την τιμητική πλακέτα
στον κ Χάρη Σαπουντζάκη
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Χάρης Σαπουντζάκης
Κύριε Δήμαρχε,
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Με αιφνιδιάσατε.
Αλήθεια δεν είναι δα και καθημερινή υπόθεση να σε τιμά ένας
οργανισμός τον οποίο υπηρέτησες για 8 και παραπάνω χρόνια από τη θέση
του Προέδρου, δια του νέου προέδρου του, του ίδιου δηλαδή του δημάρχου
της πόλης, ο οποίος διαδέχθηκε το δήμαρχο-ιδρυτή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, εκείνον δηλαδή που σε είχε ορίσει ως
πρόεδρο.
Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τον Ηρακλή Γκότση για αυτήν τη γεμάτη συμβολισμούς χειρονομία του, καθώς
και τη νέα διοίκηση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Επιτρέψτε μου όμως να ευχαριστήσω αναδρομικά και τον τέως δήμαρχο κ. Γιάννη Χαραλάμπους, αλλά
κι όλα τα μέλη των έως τώρα διοικήσεων.
Ο μεγάλος Έλληνας διαφωτιστής του 19ου αιώνα Αδαμάντιος Κοραής είχε πει ότι η υποκριτική επίδειξη
ταπεινοφροσύνης δεν είναι αρετή.
Λοιπόν, ναι, κύριε δήμαρχε. Ναι, αγαπητοί φίλοι:
Προσέφερα στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ ό,τι περισσότερο και καλύτερο θα μπορούσα, εργαζόμενος πέραν
ωραρίων, εορτών κι αργιών, για να καταφέρει ο νεότευκτος και πανελλαδικά πρωτότυπος αυτός δημοτικός
οργανισμός να πραγματοποιήσει στόχους και σκοπούς οι οποίοι φάνταζαν ως καθαρά οραματικοί,
ουτοπικοί και μη ρεαλιστικοί, δεδομένης της έλλειψης μέσων, πόρων και προσωπικού.
Όμως δεν ήμουν μόνος!
Δουλέψαμε σκληρά σε απολύτως ισότιμη βάση, στην αρχή μια μικρή ομάδα, που σιγά-σιγά
διευρύνθηκε κι έγινε ενθουσιώδες πλήθος: επιστημόνων, ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών, της
δημιουργίας οι οποίοι εθελοντικά κατέθεταν μόχθο, μεράκι και ιδέες, διέθεταν χρόνο, μετείχαν συμποσίων,
ημερίδων, πολιτισμικών δράσεων, επιτροπών, είτε ως οργανωτικά μέλη, είτε ως εισηγητές ή συγγραφείς που
προσέφεραν έργα προς έκδοση, ανθρώπων που χρωμάτιζαν με συναίσθημα και παλμό τα συνεχή ανοίγματα
και τις καινοτομίες του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Τους είμαι ευγνώμων. Μοιράζομαι μαζί τους αυτή τη τιμή!
Οφείλω όμως πέραν αυτών να ευχαριστήσω και τους ελαχίστους υπαλλήλους, ποτέ περισσότερους από
2, συνήθως μόνον έναν για την άψογη υπηρεσιακά συμπεριφορά τους, την προθυμία τους και την
ευσυνειδησία τους.
Όμως ακόμη χρωστώ ευχαριστίες σ’ ολόκληρη την κοινωνία της πόλης, η οποία απλόχερα από την
πρώτη στιγμή μας εμπιστεύθηκε χαρίζοντας μας ακριβά κειμήλια των παππούδων και γιαγιάδων των
ξεριζωμένων προσφύγων της καθ’ ημάς Ανατολής ή Εργαλειούς και λοιπό εξοπλισμό από τα πρώτα
εργοστάσια της Ν. Ιωνίας, πριν η τελειωτική καταστροφή της Κλωστοϋφαντουργίας και Ταπητουργίας,
τα αφανίσει, για να στήσουμε τα μουσεία μας.
Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί φίλοι.
Δοξάζω το Θεό που μου επέτρεψε να ζήσω αυτή τη στιγμή!
Τον παρακαλώ να μη βιαστεί τώρα να με θέσει σε «εργασιακή εφεδρεία», γιατί ειλικρινά δεν θα το
αντέξω!

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012
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Πανηγυρική Ομιλία
Η σπουδαιότερη συμβολή των προσφύγων
Στην ανάπτυξη της Ελλάδας.
Γεώργιος Μαυρογορδάτος
Για το ζήτημα της συμβολής των προσφύγων στην ανάπτυξη της Ελλάδας μπορούν να υπάρξουν—
και πράγματι υπήρξαν—ποικίλες προσεγγίσεις, συνυφασμένες με ποικίλες σκοπιμότητες. Άλλωστε, το
ζήτημα αυτό έχει μία μακρόχρονη ιστορία.
Τα πρώτα χρόνια οι πολιτικές σκοπιμότητες ήσαν προφανείς. Υπήρχαν εκείνοι που ήσαν αντίθετοι
με την ανταλλαγή των πληθυσμών και με την αποκατάσταση των προσφύγων. Δήλωναν μάλιστα
αποφασισμένοι να την ανατρέψουν σε πρώτη ευκαιρία. Μέχρι το 1933 (αν όχι και αργότερα),
Αντιβενιζελικοί πολιτευτές, ιδίως στη Μακεδονία, υπόσχονταν ότι θα πάρουν τα χωράφια από τους
πρόσφυγες και θα τα δώσουν στους ντόπιους (που ήσαν συχνά Σλαβόφωνοι).
Από την πλευρά του, το ΚΚΕ διακήρυττε ουσιαστικά την ίδια πρόθεση ανατροπής των
τετελεσμένων ακόμη και το Δεκέμβριο του 1935, στο 6ο Συνέδριο: Το Κόμμα δεν παύει να διακηρύττει
πως τελικά και οριστικά το μακεδονικό ζήτημα θα λυθεί αδελφικά μετά τη νίκη της Σοβιετικής εξουσίας
στα Βαλκάνια που θα σκίσει τις άτιμες συνθήκες της ανταλλαγής των πληθυσμών... (Κομμουνιστική
Επιθεώρηση 16 Γενάρη 1936, βλ. Επίσημα Κείμενα, τόμος 4ος, σελ. 297.) Η εγκατάλειψη του
συνθήματος «Ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη» δεν ήταν τελικά τόσο ριζική όσο
νομίστηκε.
Σε συνάρτηση λοιπόν με πολιτικές σκοπιμότητες, αναπτύχθηκε στο Μεσοπόλεμο μία διαμάχη για τις
οικονομικές επιπτώσεις της προσφυγικής αποκατάστασης. Οι αντίπαλοί της υποστήριζαν ότι αυτή
έγινε σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και σε βάρος των γηγενών. Αναγκάστηκαν έτσι οι υπέρμαχοι
των προσφύγων και της προσφυγικής αποκατάστασης (κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, Βενιζελικοί) να
επιχειρηματολογήσουν ότι η συμβολή των προσφύγων στην ελληνική οικονομία ήταν συνολικά θετική
και υπερακόντιζε τελικά το υπέρογκο κόστος της αποκατάστασής τους. Χαρακτηριστικότερο και
συστηματικότερο παράδειγμα αυτής της επιχειρηματολογίας υπήρξε ασφαλώς το κλασικό βιβλίο του
Αριστοκλή Ι. Αιγίδη με τον εύγλωττο τίτλο Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας: Ιστορική, δημοσιονομική,
οικονομική και κοινωνική μελέτη του προσφυγικού ζητήματος (Αθήνα 1934).
Αυτά ίσχυσαν προπολεμικά. Μεταπολεμικά η διαμάχη κόπασε καθώς ξεπεράστηκε από τις πολιτικές
εξελίξεις. Στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου, νέες προκλήσεις και αντίρροπες πιέσεις
προκάλεσαν την πολιτική πολυδιάσπαση του προσφυγικού κόσμου. Χωρίστηκαν τότε οι πρόσφυγες στα
ίδια στρατόπεδα με τους γηγενείς, μοιράστηκαν στα ίδια κόμματα με τους άλλους
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Έλληνες και έπαψαν οριστικά να αποτελούν ενιαία κοινωνική ομάδα με τη δική της ιδιαίτερη
πολιτική συμπεριφορά (όπως ήσαν προπολεμικά όταν η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων
υποστήριζε το Βενιζελισμό).
Από τη στιγμή που οι πρόσφυγες μοιράστηκαν σε όλα τα κόμματα, δεν υπηρετούσε πλέον καμία
πολιτική σκοπιμότητα η αμφισβήτηση της συμβολής τους στην ελληνική οικονομία. Έτσι, έγινε πια
θέσφατο καθολικής αποδοχής η άποψη ότι η συμβολή των προσφύγων στην οικονομική ανάπτυξη της
Ελλάδας υπήρξε θετική, αντισταθμίζοντας με το παραπάνω το κόστος της αποκατάστασής τους.
Μολονότι η άποψη αυτή επαναλαμβάνεται μονότονα και άκριτα τις τελευταίες δεκαετίες,
παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, αρχίζοντας από τα μεθοδολογικά. Από καθαρά επιστημονική σκοπιά,
είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορούν να απομονωθούν οι επιπτώσεις της προσφυγικής παρουσίας από το
σύνολο των άλλων οικονομικών παραγόντων σε εθνική αλλά και παγκόσμια κλίμακα. Μόνο η
προσφυγική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών ή κλάδων (όπως κατεξοχήν η
υφαντουργία και η ταπητουργία) μπορεί πράγματι να τεκμηριωθεί και να αποδειχθεί.
Σήμερα πια, νομίζω ότι μπορώ να προτείνω μία διαφορετική, πιο αποστασιοποιημένη και κατά τούτο
αντικειμενική προσέγγιση, που οδηγεί σε πιο στέρεα και αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα. Η συμβολή
των προσφύγων στην Ελλάδα υπήρξε πρωταρχικά πολιτική και κοινωνική—όχι οικονομική.
Άλλωστε, εξαρχής ούτε η ανταλλαγή των πληθυσμών ούτε η αποκατάσταση των προσφύγων έγιναν
για να εξυπηρετήσουν οικονομικούς σκοπούς. Έγιναν για να επιτευχθούν στόχοι πολιτικοί και
κοινωνικοί, που πράγματι επιτεύχθηκαν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του
νεοελληνικού κράτους, επίτευγμα ανεπανάληπτο, όπως το έχω χαρακτηρίσει. Αν λοιπόν οι στόχοι ήσαν
πολιτικοί και κοινωνικοί, αντίστοιχη υπήρξε και η συμβολή των προσφύγων στην εξέλιξη της χώρας.
Πρωταρχική και καθοριστική επιδίωξη ήταν η διάσωση και η επιβίωση—βιολογική αλλά και
πολιτιστική—ελληνικών πληθυσμών που απειλούνταν τότε με άμεση και πλήρη εξόντωση. Στόχος
ήταν η οριστική πλέον συγκέντρωση των πληθυσμών αυτών μέσα στα ασφαλή σύνορα του ελληνικού
κράτους—ασφαλή στο μέτρο ακριβώς που το κράτος αποκτούσε εθνική ομοιογένεια χάρη στην
εγκατάσταση Ελλήνων και την αναχώρηση αλλοεθνών.
Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με το συστηματικό προσφυγικό εποικισμό στη Βόρεια Ελλάδα, ιδίως
στην ελληνική Μακεδονία και ειδικότερα στις παραμεθόριες περιοχές. Μόνον αυτός ο συστηματικός
προσφυγικός εποικισμός εξασφάλισε τελικά την απόκρουση πολλαπλών απειλών κατά της εδαφικής
ακεραιότητας του ελληνικού κράτους την περίοδο 1940-1950. Το ίδιο άλλωστε ισχύει μέχρι σήμερα
και θα ισχύει και στο μέλλον. Είναι κάτι που συχνά παραγνωρίζεται. Ίσως δεν το βλέπουμε ακριβώς
επειδή είναι τόσο προφανές. Έτσι, αντί να επικαλούμαστε τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, θα αρκούσε
να επικαλούμαστε τον εξελληνισμό της δικής μας Μακεδονίας χάρη στους πρόσφυγες—γεγονός
πασίγνωστο διεθνώς, πιστοποιημένο μάλιστα και από την Κοινωνία των Εθνών.
Ο σπουδαιότερος κοινωνικός στόχος της αποκατάστασης των προσφύγων ήταν να γίνουν το
ταχύτερο ιδιοκτήτες μικροαστοί—στηρίγματα του αστικού καθεστώτος και όχι προλετάριοι ανατροπείς
του. Το 1922 προκαλούσε εφιάλτες στην Ευρώπη η πρόσφατη επικράτηση των Μπολσεβίκων στη
Ρωσία, που φαίνονταν αποφασισμένοι να εξαγάγουν την επανάσταση σε παγκόσμια κλίμακα.
Στο κλίμα αυτό, οι εξαθλιωμένοι πρόσφυγες έμοιαζαν «εύφλεκτο υλικό» διαθέσιμο για
επαναστατικά κινήματα. Η Κομμουνιστική Διεθνής έστελνε μάλιστα την οδηγία στο ΚΚΕ, μέσω της
Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, να δώσει «ιδιαιτέρα προσοχή» στους πρόσφυγες και να
τους αποσπάσει από την επιρροή της «μπουρζουαζίας» (Ριζοσπάστης 30 Σεπτέμβρη 1924, στο
Σαράντα χρόνια του ΚΚΕ 1918-1958, σελ. 139). Απέκτησε λοιπόν επε ίγοντα χαρακτήρα για όσους
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ανέλαβαν το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης το να γίνουν οι πρόσφυγες μικροϊδιοκτήτες και
«νοικοκυραίοι» πριν προλάβουν να μεταλλαγούν σε κοινωνικούς ανατροπείς...
Και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε για τη μεγάλη πλειοψηφία των προσφύγων. Υπήρξαν βέβαια οι
εξαιρέσεις, οι αδικημένοι ή και ολότελα ξεχασμένοι της προσφυγικής αποκατάστασης. Δεν ήσαν ωστόσο
αρκετοί για μία κοινωνική επανάσταση, ούτε τότε ούτε αργότερα.
Αντίθετα, η κοινωνική επανάσταση που δεν έγινε από τους πρόσφυγες έγινε πριν από αυτούς και για
χάρη τους. Ήταν η άρση της συνταγματικής προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας από το στρατιωτικό
καθεστώς υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα, το Φεβρουάριο του 1923, με αποτέλεσμα να γίνονται
απαλλοτριώσεις χωρίς την προηγούμενη καταβολή πλήρους αποζημίωσης. Επρόκειτο ουσιαστικά για
δήμευση τεράστιων εκτάσεων, αν συνυπολογιστεί και το πολύ χαμηλό ύψος των αποζημιώσεων που
τελικά καταβλήθηκαν.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί και πώς οι δύο πρωταρχικές επιδιώξεις που περιγράφηκαν
προηγουμένως απέκτησαν απόλυτη προτεραιότητα, παραμερίζοντας τα οικονομικά κριτήρια. Η άμεση
μετατροπή των προσφύγων σε μικροϊδιοκτήτες ήταν εφικτή μόνο στον αγροτικό τομέα. Κατά συνέπεια,
επιδιώχθηκε να αποκατασταθούν όσο το δυνατό περισσότεροι στην ύπαιθρο ως μικροϊδιοκτήτες αγρότες.
Για το σκοπό αυτό εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια από την άποψη των διαθεσίμων εδαφών. Γι’
αυτό και είναι μύθος ότι οι Βενιζελικοί τάχα εγκατέστησαν πολλούς πρόσφυγες γύρω από τις μεγάλες
πόλεις για λόγους καθαρά εκλογικούς. Η χωρητικότητα της υπαίθρου είχε πλέον εξαντληθεί και μόνο
στις μεγάλες πόλεις μπορούσαν οι υπόλοιποι πρόσφυγες να έχουν προοπτικές άλλης απασχόλησης. Όσοι
επιμένουν να αναπαράγουν αυτόν τον αρχικά αντιβενιζελικό αλλά ανθεκτικό μύθο οφείλουν να
εξηγήσουν επιτέλους πού αλλού μπορούσαν να εγκατασταθούν (και να επιβιώσουν) όλοι αυτοί οι
πληθυσμοί. Πολλοί άλλωστε κατέφυγαν μόνοι τους στις πόλεις, εγκαταλείποντας τις εξαιρετικά
αντίξοες συνθήκες της αρχικής εγκατάστασης στην ύπαιθρο.
Πώς όμως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια στην ύπαιθρο; Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και
ακατάλληλα ή άγονα εδάφη, εδάφη που ήσαν πριν ακαλλιέργητα, που ήσαν πριν βοσκές.
Καταστράφηκε έτσι η νομαδική κτηνοτροφία αλλά και γενικότερα τα καλλιεργητικά συστήματα που
ήσαν συνυφασμένα με τα τσιφλίκια, χωρίς να αντικατασταθούν από άλλα. Το χειρότερο απ’ όλα ήταν
ασφαλώς ο ακραίος κατακερματισμός των κλήρων σε πολλά αγροτεμάχια για την επίτευξη
ισοκατανομής και την αποτροπή αδικιών και διενέξεων. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες
εγκαταστάθηκαν όπου εγκαταστάθηκαν με σκοπό να επιβλέπουν μειονοτικούς πληθυσμούς ή
παραμεθόριες περιοχές, ως νέοι «ακρίτες». Όπως είναι φανερό, όλα αυτά δεν μπορούσαν παρά να
έχουν αρνητικές συνέπειες, βραχυπρόθεσμες ή και μακροπρόθεσμες, για την αγροτική ανάπτυξη.
Η αφομοίωση των προσφύγων στην ελλαδική οικονομική και κοινωνική δομή έγινε λοιπόν χάρη στη
μεταμόρφωση της συντριπτικής τους πλειοψηφίας σε μικροαστούς της πόλης και του χωριού (δηλ.
μικροϊδιοκτήτες οικογενειακών εκμεταλλεύσεων)—όπως ήσαν οι γηγενείς. Αντίτιμο ακριβώς της
αφομοίωσης των προσφύγων υπήρξε η απουσία καταλυτικών επιπτώσεων για τη γεωργική και τη
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Μόνο η πιο εκτεταμένη προλεταριοποίηση και μονιμότερη
περιθωριοποίηση των προσφύγων θα μπορούσε θεωρητικά να έχει τέτοιες θετικές οικονομικές
επιπτώσεις—αλλά με απαγορευτικό κοινωνικό, πολιτικό και τελικά εθνικό κόστος.
Τι θα εσήμαινε μία «πιο εκτεταμένη προλεταριοποίηση»; Θα εσήμαινε στον αγροτικό τομέα πολύ
μεγαλύτερες, δηλ. πολύ λιγότερες εκμεταλλεύσεις, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι πρόσφυγες είτε να
εργάζονται σ’ αυτές ως ακτήμονες αγρεργάτες είτε να διαρρεύσουν στις πόλεις. Στις πόλεις, πάλι,
θα εσήμαινε αποθάρρυνση των εμπορικών, βιοτεχνικών και άλλων μικροαστικών διεξόδων και Προο-
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πτικών ή ακόμη και της ίδιας της ιδιόκτητης στέγης ώστε να μεταβληθεί τελικά η μεγάλη πλειοψηφία των
προσφύγων σε δεξαμενή φτηνής αλλά και μετακινούμενης εργατικής δύναμης για τη βιομηχανία.
Δεν πρέπει πάντως να νομιστεί ότι θα αρκούσε από μόνη της μία «πιο εκτεταμένη προλεταριοποίηση»
των προσφύγων για την απογείωση ή πάντως τη δραστική προώθηση της αγροτικής και της βιομηχανικής
ανάπτυξης. Θα απαιτούνταν οπωσδήποτε η συνδρομή και άλλων παραγόντων και προπαντός κεφαλαίων
για επένδυση. Γι’ αυτό και η επιφύλαξη «θεωρητικά».
Στον επίλογο, δεν μπορώ να μην επισημάνω μία ειρωνεία. Έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση του όρου
«προοδευτικός» με αποτέλεσμα να καταντήσει τελείως ασαφής, αν όχι εντελώς άχρηστος. Έτσι και οι
πρόσφυγες χαρακτηρίζονται συχνά και αόριστα «προοδευτικοί». Ωστόσο, η κυριότερη και πολυτιμότερη
συνεισφορά τους μπορεί να θεωρηθεί στην ουσία «συντηρητική». Συντηρητική του εθνικού κράτους και
συντηρητική του κοινωνικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, αυτή ακριβώς ήταν η σπουδαιότερη και
πραγματικά καθοριστική συμβολή των προσφύγων στην πρόοδο της χώρας.
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Πρόσφυγες του ’22 στην Ελλάδα:
Κοινωνικές και ιδεολογικές συγκρούσεις.

Βλάσης Αγτζίδης
Η δεκαετία 1912-1922 υπήρξε η σημαντικότερη ιστορική στιγμή στις διαδικασίες μεταμόρφωσης του
γεωπολιτικού, αλλά και του ανθρώπινου τοπίου σ’ όλη την Εγγύς Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των
Βαλκανίων.1 Η εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού με το κίνημα των Νεότουρκων, άλλαξε όλα τα έως τότε
2
δεδομένα και τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί σε ένα δύσκολο γεωγραφικό χώρο. Επί της ουσίας, από
το 1908 αρχίζει η τελική διαδικασία της αντικατάστασης από έθνη-κράτη της προνεωτερικής, ισλαμικής
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη διαδικασία αυτή οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που
ανέρχονταν το 1914 σε ποσοστά που κυμαίνονταν από 14% έως 20%, διεκδικούσαν και αυτοί το μερίδιό
τους από τη διάλυση του κοινού οθωμανικού σπιτιού. Το ειδικό βάρος των οθωμανών Ελλήνων ήταν πολύ
μεγαλύτερο από το πληθυσμιακό τους ποσοστό, εφόσον αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος της προοδευτικής
οθωμανικής αστικής τάξης.3
1

Ο όρος «Εγγύς Ανατολή» (Near East, Proche-Orient), που πρωτοεισήχθη στην ορολογία της διεθνούς πολιτικής
περί το 1890, περιέγραφε όλα τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συμπεριλάμβαναν φυσικά την τότε
οθωμανική Μακεδονία και Κρήτη που συνταράσσονταν από τις χριστιανικές εξεγέρσεις.
2
Ο όρος «Εγγύς Ανατολή» (Near East, Proche-Orient), που πρωτοεισήχθη στην ορολογία της διεθνούς πολιτικής
περί το 1890, περιέγραφε όλα τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συμπεριλάμβαναν φυσικά την τότε
οθωμανική Μακεδονία και Κρήτη που συνταράσσονταν από τις χριστιανικές εξεγέρσεις.
3
Οι Ελληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από το 1914 ήταν περί τα 2,2 εκατομμύρια (1,8 στη Μικρά Ασία
και 400 χιλιάδες στην Ανατολική Θράκη με την Κωσταντινούπολη) σ’ ένα συνολικό πληθυσμό περίπου 10
εκατομμυρίων. Η οικονομική ισχύς τους ήταν μεγαλύτερη της πληθυσμιακής αναλογίας τους. Υπολογίζεται ότι το
50% του επενδυμένου κεφαλαίου στη βιομηχανία, καθώς και το 60% σε κλάδους μεταποίησης ανήκαν σε πολίτες που
προέρχονταν από τις ελληνικές οθωμανικές κοινότητες. Το 1912 από τις 18.063 εμπορικές επιχειρήσεις της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε Ελληνες ανήκε το 46%, το 23% σε Αρμένιους, το 15% σε μουσουλμάνους.
Υπολογίζεται ότι το 1914 από τις 6.507 βιομηχανίες και βιοτεχνίες, το 49% ανήκε σε Οθωμανούς Ελληνες, ενώ
Ελληνες ήταν και το 46% των τραπεζιτών. Την ίδια χρονιά υπολογίζεται ότι Ελληνες ήταν το 52% των γιατρών, το
49% των φαρμακοποιών, το 52% των αρχιτεκτόνων, το 37% των μηχανικών και το 29% των δικηγόρων της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (D. Gontikas, Ch. Issawi, Ottoman Greeks in the age of nationalism, Darwin Press,
1999). Παράλληλα διέθεταν μια πλήρη εκπαιδευτική δομή με εκατοντάδες σχολεία αλλά και υψηλού επιπέδου
ιδρύματα, όπως η Μεγάλη του Γένους Σχολή (Κωνσταντινούπολη), η Ευαγγελική Σχολή (Σμύρνη), το Φροντιστήριο
Τραπεζούντας, η Ιερατική Σχολή στο Ζιντζίντερε (Καππαδοκία) κ.ά.
Εντυπωσιακός είναι κι ο αριθμός των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν. Μόνο στη Σμύρνη οι ελληνικές εφημερίδες και
περιοδικά που κυκλοφόρησαν κατά καιρούς ανέρχονται σε 135. Η μακροβιότερη ήταν η «Αμάλθεια» (1838-1922).
Αλλες σημαντικές εφημερίδες, η «Αρμονία» (1880-1922) και η σοσιαλιστική «Ο Εργάτης»(1908-1922).
Σε ιδεολογικό επίπεδο οι Ελληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χαρακτηρίζονται από μια ώριμη εθνική συνείδηση,
απόρροια κυρίως του ρεύματος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, που από την προεπαναστατική περίοδο είχε τα
μεγάλα κέντρα του στην Κωνσταντινούπολη, το Αϊβαλί, τη Σμύρνη κ.α. και της συνεχούς ύπαρξης λόγιας τάξης.
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Την ίδια εποχή η Ελλάδα χαρακτηριζόταν από το αστικό έλλειμμα, το οποίο υπεραναπληρωνόταν
από τις κρατικές λειτουργίες.4 Η κοινωνική αυτή πραγματικότητα στην Ελλάδα θα οδηγήσει στην
εμφάνιση ενός βασιλικού λαϊκισμού, ο οποίος θα λάβει ξενόφοβα, αντι-αστικά και αντιευρωπαϊκά
χαρακτηριστικά. Θα πυροδοτήσει ένα ανταγωνιστικό προς το μικρασιατικό ελληνισμό κίνημα που θα
αποτυπώσει τους στόχους του στο σύνθημα «Μικρά πλην έντιμος Ελλάς». Ο Γεώργιος Σκληρός
περιέγραψε εξαιρετικά αυτή την πραγματικότητα: «Ο βασιλικός εθνικισμός λειτούργησε ως πόλος
συσπείρωσης των υπαλληλικών αστικών στρωμάτων των παλιαών αριστοκρατικών οικογενειών που είχαν
μετεξελιχθεί σε στελέχη της πολιτικής γραφειοκρατίας και των λαϊκών στρωμάτων».5
Ουσιαστικά εκείνη την εποχή, η μοναδική ελληνική αστική τάξη που είχε χαρακτηριστικά τα οποία
αντιστοιχούσαν στην ευρωπαϊκή τυπολογία βρισκόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
Για να κατανοήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων θα πρέπει να περιγράψουμε τις μεγάλες κοινωνικές
αντιθέσεις που υπήρχαν τόσο στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και στο εσωτερικό του
ελληνισμού. Όσον αφορά την Οθωμανική Αυτοκρατορία η κύρια κοινωνική αντίθεση ήταν η σύγκρουση
των αστικών χριστιανικών στρωμάτων με τη μουσουλμανική στρατιωτική και γραφειοκρατική τάξη. Όσον
αφορά τον ελληνισμό, η κύρια σύγκρουση –όπως διεφάνη και εμπεδώθηκε με τραγικό τρόπο κατά την
περίοδο του Διχασμού- ήταν η διαφοροποίηση των στόχων των δύο κυρίαρχων ελίτ: αυτής που μπορεί να
χαρακτηριστεί ως «παλαιοελλαδική», που ήταν απολύτως συνδεδεμένη με τις λειτουργίες του κράτους,
και της ελληνικής οθωμανικής αστικής τάξης.

Η συγκρότηση της Ελλάδας ως έθνους-κράτους ενίσχυσε τις διαδικασίες συνειδητοποίησης των Ρωμιών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την εμπέδωση μιας ελληνικής ταυτότητας ως μετεξέλιξη της παλαιότερης ρωμαίικης.
Η διαδικασία αυτή όμως δεν υπήρξε απόρροια μιας κρατικής πολιτικής της Ελλάδας, αλλά αφενός της
δραστηριοποίησης των Μικρασιατών (κυρίως με το Σύλλογο Μικρασιατών «Η Ανατολή») που είχαν εγκατασταθεί
στην Ελλάδα από την εποχή της Επανάστασης και εντεύθεν και αφετέρου της φυσιολογικής ιδεολογικής εξέλιξης που
απορρέει από την ανάπτυξη αστικών σχέσεων και την επέκταση της οικονομίας της αγοράς. (Βλάσης Αγτζίδης, «Πώς
φτάσαμε στην Καταστροφή», εφημ. Ελευθεροτυπία, 17 Σεπτεμβρίου 2011)
4
«Την ίδια εποχή οι Ελληνες στην Ελλάδα ανέρχονταν στα 4,5 εκατομμύρια και ζούσαν σ’ έναν τελείως διαφορετικό
χώρο από κοινωνική και πολιτειακή άποψη. Ο γεωγραφικός χώρος που αποτέλεσε το έδαφος του νεαρού Βασιλείου
βρισκόταν στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι παραγωγικές δυνάμεις ήταν ελάχιστα αναπτυγμένες όπως
και οι υπόλοιπες δομές που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργία ενός έθνους-κράτους. Οι πραγματικές δομικές
αδυναμίες θα οδηγήσουν σε μια ιδεολογική «υπεραναπλήρωση» βασισμένη στην αρχαιοελληνική ανάκληση, στην
αναβίωση ενός νεκρού παρελθόντος ως αντιστάθμισμα στην υπαρκτή πολιτισμική ταυτότητα των εξωελλαδικών
ελληνικών κέντρων. Παράλληλα θα εδραιωθεί μέσω της αυτοαναγνώρισης η ιδεολογία της «μητρόπολης» ως
συναίσθημα υπεροχής.
Ειδικά μετά την καθιέρωση του Συντάγματος, τα ισχυρά από την προεπαναστατική εποχή τοπικά συμφέροντα των
προεστών και των φεουδαρχών θα «καταλάβουν» την εξουσία στο Βασίλειο και θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός
παλαιοελλαδικού τοπικισμού που στις κρίσιμες εποχές της Ιστορίας θα έχει μοιραία συμβολή στις εξελίξεις. Βασικό
χαρακτηριστικό στην εξέλιξη της ελλαδικής κοινωνίας θα είναι η απουσία σημαντικών αστικών στρωμάτων. Το
γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε υπερλειτουργία του κρατικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών δεσμών
μεταξύ ελεύθερης αγοράς και κρατικής-κομματικής λειτουργίας. Η πολιτισμική ενοποίηση του πληθυσμού και η
δημιουργία μηχανισμών λειτουργίας που αντιστοιχούσαν στη νέα πολιτειακή μορφή απορρόφησαν τις δραστηριότητες
των νέων ελίτ, κρατικοδίαιτων σε μεγάλο βαθμό, που αναπτύχθηκαν.» (Βλάσης Αγτζίδης, «Πώς φτάσαμε στην
Καταστροφή», εφημ. Ελευθεροτυπία, 17 Σεπτεμβρίου 2011)
5
Θανάσης Διαμαντόπουλος, «Το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα του βενιζελισμού της ανόρθωσης», στα Πρακτικά του
Συμποσίου για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εκδ. ΕΛΙΑ-Μουσείο Μπενάκη, 1988, σελ. 28-29.
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Οι πολύπλοκες αντιθέσεις, τόσο στο εσωτερικό του μεταλλασσόμενου οθωμανικού χώρου όσο και στο
εσωτερικό του ελληνισμού, σε ένα ρευστό διεθνές πεδίο, οδήγησαν στη γνωστή κατάληξη που σφραγίστηκε
με τη συντριπτική ήττα του ελληνικού στρατού στο μικρασιατικό μέτωπο και την οριστική εκδίωξη των
ελληνοορθόδοξων πληθυσμών από την δημιουργούμενη πλέον εθνικιστική Τουρκία και των μουσουλμάνων
από την Ελλάδα.
Όλες οι παλιές συσσωρευμένες αντιθέσεις θα εμφανιστούν και θα καθορίσουν τις κοινωνικές και
ιδεολογικές εξελίξεις στη μετά το ’22 ελληνική κοινωνία, όταν για πρώτη φορά στην πολιτική της ιστορία
η Ελλάδα θα έχει τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των συνόρων με τους πληθυσμούς που έχουν ελληνική εθνική
ταυτότητα.
Η ελλαδική κοινωνία είχε ήδη διαμορφώσει τις εικόνες της για τους ομοεθνείς της που κατοικούσαν
στα οθωμανικά εδάφη. Και οι εικόνες αυτές ήταν ήδη αρνητικές απ΄ την εποχή του ’16, που απ’ τη μια το
Εργατικό Κέντρο Αθηνών ζητούσε να απαγορευτεί η πρόσληψη προσφύγων εργατών και απ’ την άλλη οι
πρωτοφασιστικές ομάδες των «Επίστρατων» του Δ. Γούναρη και του Ι. Μεταξά οργάνωναν το πογκρόμ
κατά των προσφύγων ως βενιζελικών.6 Ήδη στην Ελλάδα, από το 1914 βρισκόταν δεκάδες χιλιάδες
Έλληνες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε πρόσφυγες ως
αποτέλεσμα της έναρξης των διωγμών από τους Νεότουρκους.
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τις συνθήκες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επίλυση του εθνικού
προβλήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η πολιτική του τουρκικού εθνικισμού
Είναι γνωστό ότι οι Τούρκοι εθνικιστές είχαν προαποφασίσει επισήμως -σε συνέδριο των Νεότουρκων
που έγινε στην οθωμανική Θεσσαλονίκη7- την εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων. Σε μια
ανταπόκριση του περιοδικού "The Times of London" με τίτλο "Οι Νεότουρκοι και το πρόγραμμά τους",
παρακολουθούμε την επικράτηση των ακραίων σοβινιστικών επιλογών στο συνέδριο του κομιτάτου
"Ένωση και Πρόοδος" που βρισκόταν ήδη στην εξουσία. Η αφομοίωση δια της βίας όλων των κατοίκων,
αποφασίστηκε τελεσίδικα.8

6

7

8

Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, «Οι διαστάσεις του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα. Παραδείγματα απ’ το
Μεσοπόλεμο», στο Κοντογιώργης (επιμ), 1977, σελ. 164. Βλέπε και στο Γιώργος Μαυρογορδάτος, Εθνικός διχασμός
και μαζική οργάνωση. Οι επίστρατοι του 1916, εκδ. Αλεξάνδρεια, 1996.
Για τη σημασία της Θεσσαλονίκης ως κέντρου του τουρκικού εθνικισμού και για το κίνημα των Νεότουρκων βλ.
Γιάννης Μέγας, Η επανάσταση των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη,
2003.
Στην απόφαση αναγραφόταν: «Οι Μουσουλμάνοι γενικά πρέπει να κρατήσουν τα όπλα τους και όπου υπήρχαν ως
μειονότητα, οι αρχές πρέπει να τους εξοπλίσουν…. Η Τουρκία είναι πρωτίστως μια μουσουλμανική χώρα και οι ιδέες του
μουσουλμανισμού και η επιρροή του πρέπει να κυριαρχούν. Κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα πρέπει να κατασταλεί
αφού δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τους Χριστιανούς, οι οποίοι πάντα δούλευαν για την κατάρρευση του νέου
καθεστώτος… Αργά ή γρήγορα η πλήρης οθωμανοποίηση πρέπει να επιτευχθεί αλλά είναι πλέον καθαρό ότι αυτό δε θα
μπορούσε να γίνει με την πειθώ αλλά με τη δύναμη των όπλων. Η μουσουλμανική κυριαρχία είναι αναπόφευκτη και μόνο
στους μουσουλμανικούς θεσμούς και παραδόσεις οφείλεται σεβασμός.Το δικαίωμα της οργάνωσης, αποκέντρωσης και
αυτονομίας δεν υπάρχει για τις υπόλοιπες εθνικότητες, οι οποίες μπορούν να κρατήσουν τις θρησκείες τους αλλά όχι τις
γλώσσες τους. Η επικράτηση της τουρκικής γλώσσας αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για τη διατήρηση της
μουσουλμανικής κυριαρχίας» (“The Salonica Congress. Young Turks and their programme”, εφημ. The Times,
Λονδίνο, 3 Οκτωβρίου 1911.)
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Bασικό στοιχείο της οικονομικής πολιτικής των Νεότουρκων υπήρξε το μποϊκοτάζ κατά των
ελληνικών επιχειρήσεων, που στη συνέχεια θα επεκταθεί και κατά των Αρμενίων και των υπόλοιπων
χριστιανικώνκοινοτήτων.9
Την κατάσταση που επικρατούσε στη Μικρά Ασία περιγράφει γλαφυρά το 1909 η σοσιαλιστική
εφημερίδα "Ο Λαός", που εκδιδόταν στην Κωνσταντινούπολη.10
Mετά τους Βαλκανικούς Πολέμους η γραμμή του 1911 εκφράστηκε με τη δημιουργία συγκεκριμένων
θεσμών, όπως το Γραφείο Εγκατάστασης Φυλών και Μεταναστών. Ο Taner Aksam γράφει: «Υπάρχουν
αποδείξεις ότι ο Gokalp συνέταξε ειδικές μελέτες για τις μειονότητες της αυτοκρατορίας,
συμπεριλαμβανομένων και των Αρμενίων. Αυτές ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου να συγκεντρωθεί
λεπτομερής γνώση για την εθνικοθρησκευτική δομή της Ανατολίας. Ενα ειδικό τμήμα, το Γραφείο
Εγκατάστασης Φυλών και Μεταναστών, το οποίο συστάθηκε το 1913, ασχολούνταν ειδικά με ζητήματα
διασκορπισμού και επανεγκατάστασης πληθυσμών».11
Για την υλοποίηση των σχεδιασμών είχε δημιουργηθεί μια παρακρατική οργάνωση με την επονομασία
Ειδική Επιτροπή (Teskilat i Mahsusa), για να φέρει εις πέρας τις εκτοπίσεις. Η δράση της Επιτροπής θα
ξεκινήσει τη δράση της με τους Ελληνες της Ιωνίας. Ο Taner Aksam γράφει: «Η δράση της εναντίον του
“εσωτερικού εχθρού” είχε αρχίσει πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκτόπιση του ελληνικού
πληθυσμού του Αιγαίου, μέσω τρομοκρατίας και απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών του, είχε
πραγματοποιηθεί ως μέρος του σχεδίου για την ομογενοποίηση της Ανατολίας».
Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε η «εκκαθάριση θυλάκων μη τουρκικών
πληθυσμών που είχαν συγκεντρωθεί σε στρατηγικά σημεία» (Celal Bayar, “Ben Yazdim”). Το σχέδιο είχε
την απόλυτη υποστήριξη των Γερμανών συμμάχων των Νεότουρκων και κάποια σημεία του υλοποιήθηκαν
από κοινού.12 O Taner Aksam αναφέρει: «Συντάχθηκαν λεπτομερή σχέδια για τον εκτουρκισμό της
Ανατολίας μέσω της εκκαθάρισης των χριστιανικών πληθυσμών. Τα ίδια μέτρα εφαρμόστηκαν στην περιοχή
του Αιγαίου από την άνοιξη του 1914. Η Επιτροπή Ενωση και Πρόοδος πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση. Η
πηγή των προβλημάτων στη δυτική Ανατολία θα απομακρυνόταν, οι Ελληνες θα εκδιώκονταν με πολιτικά
και οικονομικά μέτρα. Πριν από οτιδήποτε άλλο ήταν ανάγκη να αποδυναμωθούν οι οικονομικά ισχυροί

9
10

11
12

Τεκίν Αλπ, Το τουρκικό και παντουρκιστικό ιδεώδες, έκδ. Αρμενικοί Ορίζοντες, Αθήνα, 1992, σελ. 50.
"Τουρκικός λαός λογιούνταν όλοι οι μουσουλμάνοι, δηλαδή οι πιστοί καθώς ονομαζόντουσαν μόνοι τους… Όλοι οι
μουσουλμάνοι ήταν ίσοι αναμεταξύ τους. Όλοι μπορούσαν να γίνουν πασάδες ή στρατηγοί. Μα δεν παραδέχονταν για
ίσους με τον εαυτό τους τους χριστιανούς και τους εβραίους παρά τους ονομάζανε γκιαούρηδες. Τους απογόνους των
παλαιών κατοίκων τους ματαχειρίζονταν σαν ξένους. Δεν τους επέτρεπαν να γίνουν αξιωματικοί ή υπάλληλοι. Δεν τους
δέχονταν για μάρτυρες στα τουρκικά δικαστήρια. Η τουρκική κυβέρνηση τους ανέχονταν μόνο, βάζοντάς τους να
πληρώνουν ένα χωριστό φόρο, το χαράτσι. Τους ονόμαζαν ραγιάδες (κοπάδια) και δεν τους ήθελαν για άλλο τίποτα παρά
για να τρέφουν το μουσουλμανικό λαό. Στις επαρχίες μόνο οι μουσουλμάνοι ήτανε γεωχτήμονες. Οι χριστιανοί ήταν
αγρότες, απαράλλαχτα όπως οι δούλοι στο μεσαίωνα. Πριν την κατοχή, οι χριστιανοί αυτοί ήσαν έθνη ανεξάρτητα και
πάντα είχαν βαστάξει τη γλώσσα, τη φορεσιά τους και τις συνήθειές τους..." (Κεντρικό άρθρο της εφημερίδας Ο Λαός,
Κωνσταντινούπολη, 30 Νοεμβρίου 1908.)
Taner Aksam, Mια επαίσχυντη πράξη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2007, σελ. 141.
Ο Tekin Alp, ένας από τους θεωρητικούς του παντουρκισμού στο έργο του «The Turkish and Pan-turkish ideal»,
που εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Κωσταντινούπολη το 1915, γράφει με σαφήνεια ότι η νίκη των Κεντρικών
Δυνάμεων σήμαινε «δικαίωση του εθνικού ιδανικού», δηλαδή τη δημιουργία μιας μεγάλης παντουρκιστικής
αυτοκρατορίας που θα περιλάμβανε και τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας. (Τεκίν Αλπ, ό.π., σελ. 67).
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Ελληνες…. Αποφασίστηκε να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες γύρω από τη Σμύρνη που θεωρείτο κέντρο
της υπονομευτικής δραστηριότητας».13
Τα στερεότυπα στη «μητέρα«μητέρα -πατρίδα»14
Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες θα κατακλύσουν την Ελλάδα. Η
αντιμετώπισή τους καθορίστηκε από συντεχνιακές, τοπικιστικές αλλά και πολιτικές σκοπιμότητες. Για
παράδειγμα, σε Ψήφισμα της 21 Αυγούστου 1914 του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, στο οποίο ανήκαν
περισσότερα από είκοσι εργατικά σωματεία, στο άρθρο 7 απευθύνεται σε όλα τα εργατικά σωματεία της
Ελλαδος στα οποία και ανακοινώνει “να μην επιτρέπηται εις τους πρόσφυγας να εργάζωνται εις τας εργασίας
εντοπίων εργατών…»15 Κατά την όξυνση του Διχασμού, οι πρόσφυγες θα βρεθούν στο στόχαστρο των
παρακρατικών φιλομοναρχικών οργανώσεων.16 Γνωρίζουμε ότι στα Νοεμβριανά του ’16 υπήρξε αληθινό
πογκρόμ με προγραφή σπιτιών και καταστημάτων, τα οποία σημαδεύτηκαν με κόκκινη μπογιά. Τότε, οι
«τίμιοι» βασιλικοί ανέλαβαν να μολύνουν με το αίμα των «προδοτών» βενιζελικών τα όπλα τους. Το
σύνθημα των παρακρατικών ήταν: «Ο βασιλιάς μας θα ζώσει το σπαθί, θα σφάξει Αγγλογάλλους και
βενιζελικούς μαζί». Ο Γεώργιος Βεντήρης γράφει: από της 19 μέχρι 23 Νοεμβρίου, ωδηγούντο πλησίον του
φθισιατρείου «Σωτηρία» Μικρασιάται κυρίως πρόσφυγες και εθανατώνοντο ως κατάσκοποι των
Αγγλογάλλων».17
Το αρνητικό στερεότυπο κατά των Ελλήνων της Ανατολής που είχε δημιουργηθεί στην ελλαδική
κοινωνία από τη φιλομοναρχική προπαγάνδα θα επιβεβαιωθεί πλήρως από τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος
φαίνεται ότι συντάσσεται ολόψυχα κατά τα τραγικά Νοεμβριανά (1916) με την πολιτική των Επίστρατων.
Ο Δραγούμης δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, που υπάρχει πίσω από τις
ενδοελλαδικές συγκρούσεις, ούτε το διακύβευμα της συμμετοχής του ελληνισμού στο νέο υπό διαμόρφωση
μετα-οθωμανικό κόσμο. Για τον Δραγούμη «λαός», στα κείμενά του, είναι μόνο οι μοναρχικοί
παλαιοελλαδίτες. Καμιά λέξη συμπάθειας δε θα γραφτεί για τα άτυχα εκείνα θύματα του Διχασμού, που η
πολιτική των Νεοτούρκων είχε οδηγήσει ως πρόσφυγες και ικέτες στην ελεύθερη Ελλάδα.

13

Για την εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού δες: Βλάσης Αγτζίδης, Έλληνες του Πόντου. Η γενοκτονία από τον τουρκικό
εθνικισμό, Αθήνα, 2005, του ίδιου «Η εμφάνιση του τουρκικού εθνικισμού», εφημ. Αγγελιοφόρος, 16 Ιουνίου 2010.
14
Το θέμα αυτό αναπτύσσεται αναλυτικά στο:: Γιώργος Κόκκινος – Έλλη Λεμονίδου – Βλάσης Αγτζίδης , Tο τραύμα και
οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, εκδ. Ταξιδευτής,
Αθήνα, 2010, στο κεφάλαιο «Πρόσφυγες του ’22 στη ‘μητέρα-πατρίδα’», σελ. 223-250.
15
Οι διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρασία : Αυθεντικαί εκθέσεις και επίσημα κείμενα : Έκκλησις προς το ελληνικόν
γένος και την δημοσίαν Γνώμην του πεπολιτισμένου κόσμου / Εκδίδεται υπό των Επιτροπών των εν Μυτιλήνη
Μικρασιατών προσφύγων, Αθήνα, Τύποις «Πανελληνίου κράτους», 1915.
16
Ο φιλοβασιλικός λαϊκισμός υπήρξε η έκφραση από τη μια των κρατικοδίαιτων στρωμάτων που αναπτύχθηκαν στη
λεγόμενη «Παλαιά Ελλάδα» και από την άλλη των προαστικών λαϊκών στρωμάτων που αντιμετώπιζαν τον αστικό
εκσυγχρονισμό ως απειλή. Το ρεύμα αυτό θα διοργανώσει τις πρωτοφασιστικές ομάδες των «Επίστρατων». (Θανάσης
Διαμαντόπουλος, «Το πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα του βενιζελισμού της ανόρθωσης», ό.π., σελ. 28-29.)
17
Γ. Βεντήρης, στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα», 9 Μαρτίου 1931. Αργότερα η σειρά αυτή των άρθρων εκδόθηκε σε
βιβλίο με τίτλο: «Η Ελλάς του 1910-1920 - Ιστορική μελέτη», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα, 1970). «Τότε, οι βενιζελικοί
πολίτες –κατά τεκμήριον φίλοι της Συνεννόησης– εγκαταλείφθηκαν στην τρομοκρατία των Επιστράτων, οι οποίοι
έκαψαν, λεηλάτησαν και σκότωσαν 35.» (Μιχάλης Κατσίγερας, εφημ. Καθημερινή, 18-11-2006.
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Το 1919 θα γράψει ότι οι Μικρασιάτες, όπως και οι Κρητικοί, ήταν τα όργανα υποταγής της Παλαιάς
Ελλάδας στον «αγγλογαλλικό ιμπεριαλισμό». Και ότι «θα σαρωθούν από τα λαϊκά κύματα που
υψώνονται».
Ο Δραγούμης εμφανίζεται με έναν υποτιμητικό έως και ρατσιστικό λόγο κατά των Μικρασιατών,
των νησιωτών της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου, της Ρόδου και Κύπρου. Ιδιαιτέρως βρίσκονται στο
στόχαστρό του οι Κρητικοί: «Έχει και τους Κρητικούς, που ήταν πάντα μισθοφόροι».18
Στην εποχή αυτή εντοπίζουμε και τα πρώτα σπέρματα της απόρριψης της μικρασιατικής μουσικής.
Χαρακτηριστική είναι η στάση του ρουμελιώτη, λογοτέχνη και δημοτικιστή Ζαχαρία Παπαντωνίου, ο
οποίος δημοσίευσε το 1917 μια διακήρυξη εναντίον του αμανέ στην εφημερίδα «Εμπρός». Στη διακήρυξη
αυτή, μεταξύ άλλων, πρότεινε και τη φορολόγηση του σαντουριού!19
«Σφυρί δρεπάνι / ελιά στεφάνι»
Ενώ η γενοκτονία στην Ανατολή από τον τουρκικό εθνικισμό έχει ξεκινήσει από το 1914, πλήθη
προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, την Ιωνία και τον Πόντο έχουν κατακλύσει το ελληνικό κράτος
και υπάρχει το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα αντικατασταθεί η πολυεθνική μουσουλμανική
Αυτοκρατορία -που πλέον εξαφανίζεται από το ιστορικό προσκήνιο- για τον Δραγούμη και τη μοναρχική
παράταξη, όπως και για το ΣΕΚΕ των Μπεναρόγια και Πουλιόπουλου, δεν υπάρχουν εθνικά ζητήματα,
ούτε υπάρχει ανάγκη εθνικής απελευθέρωσης των Ελλήνων ή των Αρμενίων της Ανατολής.
Αποκαλυπτικό γεγονός της παράδοξης εκείνης συνάντησης μοναρχικών και παλαιοελλαδιτών
κομμουνιστών υπήρξε μια κομμουνιστική προεκλογική συγκέντρωση (Οκτώβρης ’20). Για την
προεκλογική αυτή συγκέντρωση που έγινε από το ΣΕ(Κ)ΚΕ στην Αθήνα, ο Κορδάτος μας ενημερώνει ότι
έλαβαν μέρος 50.000 διαδηλωτές: "Δεν ήταν όμως κομμουνιστές όλοι. Ήταν αντιβενιζελικοί. Φοβόνταν να
οργανώσουν δική τους διαδήλωση και πήραν μέρος στην κομμουνιστική. Γι αυτό ξελαρυγγιάζονταν
φωνάζοντας: Κάτω ο Βενιζέλος, Κάτω ο πόλεμος… Μερικές κυρίες απ' τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων της
Πλατείας Συντάγματος έραιναν με άνθη" τους διαδηλωτές και ήταν γελαστές και χαρούμενες. Φώναζαν
μάλιστα "μπράβο παιδιά. Σφυρί δρεπάνι". Φυσικά ήταν φανατικές βασιλικές."
Μας πληροφορεί επίσης ότι την εκδήλωση του ΣΕ(Κ)ΚΕ παρακολούθησαν κάποια στελέχη του
μοναρχισμού όπως οι Γεώργιος Βλάχος, Νίκος Κρανιωτάκης και μας ενημερώνει ο Κορδάτος ότι: "Ήταν
και αυτοί χαρούμενοι και δυό τρεις φορές χειροκρότησαν το ρήτορα Ευ. Παπαναστασίου."20
Ο Ελευθέριος Σταυρίδης αναφέρει ότι κατά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 πολλοί μοναρχικοί
διπλοφήφισαν το ΚΚΕ και την Ηνωμένην Αντιπολίτευσιν του Γούναρη. Απ΄ αυτή τη διαδικασία έμεινε
γνωστό το σύνθημα: «σφυρί δρεπάνι/ ελιά στεφάνι».21

18

Ίων Δραγούμης, Φύλλα Ημερολογίου, Στ΄, σελ. 41-42, 12 Φεβρουαρίου 1919, δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο «Ο
Βενιζέλος και ο ιμπεριαλισμός», στο Αριστερά και Ανατολικό Ζήτημα, εκδ. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1998,
σελ. 156, 157.
19
Δ.Ν.Μανιάτης, «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», εφημ. Τα Νέα, 19 Ιουνίου 2010.
20
Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας, τομ. 13, εκδ. 20ος Αιώνας, 1958, σελ. 543-544.
21
Ελευθέριος Α. Σταυρίδης, Τα παρασκήνια του ΚΚΕ, Αθήνα, 1953, σελ. 38.
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Οι πρώτοι πρόσφυγες
Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων της περιόδου 1914-1918 θα επιστρέψει στις πατρίδες
τους μετά το τέλος του α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι λίγοι που παρέμειναν στην Ελλάδα από αυτό το πρώτο
κύμα των προσφύγων, είχαν ενσωματωθεί στις τοπικές κοινωνίες.22
Η νέα περίοδος θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Διχασμό. Όμως
ο εξελίξεις στο εσωτερικό της Ρωσίας θα πυροδοτήσουν την έναρξη ενός νέου μεγάλου προσφυγικού ρεύματος
προς την Ελλάδα, το οποίο θα έχει δύο αφετηρίες. Η πρώτη θα σχετίζεται με τις εξελίξεις στις βόρειες ακτές
της Μαύρης Θάλασσας και με την στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας κατά των μπολσεβίκων (τέλη 1918καλοκαίρι 1919) και η δεύτερη με τις εξελίξεις στον Καύκασο, που σχετίζονται κυρίως με την παράδοση
στους Τούρκους του ανατολικού Πόντου και των ρωσικών περιοχών του Καρς και Αρνταχάν (Μάρτιος
1918). Χιλιάδες Έλληνες της Νότιας Ρωσίας (σημερινής Κριμαίας και Νότιας Ουκρανίας κυρίως) το
ελληνικό εκστρατευτικό σώμα από τη Νότια Ρωσία τον Ιούνιο του 1919. Ήδη, μετά την εκκένωση του Καρς
και Αρνταχάν από τους Ρώσους, είχε δημιουργηθεί σημαντικό ελληνικό προσφυγικό ζήτημα στη Νότια
Ρωσία.23 Χιλιάδες απ’ αυτούς θα έρθουν στην Ελλάδα την περίοδο 1919-1920.24
Η κατάσταση όπως αποτυπώνεται στις ανταποκρίσεις της εποχής είναι κακή: «Οι δυστυχείς
Καυκάσιοι λιμοκτονούν και πάλιν, παρά τας διαφόρους διαβεβαιώσεις, ότι ελήφθη πάσα φροντίς να μη μένωσι
νηστικοί, ότι θα γίνουν πρατήρια, ότι τέλος δεν θ’ αποθάνουν από την πείναν και το κρύο… Μετά φρίκης
μανθάνομεν ότι αποθνήσκουν 44 καθ’ εκάστην…. Εμάθομεν ακόμη ότι τα δήθεν Νοσοκομεία των προσφύγων
είναι σε αθλία κατάστασιν, υπάρχουν μόνον δύο ιατροί, οι οποίοι μόλις προφταίνουν να πιστοποιούν τους
θανάτους, Δεν θέλομεν να είπωμεν περισσότερα, νομίζομεν όμως ότι αν τους παραδίδομεν εις τον Μουσταφά
Κεμάλ, θα τους μεταχειρίζετο ίσως καλύτερον…»25.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τύπο της εποχής, το καλοκαίρι του 1920 βρισκόταν απομονωμένοι
σε περιοχές της Θεσσαλονίκης 10.000 Έλληνες πρόσφυγες από τον Καύκασο (Καυκάσιοι), ενώ 25.000
είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας και 4.000 στην περιοχή του Σουφλίου.26
Η αλλαγή των πολιτικών συνθηκών με την άνοδο στην εξουσία του Λαϊκού Κόμματος θα οδηγήσει
στην χειροτέρευση της κατάστασης των Ελλήνων προσφύγων του Καυκάσου και στην υιοθέτηση ανοιχτά
αρνητική αντιμετώπισης. Ο Γούναρης είχε ήδη, από την προεκλογική περίοδο, αναπτύξει σχέσεις με τους
Οθωμανούς βουλευτές. Οι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας διεκδίκησαν και πέτυχαν την αλλαγή της
ελληνικής στάσης υπέρ της αποκατάστασης των μουσουλμάνων προσφύγων απ’ τα Βαλκάνια που είχαν
καταφύγει στη Βόρεια Ελλάδα Ο βενιζελικός Τύπος θεωρεί ότι κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του
Νοεμβρίου του 1920 στην ελληνική Μακεδονία κυριαρχεί ο γουναρικός βουλευτής Χασάν βέης «που
22

Σημαντικά στοιχεία για την περίοδο αυτή και το κύμα Ελλήνων προσφύγων από τον Καύκασο υπάρχει στο Ανδρέας
Αθανασιάδης-Χρήστος Μιχαηλίδης, Γεννηθείς εις Καύκασον Ρωσίας, εκδ. Ινφογνώμων, Αθήνα, 2010, σελ. 12-41.
23
Γεώργιος Σακκάς, Η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου, έκδ. Αδελφότης Τριπολιτών Πόντου, Αθήνα,
1990, Γ. Καραπατάκης, «Υπόμνημα περί Καυκασίων μεταναστών και των προσφύγων του Πόντου», περ. Ποντιακή
Εστία, τεύχ. 3, Μάιος ’75, σελ. 30, Ελευθέριος Παυλίδης, Ο ελληνισμός της Ρωσίας και τα 33 χρόνια του εν Αθήναις
Σωματείου των εκ Ρωσίας Ελλήνων, ό.π., σελ. 102.
24
Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος Διασπορά. Οι ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές περιοχές του Εύξεινου
Πόντου, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσλονίκη, σελ. 137-223
25
«Εφημερίς των Βαλκανίων», 15-12-1920, από «Η ιστορία των Ελλήνων», Δομή, τομ. 12, σελ. 246.
26
Εφημ. Μακεδονία, 7 Ιουλίου 1920, σελ. 1. Αναφέρεται επίσης ότι περί τους 30.000 Καυκασίους βρίσκονταν στο Βατούμ
και η άφιξής τους στην Ελλάδα «θα διαταχθή ευθέως ως συντελεσθή η εγκατάστασις των εδώ ευρισκομένων
[Καυκασίων προσφύγων]».
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διώκει τους Καυκασίους προσπαθών να εκτουρκίση την Μακεδονίαν» και ο «Μακεδονάρχης» Γκοτζαμάνη
«όστις συνταιρίζεται με Τούρκους και ΠΑΙΡΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ».27
Χαρακτηριστική είναι μια ανταπόκριση της εποχής, λίγες μόνον ημέρες μετά την επικράτηση του
Δημητρίου Γούναρη: «ομάς Καυκασίων έχουσα επί κεφαλής δύο ιερείς ελιθοβολήθη, προ τινών ημερών εν μέση
Θεσσαλονίκη υπό των τούρκων κραυγαζόντων: Να τα σκυλιά, που ήθελε ο Βενιζέλος να εγκαταστήση στα
σπίτια και στα χωράφια μας». Επίσης, την ίδια περίοδο «ελεεινοί και τρισάθλιοι ήλθον από τα Καϊλάρια πεζή
15 προσφυγικαί οικογένειαι Καυκασίων. Έφυγον προτροπάδην, διωκόμενοι από ωπλισμένα τουρκικά στίφη, τα
οποία εκραύγαζον: Γιασασίν Γούναρης»!28
Οι οπαδοί και οι κομματάρχες του Λαϊκού Κόμματος θα συνεργαστούν με τους μουσουλμάνους της
Μακεδονίας κατά των προσφύγων. Μια τέτοια περίπτωση καταγγέλλεται ότι συνέβη στις 8 Ιανουαρίου
1920 στο χωριό Δόζανι: «..ήρως του νέου αυτού είδους εποικισμού υπήρξεν γουναρικός δικηγόρος, όστις
συνοδευόμενος υπό 38 Τούρκων, χωροφυλάκων και του επιστάτου του εποικισμού της περιφερείας, μετέβη εις
το άνω χωρίω και ηθέλησε να εγκαταστήση τους Τούρκους, εκδιώκων τους Καυκασίους». Ο «γουναρικός
δικηγόρος» και δράστης του συμβάντος που είχε το επίθετο Μερκούρης, «προς πληρεστέραν επιτυχίαν του
εθνικού του έργου» άρχισε να απειλεί τους Καυκάσιους λέγοντάς τους : «Να πάτε να βρήτε εκείνον που σας
έφερε! Εδώ δεν έχετε θέσιν!!»29
Φαίνεται ότι η φιλελεύθερη πολιτική θέση των Καυκασίων προσφύγων, οι κομματικές σκοπιμότητες
του Λαϊκού Κόμματος και η υποστήριξη των Τούρκων βουλευτών προς τον Γούναρη οδήγησε στη ριζική
αλλαγή της θέσης της νέας ελληνικής κυβέρνησης, τα στελέχη της οποίας, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα
«επιζήλως επεδόθηθησαν εις την επιδείνωσιν της καταστάσεως των τελευταίων» και ότι κινούμενοι από
αντιβενιζελικό πάθος «απεφάσισαν την εκρίζωσιν των μέχρι σήμερον αποκατασταθέντων Καυκασίων εκ των
συνοικισμών των, και την εις αυτούς εγκατάστασιν των παλιννοστούντων Οθωμανών». Σαφέστατα
δηλώνεται ότι «Οι Καυκάσιοι εγκαταλείφθησαν χάριν των Μουσουλμάνων βουλευτών», ενώ οι συνθήκες
διαβίωσής τους είναι άθλιες: «καθ’ εκάστην αποθνήσκουν 60-70» και «κάθε μήνα αποθνήσκουσι 2.000»
27

Η εφημερίδα «Μακεδονία» πως ο Χασάν βέης «είνε ο πραγματικός κυβερνήτης της Μακεδονίας». Έτσι αποδίδει σε
αυτόν και το επεισόδιο σε χωριό του Λαγκαδά όπου δεν επιτράπηκε η είσοδος Καυκασίων. Αναλυτικά το επεισόδιο έχει
ως εξής: «Εις ένα χωρίον του Λαγκαδά υπήρχον 40 οικογένειαι παλινοστησάντων Θρακών. Η διεύθυνσις του
Εποικισμού ηυδόκησε να στείλη εκεί προ 25 ημερών είκοσι οικογενείας δυστυχών Καυκασίων. Αι οικογένειαι έφθασαν
εις το χωρίον. Αλλ’ οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι δεν επέτρεψαν εις τους μεγαλομάρτυρας αυτούς της φυλής να εισέλθουν
εις τα κενά σπήτια, διότι, λέγουν, περιμένονται να επιστρέψουν οι από του 1913 αποδημήσαντες Μουσουλμάνοι. Πας
τις υποθέτει τώρα, ότι εστάλησαν χωροφύλακες δια να εγκαταστήσουν τους Καυκασίους εις τα σπήτια του Δημοσίου!
Κάθε άλλο. Επί 25 ημέρας μένουν αι οικογένειαι των ομογενών εις το ύπαιθρον, έξω του χωρίου. Ο πρόεδρος του
Συλλόγου Καυκασίων κατήγγειλε το ανήκουστον γεγονός εις την έκτακτον αποστολήν του υπουργείου της Γεωργίας, η
οποία, ως λέγουν, ήλθε να λύση οριστικώς το εποικιστικόν ζήτημα των Καυκασίων. Αλλά τόσον ο κ. Γούδας, όσον και ο
κ. Ιασεμίδης ήκουσαν με απάθειαν την διαμαρτυρίαν του προέδρου και οι πρόσφυγες μένουν ακόμη εις το ύπαιθρον».
28
Εφημ. Μακεδονία, 11 Νοεμβρίου 1920.
29
Εφημ., Μακεδονία, 11 Φεβρουαρίου 1921, σελ. 1. Στο κείμενο αναγράφεται: ««[…]έφερον τους Μουσουλμάνους και
τους εγκατέστησαν εις τα σπήτια, τα οποία είχον ανοικοδομήσει οι Θράκες και Μικρασιάται. Εις αυτά τα χωρία
επρόκειτο να εποικισθούν οι Καυκάσιοι. Τώρα χωρία δια τους Καυκασίους δεν υπάρχουν, σπήτια δεν υπάρχουν, τους
αφήνουν νηστικούς και αρρώστους, αποθνήσκουν 70-80 καθ’ εκάστην. Είναι και γυμνοί, εκτός εκείνων, τους οποίους
ένδυσαν οι Αμερικανοί. Λοιπόν οι Μουσουλμάνοι τα κατάφεραν. Μας τρώγουν και τους Καυκασίους. ΑΛΛΑ ΔΙΑ
ΧΕΙΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Κάτω τα προσωπεία! Ο λαός πρέπει να μάθη την αλήθειαν. Οι Καυκάσιοι
εγκαταλείφθησαν χάριν των Μουσουλμάνων βουλευτών….»
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Αναφέρεται ότι υπάρχουν δραματικές καθυστερήσεις στην τροφοδοσίας των Καυκασίων προσφύγων.
Στο Λεμπέτ και στο Καρουχουσεήν , όπου μένουν 3.500 πρόσφυγες, έχει να διανεμηθεί ψωμί πάνω από δέκα
μέρες. Στην Καλαμαριά δεν υπάρχει συσσίτιο, επίσης επί δέκα μέρες και «οι θάνατοι αυξάνουν».30
«Οίκαδε» οι «Πομερανοί»!
Μετά τις εκλογές του 1920 και την άνοδο στην εξουσία της αντιπολεμικής, αντιμικρασιατικής,
φιλομοναρχικής παράταξης, η Μικρασιατική Εκστρατεία μετατράπηκε σε μια άχαρη στρατιωτική εμπλοκή,
από την οποία οι κρατούντες προσπαθούσαν συνεχώς, και ανεπιτυχώς, να απεμπλακούν. Πριν ακόμα από
την Καταστροφή οι μοναρχικές εφημερίδες ζητούσαν να επιστρέψει ο στρατός «Οίκαδε» και καλούσαν να
σταματήσει να χύνεται το αίμα των «Πομερανών» τους στην άξενη Μικρά Ασία.31 Οι Μικρασιάτες ήταν
ήδη ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα και αυτό εκφράστηκε στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο τον Ιούλιο του 1922,
όταν με το νόμο 2870/1922 και με τις υπογραφές του βασιλιά Κωσταντίνου, Γούναρη και Ρούφου
απαγορεύτηκε στον ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας να αποχωρήσει, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η εκκένωση
της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό.32 Αυτό συνέβη τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση είχε
απαγορεύσει τον εξοπλισμό των Μικρασιατών και τη δημιουργία μικρασιατικού στρατού με στόχο την
αυτονόμηση της Ιωνίας θέτοντας εκτός του πλαισίου της νομιμότητας και τη δράση της Μικρασιατικής
Άμυνας.33 Αλλά και μετά την κατάρρευση του Μετώπου τον Αύγουστο του ΄22, η ελληνική κυβέρνηση με
τηλεγράφημά της προς τον αρμοστή στη Σμύρνης Αριστείδη Στεργιάδη του ζητά να μην επιτρέψει τους
Έλληνες της Ιωνίας να φύγουν για την Ελλάδα και δημιουργηθεί έτσι «προσφυγικό πρόβλημα».34
Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που διασώζει ο Γρηγόρης Δαφνής: Λίγο πριν την αναχώρηση
από τη Σμύρνη των ελληνικών υπηρεσιών και ενώ το μέτωπο είχε σπάσει, ο νεαρός πολιτικός Γεώργιος
Παπανδρέου ενημερώνεται από τον Στεργιάδη για την επερχόμενη καταστροφή. Στην ερώτηση του
Παπανδρέου «Γιατί δεν ειδοποιείται τον κόσμο να φύγει;», ο Στεργιάδης απαντά: «Καλύτερα να μείνουν
εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα».35
Ως αποτέλεσμα της πολιτικής εθνικής εκκαθάρισης που επέλεξαν οι νικητές και εκφράστηκε,
πραγματικά αλλά και συμβολικά, με τη σφαγή και την πυρπόληση της Σμύρνης, οι ακτές της Ελλάδας
γέμισαν από τους δεκάδες χιλιάδες απόκληρους πρόσφυγες της Καταστροφής.36 Η παρακάτω εικόνα από τις
πρώτες μέρες της ήττας, είναι χαρακτηριστική: «Δεν άκουγε κανείς εκείνες τις μέρες τίποτα άλλο από τα
στόματα όλων αυτών παρά κατάρες στο Βενιζέλο και βλαστήμιες: ‘’Αχ αυτοί οι τουρκοσπορίτες Έλληνες της
Μικράς Ασίας μας πήραν στο λαιμό τους. Μακάρι να τους σφάξει όλους ο Κεμάλ και να μη μείνει ούτε ποδάρι
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Πρωτοσέλιδο άρθρο του Αλέξ. Λέτσα, εφημ. Μακεδονία, 14 Ιανουαρίου 1921.
«Οίκαδε», εφημ. Καθημερινή, 14-8-1922, «Πομερανοί», εφημ. Καθημερινή, 17-8-1922.
32
Σπύρος Τζόκας, «Εγκατάσταση των προσφύγων στην Καισαριανή», στο Επιστημονικό Συμπόσιο: Ο Ξεριζωμός και η
άλλη πατρίδα, Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, έκδ. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, Αθήνα, 1997, σελ. 122.
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Βλάσης Αγτζίδης, «’Η Δίκη των Εξ’ Πώς φτάσαμε στην πράξη Κάθαρσης, σε μια κορυφαία τραγωδία», περ.
Επίκαιρα, 27/11-3/12 2009, σελ. 90-91)
34
Ο Δημήτριος Γούναρης διατάζει σε τηλεγράφημά του προς τον Αρμοστή Σμύρνης Αρ. Στεργιάδη: «Αποφύγατε
δημιουργία προσφυγικού ζητήματος». (Μανόλης Καρέλλης, Ιστορικά Σημειώματα για την Κρήτη, εκδ.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Αθήνα, 2005, σελ. 126)
35
Γρηγόρης Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ των δύο πολέμων, β’ έκδ., τόμ. Α’, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα,1974, σελ. 16.
36
Κώστας Μισαηλίδης, Η καταστροφή και οι τελευταίες ημέρες της Σμύρνης, Αθήνα 1925, Β’ έκδοση, σελ. 25-26.
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από δαύτους’’…»37 Η μοναρχική παράταξη θεωρούσε τους πρόσφυγες «ξένο σώμα» στην Ελλάδα.38
Χαρακτηριστική ήταν η αρνητική αντίδραση του Βασιλιά Γεωργίου του Β’, όταν το Νοέμβριο του 1923
του πρότεινε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Χ. Μοργκεντάου, να επισκεφτεί
έναν καταυλισμό προσφύγων. Το επιχείρημα για να δικαιολογηθεί η άρνησή του ήταν ότι αυτό θα έκανε
πολύ κακή εντύπωση και θα ενοχλούσε τους φιλομοναρχικούς πολίτες.39
Οι «τουρκόσποροι»
Σε περισσότερους από ενάμιση εκατομμύριο υπολογίζονται οι πρόσφυγες που κατέφυγαν τελικά στο
Βασίλειον της Ελλάδος.40 Ο αρχικός εκνευρισμός που ένοιωσαν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες της
Μικρασιατικής Καταστροφής πήρε σύντομα τη μορφή εχθρότητας. Η ρατσιστική συμπεριφορά κατά των
προσφύγων θα αποτελέσει γενικευμένη κοινωνική συμπεριφορά, τόσο της πλειονότητας των ελλαδιτών
Ελλήνων, όσο και των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που κατοικούσαν τότε στην Ελλάδα. Δεν θα
υπάρξουν σημαντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.41 «Η βρισιά ΄΄τουρκόσπορος΄΄ μαζί με σωρό
ανάλογες βρισιές, όπως ΄΄σκατοουγλούδες΄΄, ΄΄παληοαούτηδες΄΄ κ.λπ. ήταν στην ημερήσια διάταξη, από
ανώτερα και κατώτερα κυβερνητικά όργανα...»42 Το συναίσθημα αυτό περιγράφεται από τον Π.
Κανελλόπουλο: «Μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, που από το 1915 είχε διχασθεί δεν αντίκρυσε τους
πρόσφυγες με συμπάθεια, όταν τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έριξαν πάνω στους βράχους της
Ελλάδας. Δεν υπήρξε συμπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε αντιπάθεια.».43
Κάποιες από τις εφημερίδες των Αθηνών θα ζητήσουν την παρέμβαση του μονάρχη ώστε να σταματήσει η αντιπροσφυγική υστερία: «Δεν υπάρχει ύβρις και πρόκλησις, η οποία να μην απευθύνεται κατά των
37

Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας, τομ. 13, εκδ. 20ος Αιώνας, 1958, σελ. 36.
Πρωτοσέλιδο στο περ. Κοινότης, αρ. φ. 50, Αθήνα, 1923.
39
Πάνος Καϊσίδης, « Ο Γεώργιος Β’ και οι πρόσφυγες», περ. Ποντιακά, τεύχ. 5, Μάρτιος 2008, σελ. 8-10.
40
Σε μια επίσημη απογραφή, που χαρακτηρίζεται όμως από αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα, οι πρόσφυγες που
καταγράφηκαν ανέρχονταν σε 1.25 εκατομ. περίπου. Η διαφορά εξηγείται από το γεγονός της μεγάλης
θνησιμότητας που υπήρχε κατά τα πρώτα έτη της προσφυγιάς, την ύπαρξη διπλών υπηκοοτήτων, την καταφυγή σε
περιοχές εκτός ελλαδικού χώρου κ.λπ. (Άλκης Ρήγος, Η συμβολή των προσφύγων του 1922 στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, εκδ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Ερυθραίας, Αθήνα, 1996, σελ. 19.)
41
Ο Μάρκος Βαμβακάρης, Συριανός στην καταγωγή, περιέγραψε θαυμάσια την κατάσταση αυτή: "Έμενε ο κόσμος
στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε εκεί που είχε καμιά αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντήρια κάνανε.
Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Να μην ξαναδούν τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι
άνθρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε. Γίνανε χάλια, χάλια, χάλια. Άσε που ήταν ατιμασμένοι από κει με τους
Τούρκους που τους καταδιώκανε. Και κατόπιν εδώ που ήρθανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυό να
βρίσκουνε το ψωμί τους, μέχρι να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε. Αν ένας πατέρας είχε πέντε-έξη παιδιά και κορίτσια,
άλλα άρπαγε ο ένας από δω, άλλα ο άλλος από κει. Καταστροφή μάνα μου... Και οι ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό
μάτι. Αλλά τους βρίζανε. Χίλια δυό. Φύγετε από δω ρε! Πηγαίνετε παρά πέρα. Δεν τους κοιτάζανε. Δεν είχαν την
αγάπη να πουν για στάσου, συγγενείς μας είναι, Έλληνες πραγματικοί. Να τους αγκαλιάσουμε. Δεν έγινε αυτό το
πράμα, εγώ δηλαδή τι είδα. Μπορεί αλλού. Ήθελαν να τους κλέψουνε οι κλεφταράδες που ήταν εδώ πέρα. Ν'
αρπάξουν ό,τι είχαν. Να τους κλέψουνε, να τους γελάσουνε. Απατεώνες." (Μάρκος Βαμβακάρης, Αυτοβιογραφία,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1978, σελ. 94.)
42
Δημήτρης Λιβιεράτος, Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1923-27), τόμ. β’, εκδ. Κομμούνα, Αθήνα, 1985, σελ. 2730.
43
Άλκης Ρήγος, Η Β’ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935: Οι κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής, εκδ. Θεμέλιο,
Αθήνα, 1999, σελ. 277.
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άτυχων προσφύγων, οι οποίοι υπήρξαν θύματα των ανθρώπων της παρατάξεως που σήμερον τους υβρίζει… Και
είμεθα υποχρεωμένοι και πάλιν να επιστήσωμεν την προσοχήν του Βασιλέως, ο οποίος ως ανώτατος άρχων όλων
των Ελλήνων οφείλει να επέμβη».44
Για τους ίδιους τους πρόσφυγες, η επαφή με τους γηγενείς υπήρξε ένα τραυματικό πολιτισμικό σοκ.45
Χαρακτηριστική είναι μια προσφυγική μαρτυρία: «Εδώ στην Ελλάδα… τα πράγματα ήταν ακόμα πιο
δύσκολα και από την Τουρκία. Εδώ μας μισούσαν ακόμη περισσότερο και χωρίς να τους κάνουμε τίποτα.
Τουλάχιστον οι Τούρκοι μας μισούσαν και μας πολεμούσαν και μεις το ίδιο τους κάναμε.»46
Με την έναρξη της ανταλλαγής των πληθυσμών, ως απόρροια της συνθήκης της Λωζάννης, θα αρχίσει
η ολοκλήρωση της μετακίνησης. Στα λοιμοκαθαρτήρια της Μακρονήσου, του Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας,
του Καραμπουρνού στη Θεσσαλονίκη, στο Βίδο, γνωστό και ως «νησί του θανάτου» στην Κέρκυρα και
άλλού θα επαναληφθούν οι σκηνές του 1920. Χιλιάδες εξαθλιωμένοι πρόσφυγες θα χάσουν τη ζωή τους στον
προθάλαμο της «μητέρας-πατρίδας».47 Ο Κώστας Γαβριηλίδης θα γράψει: «Γεμάτη από στερήσεις η ζωή.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καμιά. Δουλειά δεν υπήρχε πουθενά. Ζώα και γεωργικά εργαλεία για να
επιδοθούμε στην καλλιέργεια δεν είχαμε… Περάσαμε μια ζωή δραματική. Ο κόσμος λιποθυμούσε από την
πείνα. Τα παιδιά μας είχαν μείνει πετσί και κόκαλο…»48.
«Οι πρόσφυγες
πρόσφυγες να φέρουν κίτρινα περιβραχιόνια»!
Η αντιπροσφυγική στάση της συντηρητικής παράταξης θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια μετά την
Καταστροφή.49 Έξι χρόνια μετά θα υπάρχουν κείμενα με τα οποία επιζητούσαν τον «εξαγνισμό της
πρωτεύουσας», τον διαχωρισμό των «καθαρόαιμων Ελλήνων» από τους «Τουρκόσπορους».50
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Βασίλης Ι. Τζανακάρης, Τότε που ξημέρωνε το σκοτάδι. Η άγνωστη Ελλάδα του 1936, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα,
2005, σελ. 112.
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George Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, έκδ.
University of California Press, Berkeley, 1983, σελ. 193.
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Νίκος Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλέτ-Ζήτω το Έθνος, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001, σελ.
89.
47
Η καραντίνα της Μακρονήσου είναι από τις πλέον άγνωστες σελίδες της προσφυγικής τραγωδίας στην Ελλάδα. Από
τα μέσα του 1922 άρχισαν κατά χιλιάδες να αποβιβάζουν στην Μακρόνησο Πόντιους (κυρίως) πρόσφυγες όπου
μετά από ολιγόμηνη “περιποίηση-απολύμανση” προωθούνταν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για άφιξη 3.750 Ποντίων μας
πληροφορεί η εφημερίδα “Ριζοσπάστης” στις 26-3-1923, για την αναχώρηση από την Μακρόνησο 5.500 προσφύγων
μας μιλά η εφημερίδα “Εμπρός” στις 13-9-1922. Ένας Πόντιος πρόσφυγας “Μακρονησιώτης”, αποτυπώνει σε
μια επιστολή στις 4 -1-1923 προς έναν γνωστό του στην Κωνσταντινούπολη τις συνθήκες που επικρατούσαν:
«…Απεβιβάσθημεν εν Μακρονησίω (ακατοίκητον) όπου υπέστημεν αληθή Οδύσσειαν και όπου εύρον τον θάνατον
σχεδόν το ήμισυ των προσφύγων…».. [http://pontosandaristera.wordpress.com/2010/02/02/makronisi/ (15-22010)] Ο “Ριζοσπάστης” στις 8-12-1923, στο κεντρικό του άρθρο “Προς τις εργαζόμενες προσφυγικές μάζες”, γράφει :
“..Αυτοί φάγανε 40 χιλιάδες πρόσφυγες στη Μακρόνησο στην καραντίνα..” Eντύπωση προκαλεί η παντελής
αποσιώπηση αυτού του γεγονότος από αριστερούς ιστορικούς οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ιστορία της Μακρονήσου
κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.
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Νίτσα Γαβριηλίδου, Ο πατέρας μου Κώστας Γαβριηλίδης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1988, σελ. 20.
49
Yπάρχουν περιπτώσεις όπου και βενιζελικοί εκφράζονται με ακραίο τρόπο, όπως ο βουλευτής Κοζάνης Κουπαρούσος,
ο οποίος σε ανακοίνωση τον Αύγουστο του 1924 γράφει μεταξύ άλλων ότι αν δεν συμμορφωθούν «οι πρόσφυγες θα
λάβουν την προς την Βραζιλίαν άγουσαν». (Νίκος Μαραντζίδης, ό.π., σελ. 90).
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Παράδειγμα της αντιπροσφυγικής υστερίας που διακατείχε τους φιλομοναρχικούς πολίτες ήταν τα
συνθήματα που ακούστηκαν στις 9 Νοεμβρίου 1923 στο συλλαλητήριο των μοναρχικών στις στήλες του
Ολυμπίου Διός, όπου το χαρακτηριστικότερο ήταν: «Φωτιά στους τουρκόσπορους πρόσφυγες». Η στάση
αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον αμαθή «αυτόχθονα» λαό που φανατίζεται από τους επιτήδειους
μοναρχικούς πολιτικούς, αλλά χαρακτηρίζει και τη διανόηση του ελλαδικού Βασιλείου.51
Χαρακτηριστικές είναι οι εξάρσεις του Γεωργίου Βλάχου στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο οποίος
ακόμη και το 1928 αποκαλεί τους πρόσφυγες ως «προσφυγική αγέλη». Ο Νίκος Κρανιωτάκης,
φιλομοναρχικός εκδότης του Πρωινού Τύπου, στην εφημερίδα του θα απαιτήσει το 1933 να επιβληθεί
στους πρόσφυγες να φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι
“Έλληνες”.52 Ενώ ο βουλευτής Σπετσών Περικής Μπουρμπούλης θα πεί το 1934 στους πρόσφυγες
βουλευτές ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης «είναι πιο Ρωμιοί από σας».53
Χαρακτηριστική της νοοτροπίας της ηγετικής τάξης των μοναρχικών αποτελεί το παρακάτω
απόσπασμα: «Συμπονούμεν και συμπαθούμεν τους πρόσφυγας ως ανθρώπους και αδελφούς δυστυχήσαντας
και παθόντας, αλλά δεν τους θέλομεν ούτε ως ψηφοφόρους, ούτε ως εκλογείς, ούτε ως εκλεξίμους, ούτε ως
πολίτας δικαιουμένους να κυβερνήσουν την Ελλάδα»54.
Ο φόβος των προσφύγων για βίαιες συμπεριφορές των γηγενών διατυπώνεται με σαφήνεια σε
συνδιάσκεψη που έγινε το Φεβρουάριο του 1936 στην Καλλιθέα Αττικής με τη συμμετοχή 70
προσφυγικών οργανώσεων. Ο κεντρικός εισηγητής, εκπρόσωπος των προσφυγικών οργανώσεων της
Καλλιθέας ανέφερε: «Κινδυνεύουμε να βρεθούμε καμιά μέρα με καμμένους τους συνοικισμούς μας, να
πάθουμε χειρότερα απ’ ότι πάθαμε απ’ τον Τούρκο, αν δεν οργανωθούμε, αν δεν διαμαρτυρηθούμε στο
Βασιλιά, στην κυβέρνηση, σ’ όλον τον κόσμο, για να μπει τέρμα σ’ αυτή την εκστρατεία.»55
Ακραία εκδοχή της αντιπροσφυγικής υστερίας θα αποτελέσει η φιλοβασιλική «Μακεδονική
Ένωση» του Σ. Γκοτζαμάνη, που προέρχεται από το χώρο του Λαϊκού Κόμματος. Η «Μακεδονική
Ένωση» θέτει δύο στόχους: την αυτονόμηση της Μακεδονίας και την εκδίωξη των προσφύγων. Στις
εκλογές του 1935 θα καταφέρει να συγκεντρώσει το 14,8% των ψήφων στην Μακεδονία.56
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Περιοδικό «Κοινότης», Αθήνα, αριθμ. φ. 48
George Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social coalitions and Party Strategies in Greece 1922-1936, ό.π., σελ.
195.
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Η φράση αυτή θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Βουλής της 24ης Ιανουαρίου 1934 και θα καταγραφεί στην Εφημερίς
των Συζητήσεων, σελ. 990. αναφ. από Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909-1940, εκδ.
Σάκκουλα, Αθήνα, χ.χ., σελ. 78.
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«Καθημερινή», 30.7.1928 Η εμπάθεια του Γεωργίου Βλάχου είναι τέτοια, ώστε αρνείται ακόμα και τις
προσφυγικές ψήφους για το Λαϊκό Κόμμα: «Με έκπληξίν μας είδομεν εις τα χθεσινά φύλλα ότι το Λαϊκόν Κόμμα θα
περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομένους εις τον συνδυασμόν Αθηνών. Διατί θα τους περιλάβη; Επί τη βάσει ποίας
ηθικής και επί τη βάσει ποίας σκοπιμότητος; …..Αλλά είναι Ελληνες και όμαιμοι και αδελφοί. Ας είναι και αδελφοί
και εξάδελφοι. Οταν αποκτήσουν συνείδησιν πολιτικήν και θέλησιν πολιτών ελευθέρων -πράγμα το οποίον δεν θα
συμβή ποτέ- τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών, όχι μόνον ως εκλογείς αλλά και ως εκλέξιμοι. Επί του
παρόντος οι πρόσφυγες δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις τους συνδυασμούς του Λαϊκού Κόμματος» («Καθημερινή»,
19/7/1928)
55
Εφημ. Ριζοσπάστης, 10 Φεβρουαρίου 1936, στο Μενέλαος Χαραλαμπίδης, «Πρόσφυγες και γηγενείς, μια δύσκολη
συμβίωση», στο ένθετο «Δρόμοι Ιστορίας» της εφημ. «Δρόμος της Αριστεράς», Φεβρουάριος 2011
56
Δημήτρης Λιβιεράτος, Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1923-27), εκδ. Κομμούνα, Αθήνα, 1985, σελ. 27-30.
52
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Ο Γκοτζαμάνης, βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, είχε διακριθεί για την ακραία του αντιπροσφυγική
συμπεριφορά αμέσως μετά την άφιξη των προσφύγων. Σε μια ανταπόκριση της εποχής από τα Γιαννιτσά
γράφτηκε: «Κατά το 1922 ο κ. Γκοτζαμάνης, βουλευτής τότε, συμμαχήσας με τον Τούρκον συνάδελφόν του
Χασάν μπέην κατώρθωσε να επιτύχη την βιαίαν έξωσιν εκ του Συνοικισμού Επισκοπής διακοσίων οικογενειών
Καυκασίων προσφύγων, των οποίων τας γαίας ήθελον να καταλάβουν διάφοροι Τούρκοι.
Η έξωσις των ατυχών προσφύγων εγένετο κατά μήνα Δεκέμβριον, αι δε οικογένειαί των μεταφερθείσαι εις
τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βερτεκόπ παρέμεινον επί δίμηνον εντός των βαγονίων όπου οι περισσότεροι
απέθανον εξ ασιτίας και ψύξεως.»57
Ειδικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα των βενιζελικών του 1935 οι επιθέσεις κατά των προσφύγων
οξύνονται και περιλαμβάνουν ακόμα και πυρπολήσεις προσφυγικών οικισμών. Ο εμπρησμός του
προσφυγικού οικισμού του Βόλου περιγράφεται ως εξής: «Αντιβενιζελικοί μπράβοι βάζουν φωτιά στα
προσφυγικά παραπήγματα και γίνεται στάχτη μαζί με την περιουσία των προσφύγων κι ένας νεαρός πρόσφυγας
που δεν πρόλαβε να φύγει…»58
Συγκρούσεις για την Ανταλλάξιμη Περιουσία
Οι γηγενείς της υπαίθρου θα ανταγωνιστούν τους πρόσφυγες προσπαθώντας να καταπατήσουν
τα Ανταλλάξιμα κτήματα.59 Συνήθως οι πρόσφυγες δέχονται οργανωμένες επιθέσεις από ομάδες γηγενών,
που προσπαθούσαν να τους εκδιώξουν από τα μέρη τους. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του κλίματος
στο χωριό Ροδολείβος της Δράμας όπου φανατισμένοι ντόπιοι απειλούσαν ότι: «θα σφάξωσι, θα εκδιώξουσι
τους πρόσφυγας δι’ όπλων, μαχαίρων, και ροπάλων».60 Οι συγκρούσεις θα είναι πολλές, όπως και τα
ρατσιστικά συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές θα είναι η αιτία των επιθέσων. Χαρακτηριστική είναι η
εξήγηση που δίνεται για τη δολοφονία ενός πρόσφυγα από ένα γηγενή στη Νιγρήτα Σερρών: «Τα
πραγματικά ελατήρια του φόνου δεν είναι, ως ταύτα μας παρουσιάζονται, η κλοπή ή η ανεύρεσις ενός
απωλεσθέντος σχοινίου. Είναι το μίσος, τα πάθη τα οποία εδημιουργήθησαν μεταξύ των εντοπίων και των
προσφύγων δια την κατάληψιν των υπό των Οθωμανών εγκαταληφθέντων κτημάτων και γαιών».61
Οι μεγαλύτερης έκτασης συγκρούσεις για τη νομή της ανταλλάξιμης Περιουσίας έγιναν στο Κιούπκιοϊ
(νυν Πρώτη) Σερρών. Σε συζήτηση για τα επεισόδια, ο Φ. Μανουηλίδης, αρχηγός της προσφυγικής
κοινοβουλευτικής ομάδας θα αναφέρει κατά τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή των Ελλήνων: «Κατόπιν
αιματηράς και προμελετημένης συγκρούσεως εχύθη αθώον και άφθονον αίμα, τα ατυχή δε θύματα της
αδελφοκτόνου συγκρούσεως αριθμούνται κατά δεκάδας. Η υπολανθάνουσα αντιζηλία και έχθρα μεταξύ των
προσφύγων και εντοπίων… εγκυμονεί κίνδυνον εξαιρετικής σοβαρότητας.».
57

Ι. Παπαδόπουλος,, «Πώς έδρασεν ο κ. Γκοτζαμάνης κατά των προσφύγων», εφημ. Μακεδονία, 26 Νοεμβρίου 1930.
Σπύρος Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1966, σελ. 175.
59
Κωσταντίνος Κατσάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Το γενικό
περίγραμμα», στον τόμο Πέρα από την καταστροφή, επιμ. Γ. Τζεδόπουλος, εκδ. Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,
Αθήνα, 2003, σελ. 104-126.
60
Εφημερίδα Παμπροσφυγική, 16 Νοεμβρίου 1924
61
Εφημερίδα Παμπροσφυγική, 28 Σεπτεμβρίου 1924. Το στερεότυπο που έχουν οι ντόπιοι για τους πρόσφυγες είναι
εξαιρετικά αρνητικό. Ένας ντόπιος από την Άσσηρο λέει: «Με κανένα τρόπο δε θα δεχτώ τον Καυκάσιο, τον
βρώμικο, στο σπίτι μου. Όσο με αφορά, μπορεί να πέσει νεκρός στη μέση του δρόμου και δε με νοιάζει. Μακάρι να
καούν όλοι στη φωτιά. Ο Βενιζέλος έφερε σκατά στη Μακεδονία. Όλοι τους πέθαιναν από την πείνα στην Τουρκία»
(Αναστασία Καρακασίδου, Μακεδονικές ιστορίες και πάθη 1870-1990, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 2000, σελ. 276.)
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Τα γεγονότα συνέβησαν το φθινόπωρο του 1924, όταν οπλισμένες ομάδες γηγενών επιτέθηκαν στον
οικισμό των προσφύγων. Ο Τύπος της εποχής αναφέρει ότι: «ετραυμάτισαν 17 πρόσφυγας, το πλείστον
γυναίκας, πυρπολήσαντες τας σκηνάς, τους σταύλους, τους αχυρώνας, λεηλατήσαντες τας αποσκευάς…» Αιτία
ήταν η προσπάθεια των γηγενών να εκδιώξουν τους πρόσφυγες από Ανταλλάξιμα κτήματα, ώστε να τα
καρπωθούν οι ίδιοι.62
Αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν και στη φιλελεύθερη Κρήτη. Η καταπάτηση του κλήρου, η αλλαγή
των ορίων, η παρεμπόδιση των προσφύγων να εργαστούν στους αγρούς, οι καταστροφές που προκαλούσαν
στις προσφυγικές καλλιέργειες τα ποίμνια των ανεξέλεγκτων κτηνοτρόφων κατέληγαν πολλές φορές σε
σκληρές συγκρούσεις.63 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του χωριού Κατσικάλι , όπου 100 γηγενείς που
εκμεταλλεύονταν τα βοσκοτόπια, επιτέθηκαν σε πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για τις ζημιές που
υφίσταντο, με ρόπαλα, μαχαίρια και πιστόλια «….και άλλους έδειραν, άλλους τραυμάτισαν».64
Καθ΄όλη την πρώτη περίοδο εγκατάστασης η θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη. Aυξήθηκε επίσης κατά
πολύ το ποσοστό αυτοκτονιών. Η R. Hirschon εκτιμά ότι αντιστοιχούσαν τρεις θάνατοι προς μία γέννηση.65
Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής (Ίωνες, Πόντιοι, Καππαδόκες, Ανατολικοθρακιώτες) που
εγκαθίστανται στις πόλεις, κατοικούν σε ειδικούς συνοικισμούς που ανεγείρονται με φτηνά υλικά και
παρέχουν στοιχειώδεις συνθήκες διαμονής. Ειδικά στο λεκανοπέδιο θα συμβεί ο πρώτος μεγάλος κοινωνικός
διαχωρισμός που θα απεικονιστεί και στο γεωγραφικό χάρτη.66 Οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν κυρίως στις
γειτονιές του Πειραιά, στις περιφερειακές συνοικίες της Αθήνας και σε κάποιους οικισμούς που θα
δημιουργηθούν στην Αττική (Άγιος Στέφανος, Κρυονέρι). Οι ντόπιοι θα αποσυρθούν στις δικές τους
γειτονιές και συνοικίες.67

62

Εφημερίδα Παμπροσφυγική, 9 Νοεμβρίου 1924
Σε Υπόμνημα προσφύγων του συνοικισμού Γέννας στον προϊστάμενο Γεωργικής Περιφέρειας Ηρακλείου (11
Αυγούστου 1931) αναφέρεται: «…Υποφέρομεν τα πάνδεινα από τους πέριξ εις τον συνοικισμόν μας ευρισκομένους
Ανωγειανούς κτηνοτρόφους και ποιμένας οι οποίοι μηδόλως σεβόμενοι τας καλλιεργείας, φυτείας και σπαρτά μας
καταστρέφουσι ταύτα ανηλεώς…» (Ευγενία Λαγουδάκη, Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου, εκδ. Δοκιμάκη,
Ηράκλειο, 2009, σελ. 191-192).
64
Εφημ. Νέα Εφημερίς, 3 Ιαναουαρίου 1926. Αναφέρεται στο Ευγενία Λαγουδάκη, ό.π..
65
Rene Hirschon, Heirs of the Greek Catastrofe: The social life of Asia Minor refugees in Piraeus, εκδ. Calendon
Press, 1989, σελ. 37.
66
Για ζήτημα αυτό το βλ.: Βίκα Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας (19201930), εκδ. Επικαιρότης, Αθήνα, 1984, Λίλα Λεοντίδου, Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνα και του
Πειραιά, 1909-1940, έκδ. Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα,1989.
67
«Ο Πειραιάς μοιάζει περισσότερο με τη Θεσσαλονίκη παρά με την Αθήνα. Η θάλασσα και οι πρόσφυγες του ‘22 είναι
τα βασικά κοινά τους σημεία. Καθώς και η αντιπάθεια προς τους “Αθηναίους“. Τύφλα όμως νάχει η αντιπάθεια των
Θεσσαλονικέων, όταν εκφράζεται ο Ολυμπιακός… Η πρώτη ομάδα που αγκάλιασαν οι πρόσφυγες! Εξ ου και το μίσος
των δύο ομάδων, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.. (Ντόπιοι εναντίον προσφύγων και… -σιγά σιγάαντιστρόφως) Το ‘22, οι “ντόπιοι” είχαν αποτραβηχθεί στις βόρειες συνοικίες τους. Στις φαβέλες του
Πειραιά κυριαρχούσε η Μικρά Ασία και ο Πόντος. Με την ίδρυση της ΑΕΚ η κατάσταση θα αλλάξει και ένα μεγάλο
μέρος των προσφύγων θα στηρίζει πλέον την αυθεντική προσφυγική ομάδα. Θα παραμείνει όμως το αρχικό μίσος
μεταξύ των δύο ομάδων του λεκανοπεδίου, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μόνο που σήμερα ελάχιστοι
γνωρίζουν το πώς ξεκίνησε.» («Τα στέκια του Πειραιά»
http://pontosandaristera.wordpress.com/2007/12/06/6-12-2007/, «Το ρεμπέτικο και η "παλιά γραμμή του
Ριζοσπάστη», http://rebetiko.sealabs.net/forum/viewtopic.php?p=20092)
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Κράτος και πρόσφυγες
Παρότι η αποκατάσταση τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων του 1922, αποτελεί επίτευγμα των
κυβερνήσεων εκείνης της εποχής και της Κοινωνίας των Εθνών, που επόπτευσε και υλοποίησε το πρόγραμμα
αποκατάστασης, εν τούτοις υπάρχουν στοιχεία, τα οποία είναι συγκλονιστικά όσον αφορά την ένταξη των
προσφύγων.
Καταρχάς ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων θα χάσει τη ζωή του από τις κακουχίες στον ελλαδικό
χώρο. Από την άλλη, η «Ανταλλάξιμη Περιουσία» που θα έπρεπε -με βάση τη διεθνή Συνθήκη της
Ανταλλαγής των πληθυσμών- να μοιραστεί στους πρόσφυγες, αποτέλεσε -έως και σήμερα- σημείο της
μεγαλύτερης οικονομικής κατάχρησης στη μετά το ‘22 Ελλάδα. Ακόμα και στην Κρήτη, όπου τα
αντιπροσφυγικά συναισθήματα ήταν αμβλυμένα λόγω του φιλοβενιζελισμού των προσφύγων, οι ντόπιοι
κατάφεραν προς όφελός τους να ακυρώσουν σε μεγάλο βαθμό την αγροτική αποκατάσταση των
προσφύγων.68
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι ίδιες οι Επιτροπές που ήταν επιφορτισμένες με την αποκατάσταση των
προσφύγων, συγκάλυπταν τις καταπατήσεις από γηγενείς των ακινήτων που έπρεπε να αποδοθούν σε
πρόσφυγες.69 Για παράδειγμα, αυτό συνέβη και στην περίπτωση των συγκρούσεων στο Κιούπκιοϊ, όπου
καταγγέλθηκε ότι ρόλο στα γεγονότα εις βάρος των προσφύγων είχε ο διευθυντής του Εποικιστικού
Γραφείου Μακεδονίας που ήταν «αξιωματικός του Γκέρλιτζ», δηλαδή ακραίος μοναρχικός.70 Μετά τις
εκλογές του 1928 και τη συντριπτική νίκη του Βενιζέλου θα υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ γηγενών και
προσφύγων, όπως για παράδειγμα στην Έδεσσα.71
Οι πρόσφυγες βιώνουν έντονα και τραυματικά την πολιτική του κράτους και τη λειτουργία της
κοινωνίας. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει ο Παναγιώτης Φωτιάδης, πρόσφυγας θεατρικός
συγγραφέας που κατοικούσε σ’ ένα χωριό του Κιλκίς το 1928: «Όλοι κλέβουν και θα κλέβουν το δημόσιο και
τους ιδιώτες, τόσο καιρό όσο ο κουτός αυτός λαός, που φταίει για όλα, δεν ξυπνάει μια μέρα και δεν καταλάβει
τις υποχρεώσεις που έχει και τα δικαιώματά του, και δεν γίνεται όργανο στα χέρια αυτών των κυρίων που μας
διοικούν.»72
Από το 1928, με την ψήφιση του Ιδιώνυμου, αλλάζει η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης κατά των
Ποντίων που είχαν εγκλωβιστεί στη Σοβιετική Ένωση και συμπεριλαμβάνονταν στη συμφωνία Ανταλλαγής
Πληθυσμών και Περιουσιών του 1923. Θέλοντας να σταματήσει την αποστολή στην Ελλάδα μέσω των
προσφύγων, εκπαιδευμένων στελεχών για την επάνδρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αποφασίζει την
68

Το Νοέμβριο του 1936 ο Διευθυντής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας σε αναφορές του προς το Γενικό Γραμματέα επί
των οριστικών διανομών Κρήτης επισημαίνει ότι: «επιτήδειοι και ξένοι προς την αγροτικήν αποκατάστασιν δια
μυρίων τρόπων αποξενούσι τους πραγματικούς κληρούχους των κλήρων αυτών και υποκαθίστανται εις τα δικαιώματά
των» και ότι: «αι αυθαιρεσίαι… ανέτρεψαν άρδην την έννοιαν της Αγροτικής Αποκαταστάσεως των εν Κρήτη
προσφύγων». Νίκος Ανδριώτης, «Χριστιανοί (γηγενείς-πρόσφυγες) και Μουσουλμάνοι. Πληθυσμιακή
κινητικότητα στην Κρήτη (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα), παρατίθεται στο «Προσφυγικό ζήτημα και διπλωματία»,
στο Βενιζελισμος και πρόσφυγες στην Κρήτη, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελ. Βενιζέλος, Χανιά, 2008,
σελ. 75.
69
Παρασκευάς Συργιανόγλου, «Εγκατάσταση Μικρασιατών προσφύγων στο Ρέθυμνο», στο Βενιζελισμος και
πρόσφυγες στην Κρήτη, ό,π,, σελ. 93.
70
Εφημερίδα Παμπροσφυγική, 9 Νοεμβρίου 1924
71
Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Stilborn republic: Social coalitions and party strategies in Greece, 1922-1936, εκδ.
University of California Press, Μπέρκλεϊ, 1983, σελ. 205.
72
«Όλοι κλέβουν», περ. Ποντιακά, τεύχ. 18, Απρίλιος 2009, σελ. 15. Ο Π. Φωτιάδης έστελνε τα κείμενά του για
δημοσίευση στα ελληνικά έντυπα της Νότιας Ρωσίας με την υπογραφή «Μαρκήσιος».
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απαγόρευση την χορήγησης αδειών καθόδου σε ομογενείς. Παράλληλα, όλος ο πληθυσμός θεωρείται
ύποπτος. Η άποψη του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι: «η υπό του Υπουργείου τούτου
ανέκαθεν χαραχθείσα τακτική επί του ζητήματος της καθόδου των Ελλήνων της Ρωσίας, συνίστατο εις την
καθιέρωσιν στενών περιορισμών και την επιβολήν αυστηροτάτου ελέγχου εις τας εκ Ρωσσίας προελεύσεις,
μέτρων υπαγοθέντων… και εκ λόγων δημοσίας ασφαλείας, εφ’ όσον επανειλημμένως διεπιστώθη ότι οι επί
μακρόν υπό τον μπολσεβικικόν ζυγόν ζήσαντες και εις Ελλάδαν κατερχόμενοι ρέπουσι μοιραίως προς τον
κομμουνισμόν». 73
Οι συνέπειες για τον προσφυγικό πληθυσμό που παρέμενε στη Σοβιετική Ένωση ήταν τραγικές, γιατί
βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια μεταβατική κατάσταση ανάμεσα σ’ ένα τόπο διάβασης, στον οποίο δεν
ήθελε να παραμείνει μόνιμα, ούτε και να ενταχθεί, και στον τελικό του προορισμό, στον οποίο όμως δεν
μπορούσε να φτάσει αποκλεισμένος από την ίδια του την εθνική κυβέρνηση, η οποία είχε υπογράψει «αντ’
αυτού» τη Συνθήκη της Λωζάννης.74 Στη συνέχεια με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ολοκληρωθούν την
εποχή της χούντας θα αποστερηθούν από το δικαίωμα αποζημίωσης από την Ανταλλάξιμη Περιουσία.
Η αποστασιοποίηση του Βενιζέλου
Κομβικό σημείο για τη σχέση των προσφύγων με το ελλαδικό πολιτικό σύστημα θα είναι η υπογραφή
της “Ελληνοτουρκικής συνθήκης φιλίας, ουδετερότητος και διαιτησίας” από τους Βενιζέλο και Κεμάλ. Ο
μεσολαβητής γι’ αυτή την εξέλιξη ήταν ο Ιταλός δικτάτορας Μουσολίνι.75 Ο Ελ. Βενιζέλος θα υπογράψει
το 1930 την “Συνθήκη” παρά την έντονη αντίδραση των προσφύγων, τους οποίους απείλησε με διώξεις, με
το γνωστό Ιδιώνυμο. Δηλαδή, με την κατηγορία του εχθρού του κράτους. Το Ιδιώνυμο είχε ψηφιστεί για να
κατασταλεί η ανάπτυξη του κομμουνιστικού κινήματος. Η ελληνική πλευρά οδηγήθηκε στην υπογραφή
της Συνθήκης επειδή είχε γίνει αποδεκτή η πρόθεση της φασιστικής Ιταλίας να δημιουργηθεί ένας άξονας
Ρώμης-Αθήνας-Άγκυρας και ένα σύστημα τριμερούς συνεργασίας και θα είχε ως βάση ένα σύνολο διμερών
συμφωνιών.76
Αποτέλεσμα αυτού του συγκεκριμένου πολιτικού οράματος υπήρξε η ελληνοτουρκική Συνθήκη της
Άγκυρας του 1930, με την οποία αντιμετωπίζονταν όλες οι εκκρεμότητες μεταξύ των δύο χωρών και
παραχωρούνταν οριστικά οι περιουσίες των προσφύγων στο νέο τουρκικό κράτος, αφού πρώτα
εξισώνονταν με τις μουσουλμανικές περιουσίες που εγκατέλειψαν οι μουσουλμάνοι Ανταλλάξιμοι στην
Ελλάδα.77 Μέχρι τότε -όσον αφορά το διεθνές δίκαιο- οι περιουσίες των «ανταλλαχθέντων» παρέμεναν
υπό την ιδιοκτησία των κατόχων τους, μόνο που τα δύο κράτη είχαν αποφασίσει να είναι διαχειριστές των
περιουσιών αυτών.
Η συμφωνία του ‘30, μαζί με την υποβολή πρότασης του πρωθυπουργού της Ελλάδας Ελ. Βενιζέλου
προς την Επιτροπή του Νόμπελ για την βράβευση του Μουσταφά Κεμάλ Πασά -που είχε ήδη λάβει το
προσωνύμιο Ατατούρκ (Πατέρας των Τούρκων)- με το Νόμπελ Ειρήνης, εγκαινίασαν μια νέα εποχή.
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Κώστας Τσαλαχούρης, ό.π., σελ. 140.
Κώστας Τσαλαχούρης, ό.π., σελ. 101, 160.
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Για τις πολυάριθμες οργανώσεις των προσφύγων, τις σχέσεις τους με τα πολιτικά βενιζελικά δίκτυα, τη συμπεριφορά
μετά το 1930 και την αποδέσμευσή τους από τον βενιζελισμό βλέπε: Γιάννης Σκαλιδάκης, «Στοιχεία για τη
συλλογική οργάνωση των προσφύγων στην πρωτεύουσα και τη σχέση τους με την πολιτική ζωή του Μεσοπολέμου»,
στο ένθετο «Δρόμοι Ιστορίας» της εφημ. «Δρόμος της Αριστεράς», Φεβρουάριος 2011.
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Γρηγόρης Δαφνής, ό.π., τόμ 2, σελ. 10.
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Υπολογίστηκε ότι οι ελληνικές περιουσίες ήταν δεκαπλάσιες των σντίστοιχων μουσουλμανικών που εγκαταλείφθηκαν
στην Ελλάδα. (Γιώργος Λαμψίδης, Οι πρόσφυγες του 1922, Αθήνα, έκδ. Ελληνική Φωνή, Αθήνα, 1982, σελ. 59.)
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο που στάλθηκε στην Επιτροπή, στο οποίο ο Κεμάλ χαρακτηριζόταν
ως: “πραγματικός στυλοβάτης της ειρήνης”.78
Εφεξής, ο φιλοκεμαλισμός θα ήταν το κοινό συναίσθημα που θα μοιράζονταν οι άνθρωποι της
συμπολίτευσης και της εκάστοτε αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της πλέον ακραίας εκδοχής της.
Από το σημείο εκείνο και πέρα, οι πρόσφυγες, φιλοβενιζελικοί στην πλειονότητά τους, θα πορεύονται μόνοι
τους σ’ έναν άξενο τόπο. Η ελληνο-τουρκική συνθήκη του ’30 θα είναι η πρώτη σημαντική σύγκρουση των
προσφύγων με τον βενιζελισμό. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή που θα αρχίσει η μεταστροφή προς τα
αριστερά σημαντικού τμήματος του προσφυγικού πληθυσμού.
Η πολιτική του ελληνικού κράτους θα αποσκοπεί πλέον στην πλήρη ιδεολογική αφομοίωση των
προσφύγων. Η ιστορία των Ελλήνων της Ανατολής θα είναι μια απαγορευμένη ιστορία μέχρι τη δεκαετία
του ’80. Θα απαγορευτεί ακόμα και η αναφορά στον όρο «πρόσφυγες». Οι πρόσφυγες για το ελληνικό
κράτος θα χαρακτηρίζονται «μετανάστες». Μετά το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα του ’35, οι πρόσφυγες,
που θα συνταχθούν με τους πραξικοπηματίες ως βενιζελικοί, θα βρεθούν κι αυτοί στο στόχαστρο της
μοναρχικής, και αργότερα μεταξικής, τρομοκρατίας.79 Στα εγκλητήρια με τα οποία οι βενιζελικοί
παραπέφθηκαν για εσχάτη προδοσία αναγραφόταν ως κατηγορία ότι «εξόπλισαν Έλληνες πολίτες και
πρόσφυγες…». Ήταν χαρακτηριστική η άρνηση αποδοχής των προσφύγων ως «Ελλήνων πολιτών»
δεκατρία χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.80 Στη συνέχεια, σκληρή θα είναι η αντιπροσφυγική
υστερία που θα καταλάβει τον κυβερνητικό Τύπο.81 Κηρύγματα φανατισμού και ρατσισμού προς τους
«αυτόχθονες» κατά των προσφύγων γεμίζουν τις σελίδες των φιλομοναρχικών εφημερίδων. Οι πρόσφυγες
αποκαλούνται «λεφούσι» και «Τούρκοι»: «Οι γηγενείς καλούνται να συνασπιστούν σε συλλόγους ‘αμύνης’
κατά των προσφύγων», έγραφε η «Ακρόπολις» στις 6 Φεβρουαρίου του 1936. Οι επιθέσεις κατά των
προσφύγων ήταν συνεχείς. Την ίδια χρονιά συνέβησαν επιθέσεις και εμπρησμοί κατά των προσφυγικών
παραπηγμάτων στο Βόλο.82
Ιωάννης Μεταξάς: «Οδός Κεμάλ Ατατούρκ»
Η αντιπροσφυγική στάση του Μεταξά θα αποτυπωθεί και συμβολικά το 1938, όταν θα δωρίσει στο
τουρκικό κράτος το σπίτι όπου υποτίθετο ότι γεννήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ πασά και στην καρδιά της
«πρωτεύουσας των προσφύγων», δηλαδή των θυμάτων του τουρκικού εθνικισμού, θα μετονομάσει την Οδό
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http://nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?action=show&showid=2046
Γρηγόριος Δαφνής, ό.π., τόμ, 2, σελ. 183. Γιάννης Χορν, Με τον Κεμάλ στην ΄Αγκυρα, εφημ. Το Βήμα, Οκτ. 1994.
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Άννα Κελεσίδου Γαλανού, Η ιστορία ενός πρόσφυγα επαναστάτη, εκδ. Οργανισμός Διάδοσης Ελληνικού Βιβλίου,
Αθήνα, 1977, σελ 83.
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Η αντιβενιζελική υστερία θα εμπεριέχει την αντιπροσφυγική στάση και την επίκληση να επιβληθεί δικτατορία:
«…Το εγράψαμεν προ δύο ετών, μετά τας εκλογάς και μετά την 6ην Μαρτίου. Το εγράψαμεν μετά την 6ην Ιουνίου
και την απόπειραν. Το εγράψαμεν μετά το κίνημα (του ’35) και μετά την καταστολήν του: Δικτατορίαν…
Δικτατορίαν» (Γεώργιος Βλάχος, εφημ. Καθημερινή, 23 Μαρτίου 1935). Επίσης: «…Δεν χωρεί συζήτησις περί του
αν είναι καλόν ή κακόν να κόψει κανείς τον πόδα. Τον κόπτει άμα είναι ανάγκη, άμα έχει γάγγραιναν… Ο Λαός
λοιπόν ασθενεί. Έχει Βενιζελισμόν, έχει γάγγραιναν. Πρέπει να εισαχθεί εις Νοσοκομείον, το οποίο θα λέγεται
Δικτατορία… και εκεί να υποστεί εγχείρησιν σοβαράν: Ακρωτηριασμόν των Ελευθεριών του…» (Γεώργιος Βλάχος,
εφημ. Καθημερινή, 27 Μαρτίου 1935).
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Σπύρος Λιναρδάτος, Πώς εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο, 1966, σελ. 175.
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Αποστόλου Παύλου σε Οδό Κεμάλ Ατατούρκ.83 Τα αντιπροσφυγικά συναισθήματα του Ι. Μεταξά θα είναι
τόσο έντονα ώστε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του θα απαγορεύσει το ρεμπέτικο και τις μελωδίες της
Ανατολής, έχοντας τη συναίνεση του τότε πνευματικού κόσμου, ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή πολιτικής
τοποθέτησης.84 Τα μεγάλα θύματα της λογοκρισίας του Μεταξά, ήταν η Σμυρνέϊκη (του Πειραιά)
Κομπανία που έδρευε στον Πειραιά, καθώς και οι βυζαντινοί μουσικοί τρόποι, τους οποίους οι «γηγενείς»
Αθηναίοι ονόμαζαν Τουρκομερίτικους.85
Η δεκαετία του ’40 θα είναι μια δεκαετία πλήρους ανατροπής των ισορροπιών. Η κύρια αντίθεση
μεταξύ προσφύγων και γηγενών θα αντικαταστασταθεί από τη σύγκρουση δεξιάς–αριστεράς. Οι κοινότητες
των προσφύγων, που μέχρι τότε ήταν κατά κύριο λόγο βενιζελικές με κάποιες εντάξεις στην Αριστερά, θα
διχαστούν. Στα νέα πολιτικά σχήματα θα συναντήσουν τους παλαιούς τους γηγενείς αντιπάλους και θα
δομήσουν νέες ταυτότητες που θα συμπληρώνουν τις παλιές.
Στην επίσημη κρατική ελληνική ιδεολογία, τα ιστορικά γεγονότα της τελευταίας περιόδου της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποσιωπούνται. Επιδιώκεται συστηματικά η εξαφάνιση του παράγοντα
«ελληνισμός της Ανατολής» και η εξάλειψη της ιστορικής του μνήμης. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του
’19-’22 θα αντιμετώπιζεται αποκλειστικά ως «αγώνας για την απελευθέρωση του τουρκικού εδάφους από τη
συμμαχική κατάληψη».86 Η πλέον ξεκάθαρη τοποθέτηση της συντηρητικής παράταξης για εκείνα τα
ιστορικά γεγονότα, ακριβώς όμοια μ’ αυτή του ΚΚΕ, θα γίνει από τον Ευ. Αβέρωφ το 1957 από το επίσημο
βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όπου δήλωσε ότι ο μικρασιατικός πόλεμος ήταν «κατακτητικός
πόλεμος… αλλά βεβαίως δεν ήτο ελληνικός πόλεμος» και ότι «η Τουρκία απάντησε με μίαν υπερηφάνειαν και
μίαν γενναιότητα, η οποία της έδωσε την εθνικήν της ανεξαρτησίαν».87
Οι προσπάθειες για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, όπως και η έρευνα επί των ιστορικών
γεγονότων, θα αφορούν τις κλειστές ομάδες των προσφύγων. Ο πρώτος ιστορικός που προσπάθησε να
μελετήσει τα αρχεία για εκείνα τα πολιτικά γεγονότα, που αφορούσαν τις γενοκτονίες των ελληνικών
πληθυσμών στη Μικρά Ασία, ήταν ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βιέννης.
Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπισή του από τις ελληνικές αρχές, όταν προσπάθησε να μελετήσει τα
γερμανοαυστριακά αρχεία που αφορούσαν την περίοδο 1908-1918. Ο ίδιος περιγράφει ως εξής την εμπειρία
του: «Όταν το 1958-59 καθώς πραγματοποιούσα την έρευνα στα επίσημα αυστριακά αρχεία που μόλις είχαν
83

Στο πρωτοσέλιδο, όπου εκτός από τα ιδιαιτέρως συγκινητικά συλλυπητήρια του Ι. Μεταξά, περιέχεται και μια
ιδιαιτέρως κολακευτική βιογραφία του Ισμέτ Ινονού, ανακοινώνεται η επικείμενη μετονομασία της οδού. («Το πένθος
δια τον θάνατον του Κεμάλ Ατατούρκ. Εκδηλώσεις ελληνικής θλίψεως», εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 12-11-1938.)
84
Βίκυ Χαρισοπούλου, «Παρουσίαση του βιβλίου του Ντίνου Χριστιανόπουλου για τον Τσιτσάνη Το ρεμπέτικο και η
Θεσσαλονίκη», εφημ. Τα Νέα, 26-7-1999. Ενώ είναι γνωστό ότι το μεταξικό καθεστώς επέβαλε αυστηρότατη
λογοκρισία στο ρεμπέτικο τραγούδι, είναι τελείως άγνωστο ότι ο Μεταξάς είχε συμπαραστάτες σε αυτή την πολιτική το
σύνολο του τότε πνευματικού κόσμου. («Το ρεμπέτικο στη δεκαετία του 1930 και ο Μεταξάς μέσα από τις γραπτές
συγχρονικές πηγές» στο Κώστας Βλησίδης, Όψεις του Ρεμπέτικου, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2004). Την
ίδια άποψη εκφράζει και ο Στάθης Δαμιανάκος στο Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισμός, εκδ. Πλέθρον Αθήνα,
1987, σελ. 165.
85
Σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της εποχής και το πώς το εισέπραξαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες και μουσικοί
στο Γιώργος Παπάζογλου, Tα χαΐρια μας εδώ. 'Ονείρατα της άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης. Αγγέλα Παπάζογλου,
εκδ. Eπτάλοφος, Αθήνα, 2003.
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«Η σταδιοδρομία του Ισμέτ», εφημ. Ελεύθερον Βήμα, 12-11-1938
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Χρ. Τζιτζιλώνη, «70 χρόνια μετά τη Μικράσιατική Καταστροφή. Ο χαρακτήρας της εκστρατεία», στο Θέματα
ελληνικής ιστορίας. Μαρξιστική προσέγγιση, έκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1995, σελ. 178.
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παραδοθεί στους ερευνητές και είχα συναντήσει πλήθος εγγράφων που αφορούσαν τις βιαιοπραγίες κατά
του ελληνικού πληθυσμού, ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Κουρτ Βαλτχάιμ και αργότερα γενικός
γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πρόεδρος της Αυστρίας με ενημέρωσε ότι δύο επιφανείς
Ελληνες πολιτικοί, με παρέμβασή τους, ζητούσαν την απαγόρευση της έρευνας. Αυτοί, το αποκαλύπτω τώρα,
ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Παναγιώτης Πιπινέλης.
Το σκεπτικό ήταν ότι η δημοσίευση αυτών των στοιχείων στην Ελλάδα θα μπορούσε να προκαλέσει
εμπλοκή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.»88
Η περίπτωση της ταινίας «1922»
Το αποκαλυπτικότερο γεγονός που αναδεικνύει τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων που
αφορούσαν την ιστορία των Ελλήνων της Ανατολής από την πλευρά του κράτους είναι η μεταχείριση της
ταινίας «1922» του Νίκου Κούνδουρου. Βασισμένη σε αυθεντικές μαρτυρίες και κυρίως στο βιβλίο
Νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη, γυρίστηκε το 1977-1978 με τη χρηματοδότηση του κρατικού Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Από την εποχή των γυρισμάτων (τρία μόλις χρόνια μετά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο) η εφημερίδα Hurriyet είχε καταγγείλει την ταινία, υποστηρίζοντας ότι έτσι
«υπονομεύονται» οι ελληνοτουρκικές συνομιλίες. Φυσικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε
καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους διαμαρτυρίας. Οι τουρκικές αντιδράσεις απέδωσαν! Το
ελληνικό υπουργείο Προεδρίας αρνήθηκε να δώσει άδεια προβολής στην ταινία, κάτι που ήταν απαραίτητο
για να βγει στις αίθουσες. Επί πλέον, το ΕΚΚ, το οποίο ήταν ιδιοκτήτης της ταινίας και είχε ως προϊστάμενη
αρχή το υπουργείο Βιομηχανίας, δέσμευσε την ταινία στο εργαστήριο. Μια κόπια που παρανόμως κατάφερε
να εξασφαλίσει ο Κούνδουρος προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αποσπώντας 9 βραβεία.
Το υπουργείο Προεδρίας φοβούμενο την κατακραυγή δεν τόλμησε να απαγορεύσει την προβολή της
ταινίας, η οποία παρέμενε δεσμευμένη στα συρτάρια του ΕΚΚ. Η λαθραία κόπια στάλθηκε το 1982 (οκτώ
χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο) στο Διεθνές Φεστιβάλ Βουδαπέστης. Μισή ώρα πριν από
την προβολή της, κατέφθασε από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εντολή προς τον Έλληνα πρέσβη να
εμποδίσει την προβολή της ταινίας. Ο Έλληνας πρέσβης ζήτησε με τη σειρά του από το ουγγρικό υπουργείο
Εξωτερικών να εμποδίσει την προβολή της ταινίας. Πράγμα που έγινε! Λίγο αργότερα, με παρέμβαση του
Μικρασιάτη, τότε υπουργού, Γιάννη Καψή έλαβε τέλος η ομηρία της ταινίας και το ΕΚΚ την παρέδωσε
στον Νίκο Κούνδουρο.89
Ένα μεγάλο ζήτημα που άπτεται της συμπεριφοράς του κράτους απέναντι στους πρόσφυγες που είχαν
εγκλωβιστεί στην ΕΣΣΔ, ήταν η αποστέρηση των δικαιωμάτων αποζημίωσης με την Ανταλλάξιμη
Περιουσία. Ενώ ήδη από το 1928 είχε απαγορεύσει την κάθοδό τους στην Ελλάδα, στη συνέχεια μεθόδευσε
την απαλλοτρίωση του δικαιώματος αποκατάστασης που προβλεπόταν από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Με
το 330/1960 Βασιλικό Διάταγμα του 1960, απαγορεύτηκε η αποκατάσταση όσων προσφύγων έφτασαν
στην Ελλάδα μετά το 1934.

88

Η μαρτυρία αυτή του Ενεπεκίδη κατατέθηκε δημόσια, κατά την παρουσίαση του περιοδικού «Ε-Ιστορικά», που
πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί», στην Καλλιθέα, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η «Ελευθεροτυπία» και η Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας
Ελλάδας (Ανταπόκριση Γιώργου Κιούση, Ελευθεροτυπία, Νοέμβριος 2002).
89
Βλάσης Αγτζίδης, «Μικρά Ασία και αμφισβήτηση της Ιστορίας, εφημ. Καθημερινή της Κυριακής, 16-9-2001.
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Πρόσφυγες και Αριστερά 90
Οι εξαθλιωμένοι πρόσφυγες που καταφθάνουν στον ελλαδικό χώρο αντιμετωπίζονται ως ξένο σώμα.
Το σημαντικότερο κόμμα της Αριστεράς ήταν αυτό του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ) και είχε ακολουθήσει
αντιπολεμική πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια του μικρασιατικού πολέμου, όταν είχε υλοποιήσει, με όχι
ιδιαίτερη ένταση, την απόφαση της Κομιντέρν για την «αντιπολεμική και αντιιμπεριαλιστική» δράση
των Κομμουνιστικών Κομμάτων.91 Μετά τη στροφή της Σοβιετικής Ένωσης υπέρ της Αυτονομίας της
Μικράς Ασίας το ΣΕΚΕ θα αναφερθεί για πρώτη φορά στους ελληνικούς πληθυσμούς της Ανατολής
υποστηρίζοντας ότι η σοβιετική πρόταση «θα εξασφάλιζε σοβαράς εγγυήσεις υπέρ των ελληνικών
πληθυσμών της Μικράς Ασίας».92
Ήδη από τον Μάρτιο του 1919 είχαν έρθει σε επαφή με Πόντιους κομμουνιστές κατά την
προσπάθεια σύνδεσής τους με την Κομμουνιστική Διεθνή (Κομιντέρν). Οι σχέσεις αυτές θα γίνουν
εντονότερες με την προσφυγοποίηση των πληθυσμών και με την αποστολή εκπαιδευμένων στελεχών από
την Κομιντέρν προς το ΚΚΕ για να βοηθήσουν ή να ελέγξουν το ελλαδικό τμήμα της. Έτσι θα υπάρξουν
κάποια κοινά στελέχη μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος και των προσφύγων, τα οποία θα
διευκολύνουν αργότερα την ένταξη των πλέον πολιτικοποιημένων προσφύγων σ’ αυτό. Το 1927 ο
Ανδρόνικος Χαϊτάς, Πόντιος κομμουνιστής από το Σοχούμι αναλαμβάνει γενικός γραμματέας στο ΚΚΕ93.
90

Το θέμα αυτό αναπτύσσεται αναλυτικά στο:: Γιώργος Κόκκινος – Έλλη Λεμονίδου – Βλάσης Αγτζίδης , Tο τραύμα
και οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, εκδ.
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010, στο κεφάλαιο «Πρόσφυγες και Αριστερα», σελ. 251-278.
91
Η απόφαση αυτή γραμμένη στα γερμανικά υπό τον τίτλο: Thesen und Revolutionen des zweitesa Weltkongressen des
Kommunistischen Internationalen έφτασε στην Αθήνα το Μάρτη του 1920 (Ελευθέριος Σταυρίδης, Τα παρασκήνια
του ΚΚΕ, Αθήνα, 1953, σελ. 56.) Ο παράγοντας «Έλληνες της Ανατολής» απουσίαζε από την επίσημη αντίληψή
του, παρότι σε μεταξύ τους συζητήσεις θεωρούσαν ότι ήταν «εκστρατεία απελευθερωτική ελληνικών πληθυσμών και
ελληνικών εδαφών εφ’ όσον περιωρίζετο εις τα εδάφη της Συνθήκης των Σεβρών». Ακόμα και ερωτήματα έμπαιναν
«γιατί δεν έρχεται εδώ να μας βοηθήσει με στρατόν της (σ.τ.σ. η Αγγλία) με αποβάσεις εις τον Εύξεινον Πόντον. Δια
να κτυπήσει αμέσως τον Κεμάλ να τελειώνωμεν». (Ελ. Σταυρίδης, ό.π. σελ. 59, 60.) Η αντιπολεμική δράση στο
μικρασιατικό μέτωπο οργανώθηκε από την φράξια «Κομμουνιστική Ένωση», από την οποία αργότερα θα
δημιουργηθεί το «Αρχείον του Μαρξισμού» (Κώστας Παλούκης, Η οργάνωση «Αρχείον του Μαρξισμού»,
μεταπτυχική εργασία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας πανεπιστημίου Κρήτης, 2004.)
92
«Προς προστασίαν των ελληνικών πληθυσμών και των αιχμαλώτων», Το ΚΚΕ Επίσημα Κείμενα, τόμ. Α’, εκδ.
Σύγχρονη Εποχή, 1974, σελ. 254. Ενδιαφέρον έχει η απόκλιση των σοβιετικών απόψεων από παλιότερες αναλύσεις
για την περιοχή, όπως αυτές της Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η Λούξεμπουργκ έγραφε: «Για όσον καιρό μια χώρα μένει κάτω
απ’ την τουρκική κυριαρχία δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εξέλιξη σ’ αυτήν…. Η σημερινή θέση μας στο Ανατολικό
Ζήτημα είναι ν’ αποδεχτούμε τη διαδικασία διάλυσης της Τουρκίας σαν μια υπαρκτή πραγματικότητα και να μην
κάνουμε την σκέψη ότι θα μπορούσε ή έπρεπε να τη σταματήσουμε και να εκδηλώσουμε στους αγώνες για αυτοδιάθεση
των χριστιανικών εθνών την απεριόριστη συμπαράστασή μας.» (Ρόζα Λούξεμπουργκ, «Οι αγώνες στην Τουρκία και
η σοσιαλδημοκρατία», περ. Οι Λαοί, Αθήνα, τεύχ. 1, Μάιος 1987, σελ. 49, Social Democracy and the National
Struggles in Turkey,
http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/10/10.htm, «H Λούξεμπουργκ, ο Πόντος και το
εθνικό ζήτημα» , http://pontosandaristera.wordpress.com/2008/05/13/13-5-2007/ )
93
Ο Ανδρόνικος Χαϊτάς, όπως και όσα μέλη του ΚΚΕ θα καταφύγουν στην ΕΣΣΔ για να σωθούν, θα εξοντωθούν
τελικά από το σταλινισμό μαζί με όλη την ηγετική ομάδα των σοβιετικών Ελλήνων (Ποντίων, Μαριουπολιτών, παλιών
Ελλαδικών μεταναστών). Για το θέμα αυτό βλέπε αναλυτικά στο: Βλάσης Αγτζίδης, «Παρευξείνιος Διασπορά. Οι
ελληνικές εγκαταστάσεις στις βορειοανατολικές ακτές του Εύξεινου Πόντου», εκδ.Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1997).
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Τη δεκαετία του ’30 η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ
αποτελούνταν από πρόσφυγες.94
Γενικά, η προτίμηση των προσφύγων προς το ΚΚΕ θα είναι πολύ μικρή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας
του ’20. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 θα αρχίσει η βαθμιαία μεταστροφή προσφυγικών πληθυσμών
προς την Αριστερά. Στο γεγονός αυτό θα συμβάλλει η πλήρης υιοθέτηση των προσφυγικών αιτημάτων.95
Αρχικά το ΚΚΕ αντιμετώπισε τους πρόσφυγες ως το εκλογικό όπλο του βενιζελισμού. Ένα χρόνο μετά
την Καταστροφή δεν τους ενέτασσε στο «λαό» αλλά τους θεωρούσε κάτι διαφορετικό και ξένο. Τους
κατέτασσε στην ίδια κατηγορία με τους κομματάρχες και τους χαφιέδες.96 Όμως στο προεκλογικό του
πρόγραμμα θα ζητήσει την πλήρη αποκατάστασή τους. Οι καταγγελίες του για τις άθλιες συνθήκες ζωής
των προσφύγων θα είναι συνεχείς και έντονες. Βαθμιαία αρχίζει να απευθύνεται προς αυτούς με την
επίκληση «Αδέλφια πρόσφυγες». Αργότερα οι προκηρύξεις του θα έχουν ως αποδέκτη τρεις κοινωνικές
κατηγορίες: «εργάτες, αγρότες και πρόσφυγες». Στα πολιτικά του κείμενα η παρουσία των προσφύγων και η
«ύπαρξη χιλιάδων προσφυγικών εργατικών χεριών» καταγράφεται συχνά ως ένα αρνητικό γεγονός και ως
μια από τις βασικές αιτίες για τη διόγκωση της ανεργίας.97
Το ΚΚΕ θα προσπαθήσει να συμφιλιώσει τους ντόπιους με τους πρόσφυγες καλλιεργώντας μια ενιαία
ταξική συνείδηση: «Η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες. Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους
και φτωχούς, σε ανθρώπους που δε δουλεύουν και ζουν και σε ανθρώπους που δουλεύουν και δεν μπορούν να
ζήσουν… ο καθένας πρέπει να διαλέξει μεταξύ του πλούσιου πρόσφυγα που συνδυάζεται με τον πλούσιο ντόπιο
και του φτωχού πρόσφυγα που σύντροφό του θα έχει το φτωχό ντόπιο εργάτη».98
Από τις αναλύσεις του ΚΚΕ απουσιάζει η συνθετική προσέγγιση και η αντίληψη ότι μετά το ’22 η Ελλάδα
είναι πλέον μια νέα κοινωνία, στην οποία θα έπρεπε να συντεθούν εκ νέου οι ομάδες, που πλέον την
συναποτελούν οριστικά. Η ερμηνεία του για την προσφυγοποίησή τους θα παραμένει εσαεί η θέση ότι
υπεύθυνη για όλα είναι η πολιτική της «ιμπεριαλιστικής αχορτασιάς και του παράφρονος εθνικισμού».99 Σε
καμιά ανάλυση δεν θα υπάρχει η αποδοχή του δικαιώματος πολιτικού αυτοκαθορισμού στις πατρίδες τους
ενάντια στη βούληση του κράτους, το οποίο αντιμετωπίζεται ως εθνικό τουρκικό ακόμα και στην οθωμανική
εποχή του. Ούτε και θα κατατεθεί ποτέ ταξική ανάλυση των συνθηκών που υπήρχαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία λίγο πριν την οριστική διάλυσή της. Για το ΚΚΕ τα γεγονότα ήταν απόρροια συνωμοσιών, εθνι94

Γιάννης Σκαλιδάκης, «Στοιχεία για τη συλλογική οργάνωση των προσφύγων στην πρωτεύουσα και τη σχέση τους με
την πολιτική ζωή του Μεσοπολέμου», στο ένθετο «Δρόμοι Ιστορίας» της εφημ. «Δρόμος της Αριστεράς»,
Φεβρουάριος 2011.
95
Ευγενία Λαγουδάκη, Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου, εκδ. Δοκιμάκη, Ηράκλειο, 2009, σελ. 204-205.
96
Σε προκήρυξη προς τον Βενιζέλο θα γράψει: «Αναβάλατε τα συλλαλητήριά σας. Σκεφθήτε ότι με τους χαφιέδες σας,
με τους κομματάρχας και με τους πρόσφυγας, τα θύματά σας, αυτά δεν θα επιβάλετε στον λαόν ότι επιδιώκετε.»
(«Ανακοίνωσις του Κομμουνιστικού Κόμματος», Το ΚΚΕ Επίσημα Κείμενα, τόμ. Α’, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1974,
σελ. 366.)
97
Δημ. Λιβιεράτος, Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1923-27), εκδ. Κομμούνα, Αθήνα, 1985, σελ. 28-29. Για τις
επιπτώσεις που είχε η άφιξη των προσφύγων στο ελλαδικό εργατικό κίνημα, όσον αφορά την περίπτωση της
Θεσσαλονίκης, δες: Κώστας Φουντόπουλος, «Πρόσφυγες και εργατικό κίνημα στο Μεσοπόλεμο. Ορισμένες
παρατηρήσεις πάνω σε μια περίπλοκη σχέση», στο Πρακτικά Ημερίδας Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού:
Η μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην πόλη (1920-1940), εκδ. Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 137-159.
98
Εφημερίδα, Ριζοσπάστης, 7 Σεπτεμβρίου 1929.
99
«Προκήρυξις της Κεντρικής εκλογικής επιτροπής», Το ΚΚΕ Επίσημα Κείμενα , ό.π., σελ. 338.
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κισμών, ιμπεριαλισμών και έξωθεν επεμβάσεων. Η ξεκάθαρη αναφορά του Νίκου Ζαχαριάδη σε άρθρο του
στο Ριζοσπάστη δεκατρία χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή επιβεβαίωνε μια δογματική
πρόσληψη των ιστορικών γεγονότων: «Η Μικρασιατική εκστρατεία δεν χτυπούσε μόνο τη νέα Τουρκία,
μα στρεφότανε και ενάντια στα ζωτικότατα συμφέροντα του Ελληνικού λαού. Γι αυτό εμείς όχι μόνο δεν
λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία μα και τη επιδιώξαμε».100 Η έκφραση «μα
και την επιδιώξαμε» ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στην εφημερίδα για να τονιστεί ακριβώς η
στάση του κόμματος.
Οι ιδεολογικές αντιφάσεις προβάλλουν ανάγλυφα σ’ ένα άρθρο του Χρ. Τζιτζιλώνη με τίτλο «70
χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο χαρακτήρας της εκστρατείας». Ο Τζιτζιλώνης παραδέχεται
ότι υπήρχε «μεγάλη ελληνική μειονότητα στην περιοχή της Μικράς Ασίας». Θεωρεί ότι η ύπαρξή της
«έθετε επιτακτικά το ζήτημα της κατοχύρωσης του δικαιώματος για τη διατήρηση της δικής της εθνικής
ζωής και της ισοτιμίας της με τον υπόλοιπο πληθυσμό.» Δεν αποκρύπτει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου
είχαν οργανωθεί «πογκρόμ σε βάρος του μικρασιατικού ελληνισμού». Διαφωνεί όμως με την ελληνική
στρατιωτική επέμβαση γιατί «δεν είχε τίποτα κοινό με την ιδέα της ολοκληρωτικής απελευθέρωσης των
ελληνικών εδαφών που γύρευαν παλιά οι αστοί δημοκράτες… Τότε επρόκειτο για ελληνικά εδάφη. Τώρα
αφορούσε την επέκταση σε βάρος ξένων χωρών»101
Περί πολιτισμού: Το Ρεμπέτικο ως «αντεπαναστικό», «λούμπεν» και «τουρκομερίτικο»!!!
Η έλευση των προσφύγων του ’22 στην Ελλάδα έχει καθοριστικές επιδράσεις στην πολιτιστική
κίνηση, τόσο τη λόγια όσο και τη λαϊκή. Στο χώρο της λογοτεχνίας και της ποίησης, οι πρόσφυγες θα
καταλάβουν σημαντική θέση. Αποτελούν διακριτή ομάδα μέσα στη «γενιά του ’30», που αποδεσμεύεται
από τα παραδοσιακά μοντέλα και επιδιώκει την ανανέωση της πεζογραφίας. Οι Μικρασιάτες (Στρατής
Μυριβήλης, Ηλίας Βενέζης, Φώτης Κόντογλου, Στρατής Δούκας), που αποκαλούνται και «Αιολική
Σχολή», εμπνέονται κυρίως από τους τόπους καταγωγής τους. H συγγραφή γι αυτούς ήταν μέσο για να
κρατήσουν ζωντανά στην Μνήμη τα ιστορικά γεγονότα.
Εκτός όμως από την έντεχνη δημιουργία, υπήρχε και η βιωματική πολιτισμική έκφραση. Οι
πρόσφυγες έφεραν μαζί τους και δικούς τους, ιδιαίτερους πολιτισμούς και διαλέκτους, οι οποίοι δεν έτυχαν
της επιδοκιμασίας της νεοελληνικής διανόησης. Χαρακτηριστική είναι η συζήτηση που ανέκυψε για τις
προσπάθειες ανάπτυξης στην Ελλάδα μιας λογοτεχνίας βασισμένης στην ποντιακή διάλεκτο που μιλούσε
ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων του ‘22. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Το Βήμα ο Κ. Θ. Δημαράς
αναπαράγει την εχθρική άποψη για τις διαλέκτους που είχαν οι δημοτικιστές και είχε διατυπώσει ήδη με
σαφήνεια ο Τριανταφυλλίδης κατά την αναζήτηση της νέας «τεχνικής» νεοελληνικής γλώσσας. Ο
Δημαράς θεωρεί ότι η ιδιωματική λογοτεχνία ήταν εκτός από βλαβερή κι επικίνδυνη γιατί «διασπά την
πολιτισμική συνοχή των Ελλήνων». Αντίθετα ο Νίκος Ανδριώτης ενθάρρυνε τις προσπάθειες των
Ποντίων. Η άποψη του Δημαρά προκάλεσε την αντίδραση των διανοουμένων της προσφυγικής αυτής
ομάδας μέσα απ’ τις σελίδες του περιοδικού Χρονικά του Πόντου.102
100

«Μια επιφύλαξη», εφημ. Ριζοσπάστης, 12 Ιουλίου 1935.
Χρ. Τζιτζιλώνη, «70 χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο χαρακτήρας της εκστρατείας», στο Θέματα
ελληνικής ιστορίας. Μαρξιστική προσέγγιση, έκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1995, σελ. 171, 172.
102
«Η λογοτεχνία των Ποντίων μετά το 1922», περ. Ποντιακά, τεύχ. 2, Δεκέμβριος 2007. Χαρακτηριστική ήταν η
τοποθέτησή τους: «Αν όμως οι ανάγκες μια κοινής εθνικής γλώσσας έχουν το αποτέλεσμα που είδαμε, δεν υπάρχει
101
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Χαρακτηριστική ήταν η αντιμετώπιση του ρεμπέτικου τραγουδιού, τόσο από τον «καθωσπρέπει»
αστικό κόσμο, όσο και από την Αριστερά αλλά και τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Ήδη από το 1933
αρχίσουν να εμφανίζονται στις εφημερίδες κείμενα που ζητούσαν την κατάργηση των αμανέδων, με αφορμή
την απαγόρευσή τους στην Τουρκία από τον Μουσταφά Κεμάλ.103
Σε χαρακτηριστική κείμενο εκείνης της προ-μεταξικής εποχής καταγγέλλεται η κυριαρχία δίσκων με
«αποτρόπαια ανατολίτικα τραγούδια» και επισημαίνεται η έλλειψη δίσκων με ελληνικά δηµοτικά:
«Απλούστατα, οι βρωµεροί αµανέδες εξορισθέντες από τον τόπον τους ευρήκαν εις την Ελλάδα µία δευτέραν
πατρίδα, ενώ η εθνική µουσική των Ελλήνων πηγαίνει περίπατον». Λίγους µήνες µετά καταγράφεται µία
ακόµα καταγγελία της απερίγραπτης «αµανεδοκρατίας» που επικρατεί στη χώρα, εντελώς αξιοσηµείωτη
από την άποψη της αιτιολόγησης του φαινοµένου που προβάλλει: «Γιατί κυριαρχεί ο αµανές από την µια
άκρη ως την άλλη. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε ιστορικούς και κοινωνικούς
λόγους και συγκεκριµένα στο ότι οι κοινωνικοί θεσµοί µας και οι κοινωνικές λειτουργίες δεν πήραν µέχρι τα
σήµερα ένα βαθύ προοδευτικό-δηµοκρατικό µετασχηµατισµό».104
Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά θα εφαρμόσει στην πράξη τα κελεύσματα των ανησυχούντων
πολιτών και θα απαγορεύσει τα ρεμπέτικα και τις μελωδίες της Ανατολής. Η πρώτη πράξη του
δικτατορικού καθεστώτος ήταν η απαγόρευση της «Βαρβάρας», του δημοφιλούς τραγουδιού του
Παναγιώτη Τούντα. Στον αθηναϊκό Τύπο αναφέρεται: «Η αστυνομική Διεύθυνσις Πειραιώς κατόπιν
διαταγής του Υπουργού Εσωτερικών εκοινοποίησεν εγκύκλιον προς όλα τα τμήματα της περιφερείας δια της
οποίας απαγορεύεται η χρήσις του δίσκου γραμμοφώνου «Βαρβάρα». Οι άδοντες ή παίζοντες εις γραμμόφωνα
το εν λόγω άσμα θα παραπέμπονται εις το Πταισματοδικείον». Ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης
κατασχέθηκαν όλοι οι δίσκοι και παραπέμφθηκαν σε δίκη ο Π. Τούντας, ο Στελάκης Περπινιάδης, που το
τραγούδησε, οι ιδιοκτήτες της δισκογραφικής εταιρείας και 90 δισκοπώλες.105
Αντίστοιχη υπήρξε και η στάση της Αριστεράς. Αυτό θα συμβεί με τον χαρακτηρισμό του ρεμπέτικου
τραγουδιού ως «όπλου υποταγής των μαζών στα χέρια των καταπιεστών τους», «αντεπαναστατικού»,
«λούμπεν», «τουρκομερίτικου».106 Ο Νίκος Ζαχαριάδης τα χαρακτήρισε ως η μουσική «των
μαχαιροβγαλτών και της παρακμής».107 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κουνάδη: «Σε μια ολομέλεια της
εποχής, ο τότε γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, αποκάλεσε το ρεμπέτικο τραγούδι της κάμας και της
ντεκαντέντσιας και κάλεσε τα μέλη να σπάνε τους τεκέδες»108.

κανένας λόγος ή εθνικό συμφέρον να σβήσουν τα ιδιώματα, που μέσα τους έχει εκφραστεί η ιδιοτυπία μιας μερίδας του
λαού. …έτσι θα θέλαμε, πλάι στην κοινή ελληνική γλώσσα που κάμαμε δική μας, να διατηρήσομε, σε περιορισμένη πια
χρήση και το αγαπημένο μας ιδίωμα, πολύτιμη ιστορική κληρονομιά.» («Τι επιζητούμε», περ. Χρονικά του Πόντου,
μηνιαίο λαογραφικό περιοδικό, τεύχ. 21-22, Αθήνα, 1954, σελ. 22.)
103
«Αμανέδες», εφημ. Έθνος, 25 Ιουλίου 1933
104
Γιώργος Παναγιώτου, «Ο αµανές», περ. ντέφι, τεύχ. 4, Ιανουάριος 1983: σ. 34-7.
105
«Η λογοκρισία στο ρεμπέτικο τραγούδι», http://www.klika.gr/cms/index.php/ar8rografia/ar8ra/273logokrisia-sto-rembetiko-tragoudi.html?start=1
106
Για την επιρροή απ’ τη μικρασιατική μουσική βλ. Χρ. Λούκος, «Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ερμούπολη»,
στο συλλογικό Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα - Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, έκδ. Σχολή Μωραϊτη, Αθηνά,
1997, σελ. 210.
107
«Ρεμπέτικα – Ένα Σύντομο Ιστορικό από τον Έντ Έμερι», στο http://wiki.kithara.gr/
108
Δ.Ν.Μανιάτης, «Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά», εφημ. Τα Νέα, 19 Ιουνίου 2010.
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Η άποψη της αριστερής διανόησης ήταν ότι το ρεμπέτικο είναι κάτι ξένο, ότι «διαμορφώνεται από τα
μελωδικά υπολείμματα τού Τούρκου κατακτητή και κείνα τα μελωδίσματα πού μας φέρνουν τα πληρώματα
των καραβιών από τα τούρκικα λιμάνια.»109
Χαρακτηριστική είναι η απόφαση των «προοδευτικών» Μουσικών Σωματείων κατά τα τέλη του
’46 με την οποία ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας να παρθούν «τα κατάλληλα μέτρα για να
σταματήσει η διάδοση του λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού». Οι διανοούμενοι εκείνης της Αριστεράς
αποδέχονταν μόνο τα «λίγα τραγούδια της νεώτερης αντίστασης του λαού μας και εκείνα που στο μέλλον θα
γραφτούν γι αυτήν».110 Η συζήτηση είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 1946 με την οδηγία του γενικού
γραμματέα της ΕΠΟΝ για τους κινδύνους διαφθοράς της νεολαίας. Στη συνέχεια, μ’ ένα κείμενο του Γ.
Σταύρου στο Όργανο Πολιτικού Σχηματισμού των Κομμάτων του ΕΑΜ αρχίζει η αντιπαράθεση της
Αριστεράς προς το ρεμπέτικο τραγούδι και τάσσεται αλληλέγγυα των Μουσικών Σωματείων. Η απόφαση
των Μουσικών Σωματείων προκάλεσε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση από τις στήλες του «Ριζοσπάστη»
όπου για πρώτη φορά διατυπώθηκε μια θετική κριτική προς το ρεμπέτικο από τον Φοίβο Ανωγειανάκη.111
Η μέχρι τότε πραγματικότητα διατυπώθηκε από τον Ν. Πολίτη σε επιστολή του: «Ύστερα από το μεγάλο
μάθημα της Αντίστασης, έγινε ολοφάνερο το χάσμα που μας χωρίζει στην τέχνη από τον λαό και προβάλει
καθαρά η ανάγκη να βρούμε το σημείο της επαφής.»112 Πάντως, όπως αναφέρει ο Τάσος Βουρνάς, μέχρι
το 1961 η άποψη της κομματικής ορθοδοξίας ήταν ότι «το ρεμπέτικο ανασύρθηκε από τα καταγώγια της
διαφθοράς για να γίνει όπλο υποταγής των μαζών στα χέρια των καταπιεστών τους, που το διαδίδουν με σοφή
μεθοδικότητα, θέλοντας μ΄ αυτό να κρατούν το λαό υποχείριο σ’ ένα αβυσσαλέο τέλμα ψυχικής
κατάπτωσης…»113
Ο Π. Παναγιωτόπουλος σημειώνει: «Όμως, η ευρεία αποδοχή τους από τον λαϊκό πληθυσμό
ισοδυναμούσε με την κατάρρευση της επίσημης γραμμής του Κομμουνιστικού Κόμματος για το ρεμπέτικο και
το λαϊκό και σχετίστηκε ιστορικά με την ήττα του αριστερού κινήματος».114
Ιδεολογικές κατασκευές και αλλοτρίωση
Με τον τρόπο που ερμηνεύτηκε η διαδικασία της μετάβασης από την πολυεθνική Αυτοκρατορία στο
έθνος-κράτος, κατασκευάστηκε μια τεχνητή αντίληψη πραγματικότητας, που βασιζόταν στην
παραγνώριση καθοριστικών παραμέτρων από την κρίσιμη περίοδο 1908-1923.
109

Α. Ξένος, «Το ρεμπέτικο τραγούδι», εφημ. Ριζοσπάστης, 4 Φεβρουαρίου 1946.
Α. Ξένος, ό.π.
111
Φοίβος Ανωγειανάκης, «το ρεμπέτικο τραγούδι», εφημ. Ριζοσπάστης, 28 Ιανουαρίου 1947.
112
Νίκος Πολίτης, «Επιστολή», εφημ. Ριζοσπάστης, 23 Φεβρουαρίου 1947. Η λύση θα αρχίσει να διαφαίνεται στις
αρχές του ’49, μετά από την καταλυτική διάλεξη του «αστού» Μάνου Χατζηδάκη και τις πρώτες δειλές θέσεις του
Μίκη Θεοδωράκη για το ρεμπέτικο. Ο διάλογος θα συνεχιστεί με αντικρουόμενες θέσεις μέχρι το ’59 που γράφεται ο
«Επιτάφιος» του Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά και μέχρι το 1966 θα υπάρχει μια επιφύλαξη από αρκετούς αριστερούς
διανοούμενους.
113
Τάσος Βουρνάς, «Το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι», περ. Επιθεώρηση Τέχνης, τεύχ. 76, Απρίλιος 1961, σελ. 277-285.
Για τις ιδεολογικές συγκρούσεις για το ρεμπέτικο τραγούδι βλ: Κώστας Βλησίδης Όψεις το ρεμπέτικου, Εκδόσεις του
Εικοστού Πρώτου, Αθήνα, 2004.
114
Παναγής Παναγιωτόπουλος, «Οι έγκλειστοι κομμουνιστές και το ρεμπέτικο τραγούδι: μια άσκηση ελευθερίας», στο
Ρεμπέτες και Ρεμπέτικο Τραγούδι, επιμ. Ν. Κοταρίδης, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 1996, σελ. 266-279.
110
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Βασικά σημεία της ιδεολογικής κατασκευής ήταν ότι η Ελλάδα, ως όργανο του δυτικού ιμπεριαλισμού
ευθύνεται για την επίθεση κατά της Τουρκίας, εδάφη της οποίας και κατέλαβε με την απόβαση στη Σμύρνη,
ότι το κεμαλικό κίνημα υπήρξε προοδευτικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και ότι ο τουρκικός λαός
αντέδρασε στην ελληνική κατοχή του εδάφους του με έναν εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο. Σε κανένα σημείο
της προσέγγισης αυτής δεν τίθεται καν το ερώτημα περί του τι θα έπρεπε να συμβεί σε μια πολυεθνική
αυτοκρατορική κοινωνία που διαλυόταν και στην οποία σημαντικοί πληθυσμοί απειλούνταν με φυσική
εξαφάνιση από τον κυρίαρχο εθνικισμό.115 Αγνοείται τελείως η ανάλυση της Ρόζας Λούξεμπουργκ για το
Ανατολικό Ζήτημα και τα καθήκοντα του κομμουνιστικού κινήματος υπέρ των δικαιωμάτων των
χριστιανικών εθνών για ελευθερία και ανεξαρτησία. Ούτε επίσης λαμβάνεται υπόψη η σοβιετική εκδοχή η
οποία εν τέλει ήταν περισσότερο ήπια και επέτρεπε περισσότερες ερμηνείες, πολύ διαφορετικές από το
μανιχαϊστικό σχήμα περί «ιμπεριαλιστών Ελλήνων» και «εθνικοαπελευθερωτών Τούρκων», που τελικά
επικράτησε στην ελληνική Αριστερά. Οι Σοβιετικοί, όπως φαίνεται από τις προσεγγίσεις τους τόσο προς τις
ποντιακές οργανώσεις της Νότιας Ρωσίας τον Απρίλιο του ’20 116, όσο και με τις προτάσεις μέσω του
Κορδάτου117, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης με όρους εξωτερικής πολιτικής
και εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων κρατικών συμφερόντων της νεαρής Σοβιετικής Ένωσης. Καμιά ιδεολογική
φόρτιση δεν θα έχουν οι κατά καιρούς επιλογές τους.118 Η ιδεολογικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της
ΕΣΣΔ θα αποτελέσει μια μεταγενέστερη διανοητική κατασκευή της ελληνικής Αριστεράς.
Το συγκεκριμένο παραδοσιακό σύστημα ερμηνείας δεν εμπεριέχει καμιά ταξική ανάλυση της
οθωμανικής κοινωνίας, ούτε οι εκφραστές του έχουν καμιά επιθυμία να διερευνήσουν ποιες τάξεις
συγκρούστηκαν λόγω ανταγωνιστικών συμφερόντων και επί πλέον παρακάμπτεται πλήρως το γεγονός ότι με
το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ηττήθηκε η φεουδαρχική πολυεθνική μουσουλμανική Οθωμανική
Αυτοκρατορία, η οποία υπό το έλεγχο του εθνικιστικού μιλιταριστικού κινήματος των Νεοτούρκων
συμμετείχε στον πόλεμο για λόγους ρεβανσιστικούς και υλοποίησης των παντουρκιστικών οραμάτων τους:
• ότι φυσιολογική εξέλιξη της κατάρρευσης της πολυεθνικής ισλαμικής Αυτοκρατορίας ήταν η
αντικατάστασή της από εθνικά κράτη.
• ότι την περίοδο 1919-1922 δεν υπήρχε τουρκικό κράτος, το οποίο ιδρύθηκε το 1923.
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Το παραδοσιακό αυτό ιδεολογικό σύστημα, που καθόρισε βαθύτατα τη ματιά της ελληνικής Αριστεράς θα
αμφισβητηθεί ριζικά τη δεκαετία του ’80 και του ’90 από τον προσφυγικό χώρο. Όλες του οι συνισταμένες θα τύχουν
πλήρους κριτικής και θα προκαλέσουν έντονη αμηχανία για την ιδεολογική αυτονόμηση μιας κοινωνικής ομάδας, κάτι
που επέτρεψαν να γίνει οι πολιτικές συνθήκες μετά τη μεταπολίτευση και η διεύρυνση της κοινωνίας των πολιτών.
116
Α.Υ.Ε, Υ.Α.Κ. Φάκελος Α/4Α Διάφορα Πόντου αρ. πρωτ. 3105, τηλεγράφημα, Τόπος Προελεύσεως Τιφλίς
117
Την Άνοιξη του ΄22 στάλθηκε στην Αθήνα ένας σοβιετικός απεσταλμένος, που κάποιοι πιθανολογούν ότι ίσως ήταν ο
Καρλ Ράντεκ, για να μεταφέρει μέσω του Γιάννη Κορδάτο μια πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση. Οι σοβιετικοί
δήλωναν ότι ήθελαν να παρέμβουν στην ελληνοτουρκική διένεξη με στόχο να παραμείνουν οι Έλληνες στην Ιωνία με
καθεστώς αυτονομίας. Όπως γράφει ο Γ. Κορδάτος, ο σοβιετικός απεσταλμένος τόνισε μεταξύ άλλων: «Γι’ αυτό
θέλουμε να μείνουνε οι Έλληνες στην Μικρασία, όχι από κούφιο συναισθηματισμό, αλλά από ρεαλιστική αντίληψη για
το αύριο και μεθαύριο. Οι μειονότητες στην Τουρκία στάθηκαν από τη μία μεριά τροχοπέδη στον ολοκληρωτικό
εξισλαμισμό της Βαλκανικής και Ανατολής και από την άλλη έγιναν η πηγή που τροφοδότησε τα εθνικά
απελευθερωτικά κινήματα των λαών της Βαλκανικής από το 1770 ως τα χτες.» (Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της
Ελλάδας, τομ. 13, εκδ. 20ος Αιώνας, 1958, σελ. 567).
118
Στη 18η Συνεδρίαση του Συνεδρίου της Κομιντέρν θα δηλωθεί: «Μετά τις Συνθήκες του Λονδίνου, η κυβέρνηση
της Άγκυρας Είναι κυβέρνηση προδοτική». (Ορχάν Κοττά, «Κεμαλισμός και κουρδικό ζήτημα», περ. Λαοί, τεύχ.
1, Μάιος 1987, σελ. 70.)
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ότι και η ίδια η επίσημη τουρκική εθνικιστική ιδεολογία δεν θεωρεί το εθνικό τουρκικό κράτος, τη
σύγχρονη Τουρκία, ως συνέχεια της πολυεθνικής μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
• ότι το κεμαλικό κίνημα δεν εξέφρασε την ανύπαρκτη τουρκική αστική τάξη, αλλά τα στρατιωτικά
στρώματα τα οποία οικειοποιήθηκαν τα εδάφη και τον πλούτο των χριστανικών ομάδων που
υπέστησαν τη γενοκτονία.
• ότι η κυριαρχία των Τούρκων εθνικιστών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά το πραξικόπημα του
1908 είχε διαταράξει τις παραδοσιακές ισορροπίες των κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων και
• ότι από τον Οκτώβριο του 1911 η τουρκική κυβέρνηση, που συγκρότησε η εθνικιστική οργάνωση
“Ένωση και Πρόοδος”, είχε αποφασίσει σε επίσημο συνέδριο την αφομοίωση ή την εξόντωση των
χριστιανών της Αυτοκρατορίας από εξοπλισμένες μουσουλμανικές παρακρατικές ομάδες.
Επίσης καμιά αναφορά δεν υπήρξε στο γεγονός :
• ότι με αφορμή την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε η συστηματική εξόντωση των
χριστιανικών ομάδων (Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων κ.ά.) με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και
• ότι η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη τον Μάϊο του 1919 ήταν συνέχεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου και της αναπόφευκτης διευθέτησης των μεταπολεμικών γεωπολιτικών
ισορροπιών. Κατά συνέπεια, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν προκλήθηκε από την Ελλάδα.
• ότι οι Έλληνες αποτελούσαν σημαντικές πολυάνθρωπες κοινότητες και όχι απλά μειονότητες σε
συγκεκριμένα σημεία του οθωμανικού εδάφους, όπως η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη με την
Ανατολική Θράκη και ο Πόντος στον μικρασιατικό βορρά.
• ότι οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν δικές τους αυτόνομες πολιτικές εκφράσεις
(Μικρασιατική Άμυνα στην Ιωνία και Εθνοσυνέλευση του Πόντου στον Βορρά), μέσω των οποίων
διεκδικούσαν τη χειραφέτηση από την οθωμανική απολυταρχία και το νεοτουρκικό εθνικισμό.
• ότι μετά το τέλος του πολέμου, με δεδομένο την πραγματοποίηση γενοκτονίας την περίοδο 1914-1918,
δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να νιώσουν ασφαλείς οι Έλληνες της Ανατολής σ’ ένα τουρκικό εθνικό
κράτος ως μειονότητες και
• ότι η Ελλάδα, δεν μπορούσε να αδιαφορεί για την πολιτική μοίρα των πολυάνθρωπων ελληνικών
κοινοτήτων, τη στιγμή που ο γεωπολιτικός χάρτης βρισκόταν υπό διαμόρφωση.
Στο δύσκολο ελλαδικό τοπίο, ο προσφυγικός κόσμος είχε να αντιμετωπίσει από τη μια την
κρατική καταστολή κι απ’ την άλλη τον ιδεολογικό πειθαναγκασμό απ’ την Αριστερά. Αυτή η ιδεολογική
κατασκευή βαθμιαία θα επηρεάσει και τους πρόσφυγες που εντάσσονται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η
αμηχανία των Μικρασιατών αριστερών διανοουμένων να αρθρώσουν έναν δικό τους λόγο είναι εμφανής. Η
αναπαραγωγή της επίσημης ερμηνείας αποτελεί κομματική υποχρέωση. Χαρακτηριστικό δείγμα και
αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι το έργο της Διδώς Σωτηρίου. Η ένταξη προσφύγων στην Αριστερά θα
είναι σημαντική κατά τις δεκαετίες ’20 και ‘30, ειδικά στα αστικά κέντρα και στις περιοχές τη
Μακεδονίας, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Καύκασο. Φυσικά το βασικό στοιχείο της
ένταξης δεν ήταν η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ούτε η συμφωνία πάνω σε ιστορικές ερμηνείες. Το
βασικό στοιχείο ήταν η άμεση ανάγκη κοινωνικής οργάνωσης για την αντιμετώπιση των σκληρών
συνθηκών που επικρατούσαν στο εργασιακό πεδίο.
•
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Η συσσωρευμένη μεσοπολεμική οργή των προσφύγων θα εκφραστεί αργότερα και θα εκτονωθεί κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του ’40 με την ένταξή τους σε μεγάλο βαθμό στην Εθνική Αντίσταση, και όχι
μόνο, και τη συμμετοχή τους αργότερα στον Εμφύλιο.119
Συνοψίζοντας: Δέκα κυρίαρχοι νεοελληνικοί μύθοι για τα μικρασιατικά
Η ελληνική ήττα στη Μικρά Ασία είχε πολλαπλές συνέπειες τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης των
γεωπολιτικών ισορροπιών στην Εγγύς Ανατολή μετά την καταστροφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο
και στην εμπέδωση νέων στερεότυπων και ιδεολογημάτων στην ελληνική κοινωνία.
Όσον αφορά το δεύτερο, καλλιεργήθηκαν από το σύνολο –όπως προαναφέρθηκε- του πολιτικού κόσμου
κάποιες ερμηνείες που δικαιολογούσαν την πρωτοφανή καταστροφή και αθώωναν τους υπευθύνους,
μεταφέροντας μηχανιστικά τα πολιτικά βάρη είτε στους αντιπάλους τους είτε και κυρίως στη μοίρα, στο
κισμέτ.
Τα βασικά ιδεολογήματα που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι τα εξής:
• Η Ελλάδα, ως όργανο του δυτικού ιμπεριαλισμού, ευθύνεται για την επίθεση κατά της Τουρκίας.
• Η Ελλάδα κατέλαβε εδάφη της Τουρκίας.
• Το κεμαλικό κίνημα υπήρξε προοδευτικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.
• Ο τουρκικός λαός αντέδρασε στην ελληνική κατοχή του εδάφους του με έναν εθνικοαπελευθερωτικό
πόλεμο.
• Oι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν την Ιωνία σε βάθος χρόνου ακόμα και αν είχαν νικήσει
τους κεμαλικούς.
• Ο Βενιζέλος προκήρυξε τις εκλογές γνωρίζοντας ότι το «παιχνίδι» ήταν χαμένο
• Η Αριστερά αντέδρασε πλήρως και ολοκληρωτικά στη Μικρασιατική Εκστρατεία
• Οι μοναρχικοί μετά τον Νοέμβρη του 1920 έκαναν ό’τι ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουν την
ελληνοτουρκική σύγκρουση και να προστατέψουν τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας
• Η παράδοση της Ανατολικής Θράκης, Ίμβρου και Τενέδου τον Οκτώβριο του ‘22 ήταν αναπόφευκτη
εξέλιξη.
• Η ελληνική κοινωνία υποδέχτηκε τους πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής ως «ομοεθνείς
αδελφούς εν δυστυχία»
Το συγκεκριμένο σύστημα ερμηνείας αγνοεί πλήρως τα εξής δεδομένα:
• Με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ηττήθηκε η φεουδαρχική πολυεθνική μουσουλμανική
Οθωμανική Αυτοκρατορία, που βρισκόταν υπό εθνικιστική νεοτουρκική διοίκηση.
• Φυσιολογική εξέλιξη της κατάρρευσης της Αυτοκρατορίας ήταν η αντικατάστασή της από εθνικά
κράτη.
• Την περίοδο 1919-1922 δεν υπήρχε τουρκικό κράτος, το οποίο ιδρύθηκε το 1923.
• Η επίσημη τουρκική ιδεολογία δεν θεωρεί το εθνικό τουρκικό κράτος, τη σύγχρονη Τουρκία, ως
συνέχεια της πολυεθνικής μουσουλμανικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία την αντιμετωπίζει
περισσότερο ως «ρωμαιίικη» παρά ως «τουρκική».

119

Μαρία Βεργέτη, Από τον Πόντο στην Ελλάδα. Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας Εθνοτοπικής Ταυτότητας, Θεσσαλονίκη,
εκδ. Κυριακή, 1994,., σελ. 16.

62
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας
Το κεμαλικό κίνημα δεν εξέφρασε την ανύπαρκτη τουρκική αστική τάξη, αλλά τα στρατιωτικά
στρώματα τα οποία οικειοποιήθηκαν τα εδάφη και τον πλούτο των χριστανικών ομάδων που
υπέστησαν τη γενοκτονία.
Η κυριαρχία των Τούρκων εθνικιστών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά το πραξικόπημα του
1908 είχε διαταράξει τις παραδοσιακές ισορροπίες των κοινωνικών και εθνοτικών ομάδων.
Από τον Οκτώβριο του 1911 η τουρκική κυβέρνηση, που συγκρότησε η εθνικιστική οργάνωση
“Ένωση και Πρόοδος”, είχε αποφασίσει σε επίσημο συνέδριο την αφομοίωση ή την εξόντωση των
χριστιανών της Αυτοκρατορίας από εξοπλισμένες μουσουλμανικές παρακρατικές ομάδες. Από το
1913 οργάνωσε συστηματικά παρακρατικές ομάδες για τη μελλοντική υλοποίηση των αποφάσεων και
διέδοσε στην κοινωνία μια ρατσιστική ιδεολογία απαξίωσης και αποκλεισμού των υπό γενοκτονία
πληθυσμών.
Με αφορμή την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε η συστηματική εξόντωση των
χριστιανικών ομάδων (Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων κ.ά.) με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.
Η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη τον Μάϊο του 1919 ήταν συνέχεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου και αποτέλεσμα της αναπόφευκτης διευθέτησης των μεταπολεμικών
γεωπολιτικών ισορροπιών, κατά συνέπεια ο ελληνοτουρκικός πόλεμος δεν προκλήθηκε από την
Ελλάδα.
Οι Έλληνες αποτελούσαν σημαντικές πολυάνθρωπες κοινότητες και όχι απλά μειονότητες σε
συγκεκριμένα σημεία του οθωμανικού εδάφους, όπως η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη με την
Ανατολική Θράκη και ο Πόντος στον μικρασιατικό βορρά.
Με τη Συνθήκη των Σεβρών αποδόθηκε στους Έλληνες το 6% περίπου των οθωμανικών εδαφών, ενώ
οι Έλληνες της Ανατολής πλησίαζαν το 20% του συνολικού οθωμανικού πληθυσμού. Το μεγαλύτερο
μέρος των οθωμανικών εδαφών αποδόθηκε στους Τούρκους.
Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν δικές τους αυτόνομες πολιτικές εκφράσεις
(Μικρασιατική Άμυνα στην Ιωνία και Εθνοσυνέλευση του Πόντου στον Βορρά), μέσω των οποίων
διεκδικούσαν τη χειραφέτηση από την οθωμανική απολυταρχία και το νεοτουρκικό εθνικισμό.
Μετά το τέλος του πολέμου, με δεδομένο την πραγματοποίηση γενοκτονίας την περίοδο 1914-1918,
δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να νιώσουν ασφαλείς οι Έλληνες της καθ’ ημάς Ανατολής σ’ ένα
τουρκικό εθνικό κράτος ως μειονότητες.
Η Ελλάδα, ως ελεύθερο κράτος των Ελλήνων, δεν μπορούσε να αδιαφορεί για την πολιτική μοίρα των
πολυάνθρωπων ελληνικών κοινοτήτων της Ανατολής, τη στιγμή που ο γεωπολιτικός χάρτης
βρισκόταν υπό διαμόρφωση.
Η Ιωνία μαζί με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου συγκροτούσε αυτόνομο οικονομικό σύστημα,
απολύτως βιώσιμο, πολύ περισσότερο από τις Νέες Χώρες που ενσωματώθηκαν με τους Βαλκανικούς
Πολέμους και είχαν ελάχιστο γεωγραφικό βάθος.
Οι μετανοεμβριανοί μοναρχικοί κυβερνήτες οδήγησαν με τη ρεβανσιστική τους πολιτική κατά των
βενιζελικών και την αμφιθυμία μεταξύ εγκατάλειψης της Μικράς Ασίας και της νίκης, στην
αποδυνάμωση του στρατού.
Οι κεμαλικές δυνάμεις δεν ήταν ούτε πολυαριθμότερες, ούτε καλύτερα εξοπλισμένες των Ελλήνων.
Για το ζήτημα αυτό ο Douglaς Dakin γράφει: …Ακόμα και σήμερα δεν έχει σιγάσει η διαμάχη γύρω
από το ζήτημα γιατί οι ελληνικές δυνάμεις που υπερτερούσαν αριθμητικά και δεν ήταν πολύ χειρότερα
εξοπλισμένες από τα στρατεύματα του Κεμάλ, οδηγήθηκαν σ’ αυτή την καταστρoφική ήττα.»
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Η παράδοση την Ανατολικής Θράκης, της Ίμβρου και της Τενέδου στους κεμαλικούς από το Βενιζέλο
δεν είναι εύκολα εξηγήσιμη πράξη, δεδομένου ότι ούτε τα κεμαλικά στρατεύματα μπορούσαν να
διασχίσουν τον Ελλήσποντο και τα Δαρδανέλλια, ούτε η Αντάντ να υποχρεώσει στρατιωτικά την
Ελλάδα να αποχωρήσει.
Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής δεν ήταν ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Ούτε από την
κοινωνία -η οποία τους αντιμετώπισε ρατσιστικά, τους απαξίωσε κοινωνικά και πραγματοποίησε ακόμα
και προγκρόμ εναντίον τους- αλλά ούτε και από το κράτος στο βαθμό που θα έπρεπε.
Η στάση της Αριστεράς δεν ήταν ενιαία. Αντιπολεμικη φιλοκεμαλική στάση κράτησε μόνο το τμήμα
εκείνο της ελληνικής Αριστεράς που συγκροτηθηκε στην Παλαιά Ελλάδα και επηρεάστηκε από την
Φεντερασιόν (ΣΕΚΕ-ΚΚΕ). Η Αριστερά τόσο των Μικρασιατών και των Κωσταντινουπολιτών, όσο
και των Ποντίων αντιμετώπιζε το εγχείρημα θετικά και θεωρούσε ότι τα εδάφη αυτά θα έπρεπε να
απελευθερωθούν.

Οι σημερινές ιδεολογικές συγκρουσεις 120
Παρότι τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν τα ραγδαία γεγονότα θα μεταβάλουν τις αντιλήψεις, εν
τούτοις η πρωταρχική αντιπάθεια θα εξακολουθήσει να εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Τα παλιά εχθρικά
συναισθήματα και αρνητικά στερεότυπα θα παραχωρήσουν τη θέση τους στην υποτίμηση. Στα νέα
στερεότυπα, τη θέση του «τουρκόσπορου» καταλαμβάνει πλέον ο γελοιοποιημένος «Πόντιος».121 Ο
λαογράφος Ηλίας Πετρόπουλος υποστηρίζει: «Οι ελλαδικοί νεοέλληνες δεν συμπαθούν τους πρόσφυγες. Και
ακριβώς: τα αντιποντιακά ανέκδοτα που σήμερα κυκλοφορούν, εκφράζουν (σε τελικήν ανάλυση) την αντιπάθεια των γηγενών κατά της πολυπληθέστερης προσφυγικής ομάδας που εγκαταστάθηκε στη χώρα μας…Τα
αντιποντιακά ανέκδοτα αποτελούν ένα τυπικό δείγμα προφορικού ενδορατσισμού.»122
Και αν για τους ενσωματωμένους πρόσφυγες του ’22, η κοινωνική απαξίωση θα περιοριστεί στο χώρο
των στερεοτύπων, για τους νέους πρόσφυγες από την Σοβιετική Ένωση –οι οποίοι είχαν καταφύγει εξαιτίας
της Μικρασιατικής Καταστροφής στην ΕΣΣΔ από το μικρασιατικό Πόντο και ήρθαν μαζικά στην Ελλάδα
μετά τη σοβιετική κατάρρρευση- η κοινωνική περιθωριοποίηση θα είναι η κύρια συμπεριφορά της ελλαδικής
κοινωνίας.123 Μόνο που αυτή τη φορά με τον όρο ελλαδική κοινωνία δεν εννοούνται μόνο οι παλιοί γηγενείς,
αλλά και οι νέοι, οι ενσωματωμένοι πλέον απόγονοι των πρσφύγων του ’22. Στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν τα προσφυγικά-μεταναστευτικά κύματα από την πρώην ΕΣΣΔ θα υπάρξουν παρόμοια προβλή120

Το θέμα αυτό αναπτύσσεται αναλυτικά στο: Γιώργος Κόκκινος – Έλλη Λεμονίδου – Βλάσης Αγτζίδης , Tο τραύμα
και οι πολιτικές της Μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, εκδ.
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010.
121
Χαρακτηριστική είναι η διαμαρτυρία δύο ποντιακών συλλόγων («Μιθριδάτης» Καλλιθέας Αττικής και
«Ευκλείδης» Μενιδίου) στις 29 Φεβρουαρίου 2000 προς τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, όταν είπε δημόσια ένα
σχετικό ανέκδοτο: «Το ολίσθημα του αρχιεπισκόπου είναι εξαιρετικά βαρύ. Γιατί με όχημα τα αντιποντιακά
ανέκδοτα, εδώ και πολλά χρόνια έχει εμφανιστεί ένας ιδιότυπος ρατσισμός κατά του ελληνισμού του Πόντου και
ειδικά κατά των παιδιών μας που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Τα αντιποντιακά ανέκδοτα υπήρξαν ο κατεξοχήν
συμβολισμός της αλλοτρίωσης που μαστίζει τους σύγχρονους Έλληνες».
122
Ηλίας Πετρόπουλος, «Οι Πόντιοι», περ. Σχολιαστής, τεύχ. 54, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1987.
123
Για το φαινόμενο αυτό βλ.: . Πόντιοι μετανάστες απ΄την πρώην ΕΣΣΔ. Κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, επιμ.
Κούλα Κασιμάτη, έκδ. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αθήνα, 1992, Μαρία Βεργέτη, Παλιννόστηση και
κοινωνικός αποκλεισμός, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1999.
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ματα μ’ αυτά της δεκαετίας του ’20. Σε εφημερίδα του Μενιδίου το 1989 θα γραφτεί: «Έντονο κύμα
διαμαρτυριών εναντίον των Ποντίων προσφύγων που κατοικούν στην πόλη μας και πολύ περισσότερο
εναντίον εκείνων που θα έρθουν σύντομα από Σοβιετική Ένωση ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα από τους
ντόπιους κατοίκους του Μενιδίου. … Απειλούν να προβούν σε δραστηριότητες τέτοιες εναντίον των
προσφύγων… ώστε να τους αποβάλλουν.»124 Τα συναισθήματα των γηγενών περιγράφονται σε άρθρο που
δημοσίευσε η ίδια εφημερίδα με τον τίτλο «Θαρραλέα φωνή», στο οποίο οι νέοι Πόντιοι πρόσφυγες απόκαλούνται «τυχών Έλληνες» και θεωρεί ότι λόγω της έλευσής τους «η πατρίδα μας κατάντησε η
σαβουροχώρα της Ευρώπης.»125
Η ξενοφοβική στάση, που υπήρξε κύρια συμπεριφορά του συντηρητικού χώρου, φαίνεται και στο
παρακάτω απόσπασμα: «Ενώ προτιμούμε να φέρνουμε όλους τους άχρηστους όχλους από τον Καύκασο, τη
Γεωργία και τα Βαλκάνια ελεώντας τους με ελληνοποιήσεις και βαπτίσματα και καταστρέφοντας έτσι με τη
φτώχεια τους ήδη φτωχούς Έλληνες και στερώντας τη νεολαία μας από την εύρεση εργασίας….» Στο ερώτημα
«με ποιους να προοδεύσει η Θεσσαλονίκη» ο συγγραφέας αναρωτιέται «με τους Ποντίους που ήλθαν εδώ
από τις ασιατικές ακτές αγράμματοι και χωρίς γνώση ξένων γλωσσών… Με τους Ασιάτες ορθόδοξους
χωρικούς που έφεραν το 1922 και αυτούς που συνεχώς φέρνουν από τα ανθρώπινα απορρίματα του
Καυκάσου…»126 Οι οργανώσεις των νέων προσφύγων θα αντιδράσουν σ’ όλα αυτά τα συμπτώματα χωρίς
ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς τη συμπαράσταση πάντα των συλλόγων των Ποντίων του ΄22.127
Μετα το 1989 εμφανίστηκε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών και προσφύγων από την ΕΣΣΔ το οποίο
θα διογκωθεί μετά την κατάρρευσή της. Η κρατική πολιτική αποκατάστασης των «παλιννοστούντων
ομογενών» που θα εκπονηθεί, θα θεωρηθεί ανεπαρκής και προβληματική.128 Το συναίσθημα που επικρατεί αποτυπώνεται στον εξής τίτλο μιας ποντιακής εφημερίδας: «Το κράτος φέρεται στους Πόντιους σαν να
είναι αλλοεθνείς μετανάστες».129 Η έλλειψη ευαισθησίας και κατά συνέπεια αντανακλαστικών θα φανεί
στην περίπτωση του πολέμου στην Αμπχαζία 1992-1993. Μόνο ένα χρόνο μετά την κήρυξη του πολέμου
και μετά πολλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις ποντιακών συλλόγων στην Αθήνα, η κυβέρνηση θα
αποφασίσει να οργανώσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από το εμπόλεμο Σοχούμι της
Αμπχαζίας, το οποίο βρισκόταν τότε υπό γεωργιανή κυριαρχία περικυκλωμένο από αμπχαζικές στρα124

Εφημερίδα, Νέοι Στόχοι, Μενιδι, 30 Νοεμβρίου 1989.
Εφημερίδα, Νέοι Στόχοι, Μενιδι, 4 Ιανουαρίου 1990.
126
Μάριος Μαρίνος Χαραλάμπους, Η μυστική ιστορία της Θεσσαλονίκης, εκδ. Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη, σελ, 226, 229
127
Χαρακτηριστική είναι μια επιστολή «Προς τη Βουλή των Ελλήνων» που απέστειλε η «Πανελλήνιος
Ένωση των Νεοελθόντων από του 1957 Ελλήνων Ποντίων προσφύγων εκ Ρωσίας» (ΠΕΝΕΠΠΡ) στις 20
Ιανουαρίου 1999. Η επιστολή έχει ως τίτλο «Ούτε οι εχθροί μας οι Τούρκοι και μουσουλμάνοι δεν μας αδίκησαν όπως
οι Ελλαδίτες». Μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Για να πλουτίζουν κάποια οργανωμένα συμφέροντα από το κράτος
εφαρμόζουν άδικα μια πολιτική διώξεων ομογενών που θέλουν να ορθοποδήσουν οικονομικά, να βρουν κάποιο
περίπτερο κάποιο μαγαζί για να ζήσουν την οικογένειά τους. Τα περισσότερα προβλήματα το κράτος τα δημιουργεί σ’
αυτούς που θέλουν να νοικοκυρευτούν, να φτιάξουν ένα σπίτι, να ανοίξουν ένα μαγαζί, ένα εργαστήριο, μια επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών…»
128
Αναλυτική παρουσίαση της πολιτικής επί του νέου προσφυγικού ζητήματος στο: Βλάσης Αγτζίδης, Παρευξείνιος
Διασπορά, ό.π., σελ. 589-680.
129
«Το κράτος φέρεται στους Πόντιους σαν να είναι αλλοεθνείς μετανάστες», εφημ. Ποντιακά Νέα, πρωτοσέλιδο, αριθ.
365, 31 Δεκεμβρίου 2000. Επίσης στηλιτεύεται η αστυνομική βία που ασκείται στους νεοπρόσφυγες: Ελ.
Παναγιωτίδου-Ελ. Παπαδοπούλου, «Απ΄ το Μενίδι στα δικαστήρια», πρωτοσέλιδο, εφημ. Τεμέτερον, τεύχ. 1,
Σεπτέμβριος 1996.
125
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τιωτικές δυνάμεις.
Η αδιαφορία υπήρξε διακομματική συμπεριφορά, απόρροια του συναισθήματος ότι το
πρόβλημα αυτό δεν ήταν «δικό τους».
Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση ενός αιτήματος μιας διεθνούς αποστολής στην Αμπχαζία η οποία
διαπίστωσε τις τραγικές συνθήκες ζωής της ελληνικής κοινότητας. Στο έγγραφό του ο Μ. Τζέλιος, γενικός
γραμματέας της International Federation for the Protection of the Rights of Ethnic Religious,
Linguistic and other Minorities αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μαζί με τον υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ν. Μυστακόπουλο, ελληνικής καταγωγής, επισκεφτήκαμε την Κωσταντίνοφκα, ένα από τα ελληνικά χωριά
κοντά στο Σοχούμι. Έξω από το κατεστραμμένο σχολείο μας περίμεναν καμιά τριανταριά άτομα, άντρες και
γυναίκες όλων των ηλικιών. Ο τρόμος ήταν ζωγραφισμένος στα πρόωπα όλων των ηλικιών. Ό’ τι γλύτωσε απ’
τον πόλεμο το αποτέλειωσαν οι ληστρικές ομάδες που περιφέρονται και λυμαίνονται τηνπεριοχή,
καταληστεύουν τα σπιτια και τρομοκρατούν τους κατοίκους. Αποτέλεσμα της τρομοκρατίας είναι να
ερημώσουν τα χωριά που κάποτε ευημερούσαν. Πολλοί κατέφυγαν στην Ελλάδα και άλλοι διεσκορπίστηκαν
στα ενδότερα της Ρωσίας. Σε μια από τις επιδρομές στην Κωσταντίνοφακα σκοτώθηκαν δεκατέσσερα
άτομα….Όλοι τους ήταν τρομαγμένοι, απελπισμένοι. Έμειναν σχεδόν με τα ρούχα που φορούσαν. Η πίκρα ήταν
ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους από την εγκατάλειψη των συμπατριωτών μας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Κανένα ενδιαφέρον, καμιά βοήθεια, καμιά συμπαράσταση από τους πολυάριθμους φιλανθρωπικούς
οργανισμούς και αδελφότητες….» Το κείμενο που στάλθηκε προσωπικά προς τον «υφυπουργό εξωτερικών»
τελείωνε με την έκκληση: «Τα αδέλφια μας στην Αμπχαζία χρειάζονται την υλική και ηθική συμπαράσταση
της Μητέρας Ελλάδας στις δύσκολες στιγμές που περνάνε. Ελπίζω να δώσετε τη δέουσα προσοχή και να
συνδράμετε κατά το δυνατόν στη βοήθεια των Ελλήνων της Αμπχαζίας».130 Καμιά συνδρομή δεν θα δοθεί
στους Έλληνες που παρέμειναν στην ταραγμένη εκείνη περιοχή του Καυκάσου. Το αίτημα αυτό θα
υποβαθμιστεί και θα παραγνωριστεί από τους πολιτικούς συμβούλους και τη γραφειοκρατία του υπουργείου
Εξωτερικών.131
Με το πνεύμα αυτό οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το μεγάλο ζήτημα της νέας ελληνικής
προσφυγιάς που προέκυψε απ’ την την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2000 το ζήτημα των
«παλιννοστούντων» ομογενών θα μπει στο στόχαστρο της κομματικής αντιδικίας. Στην πλειονότητά τους
οι μετανάστες και πρόσφυγες ομογενείς θα στοχοποιηθούν ως «ελληνοποιημένοι μη Έλληνες».132

130

Υπουργείο Εξωτερικων, πολιτικό γραφείο υφυπουργού, αρ.πρ. 60/ 23-2-1994
Έτσι θα απορριφθεί και το αίτημα που κατατέθηκε λίγο αργότερα στον ίδιο υφυπουργό –ο μετέπειτα πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου- για την πραγματοποίηση μιας έκδοσης, κατά τον τύπο της έκδοσης για τους Έλληνες Εβραίους,
από το Αρχείο του υπ. Εξωτερικών με τα διπλωματικά έγγραφα που αφορούσαν τον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας
τον 19ο και 20ο αιώνα. Συμπεριφορές τέτοιες είναι απόρροια της γενικότερης νοοτροπίας και των κριτηρίων αξιολόγησης
που διαθέτει το σώμα των υπηρεσιακών και πολιτικών συμβούλων.
132
Ειδικά ο συντηρητικός χώρος κράτησε ανοιχτά αρνητική και ξενόφοβη στάση. Αποκορύφωμα υπήρξε η φιλολογία για τις
«ελληνοποιήσεις». Το σύνολο των παλιννοστούντων για τη Νέα Δημοκρατία και την ακροδεξιά χαρακτηρίστηκε ως
«ελληνοποιημένο», αποτελούμενο από «Αμπχάζιους, Τσετσένους κ.λπ.» Τη διαφθορά και τις υπαρκτές παρανομίες
των ελληνικών διπλωματικών αρχών τις πρόβαλε ομαδικά και ρατσιστικά στους «παλιννοστούντες» ομογενείς. (Φ.
Kαλλιαγκόπουλου - Ν. Τσιούτσια, «Kαραμανλής: 96.162 ψήφοι ήλθαν από το... πουθενά», εφημ. Καθημερινή, 28
Φεβρουαρίου, 2001.) Τεκμηριωμένη απάντηση δόθηκε στο: Γρ. Νιώτης, «΄΄Ελληνοποιήσεις": Οι μύθοι και η αλήθεια
με αριθμούς», εφημ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 28 Ιανουαρίου 2001, σ. 50-51.
131

66

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Επίσης και στα ζητήματα που άπτονται των ζητημάτων της γενοκτονίας και της προβολής της, η
ελληνική κυβέρνηση θα είναι πλέον εξαιρετικά επιφυλακτική έως και αρνητική.133
Η γενοκτονία και η άρνησή της 134
Η πρώτη ουσιαστική διαφοροποίηση του προσφυγικού λόγου, η ρήξη με το κλίμα συναίνεσης που είχε
δημιουργηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες και η αμφισβήτηση της επικυριαρχίας των κυρίαρχων ερμηνειών
-τόσο των καθεστωτικών όσο και αυτών της Αριστεράς- θα εμφανιστεί στα μέσα της δεκαετίας του ’80 και
θα οδηγήσει στη διατύπωση του αιτήματος για την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον τουρκικό
εθνικισμό.135 Στο ζήτημα αυτό θα πρωτοπορήσουν οι Πόντιοι παρότι σε θεωρητικό επίπεδο η
ριζοσπαστικοποίηση είχε ξεκινήσει από τους δεύτερης γενιάς πρόσφυγες που προέρχονταν από τα δυτικά
παράλια της Μικράς Ασίας136. Τη δεκαετία αυτή θα συμβεί μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη συνάντηση.
Η υπάρχουσα πολιτική κληρονομιά του ποντιακού χώρου με τη γνώση και τις εύστοχες επισημάνσεις που
είχε κληροδοτήσει η πρώτη γενιά137, συναντήθηκε με την πολιτική παράδοση της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς, και με τις αντιιμπεριαλιστικές φιλομπααθικές απόψεις της αριστεράς του κυβερνώντος
σοσιαλιστικού κόμματος και μετασχηματίστηκε σε σύγχρονο ριζοσπαστικό κίνημα.138

133

Κωσταντίνος Φωτιάδης, «Η άρνηση της έκδοσης των ντοκουμέντων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από
το ελληνικό Κοινοβούλιο», εφημ. Πόντος, τεύχ. 61, Απρίλιος 2008, σελ. 12-13.
134
Το θέμα αυτό αναπτύσσεταο αναλυτικά στο: Γιώργος Κόκκινος – Έλλη Λεμονίδου – Βλάσης Αγτζίδης , Tο τραύμα
και οι πολιτικές της Μνήμης.. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, εκδ.
Ταξιδευτής, Αθήνα, 2010, στις σελίδες 260-285
135
Για την ανασυγκρότηση της προσφυγικής μνήμης στην Ελλάδα, χρήσιμο είναι το: Οδ. Λαμψίδης, «Η ‘’ανακλησις’’
εις τους πρόσφυγας Έλληνας του Πόντου και αι επιπτώσεις αυτής δια την έρευνα της ποντιακής διαλέκτου», Αρχείον
Πόντου, τόμ. 29, Αθήνα, 1989, σελ. 3. Η γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών στον Πόντο και σ’ όλη τη Μικρά
Ασία θα αναγνωριστεί ως μια από τις μεγάλες γενοκτονίες του 20ου αιώνα από τον καθ’ ύλιν διεθνή ακαδημαϊκό
οργανισμό IAGS. Στις 16 Δεκεμβρίου 2007, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International Association
of Genocide Scholars – IAGS) εξέδωσε το εξής ψήφισμα: «ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η άρνηση της γενοκτονίας
αναγνωρίζεται ευρέως ως το τελικό στάδιο της γενοκτονίας, που επιφυλάσσει στους δράστες της γενοκτονίας την
ατιμωρησία και αποδεδειγμένα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ η γενοκτονία
μειονοτικών πληθυσμών από το Οθωμανικό κράτος κατά τη διάρκεια και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
απεικονίζεται συνήθως ως γενοκτονία των Αρμενίων αποκλειστικά, με μερική μόνο αναγνώριση των ποιοτικά όμοιων
γενοκτονιών άλλων Χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ είναι
πεποίθηση της διεθνούς Ενώσεως Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών ότι η εκστρατεία των Οθωμανών
εναντίον των Χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ 1914 και 1923 αποτέλεσε μια γενοκτονία των
Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολίας. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ η ένωση
ζητά εκ τούτου από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες αυτών των πληθυσμών, να εκδώσει μια
επίσημη απολογία και να προχωρήσει σε άμεσα και σημαντικά βήματα για αποκατάσταση».
(http://www.genocidetext.net )
136
Σε συνέδριο που έγινε το 1984 στην Αθήνα διατυπώθηκε ως κύριος στόχος του προσφυγικού κινήματος η επιστροφή
στις πατρίδες της Ανατολής.
137
Γεώργιος Κ. Βαλαβάνης, Σύγχρονος Γενική Ιστορία του Πόντου, ανατύπωση εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 3-7.
138
Δύο είναι η ομάδες που θα πρωτοστατήσουν: Η πρώτη γύρω από τον Ποντιακό Σύλλογο Αργώ
στην Καλλιθέα Αττικής και η δεύτερη γύρω από τους «Ιταλούς», που δημιούργησαν το Κέντρο Ποντιακών
Μελετών. Η επανατοποθέτηση του ποντιακού ζητήματος από τους Χαραλαμπίδη-Φωτιάδη, που υπήρξαν βασικοί
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Χαρακτηριστική είναι η πρώτη φράση του πρώτου σχετικού δημόσιου κειμένου-προκήρυξης που είχε ως
επικεφαλίδα: «Πόντος, 64 χρόνια Προσφυγιάς, Αλλοτρίωσης και Σιωπής».139
Βασική ιδεολογική κατεύθυνση του νέου αυτού ρεύματος θα είναι η προσπάθεια για αναγνώριση της
γενοκτονίας που συνέβη στο μικρασιατικό Πόντο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η ομάδα των
«Ιταλών». Χαρακτηριστικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίον προσλαμβανόταν η μνήμη των ιστορικών
γεγονότων ήταν η πλήρης αποκοπή της ποντιακής εμπειρίας από την ιστορική εμπειρία του υπόλοιπου ελληνισμού της Ανατολής. Το σχήμα με το οποίο προσέγγιζαν το ποντιακό, σχετιζόταν με το αντιιμπεριαλιστικό
κίνημα, θεωρώντας ότι η μεγάλη αποικιακή και ιμπεριαλιστική δύναμη στην περιοχή μας είναι η Τουρκία.
Επηρεασμένοι από τις αναλύσεις του Σαμίρ Αμίν έθεταν ως στόχο «τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό
και τα υποκατάστατά του», ώστε «να αναδειχτού ελεύθερ και ανεξάρτητα σοσιαλιστικά έθνη που θα ανοίξουν
το δρόμο σε μια ενιαία, σοσιαλιστική ανθρωπότητα.»140
Ο οργανωμένος χώρος αντέδρασε αρχικά έντονα στις νέες αυτές προσεγγίσεις. Η άποψη των δεξιών
Ποντίων, ως απόρροια της γενικής αντίληψης της Δεξιάς, ήταν ότι δεν έπρεπε να τεθεί ζήτημα γενοκτονίας.
Κορυφαία στελέχη αμφισβήτησαν το ίδιο το ιστορικό γεγονός.141

συντελεστές του ρεύματος που προήλθε από την Αριστερα του Πασόκ, τους λεγόμενους «Ιταλούς» θα γίνει με την
εξής επιχειρηματολογία: «Αυτή την ιστορική συγκυρία το δικαίωμα των Ποντίων στη μνήμη, η γνώση δηλαδή της
ιστορίας τους και ειδικότερα των πολιτικοϊστορικών λόγων που καθόρισαν την εξέλιξη και η σημερινή ποντιακή
πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί επιτακτικά μια πρώτη βασική συνθήκη για την ποντιακή ύπαρξη και
συνέχεια. Λογική ακολουθία αυτής της εκτίμησης είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας για έναν ακριβή προσδιορισμό
ή επαναπροσδιορισμό της φύσης και του χαρακτήρα του ποντιακού προβλήματος σήμερα» (Μιχάλης
Χαραλαμπίδης-Κώστας Φωτιάδης, Πόντιοι. Δικαίωμα στη Μνήμη, εκδ. Ηρόδοτος, 1987, Αθήνα, σελ. 9,10.)
139
«64 χρόνια πέρασαν από τότε που οι Έλληνες αστοί, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή επικύρωσαν την
παραχώρηση του Ποντιακού χώρου στους Τούρκους στρατοκράτες με τη συνθήκη της Λωζάννης. Συνθήκη-μνημείο
της αστικής λογικής, όπου οι λαοί αντιμετωπίζονται σαν ‘πράγμα’ ανταλλάξιμο…. Η γνωστοποίηση των ιστορικών
αυτών γεγονότων και η καταγγελία ενάντια στην Τούρκικη αστική τάξη για τη γενοκτονία και την προσφυγιά,
δικαιώνει μερικά τους αγώνες του Ποντιακού λαού για τη χειραφέτησή του. Από την άλλη, βάζει το πρόβλημα της
συμπεριφοράς του Ελληνικού Κράτους και των πολιτικών του σχηματισμών απέναντι στους προσφυγικούς
πληθυσμούς. Συμπεριφορά που ήταν η απόκρυψή της μεταχείρισης τους απ’ τον τούρκικο σωβινισμό ακόμα και
διοικητικά… Η συμπεριφορά του κράτους είχε όλα τα χαρακτηριστικά της κλοπής (ανταλλάξιμη περιουσία) και του
ρατσισμού. Ρατσισμός που ακόμα και σήμερα επιβιώνει, έχοντας διαχυθεί πια σ’ όλη την κοινωνία τονίζοντας την
παθητικοποίησή της. Απ’ την άλλη στους πολιτικούς σχηματισμούς, κύρια τους προοδευτικούς, επικράτησε η
οικονομίστικη αντιμετώπισή τους αγνοώντας την προέλευσή τους…»
Η προκήρυξη αυτή κυκλοφόρησε το 1986. Κάποιες άλλες προκηρύξεις της «Αργώς» δημοσιεύονται στο: Μαρία
Βεργέτη, ό.π., σελ. 371-382. Σε μια δεύτερη εκδοχή της πρώτης αυτής προκήρυξης στα τελικά συνθήματα θα
συμπεριληφθεί το «Αυτόνομη συγκρότηση του ποντιακού λαού», κάτι που θα προκαλέσει συναγερμό στις αρχές
Ασφάλειας, οι οποίες θα αρχίσουν να αναζητούν τους «Πόντιους τροτσκιστές», οι οποίοι, όπως πίστευε η Ασφάλεια,
ευθύνονταν γι αυτές τις προσεγγίσεις. (Βλάσης Αγτζίδης, «Πώς ξεκίνησαν οι προσπάθειες για αναγνώριση της
γενοκτονίας», εφημ. Εύξεινος Πόντος, αριθ. 7, Ιούλιος 1997, σελ. 18-19)
140
Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Εθνικά Ζητήματα, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα, 1989, σελ 108. Στο κείμενό του «Η
‘εθνικοφροσύνη’», εφημ. Ελευθεροτυπία, 1 Φεβρουαρίου 1991, ασκεί σφοδρή κριτική στη Δεξιά και την
εθνικοφροσύνη για την «εθνική συρρίκνωση». Υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα πρέπει να αναδειχθεί σε ηθική και
αναγεννητική δύναμη αυτής της περιοχής».
141
«Δεν ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα. Οι απόψεις του κ. Λαυρεντίδη για τη γενοκτονία», συνέντευξη στον
Παύλο Τσακιρίδη, εφημ. Δεσμός, όργανο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, αριθ. 36-37,
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992.
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Στη συνέχεια όμως η αρχική αντίδραση του συντηρητικού ποντιακού χώρου θα υποχωρήσει και στο
Β’ Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού το 1988, ο στόχος της πρόταξης του αιτήματος για
αναγνώριση της γενοκτονίας θα γίνει αποδεκτός απ’ όλους.142 Η ερευνητική παραγωγή θα αυξηθεί και θα
υπάρξει και έντονη παρέμβαση μέσω του Τύπου για τη γνωστοποίηση των άγνωστων αυτών ιστορικών
στιγμών. Η βαθμιαία αύξηση της δυνατότητας των πολιτών να παρεμβαίνουν στην κεντρική πολιτική
σκηνή, να συνδιαμορφώνουν τα ιδεολογικά και κοινωνικά πρότυπα και να επηρεάζουν τις πολιτικές
αποφάσεις, θα επιτρέψει στον οργανωμένο ποντιακό χώρο να προωθήσει τις απόψεις του και τα αιτήματά
του. Το Φεβρουάριο του 1994 θα αναγνωριστεί ομόφωνα από την ελληνική Βουλή η γενοκτονία στον
Πόντο και θα καθιερωθεί η 19η Μαϊου ως επίσημη Ημέρας Μνήμης.143 Βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιούσε την εξέλιξη από τα έως τότε δεδομένα ήταν η αποκοπή του ποντιακού χώρου από τον
υπόλοιπο προσφυγικό χώρο και η αμφισβήτηση της καθολικότητας του γεγονότος της Γενοκτονίας.144 Με
τον τρόπο αυτοί επιβλήθηκε στον ποντιακό χώρο, κυρίως από την ομάδα των «Ιταλών, μια αρνητική
αντίληψη που οδήγησε και που κατατάσσεται στο φαινόμενο του νεοελληνικού αρνητισμού
(negationnisme)145 .
Η επιτυχία του ποντιακού χώρου, που ήταν και η πρώτη πολιτική κατάκτηση των προσφύγων από το
1922, κινητοποίησε και τις υπόλοιπες μικρασιατικές οργανώσεις, οι οποίες με αιχμή τους σοσιαλιστές
βουλευτές μικρασιατικής καταγωγής πέτυχαν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών
στο σύνολο της Μικράς Ασίας και να καθιερώσουν ως επίσημη Ημέρα Μνήμης την 14η Σεπτεμβρίου,
ημέρα πυρπόλησης της Σμύρνης από τα τουρκικά στρατεύματα.
Η ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου το ‘94 και η ενεργοποίηση της ποντιακής
διασποράς στην κατεύθυνση διεθνούς αναγνώρισης της γενοκτονίας επέφερε τη σφοδρή αντίδραση των
τουρκικών κυβερνήσεων και κυρίως του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και των διαφόρων
παρακρατικών μηχανισμών του βαθέος κράτους.146 Βέβαια στην τουρκική κοινωνία και κυρίως στο τμήμα
της που σχετιζόταν με την αντικεμαλική Αριστερά, είχε αρχίσει να υπάρχει και ο αντίθετος λόγος.147
Η ελληνική Αριστερά, παρότι το κοινοβουλευτικό της τμήμα ψήφιζε πάντα υπέρ των προσφυγικών
προτάσεων στο κοινοβούλιο, παρέμεινε ουδέτερη σ’ αυτές τις διεργασίες.
142

Η διεθνής κινητοποίηση θα εγκαινιαστεί με την ενεργοποίηση των πρώτων ομάδων που οδήγησαν στη
ριζοσπαστικοποίηση. Έτσι η πρώτη μεγάλης σημασίας και έκτασης παρέμβαση θα είναι η διοργάνωση σειράς
εκδηλώσεων στο ευρωκοινοβούλιο με την κάλυψη και την ενίσχυση του Δημήτρη Φίλη που ως εκπρόσωπος του ενιαίου
ΣΥΝ είχε αναλάβει τη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού («Η Οδύσσεια των Ελλήνων του
Πόντου» εφημ. Νέα της Μόσχας, Ιούνιος, 1990, σελ. 22)
143
Η εισηγητική έκθεση είχε κατατεθεί από 22 βουλευτές του Πασόκ τον Απρίλιο του 1992.
144

145

Για το φαινόµενο αυτό δες: Βλάσης Αγτζίδης, «Η Οµάδα ΧαραλαµπίδηΦωτιάδη και το ποντιακό κίνηµα», http://kars1918.wordpress.com/2009/10/13/italoi/
(πρόσβ. 25-11-2011)

Χαρακτηριστική ανάρτηση που δείχνει τις ιδεολογικές συγκρούσεις στο εσωτερικό του προσφυγικού χώρου είναι η
εξής: «Είναι η ΠΟΕ Αρνητής της Γενοκτονίας;; ….μ’ αφορμή την διαμαρτυρία του Φίλιππου Γεωργουσόπουλου»,
http://pontosandaristera.wordpress.com/2011/05/23/poe/
146
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ειδική ανακοίνωση με τον τίτλο: "Setting the record straight on Pontus
propaganda against Turkey", η οποία φιλοξενείται συνεχώς και από την επίσημη σελίδα του στο internet. Στην
ανακοίνωση αυτή, επιχειρείται να παρουσιαστεί η ιστορία αντίστροφα. Στο ερώτημα: "Who commited genocide:
Turks or Greeks bands?" απαντούν με βεβαιότητα: "Οι Έλληνες!" Αναλυτική παρουσίαση της τουρκικής στάσης στο:
Θεόδωρος Ε. Παυλίδης, Το Ποντιακό από τη Σκοπιά των Τούρκων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2009.
147
Βλάσης Αγτζίδης «Τουρκική κοινωνία και γενοκτονίες», εφημ. Καθημερινή, 18 Ιουνίου 2000 σελ. 39.
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Στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς έγινε μια πρώτη προσπάθεια διαλόγου. Η συζήτηση που
ξεκίνησε το 1987 στο περιοδικό Σχολιαστής έμεινε ανολοκλήρωτη.148 Σποραδικές παρεμβάσεις και διάλογοι
εκείνη την εποχή θα υπάρξουν σε διάφορα αριστερίστικα κυρίως έντυπα, όπως το Convoy, το Κόκκινο πάνω
στο Μαύρο, Ρήξη, Σοσιαλιστική Αλλαγή, καθώς και στο αντεξουσιαστικό περιοδικό Άνθη του Κακού.149
Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο στο περιοδικό Convoy με τίτλο «Πόντος μια άγνωστη ιστορία», το οποίο
ξεκινούσε με το τσιτάτο του Μπακούνιν: «Κάθε εθνότητα μεγάλη ή μικρή έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να
είναι ο εαυτός της, να ζει σύμφωνα με τη φύση της. Αυτό το δικαίωμα δεν είναι παρά η συνέπεια της γενικής
αρχής της ελευθερίας».150 Σε κείμενο στη Σοσιαλιστική Αλλαγή εξηγείται γιατί εμφανίστηκε η κινητικότητα
σε σχέση με τον Πόντο.151
Η διαδικασία εκείνη, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δεν εξελίχθηκε σε μια γόνιμη αναδίφηση
των ιστορικών γεγονότων. Φάνηκε ότι η πλειονότητα των παλιών συντρόφων που επιχειρούσαν τη συζήτηση
δεν κατανοούσε πλήρως το διακύβευμα.152
148

Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή στο άρθρο για τον Παύλο Κερδεμελίδη, (τεύχ. 61, Φεβρουάριος 1988, σελ. 7476) που συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε με την ιδεολογική επιστασία του Τ. Κατιντσάρου –για την εξασφάλιση του
«πολιτικά ορθού»- όπου ουσιαστικά γινόταν αποδεκτή η επιχειρηματολογία του ριζοσπαστικού ποντιακού
κινήματος, όπως είχε παρουσιαστεί στις προκηρύξεις της «Αργώς».
149
Για το άρθρο της «Σόνιας» στα Άνθη του Κακού βλ. http://ngnm.vrahokipos.net/apend04.html?start=7 (20-22010), ο Δ. Καταϊφτσής θεωρεί ότι: «Το συγκεκριμένο άρθρο είναι μια πολύ κλασσική περίπτωση προσπάθειας μιας
αναρχικής να εντάξει ιστορικά τους Έλληνες Πόντιους στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.»
[http://pontosandaristera.wordpress.com/2010/01/21/greeks-in-machnovtsina/
(20-2-2010)]
150
«Πόντος: Μια άγνωστη ιστορία, ένα ανοικτό πρόβλημα», περ. Convoy, τεύχ. 7, 1987, σελ. 31. Στο κείμενο αυτό
υπάρχει αναφορά στους ελληνοσοβιετικούς πληθυσμούς και τις σταλινικές διώξεις: «…με την επικράτηση του
Σταλινισμού και του μεγαλορωσικού σωβινισμού αρχίζει η δίωξη της Ποντιακής διανόησης. Το 90% πεθαίνει στη
Σιβηρία. Κλείνουν τα σχολεία, οι εφημερίδες τα θέατρα.» Χαρακτηριστικό του πνεύματος του κειμένου είναι το εξής
απόσπασμα: «Όσο αφορά την παραδοσιακή Αριστερά, ο οπορτουνισμός και η μεταφυσική σκέψη την οδήγησαν στην
απόκρυψη των γεγονότων. Τους Ποντιακούς πληθυσμούς στην Ελλάδα τους είδε οικονομίστικα και αγνόησε τελείως
την προέλευσή τους. Η πολιτική ερμηνεία της γενοκτονίας και της προσφυγιάς έγινε κάτω από το πρίσμα του
απόλυτου σεβασμού της κυριαρχίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας πάνω στους καταχτημένους λαούς….»
151
«Η συνωμοσία σιωπής που ακολούθησε παύει σήμερα μόνο από το γεγονός ότι οι νέοι Πόντιοι πρόσφυγες ολοκληρώνουν
μετά από 70 χρόνια τον κύκλο που άρχισε με την εκδίωξη από τον Πόντο. Η επαναθεώρηση των ιστορικών ερμηνειών
γίνεται πια επιτακτική. Η Μικρασιατική Καταστροφή δεν τελείωσε για τους Πόντιους». «Για το ζήτημα των
Ποντίων», εφημ. Σοσιαλιστική Αλλαγή, 13 Ιανουαρίου 1990.
152
Φαίνεται ότι πρόσφατα ξεκίνησε και πάλι, αυθόρμητα και όχι συστηματικά, μια τέτοια συζήτηση. Χαρακτηριστικό
είναι το κείμενο του Θεοδωρίδη στην εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη: «Όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και η
εμφάνιση ενός σημαντικού ποντιακού-προσφυγικού διεκδικητικού κινήματος εδώ και μια 25ετία, θέτουν την Αριστερά
μπροστά στο καθήκον να ανοίξει μια πραγματική συζήτηση για το τι πραγματικά έγινε στην Ανατολή
(
«ιδιοτροπία της Ιστορίας ή κακό παιχνίδι της διαλεκτικής» αναρωτιόταν από τότε ο Άγις Στίνας για το κίνημα
Κεμάλ) τα κρίσιμα χρόνια του μετασχηματισμού, χωρίς ταμπού, προκαταλήψεις και προκάτ σχήματα. Μια τέτοια
συζήτηση δεν έγινε ποτέ. Γιατί από τότε που οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής (μετά το ’23)
συνάντησαν το ελλαδικό κομμουνιστικό κίνημα και του προσέφεραν πάρα πολλά, δεν έμεινε ποτέ χρόνος για μια ώριμη
αποτίμηση. Από το 1928 που θεσπίστηκε ο κατασταλτικός νόμος κατά των κομμουνιστών και των προσφύγων και
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια γόνιμη συζήτηση. Ίσως έχει έρθει η ώρα, εκτός εάν έχουμε αποφασίσει να
εκχωρήσουμε στην Ακροδεξιά ένα κίνημα των πολιτών που αναπτύχθηκε από τα κάτω και θέτει τα δικά του ιδιαίτερα
αιτήματα καθώς και την ιστορική του εμπειρία, βασισμένοι σε ιδεοληψίες και στερεότυπα του παρελθόντος.»
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Παράλληλα, η εμφάνιση του νέου μεταναστευτικού κινήματος από την ΕΣΣΔ προς την Ελλάδα, οι
διαδικασίες της περεστρόικα εντός της σοβιετικής κοινωνίας και η αύξηση της ακτιβιστικής δράσης εντός του
ποντιακού χώρου θα μειώσουν τις προσπάθειες για συζήτηση εντός της Αριστεράς. Με την κατάρρευση της
Σοβιετικής ΄Ενωσης και το νέο μεγάλο προσφυγικό κύμα που ήρθε στην Ελλάδα από την Κεντρική Ασία και
από τις εμπόλεμες περιοχές του Καυκάσου σταμάτησε κάθε ουσιαστική προσπάθεια επικοινωνίας. Η
Αριστερά, στο σύνολό της θα μείνει απαθής και θα κρατήσει ουδέτερη έως και αρνητική στάση στις μεγάλες
κοινωνικές ανατροπές που επέφερε το νέο προσφυγικό ζήτημα, καθώς και στη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση,
που θα εμφανιστεί κυρίως με τον πόλεμο της Αμπχαζίας (1992-1993) και την καταστροφή της ανθούσας
έως τότε ελληνικής παροικίας. Οι «Ρωσοπόντιοι» θα περιφρονηθούν από την κοινωνία, θα αγνοηθούν από
την Αριστερά και θα αντιμετωπιστούν ως μια κοινωνική ομάδα, αντίστοιχη με τους Πακιστανούς στη
Βρετανία και τους Αιθίοπες στην Ιταλία, οι οποίοι στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε να τύχουν όχι της
αρνητικής, αλλά της ουδέτερης συμπεριφοράς του κράτους.153
Η βαθμιαία απόρριψη της προσφυγικής κριτικής σε σχέση με την εθνική εκκαθάριση που υπέστησαν οι
ελληνικοί πληθυσμοί από τον τουρκικό εθνικισμό, καθώς και η διαμόρφωση ενός νεότερου στερεότυπου θα
αρχίσουν να αποτυπώνονται από το 1992.154 Ένας χαρακτηρισμός, που κατατέθηκε σ’ ένα αφιέρωμα μ’
αφορμή τα 70 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή επρόκειτο να στοιχειώσει τις σχέσεις ενός
τμήματος του πολιτικού χώρου που προήλθε από τη Β’ Πανελλαδική, με το αριστερό κομμάτι του
ενεργοποιημένου προσφυγικού χώρου.155 Η παρουσίαση της Μικράς Ασίας ως του «Βιετνάμ των Ελλήνων»
στο αφιέρωμα αυτό, προκάλεσε τη μήνι και παρέμεινε ως συμβολικό σημείο της σύγχρονης απόρριψης των
προσφύγων από το ελλαδικό σώμα.156 Σημειολογικά, με βάση εκείνη την παρομοίωση, οι πρόσφυγες και οι
απόγονοί τους δεν μπορούσαν παρά να είναι είτε ξένοι, ως «βιετναμέζοι», είτε Ελλαδίτες αποστερημένοι από
την ιστορική τους μνήμη.

(Στέργιος Π. Θεοδωρίδης, εφημ. Εργατική Αλληλεγγύη, «Πόντος: Για μια άλλη ματιά στη νεοελληνική ιστορική
εμπειρία», τεύχ. 826, 17 Ιουλίου, 2008). Τέτοια συζήτηση γίνεται συστηματικά στο ιστολόγιο «Πόντος και Αριστερά»
από το Δεκέμβριο του 2006.
153
"… οι Ινδοί και οι Πακιστανοί της Βρετανίας, οι Ινδονήσιοι της Ολλανδίας, οι Αιθίοπες της Ιταλίας, οι Αλβανοί και οι
Ρωσοπόντιοι της Ελλάδας κ.τ.λ. αποτελούν σημερινούς ή αυριανούς πολίτες της Ευρώπης απέναντι στους οποίους οι
θεσμοί οφείλουν να συμπεριφέρονται ουδέτερα." (Αντώνης Λιάκος, "Νέες Εποχές", εφημ. Το Βήμα, 22 Οκτωβρίου
2000). Αν η Αριστερά κράτησε ουδέτερη θέση στο νέο προσφυγικό ζήτημα των Ποντίων της ΕΣΣΔ, οι σοσιαλιστές
αδιαφόρησαν και είδαν ψηφοθηρικά το ζήτημα, ενώ η Δεξιά το αντιμετώπισε αρνητικά.
154
Πολλοί διανοούμενοι που προέρχονταν από την Αριστερά ενοχοποίησαν την ιστορική μνήμη των προσφυγικών
πληθυσμών και κατασκεύασαν ιδεολογικά σχήματα που βασίζονταν στην αντιδιαστολή της «ανατολίτικης μιζέριας» με
το ορθολογική, εκσυγχρονιστικό δυτικό πνεύμα. Αντιμετώπισαν υπεροπτικά και ειρωνικά την αναφορά στα ιστορικά
γεγονότα και τη νοσταλγία των προσφυγικών πληθυσμών, χαρακτηρίζοντας την ως «συνεχής κλαψούρα για εθνικές
συρρικνώσεις και χαμένες πατρίδες…» (Ριχάρδος Σωμερίτης, «Η ανατολίτικη μιζέρια μας», εφημ. Το Βήμα, 31
Μαρτίου 1996.)
155
Το τμήμα αυτό της Β’ Πανελλαδικής δημοσιογραφικά εκφράστηκε κατ΄ αρχάς με το περιοδικό Σχολιαστής και στη
συνέχεια με τη δημοσιογραφική ομάδα του «Ιού». (Πρβ.: «Ο φάκελος της Β' Πανελλαδικής», Ελευθεροτυπία, 19
Ιανουαρίου 2003) Επηρέασε διάφορες εξωκοινοβουλευτικές οργανώσεις, όπως το «Δίκτυο για τα Πολιτικά και
Κοινωνικά Δικαιώματα», στις οποίες μετέφερε τις ιστορικές ερμηνείες και τις αξιολογήσεις του για το ποιες κοινωνικές
ομάδες ήταν «πολιτικά ορθές» ώστε να υποστηριχθούν. Οι Πόντιοι πρόσφυγες από την πρώην ΕΣΣΔ δεν ανήκαν στις
ομάδες αυτές, παρότι την εποχή του Σχολιαστή είχε φιλοξενηθεί ένα σχετικό κείμενο στο περιοδικό.
156
Ο Ιός της Κυριακής, “Ethnic Cleansing. Το ελληνικό Βιετνάμ», στο «Το άλλο ‘22», εφημ. Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 11 Οκτωρίου 1992, σελ. 50.
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Το αφιέρωμα αυτό καθ’ αυτό περιείχε μια ενδιαφέρουσα και σημαντική περιγραφή των δεινών που
υπέστησαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον ελληνικό
στρατό στη Μικρά Ασία κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου. Όμως η προσέγγιση αυτή, όπως
και όλες οι μετέπειτα αναφορές θα αποσιωπούν και θα καλύπτουν τις πράξεις του τουρκικού εθνικισμού
κατά των χριστιανικών πληθυσμών που είχαν προηγηθεί του ελληνοτουρκικού πολέμου. Αναπαράγοντας
μηχανιστικά το παραδοσιακό μανιχαϊστικό σχήμα, που διατύπωσε το ’35 με σαφήνεια ο Ν. Ζαχαριάδης:
«Έλληνες ιμπεριαλιστές» κατά «Τούρκων εθνικοαπελευθερωτών», μόνον οι Έλληνες διέπραξαν εθνική
εκκαθάριση (“ethnic cleansing”). Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στοιχεία που θα το
υπονόμευαν και θα επέτρεπαν στον αναγνώστη να αντιληφθεί ότι οι «Τούρκοι εθνικοαπελευθερωτές» είχαν
προαποφασίσει την εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών και είχαν αρχίσει να την υλοποιούν πολύ πριν ο
ελληνικός στρατός αποβιβαστεί στη Σμύρνη.157 Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, που δείχνει τη διαιώνιση
αυτής της ενιαίας ιδεολογικής κατασκευής, η οποία υπήρξε και αξιωματική θέση της ελληνικής Δεξιάς, είναι
ένα κείμενο του Δικτύου 21, όπου η Μικρά Ασία παρουσιάζεται ως η «Κορέα των Ελλήνων».158
Ο προσφυγικός χώρος θα συγκρουστεί και άλλη μια φορά με το ρεύμα του «Ιού», όταν οι προσφυγικές
οργανώσεις της Θεσσαλονίκης αντέδρασαν δυναμικά το ’98 στην προσπάθεια του βιομήχανου και συνεργάτη των σοσιαλιστών Γ. Μπουτάρη να διοργανώσει με Έλληνες και Τούρκους επιχειρηματίες τιμητικό
συνέδριο για τον Μουσταφά Κεμάλ. Στο πλαίσιο του τιμητικού συνεδρίου, ενυπήρχε και η πρόταση
Μπουτάρη για μετονομασία ενός δρόμου της Θεσσαλονίκης σε «Οδό Κεμάλ Ατατούρκ».159 Η πρωτοβουλία για την αντίδραση προήλθε απ’ τις προσφυγικές οργανώσεις και ήταν άμεση. Μαζί με τις ποντιακές
οργανώσεις συμμετείχαν κουρδικές και κυπριακές, καθώς και πολίτες. Ο «Ιός», έχοντας τοποθετηθεί
ιδεολογικά στο πλευρό του Μπουτάρη και των διοργανωτών του συνεδρίου, συνέδεσε την αντίδραση με τα
«ακροδεξιά δίκτυα στην αστυνομία» καθώς και με τους εθνικιστές της "περίεργης πόλης" της Θεσσαλονίκης.
Χρησιμοποιήθηκε ακόμα η δολοφονία του Λαμπράκη για να προκληθούν αρνητικοί συνειρμοί. Ανακλήθηκαν στη μνήμη οι παρακρατικές οργανώσεις του ’63 και συνδέθηκαν αυθαιρέτως οι Πόντιοι, οι Κούρδοι και
οι Κύπριοι πρόσφυγες με τις ακροδεξιές ομάδες.

157

Σύμφωνα μ’ αυτό το σχήμα «…η οδύσσεια των εκτοπισμένων στα βάθη της Ανατολίας, η τραγική μοίρα των
αιχμαλώτων, ο αποδεκατισμός των ελληνικών κοινοτήτων της Ιωνίας από τους Τούρκους εθνικιστές» έπονται της
τουρκικής νίκης του ’22. (Ο Ιός της Κυριακής, ό.π.)
158
Εισαγωγικό Κείμενο, περ. «Ελληνικό Παρατηρητήριο», έκδ. Δίκτυο 21 Μακεδονίας-Θράκης, τεύχ. 36, ΝοέμβριοςΔεκέμβριος ’07. Στο Κείμενο αυτό η εμπλοκή της Ελλάδας στο Μικρασιατικό παρουσιάζεται ως εξυπηρέτηση των
ιμπεριαλιστικών συμφερόντων των συμμάχων, οι οποίοι «μας έστειλαν», όπως ακριβώς συνέβη αργότερα και στην
Κορέα.
159
Αναφορά στην τότε πρόταση Μπουτάρη στο: «Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος απαντάει σε όλα τα ερωτήματα των
αντιπάλων του: ‘’Γιατί όχι οδός Κεμάλ Ατατούρκ;’’», συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη, εφημ. Τα Νέα, 30 Μαϊου
2009. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου «Εσείς τι πραγματικά προτείνετε;» Ο Μ. Τρεμόπουλος απαντά: «Αυτό που
είπε ο Μπουτάρης. Το στενό του Αποστόλου Παύλου που είναι δίπλα στο σπίτι του Ατατούρκ από το 1938 ώς το 1955
που έγινε το πογκρόμ της Πόλης λεγόταν Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί να μην επανέλθει;» Η επαναδιατύπωση της
πρότασης Μπουτάρη από τον Τρεμόπουλο, προκάλεσε οργισμένες ανακοινώσεις των προσφυγικών οργανώσεων.
Χαρακτηριστική του χάους που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι η «Ανοιχτή Επιστολή» που εξέδωσε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν: « Εδώ και αρκετό καιρό περιμέναμε να
συναισθανθείς το βάρος των πολιτικών και ιστορικών ανοησιών που κατά καιρούς έχεις εκτοξεύσει, εις βάρος της
ιστορίας, των προγόνων μας και της αξιολογήσεως των ιστορικών προσώπων….. Ως απάντηση της ανοήτου πολιτικά και
ιστορικά προτάσεώς σου, σου προτείνουμε η οδός του Απ. Παύλου, η μισή να μετονομαστεί σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ και
η άλλη μισή σε οδό Αδόλφου Χίτλερ…»
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Οι Τούρκοι απ΄ την πλευρά τους, στις ανταποκρίσεις για τα γεγονότα δεν έκαναν ουδεμία αναφορά σε
ακροδεξιούς, αντίθετα ενοχοποίησαν για όλα τους "φανατικούς Ρωμιούς του Πόντου".160
Όσο οξυνόταν το νέο Μακεδονικό, τόσο οι πρόσφυγες απαξιώνονταν όλο και περισσότερο στα κείμενα
του «Ιού».161». Σημειολογικά έχει ενδιαφέρον ότι για το ρεύμα αυτό όλη η προσφυγιά του ’22, θα
περιγράφεται πλέον ως «Πόντιοι». Βαθμιαία θα επικρατήσει ένα ακραία διπολικό σχήμα, στο οποίο οι
πρόσφυγες παρουσιάζονται μονοδιάστατα και αρνητικά ως «υποκείμενα του κράτους», που εξυπηρετούσαν
την αντίληψή του περί «εθνικής ασφάλειας» και ότι ήταν μέρη ενός «σαφούς σχεδίου εθνολογικής
τακτοποίησης της περιοχής. Για παράδειγμα, η αντίθεση μεταξύ καταπατητών στη Βεγορίτιδα λίμνη, στη
Δυτική Μακεδονία, θα δώσει την ευκαιρία στους συντάκτες του «Ιού» να αναλύσουν δημοσιογραφικά τα
γεγονότα ως «αντίθεση Ποντίων-σλαβοφώνων», ανακαλώντας στη μνήμη τον αρνητικό «ρόλο» που
θεωρούσε ότι είχαν οι πρόσφυγες στην περιοχή.162 Για την υποστήριξη αυτής της ιδεολογικής κατασκευής θα
εξαφανιστούν ιστορικά δεδομένα. Ότι δηλαδή από τις περιοχές Φλώρινας και Κοζάνης απελάθηκαν με την
Ανταλλαγή των πληθυσμών οι μουσουλμάνοι και στη θέση τους θα έπρεπε να εγκατασταθούν πρόσφυγες, οι
οποίοι τελικά ήταν λιγότεροι από τον αριθμό των μουσουλμάνων που αναχώρησαν.163 Επίσης, δεν θα γίνει
καμιά μνεία το ότι στα χρόνια της αρχικής εγκατάστασης, από την πλευρά της διοίκησης υπήρχαν
επιφυλάξεις για τους πρόσφυγες που «μπολσεβικίζουν»164 και ότι σε πολλές περιπτώσεις η μεταχείριση των
προσφύγων από τις αρχές ήταν δυσμενής.165

160

«….Η ανάδυση της μικρασιατικής ταυτότητας σήμερα στους ελληνικούς προσφυγικούς πληθυσμούς και η διεκδίκηση
ισότιμης συμμετοχής στο έθνος-κράτος των Ελλήνων, δημιουργεί μεγάλη αμηχανία στο παραδοσιακό παλαιοελλαδίτικο
κατεστημένο, το οποίο με μεγάλη χαρά θα εκχωρούσε ένα σύγχρονο μικρασιατικό κίνημα (με πρωτοπορία του τον
ποντιακό χώρο) στους ακροδεξιούς, είτε θα το σπίλωνε με ανυπόστατες κατηγορίες, αρνούμενο να το αποδεχτεί ως μια
υπαρκτή συνιστώσα.» (Β. Αγτζίδης, ”Το επικίνδυνο πρόσωπο του παλαιοελλαδιτισμού ή πώς να κάνεις μια πετυχημένη
προβοκάτσια”, περ. Ακρίτεια, δίμηνη έκδοση των Ακριτών του Πόντου Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1998,
σελ. 10.)
161
Ο «Ιός» θα παρουσιάσει αργότερα το δράμα των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, («Η Ρατσιστική
υποδοχή των προσφύγων του 1922. Πάντα ανεπιθύμητοι», εφημ. Ελευθεροτυπία, 24 Ιανουαρίου 2010) με μια
«εκμεταλλευτική πρόθεση», όπως θα σχολιαστεί : « Η ομάδα του “Ιού” της Κυριακής που θυμήθηκε το δράμα των
προσφύγων της Καταστροφής του ‘22 και της άθλιας και εχθρικής αντιμετώπισής τους από το κράτος και τη Δεξιά για
να υποστηρίξει τις απόψεις της για το μεταναστευτικό και τις δικές της εμμονές και ιδεοληψίες.» [«Ο Άρειος Πάγος, ο
“Ιός” και ο νεοελληνικός αμοραλισμός», http://pontosandaristera.wordpress.com/2010/01/24/areios-pagos-ios/
(23-2-2010)]
162
Ο Ιός της Κυριακής, «Τα στρέμματα της εθνικοφροσύνης», εφημ. Ελευθεροτυπία, 15 Μαρτίου 1998.
163
Στη Φλώρινα, στη θέση των 32.925 μουσουλμάνων που απεχώρησαν κατέφθασαν 19.105 πρόσφυγες, ενώ
στην Κοζάνη οι μουσουλμάνοι που έφυγαν ήταν 68.268 και οι πρόσφυγες που ήρθαν 53.051. [Ευστάθιος Πελαγίδης, Η
αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930), εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 204.]
Αυτό δε σημαίνει ότι η κεντρική διοίκηση δεν προσπαθούσε να αυξήσει τα ποσοστά των Ελλήνων κατοίκων στις Νέες
Χώρες μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Με την Ανταλλαγή των Πληθυσμών διευκολύνθηκαν κατά πολύ οι κρατικές
επιδιώξεις. Η πολιτική αυτή παρουσιάζεται στο Dimitri Petzopoulos, The Balkan exchange of minorities and its
impact upon Greece, εκδ. Mouton, Παρίσι, 1962.
164
Θεοφυλακτος Κ. Θεοφυλάκτου, Γύρω απ’ την άσβεστη φλόγα, 2η έκδοση, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1997, σελ.
390-391.
165
Σε τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας προς την υποδιοίκηση Καϊλαρίων στις 20 Ιουνίου 1923
αναφέρεται: Υπεβλήθησαν υμίν παράπονα ότι η απέναντι των προσφύγων στάσις υμών, το όσον αφορά εγκατάστασιν
αυτών όσον και την περίθαλψιν δεν είνε ευνοϊκή και ότι η εν γένει πολιτεία υμών απέναντι αυτών ουχί εξυπηρετική και
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Η προκατάληψη του «Ιού» κατά των προσφύγων θα είναι τέτοια ώστε ακόμα και στο αφιέρωμα για
το Ολοκαύτωμα του ποντιακού χωριού Μεσόβουνο στην Κοζάνη θα επαναλάβουν τη γνωστή τους θέση:
«..Η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή εξυπηρετούσε γνωστούς -και δημόσια διακηρυγμένους«εθνικούς στόχους»..»166
Εύγλωττη είναι η ολοκληρωτική απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο προσφυγικό πρόβλημα των
Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση από το χώρο αυτό, όπως και από τον «αντιρατσιστικό χώρο» κι
απ’ τα «αντιρατσιστικά φεστιβάλ». Τα φεστιβάλ αυτά άρχισαν να διοργανωνονται από το Δίκτυο για τα
Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο όσον αφορά τα προσφυγικά ζητήματα επηρεαζόταν
ιδεολογικά από το ρεύμα του «Ιού». Αντίστοιχα, ουδέτερη έως αρνητική στάση απέναντι στους νέους
πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση θα κρατήσει και ο αντίστοιχος πολιτικός χώρος του «Ιού» που
υπήρχε στην πάλαι ποτέ «πρωτεύουσα των προσφύγων» κατά Ιωάννου, Θεσσαλονίκη, καθώς και η
Οικολογική Ομάδα της πόλης. Η μοναδική αναφορά θα είναι ένα κείμενο του Μιχ. Τρεμόπουλου με τίτλο
«Όχι Πόντιοι στη Θράκη», όπου απουσιάζει απολύτως κάθε συναίσθημα αλληλεγγύης προς τους νέους
πρόσφυγες, οι οποίοι απλώς αντιμετωπίζονται ως ένας εν δυνάμει κίνδυνος για τους «τουρκομουσουλμάνους» της Δυτικής Θράκης, η οποία με τη σειρά της παραλληλίζεται με τα κατεχόμενα της Κύπρου.167
Η στιγμή όμως της έντονης αντιπαράθεσης θα έρθει μετά το 2000, όταν θα επιχειρηθεί η ενεργοποίηση
του δεύτερου νόμου που αναγνώριζε τη γενοκτονία στο σύνολο του μικρασιατικού εδάφους, που ψηφίστηκε
επίσης ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων τον Οκτώβριο του 1998, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και παρέμενε ανενεργός168.

διευκολυντική» (Νικηφόρος Μαναδής, Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαϊδας από το 1923, έκδ. Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, Πτολεμαϊδα, 2007, σελ. 141.)
166
Ιός, «Η ανατομία μιας σφαγής», εφημ.. Ελευθεροτυπία, 27 Οκτωβρίου 2002.
167
Μιχάλης Τρεμόπουλος, «Όχι στη Θράκη οι Πόντιοι», περ. Οικοτοπία, Μάρτιος 1990, σελ. 12. Στη Θράκη
τελικά εγκαταστάθηκαν περίπου 20.000 από το σύνολο των 250.000 που έφτασε στην Ελλάδα μέσα σε μια
δεκαετία, από το 1989. Η πραγματική κατάσταση των Ποντίων που είχαν ήδη εγκατασταθεί στη Θράκη δε
φαίνεται να είναι τόσο ζηλευτή. Σε προκήρυξη που εκδόθηκε από τον Ιούλιο του 1988 και υπογράφεται από
«Επιτροπή Ποντίων» αναφέρεται σε βιασμό μιας Πόντιας από τη ΕΣΣΔ από έναν μουσουλμάνο τονίζεται η
δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Πόντιοι πρόσφυγες και σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Η
προκήρυξη έχει ως τίτλο «Ο αντρικός σωβινισμός είναι ο ισχυρότερος απ’ όλους τους σωβινισμούς» και έχει ως
υπέρτιτλο «Η Κομοτηνή και οι πραγματικές μειονότητες». Στην προκήρυξη επισημαίνεται : «Το συγκεκριμένο και
πρωτοφανές για τη Κομοτηνή γεγονός ανέδειξε και κάποιες άλλες πλευρές. Όπως: τον ρατσισμό που επικρατεί στο
χώρο της μουσουλμανικής μειονότητας στην αντιμετώπιση των γυναικών…Οι Έλληνες από την ΕΣΣΔ αποτελούν
την ελληνική μειονότητα της Κομοτηνής με πολλά προβλήματα.. Στην Κομοτηνή αντιμετωπίζει τον ρατσισμό
πολλών άσχετων νεοελλήνων και πολλών μουσουλμάνων…. Το τελευταίο γεγονός του βιασμού απέδειξε ότι οι
Έλληνες από την ΕΣΣΔ, εκτός από στόχο ανεγκέφαλων νεοελλήνων αρχίζουν να αποτελούν και πεδίο σεξιστικών
ορέξεων των μουσουλμάνων»
168
Το μόνο που απέμενε ήταν η διοικητική πράξη εφαρμογής του με ένα τυπικό Προεδρικό Διάταγμα. Με βάση το 2ο
άρθρο του Νόμου έπρεπε να καθοριστεί "ο χαρακτήρας, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων εθνικής
μνήμης" με Προεδρικό Διάταγμα. Τα όσα ακολούθησαν μπορούν να θεωρηθούν ως απόλυτη και συνειδητή
υπονόμευση των κατακτήσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία «τόλμησε» να παράγει ανεπιθύμητα
αποτελέσματα στους κρατούντες. Με ευθύνη του τότε υπουργού Εξωτερικών, η τυπική διαδικασία εφαρμογής του
νόμου δεν ακολουθήθηκε. Ο νόμος δεν πήρε το δρόμο της υλοποίησης, παρόλες τις διαμαρτυρίες των προσφυγικών
μικρασιατικών οργανώσεων.
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Δυόμιση χρόνια αργότερα (Ιανουάριος 2001), με αφορμή τη διαδικασία αναγνώρισης της γενοκτονίας
των Αρμενίων από το γαλλικό κοινοβούλιο, θα αρχίσουν να εμφανίζονται στον ελληνικό Τύπο άρθρα για την
χρονική καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου του ‘98.169
Τελικά παρότι στο 1ο άρθρο του ήδη ψηφισμένου και δημοσιευμένου νόμου αναφερόταν ότι «Ορίζεται
η 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας…»,
στο νέο Προεδρικό Διάταγμα που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν περιεχόταν πλέον ο
όρος "γενοκτονία".170
Η ανορθόδοξη αυτή διαδικασία θα έχει την επιδοκιμασία της ανανεωτικής Αριστεράς, η οποία σε
αγαστή συνεργασία με τη νεοφιλελεύθερη Δεξιά θα λάβει και πρωτοβουλίες για την αποτροπή της
ενεργοποίησης του νόμου, όπως ακριβώς τον ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, ενώ παράλληλα θα δώσει άλλοθι
για την αντικατάσταση του όρου «γενοκτονία» με τον όρο «καταστροφή».171 Οι αντιτιθέμενοι στην
αναγνώριση της γενοκτονίας απέκρυπταν ότι αυτός ο νόμος υπήρξε αποτέλεσμα της κινητοποίησης των
προσφυγικών οργανώσεων και κατάκτηση εν τέλει της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών. Αντίθετα τον
παρουσίαζαν ως εθνικιστική και ρεβανσιστική κρατική πολιτική.172

169

Για να τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος θα έπρεπε να υπογραφεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, όπου θα περιγράφονταν
απλώς ο τρόπος εφαρμογής. Με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Πολιτισμού, ο Νόμος, ερήμην όπως φαίνεται του υπ.
Εξ., πήρε το δρόμο του για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το Προεδρικό Διάταγμα που συντάχθηκε στάλθηκε στον
Πρόεδρο της χώρας για να υπογραφεί ως τεχνική διαδικασία. Έτσι ή αλλιώς, ο Πρόεδρος είχε υπογράψει το Νόμο που
αναγνώριζε τη "γενοκτονία στη Μικρά Ασία" δυόμιση χρόνια πριν. Όμως, ως αποτέλεσμα της νέας πολιτικής, το
προεδρικό διάταγμα αποσύρθηκε για να απαλειφθεί ο όρος "γενοκτονία" και να ξαναϋπογραφεί από τον ίδιο πρόεδρο
χωρίς την επίμαχη λέξη..
170
Η προσπάθεια υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος συνδυάστηκε από πολλούς με τη διάθεση να υπονομευτεί η
ελληνοτουρκική συνεννόηση. (Ριχάρδος Σωμερίτης, «Οι πολιτικές γενοκτονίες», εφημ. Το Βήμα, Νέες Εποχές, 25
Φεβρουαρίου 2001, σελ. 57.) Στις πιο έντονες, τέτοιας κατεύθυνσης τοποθετήσεις, θεωρήθηκε ότι με τον τρόπο αυτό
κάποιοι επιδίωκαν την υπονόμευση της ’πολιτικής Ελσίνκι’. Αμφισβητούνταν η επιστημονική τεκμηρίωση της
γενοκτονίας, η οποία πάντα παρατίθεται ως όρος εντός εισαγωγικών. Υποστηρίχθηκε ότι η χρήση του όρου
«γενοκτονία» ήταν «υπερβολή που θίγει την εθνική ευαισθησία και η θεσμοθέτησή της αυτή εγκυμονεί κινδύνους για
τα εθνικά συμφέροντα» (Χριστίνα Πουλίδου, «Αν ήταν ‘’γενοκτονία’’, πώς υπήρξε ανταλλαγή προσφύγων», εφημ.
Επενδυτής, 18 Φεβρουαρίου 2001.)
171
Ο Συνασπισμός ζήτησε απ’ τον τότε υπ. Εξ Γ. Παπανδρέου «να επανεξεταστεί η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων
για ‘γενοκτονία’» εφόσον επρόκειτο «για ανιστόρητη και αντιεπιστημονική άποψη». Παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος
των (νέο)Φιλελευθέρων Στέφανος Μάνος, ο οποίος ζήτησε να μην προωθηθεί το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος,
με τον οποίο ετίθετο σε ισχύ ο νόμος. Η Ντόρα Μπακογιάννη υποστήριξε ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος
βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. (Ν. Φίλης «Το σχ. Π.Δ. για τη “γενοκτονία” αναπέμπεται για μελέτη...», Αυγή,
25 Φεβρουαρίου 2001). Με την ομάδα αυτή των αρνητών συμπαρατάχθηκε και ο Νίκος Μπίστης ως Ανανεωτική
Εκσυγχρονιστική Κίνηση της Αριστεράς, ο οποίος δήλωσε ότι το Προεδρικό Διάταγμα προκαλούσε την «έξαψη των
εθνικιστικών παθών» («Η ΑΕΚΑ για τη γενοκτονία», εφημ Ελευθεροτυπία, 16 Φεβρουαρίου 2001).
172
Το στέλεχος των (νέο)Φιλελεύθερων του Μάνου, Δημήτρης Σκάλκος θα γράψει στην Αυγή, στις 27 Μαρτίου 2001:
«...ορισμένοι κύκλοι, εγκλωβισμένοι σε παρελθόντα ερμηνευτικά σχήματα και προβάλλοντας αμφισβητήσιμα στοιχεία,
μοιάζουν να αισθάνονται άβολα με την διαφαινόμενη(;) προοπτική εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σχέσεις
πάνω στις οποίες η σκιά της ιστορίας πέφτει βαριά και καταθλιπτική, δυσχεραίνοντας τις όποιες προσπάθειες
προσέγγισης επιχειρούνται. Οι συνηθισμένοι κήρυκες της μισαλλοδοξίας, οι εργολάβοι της υπεράσπισης των «εθνικών
συμφερόντων», αυτοί που αυτόκλητα παραδίδουν μαθήματα εθνικοφροσύνης, υιοθετούν μία βαθιά συντηρητική
προσέγγιση των πραγμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, κινούνται σε νεκρό χρόνο, αιχμάλωτοι ενός αχρονικού ιστορικισμού».
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Υπήρξαν αφιερώματα που αντιμετώπιζαν τα γεγονότα με την παραδοσιακή αντίληψη173 κι άλλα που
υποβάθμιζαν και ειρωνεύονταν το ιστορικό γεγονός, θεωρώντας το ως εθνικιστικό εφεύρημα και
προπαγάνδα.174 Αυτό όμως που θα σοκάρει τις προσφυγικές οργανώσεις θα είναι η δήλωση τριών ερευνητών
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν υπήρξε γενοκτονία.175
Με αφορμή τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα θα διατυπωθούν δημοσίως απόψεις ιστορικών που
θεωρούσαν ότι η μόνη πραγματική γενοκτονία του 20ου αιώνα ήταν το Ολοκαύτωμα. Θα αμφισβητούν
παράλληλα τη χρήση του όρου «γενοκτονία», στην περίπτωση των Ελλήνων της Ανατολής, αλλά και των
Αρμενίων. Την τύχη αυτών των πληθυσμών την ερμηνεύουν ως απόρροια μιας ιστορικής διεργασίας που
σχετιζόταν με τις κοινές συμπεριφορές οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία συγκρότησης εθνικών
κρατών. Η ύπαρξη ενός μεθοδευμένου σχεδίου από την πλευρά της νεοτουρκικής διοίκησης, η εμφάνιση μιας
κυρίαρχης ιδεολογίας αποκλεισμού των ανεπιθύμητων πληθυσμών, η οργάνωση μηχανισμών εξόντωσης σε
ειρηνικές εποχές, η υλοποίηση των σχεδιασμών εντός του Α’ΠαγκοσμίουΠολέμου, η συστηματική εθνική
εκκαθάριση από το 1914, το μεγάλο ανθρώπινο κόστος σε άμαχο πληθυσμό θα παρακαμφθούν και θα
αγνοηθούν. Το μοναδικό ιστορικό γεγονός που θα θεωρηθεί σημαντικό για να μνημονευτεί είναι η διαδικασία
ανταλλαγής των πληθυσμών.176

173

Κάποια χαρακτηριστικά, από την πληθώρα των αρνητικών δημοσιευμάτων, είναι: «Δεν γνωρίζω αν το ελληνικό
κράτος έχει χαρακτηρίσει κάποια άλλη ημερομηνία της Νεοελληνικής Ιστορίας ως ημέρα «εθνικής μνήμης».
Υπάρχουν οι επίσημες εθνικές εορτές και πολλές άλλες ιστορικές επέτειοι. ….δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος ώστε η
14η Σεπτεμβρίου να εξαρθεί ως ημέρα εθνικής μνήμης… Στη συλλογική, λοιπόν, συνείδηση, από το 1922 μέχρι
σήμερα, η Μικρασιατική Καταστροφή ήταν καταστροφή … που ήλθε ως συνέπεια του ελληνικού μεγαλοϊδεατισμού.
Επήλθε ως συνέπεια ενός αιματηρού πολέμου στον οποίο η Ελλάδα όχι μόνον ήρξατο πρώτη χειρών αδίκων, αλλά
ενεπλάκη σε ένα αδιέξοδο για σκοπούς κατακτητικούς και όχι απελευθερωτικούς....» (Άγγελος Ελεφάντης, «14
Σεπτεμβρίου: Ημέρα εθνικής αμνησίας», εφημ. Τα Νέα, 24 Φεβρουαρίου 2001),
174
«Απομένει να δούμε τι θα γίνει αν ανάλογες εμπνεύσεις επικρατήσουν και αντίπερα του Αιγαίου, αν λ.χ. κάποιοι
Τούρκοι εθνικιστές… ‘θυμηθούν’ κι αυτοί τη ‘’γενοκτονία’’ των τουρκομουσουλμανικών πληθυσμών του Μοριά του
1821…» (Ιός, «Ο καθένας κι η γενοκτονία του», εφημ. Ελευθεροτυπία, 17 Φεβρουαρίου 2001.) Ενδιαφέρον έχει το
γεγονός ότι στο συγκεκριμένο αφιέρωμα ασκείται κριτική στον ΟΗΕ γιατί δημιούργησε ένα τόσο «προβληματικό
νομικό ορισμό του συγκεκριμένου εγκλήματος». Και ενώ θεωρεί τον όρο τόσο ευρύ που «μπορεί να περιλάβει τα
περισσότερα από τα αιματηρά συλλογικά ξεκαθαρίσματα», δεν επιτρέπει την χρήση του από τους Μικρασιάτες, ούτε
και από το ποντιακό τμήμα τους.
175
Οι Στ. Ανεστίδης, Μ. Κουρουπού και Ι. Πετροπούλου, στο ερώτημα για τα αν οι διώξεις εις βάρος των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας συνιστούν γενοκτονία απάντησαν: «Απαντάμε σ’ αυτό το δύσκολο ερώτημα στηριγμένοι στην πείρα μας
ως ιστορικοί-ερευνητές του ΚΜΣ. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής και πιστεύουμε
ότι οι κατά τόπους και κατά περίπτωση διωγμοί, σφαγές, εκτελέσεις και βιαιότητες που διαπράχθηκαν σε συνθήκες
πολέμου και ενίοτε εκτεταμένα, με αποκορύφωμα την περίπτωση των Ποντίων, δεν νομιμοποιούν τη χρήση του όρου
γενοκτονία σε επιστημονικό επίπεδο. Γενοκτονία, λέξη ανύπαρκτη πριν το 1944 σε όλες τις γλώσσες, είναι κατά τα
λεξικά η συστηματική και προγραμματισμένη εξολόθρευση μιας ολόκληρης εθνότητας.» (Αυγή, 18 Φεβρουαρίου,
2001) Το κείμενο αυτό αποτελεί τη βάση που πάνω της χτίστηκε στη συνέχεια μια αντιπροσφυγική αναθεωρητική
παραφιλολογία. Εμφανίζονται να αγνοούν τους όρους, όπως επίσης τα σχετικά διπλωματικά έγγραφα και τις
μαρτυρίες των προσφύγων. Επενδύουν με το κύρος του Κ.Μ.Σ. μια πολιτική μεθόδευση, ακυρώνοντας έτσι
οποιαδήποτε σχέση του Κέντρου με τις προσφυγικές οργανώσεις. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ουδέποτε
απάντησαν στις έντονες αιτιάσεις, κυρίως των σμυρναϊκών οργανώσεων, ούτε και δέχτηκαν να συζητήσουν δημοσίως
την άποψή τους.
176
«Διότι η δημιουργία ομοιογενοποιημένων επικρατειών επέβαλε τη λογική των εθνοκαθάρσεων, η οποία πήρε άλλοτε
βίαιες μορφές, όπως στην περίπτωση των Αρμενίων, άλλοτε τη μορφή της ανταλλαγής πληθυσμών,
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Μετά το 2001: Η επιστροφή του αντιπροσφυγικού ρατσισμού
Μετά το 2001, η παραδοσιακή ελλαδική ερμηνεία και στάση απέναντι στον προσφυγικό χώρο θα
επανέλθει με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Η αμφισβήτηση της γενοκτονίας θα γενικευτεί και θα επιβεβαιωθεί εκ
νέου ότι αποτελεί μέρος της καθεστωτικής ιδεολογίας. Οι επικρατούσες απόψεις και πάλι θα είναι: «οι
Έλληνες διέπραξαν ιμπεριαλισμό στη Σμύρνη» ή ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για το ποιοι έκαψαν τη
Σμύρνη.177 Με την προσέγγιση αυτή, ο Μουσταφά Κεμάλ προβάλλει ως αδιαμφισβήτητος επαναστάτης,
ενώ στους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν επιφυλάσσεται κανένας ρόλος. Η
συγκρότηση των παρακρατικών ομάδων θανάτου από τους Νεότουρκους μετά τους Βαλκανικούς πολέμους
παρουσιάζεται ως «μέτρο ριζοσπαστικοποίησης» και υποβαθμίζονται οι προειλημμένες αποφάσεις για
εθνικές εκκαθαρίσεις, οι οποίες θεωρείται ότι νομιμοποιούνται εξαιτίας της «υπονομευτικής» διαδικασίας
της ελληνοποίησης (hellenization) των Ρωμιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.178 Σημειολογικό
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι την ίδια χρονιά (2001) μια τουρκική οργάνωση με την επωνυμία
«Σύλλογος Αντιπάλων της Γενοκτονίας» με έδρα το Βερολίνο, συγκέντρωσε περισσότερες από έντεκα
χιλιάδες υπογραφές σε κείμενο που απεστάλη στη Βουλή της Τουρκίας, με το οποίο ζητούσαν την
αναγνώριση των γενοκτονιών.179
Στις αναλύσεις που άρχισαν να κυριαρχούν απουσιάζει η κοινωνία, είτε ως μέσο πραγματoποίησης της
εθνικής οντότητας, είτε ως συμμετέχουσα σε σκληρότατες ιστoρικές διεργασίες. Όλα διαδραματίζονται σε
μια σκηνή θεάτρου, όπου αντιπαλεύουν προκατασκευασμένοι εθνικισμοί. Στα κείμενα αυτά:
• Δεν αναφέρονται καθόλου οι επίσημες αποφάσεις που είχαν ήδη ληφθεί από το 1911, από το κόμμα
‘Ενωση και Πρόοδος” που διαχειριζόταν την εξουσία.

όπως ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στη Βουλγαρία. Αλλοτε και τα δύο.» (Αντώνης Λιάκος,
«Από τη μνήμη-εκδίκηση στη μνήμη-κατανόηση», εφημ. Το Βήμα, 11 Μαρτίου 2001.)
177
Χαρακτηριστικοί ήταν οι διάλογοι που ακολούθησαν την προβολή της σειράς «Το Πανόραμα του Αιώνα» στην
κρατική τηλεόραση: «Δεν είναι τόσο αυτονόητο θα έλεγα ότι οι Τούρκοι έκαψαν την Σμύρνη. Υπάρχουν κάποια λογικά
ερωτήματα. Γιατί ας πούμε οι Τούρκοι να κάψουμε μια πόλη η οποία τους ανήκει. Συνήθως καίει αυτός που φεύγει για να
μην τα βρει ο νικητής.» (Γιάννης Γιαννουλόπουλος) «Έτσι λοιπόν όταν εμείς όταν κάναμε απόβαση στη Σμύρνη πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε, έστω και τόσα χρόνια μετά, ότι κάναμε απόβαση σε μια ξένη χώρα. Στην καρδιά μιας ξένης χώρας
στην πραγματικότητα, όχι μόνο αυτό. Ότι υπήρξαμε εκεί αιώνες υπήρξαμε 40% μιας πόλης κοσμοπολίτικης, είχαμε την
πόλη στα χέρια μας κατά κάποιο τρόπο, είχαμε χωράφια, κάναμε βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ήμασταν τα αφεντικά εκεί και τα
αφεντικά δεν αρκέστηκαν απλά να είναι τα αφεντικά και να είναι καλά. Έκαναν και μια απόβαση, έκαναν επεισόδια,
έκαναν καταστροφές, θριαμβευτικές.» (Λένα Διβάνη) στο
http://panorama.ert.gr/ekpompes.asp?subid=819&catid=3218
178
«Η τουρκοποίηση του κράτους, της κοινωνίας και του εδαφικού χώρου αναδεικνύεται σε μοναδική λύση σωτηρίας για
το κράτος. …όσο η τουρκοποίηση της «οθωμανικής εξουσίας νομιμοποιεί την πολιτική του ελληνικού κράτους, άλλο τόσο
και η ελληνοποίηση των Ρωμιών νομιμοποιεί την πολιτική των Νεοτούρκων.» (Α. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία
19οςαι.-1919, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997, σελ. 523 από το: Ευ. Λούβη, κ.ά. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
Γ’ Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009.)
179
«Ο Σύλλογος… απαιτεί από την τουρκική Βουλή την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας που έγινε εις βάρος των
χριστιανικών λαών της χώρας (Αρμένιοι, Ασσύριοι, Πόντιοι-Έλληνες) σαν Έγκλημα ενάντια στην Ανθρωπότητα»
(«Σύλλογος Τούρκων ζητά από την τουρκική Βουλή την αναγνώριση της γενοκτονίας», εφημ. Πόντος, πρωτοσέλιδο,
άνοιξη 2001.)
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Αγνοείται συστηματικά το γεγονός ότι από το 1913 οργανώνονται, όπως έχει αποκαλύψει ο ιστορικός
Τανέρ Ακσάμ, οι μηχανισμοί που θα αναλάβουν δράση κατά των κοινοτήτων που έχουν προγραφεί από
τους εθνικιστές
• Αποκρύπτεται ότι από το 1914 ξεκινούν οι εθνικές εκκαθαρίσεις κατά των Ελλήνων στην Ιωνία και
την Ανατολική Θράκη με βάση οργανωμένο σχέδιο
• Συσκοτίζεται το γεγονός ότι η ιστορική στιγμή συγκροτεί ένα μεταίχμιο, το οποίο σηματοδοτεί τη
μετάβαση από την πολυεθνική προνεωτερική Αυτοκρατορία (που διαλύεται και αποχωρεί από την
Ιστορία) στο έθνος-κράτος.
• Παρουσιάζεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία ως το φυσικό έδαφος της εθνικιστικής Τουρκίας180
• Δεν αναφέρονται οι εναλλακτικές λύσεις που είχε η ελληνική πλευρά την επαύριο του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου, όταν ηττήθηκαν οι Νεότουρκοι εθνικιστές που είχαν ήδη ξεκινήσει τις γενοκτονίες από το
1914.
• Δεν αναγνωρίζονται πολιτικά δικαιώματα σ΄ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του οθωμανικού πληθυσμού που
ήταν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας (Πόντος, Ιωνία, Βιθυνία, Καππαδοκία
κ.ά.)
• Θεωρείται ότι η μόνη φυσική λύση θα ήταν η εκ νέου υπαγωγή τους στην τουρκική διοίκηση.
• Αποκρύπτεται το γεγονός ότι την περίοδο 1914-1923 από τα δύο εκατομμύρια του ελληνικού
πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέζησε το 60% περίπου, δεδομένου ότι οι πρόσφυγες που
καταμετρήθηκαν στην Ελλάδα το 1928 ανέρχονταν σε 1.250.000 άτομα.
• Αντιμετωπίζεται ο Μουσταφά Κεμάλ,, που τα στρατεύματά του συγκροτήθηκαν με βάση τους
παρακρατικούς πυρήνες των Νεότουρκων (Teskilat I Mahsusa), ως ο επαναστάτης και ο
απελευθερωτής της περιοχής.
• Επιχειρείται μια «εξίσωση του αίματος», αφού τα εγκλήματα του διαλυμένου ελληνικού στρατού που
υποχωρούσε συγκρίνονται με την ψυχρή και προαποφασισμένη εξόντωση των Ελλήνων και των
Αρμενίων. Δομικά επαναλαμβάνεται αυτό ακριβώς που κάνουν οι ρατσιστές αντισημίτες, οι οποίοι
δικαιολογούν το Ολοκαύτωμα επικαλούμενοι τη δράση του ισραηλινού στρατού κατά των
Παλαιστινίων.
Στην ίδια ακριβώς γραμμή το ΚΚΕ θα επιβεβαιώσει τις παλαιότερες απόψεις του181 για το ευρύτερο
ιστορικό πλαίσιο, σύμφωνα με τις οποίες τα εδάφη της Ιωνίας είναι «υπερπόντια εδάφη» και η μικρασιατική
•

180

Η θέση αυτή είναι πολύ πιο «πατριωτική» απ’ τις θέσεις του ίδιου του τουρκικού εθνικισμού, ο οποίος δεν θεωρεί το
έθνος-κράτος της Τουρκίας ως συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του πολιτισμού της. Η άποψη των
Τούρκων εθνικιστών ήταν ότι η οθωμανική κληρονομιά έπρεπε να εξοβελιστεί και στη θέση της να αναπτυχθεί ένας
καινούργιος αμιγώς τουρκικός πολιτισμός, που θα συνέδεε την κεντροασιατική καταγωγή με την ευρωπαϊκή προοπτική.
Αυτή η θέση αναπτύχθηκε υποδειγματικά από τον Ziya Gökalp (1876-1924), που θεωρείται ο πατέρας του τουρκικού
εθνικισμού. Για τους Τούρκους εθνικιστές, οι «Αρχές Τουρκισμού» του Ζιγιά Γκιοκάλπ είναι το ιδεολογικό τους
Ευαγγέλιο. Ο Γκιοκάλπ λοιπόν θεωρεί ότι ο οθωμανικός πολιτισμός είναι βαθύτατα επηρρεασμένος και αποτελεί
συνέχεια του «ρωμαίικου». Και ακριβώς γι αυτό το λόγο θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί και να καταστραφεί. [Ziya
Gökalp, Αρχές τουρκισμού (Türkçülügün esaslari),, μετ. Άρης Αμπατζής, εκδ. Κούριερ Εκδοτική, Αθήνα, 2005.]
181
Οι απόψεις του ΚΚΕ συστηματοποιήθηκαν σε μια έκδοση υπό την εποπτεία του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών και
τίτλο: Η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1983. Χαρακτηριστικά κείμενα που
δημοσιεύονται είναι: Δημήτρης Λαζαρίδης, «Ο ρόλος του ιμπεριαλισμού στη Μικρασιατική Καταστροφή», Χρ.
Τζιντζιλώνης, «Η Μικρασιατική Εκστρατεία και οι ευθύνες της ολιγαρχίας και των κομμάτων της.»
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εκστρατεία «ήταν μια υπερπόντια κατακτητική πολεμική επιχείρηση, πριν απ’ όλα του αγγλικού, αλλά και
του γαλλικού και του ιταλικού ιμπεριαλισμού». Το δε κεμαλικό κίνημα παρουσιάζεται ως το μοναδικό
«εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα», ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι υπόλοιποι διαπράττουν ιμπεριαλισμό.182 Καμιά
μνεία δεν γίνεται για τα κινήματα των γηγενών λαών, όπως το αρμενικό, το κουρδικό ή το ποντιακό. Και
όταν μνημονεύουν τα κινήματα αυτά οι ιστορικοί του ΚΚΕ, τα θεωρούν λίγο ή πολύ «ξενοκίνητα»: «Οι
Πόντιοι ξεσηκώνονται με προτροπή της «μητέρας πατρίδας» (της τυχοδιωκτικής ελληνικής αστικής τάξης),
οι Κούρδοι με προτροπή των Άγγλων ενώ οι Αρμένιοι εισβάλλουν στο ανατολικό τμήμα….». Όλα τα άλλα
κινήματα, πλήν του κεμαλικού, είναι «εθνικιστικά».183 Η απόπειρα των Ποντίων να δημιουργήσουν δικό
τους κράτος θεωρείται «καθαρά ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα».184 Η αντιμετώπιση του Μουσταφά Κεμάλ ως
του αδιαμφιβήτητου «επαναστάτη που πέταξε στη θάλασσα τους Έλληνες εισβολείς» θα είναι καθολική σε
όλο το φάσμα της Αριστεράς, ακόμα και της λεγόμενης «πατριωτικής».185
182

Το κείμενο αυτό με τίτλο: «Από τη ‘’Μεγάλη Ιδέα’’ στην απόλυτη τραγωδία» πρωτοδημοσιεύτηκε στην
Κομμουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) το 2000. Αναδημοσιεύτηκε απ’ τον Ριζοσπάστη στις 15 Αυγούστου 2009 στο
ένθετο «7 ημέρες».
183
Νίκου Παπαγεωργάκη, «Πτυχές από τη σφαγή των Ελλήνων του Πόντου» και «Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και η
στάση των Μεγάλων Δυνάμεων», εισήγηση στο «1Ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς 1113/5/07».
184
Για να τεκμηριωθεί ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας αντιπαραβάλλεται ο αριθμός των 600.000 Ποντίων του Πόντου με
το μυθικό των 6 εκατομμυρίων (των άλλων). Ενώ είναι γνωστό ότι εκείνη την εποχή ο συνολικός πληθυσμός στο χώρο
αυτό δεν ξεπερνούσε τα δύο εκατομμύρια. (Αναστάσης Γκίκας, Οι Έλληνες στη διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού
στην ΕΣΣΔ, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2007, σελ. 83) Το ειρωνικό είναι ότι η χρήση αυτών των αριθμών και η
επίκληση του δικαίου της κατασκευασμένης πληθυσμιακής υπεροχής, γίνεται από αυτούς που συμφωνούν απολύτως με
την κατάργηση των εκλογών, τη βίαιη καταστολή της αντιπολίτευσης στην ΕΣΣΔ από την εποχή της Κροστάνδης και
του Μάχνο, αποδέχονται την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης των ηγεσιών στην ΕΣΣΔ και δοξάζουν τις
εξουσιαστικές πολιτικές που άσκησε μια απονομιμοποιημένη ηγεσία με την κολεκτιβοποίηση του 1928, την εξόντωση
κάθε αντιπολιτευτικής φωνής στο εσωτερικό της μπολσεβικικής τάσης και στην εξόντωση των εθνικών μειονοτήτων.
185
Ο Στάθης Σ. της «Ε» θα κατακρίνει την Μ. Ρεπούση γιατί χρησιμοποίησε τον όρο «εθνικιστικό κίνημα» για να
χαρακτηρίσει το κεμαλικό. Θα γράψει: «Ο Κεμάλ ηγήθηκε του τουρκικού εθνικού κινήματος, μάλιστα
απελευθερωτικού –ουδενός εθνικιστικού κινηματος ηγήθηκε» (Στάθης Σ., «Ο ναυτίλος», εφημ. Ελευθεροτυπία, 22
Μαϊου 2007.) Την ίδια άποψη διατύπωσε και ο Μίκης Θεοδωράκης στην επιστολή του για την Δραγώνα: «Άλλωστε η
βασική εξωτερική μας πολιτική ως τώρα υπήρξε και είναι αμυντική με εξαίρεση την τυχοδιωκτική εκστρατεία στην
Τουρκία, που μας κόστισε τόσο ακριβά…..» Θέση για την οποία υπήρξαν διαμαρτυρίες από προσφυγικής πλευράς.
[«Ανοιχτή (καί κατ ιδίαν) επιστολή πρός τον Μίκη Θεοδωράκη» http://vripolidis.blogspot.com/2010/01/blogpost_16.html (22-2-2010)] Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη που υποβαθμίζει τον «κεμαλισμό» και δαιμονοποιεί το
«νέο-οθωμανισμό»: «Και, επιτέλους, πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιό μας, και προπαντός από την αντίληψή μας, η
άποψη ότι ο εχθρός του ελληνισμού και των Ποντίων είναι ο «κεμαλισμός» και μόνο, διότι τότε πέφτουμε στην παγίδα
του τουρκισμού, ο οποίος, ήδη από την εποχή του Οζάλ, έχει προσλάβει «ισλαμοκεμαλικά» και νεο-οθωμανικά
χαρακτηριστικά…..» Η προσέγγιση αυτό προέρχεται από μια άλλη εκτίμηση για το ρόλο του ποντιακού κινήματος:
«Και, βέβαια, κάθε στρατηγική, η οποία υποβαθμίζει την πρωταρχικότητα της γενοκτονίας και αναβαθμίζει απλώς την
νοσταλγία για τις «χαμένες πατρίδες» κινδυνεύει να μεταβληθεί σε όπλο του τουρκικού νεο-οθωμανισμού. (Γ.
Καραμπελιάς, «Ο Πόντος, η γενοκτονία και το ελληνικό δίλημμα», περ. Άρδην, τεύχ. 75, 2009) ) Επιπλέον, στο
πλαίσιο των φοβιών που προκαλεί στην «πατριωτική Αριστερά» ο «νεοοθωμανισμός», η νοσταλγία των προσφύγων
του ‘22 για τις πατρίδες τους ενοχοποιείται ως ιδεολογικό επιχείρημα για τη «δορυφοροποίηση στον ανερχόμενο νεοοθωμανισμό» (Γ. Καραμπελιάς, «H αναπόφευκτη πτώχευση ενός μοντέλου», περ. Άρδην, τεύχ. 79, Μάρτιος-Απρίλιος
2010).
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Όμως παραδόξως ως ένα βαθμό το ΚΚΕ, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Αριστερά θα αναγνωρίσει
ουσιαστικά τη «γενοκτονία των Ποντίων» και θα τη μνημονεύει στην εφημερίδα του.186 Έστω και αν αυτή
η αναγνώριση μπαίνει στην προκρούστεια ιδεολογική κλίνη των παραδοσιακών αντιλήψεων.
Την ίδια εποχή θα υπάρξουν επίσης αντιπροσφυγικές παρεμβάσεις εξαιρετικά έντονες, με αριστερή
μορφή και φρασεολογία, όπως αυτές του Γ. Νακρατζά ή της «Αντιεθνικιστικής Κίνησης», που μάλλον θα
έπρεπε να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία, εφόσον μοιάζουν πάρα πολύ ή επηρεάζονται, πιθανόν ερήμην τους,
απ’ τις τουρκικές εθνικιστικές ερμηνείες. 187 Το Νοέμβριο του 2009 ανακαλύφθηκε ότι ο τουρκικός στρατός
διατηρούσε προπαγανδιστικό ιστότοπο για να προβάλει «τα εγκλήματα των Ελλήνων στον Πόντο».188 Η
επιχειρηματολογία του Νακρατζά είναι πανομοιότυπη με αυτή που διατυπώνεται σε τουρκικά ακροδεξιά
ιστολόγια και προέρχεται από την επίσημη και παρακρατική τουρκική παραγωγή για το ποντιακό ζήτημα,
όπως π.χ. από το βιβλίο Pontos Meselesi.189 Οι θέσεις του Νακρατζά, εξ αιτίας της χρησιμοποιήσης αντιεθνικιστικής φρασεολογίας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και αναδημοσιεύονται εύκολα σε αντιεξουσιαστικούς
ιστότοπους.190

186

«Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων», εφημ. Ριζοσπάστης, 17 Μαϊου 2001. Η διοργάνωση του «1ο
Επιστημονικού Συνεδρίου» στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, στις 11-13 Μαΐου 2007 με θέμα «Η Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού και η διαχρονική εξέλιξη του ζητήματος» από Πόντιους οργανωμένους στο ΚΚΕ επιβεβαίωσε
οριστικά την αναγνώριση. (http://users.ima.sch.gr/aetos1963/pontos.htm)
187
Eίναι κλασικό το σχήμα που υπάρχει τόσο στα τουρκικά εθνικιστικά κείμενα όσο και σ’ αυτά του Νακρατζά, που
άρχισαν να εμφανίζονται δημοσίως από το 2004. Υποστηρίζεται ότι δεν έχει γίνει καμιά γενοκτονία, ούτε Ελλήνων,
ούτε Αρμενίων. Ότι τα περί γενοκτονίας των Ποντίων είναι μυθεύματα κάποιων «φανατικών εθνικιστών
νεοποντιστών», που εκ του μηδενός εφευρίσκουν ζητήματα και δημιουργούν προβλήματα. Και ότι αντιθέτως
γενοκτονία διέπραξαν οι Πόντιοι κατά των Τούρκων. Σε κείμενό του, που φέρει τον τίτλο: «Ο θόρυβος σχετικά με τη
γενοκτονία των Ποντίων» γράφει: «Τα τελευταία χρόνια ακούγονται εκκωφαντικοί θόρυβοι αναφορικά με την
υποτιθέμενη Γενοκτονία που υπέστησαν το 1922 οι Έλληνες της Ιωνίας και του Πόντου από τους Τούρκους…… Όσον
αφορά την Γενοκτονία των Ποντίων ο εκκωφαντικός αυτός θόρυβος εξακολουθεί να συνεχίζεται προερχόμενος από εκείνη
την μερίδα των Ποντίων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους αποτελούνται από άκρως εθνικιστικά στοιχεία και οι οποίοι σε
ένα σημαντικό ποσοστό είναι επαγγελματίες πατριώτες… Παρόμοια εγκλήματα Γενοκτονίας που διέπραξαν οι Έλληνες
αντάρτες στον Πόντο, αφορούσαν κυρίως στην Σάντα και στην Πάφρα….». Αντίστοιχες απόψεις μ’ αυτές του
Νακρατζά και της «Αντιεθνικιστικής Κίνησης» υπάρχουν αναρτημένες σ’ ένα εθνικιστικό βουλγαρικό ιστολόγιο, το
Bulgarmak, που σχετίζεται άμεσα όπως είναι ευκόλως ορατό με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.
188
Ο τουρκικός στρατός στο πλαίσιο της παρακρατικής οργάνωσης «Εργκενεκόν», που οργάνωνε πραξικόπημα, είχε
θέσει σε λειτουργία και διαχειριζόταν περίπου 42 ιστότοπους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ψυχολογικού πολέμου με
ειδικές αναφορές στα... «εγκλήματα» των Ελλήνων εις βάρος των Τούρκων στην Κύπρο, στη Μικρά Ασία και στον
Πόντο! Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ιστότοπος www.pontuslu.com, με απόψεις βασισμένες στις κλασικές
τουρκικές εθνικιστικές θέσεις για το ποντιακό, αντίστοιχες των οποίων είναι αυτές του Νακρατζά και της
«Αντιεθνικιστικής Κίνησης». Η είδηση αυτή δημοσιεύτηκε αρχικά στις 5 Νοεμβρίου στην τουρκική εφημερίδα
Ζαμάν. (Νίκος Μελέτης, «Ηλεκτρονικός πόλεμος κατά της Ελλάδας από τον τουρκικό στρατό», εφημ. Έθνος, 28
Νοεμβρίου 2009)
189
Αναλυτικά η τουρκική οπτική και προπαγάνδα παρουσιάζεται στο: Θεόδωρος Ε. Παυλίδης, Το Ποντιακό από τη
Σκοπιά των Τούρκων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2009
190
Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκει το: «Ο θόρυβος σχετικά με τη γενοκτονία των Ποντίων»,
[http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=247586 (22-2-2010)] Ενδιαφέρον έχει η συζήτηση που
ακολουθεί καθώς και η αντίδραση κάποιων σχολιαστών, όπως:
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Οι παρεμβάσεις του Νακρατζά θα αποκτήσουν ακροατήριο και οι απόψεις του θα αρχίσουν να
διαδίδονται σε χώρους που είτε δεν έχουν πρόσβαση σε αντικειμενικές πληροφορίες ή αρχίζουν να
ενοχλούνται από τις ακρότητες και τον εθνικιστικό λόγο που κυριάρχησε για μια περίοδο σε ορισμένες,
κυρίως ποντιακές, οργανώσεις. Έτσι αναπαράγεται το ιδεολογικό σχήμα που αμφισβητεί τα ιστορικά
γεγονότα και αναφέρεται σε μια «υποτιθέμενη γενοκτονία», ή οποία αποτελεί μέρος μιας «νεοποντιστικής
πολιτικής ιδεολογίας». Απ’ αυτή τη «σχολή σκέψης», οι ποντιακοί σύλλογοι δεν αντιμετωπίζονται ως δημοκρατικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά ως «θεσμικό παρακράτος». Το ρεύμα αυτό
αιτιολογεί την πολιτική που ακολούθησε ο τουρκικός εθνικισμός και δικαιολογεί ακόμα και πράξεις
δολοφονιών, όπως αυτή του δημοσιογράφου Νίκου Καπετανίδη, που συνέβη το 1921, χαρακτηρίζοντάς τον
ως «πιθανόν κατάσκοπο του ελληνικού κράτους στην Τραπεζούντα…».191 Το κείμενο αυτό αναρτήθηκε από
τον Νακρατζά στην ιστοσελίδα της «Αντιεθνικιστικής Κίνησης» και απεστάλη ηλεκτρονικά σε χιλιάδες
αποδέκτες.192
Η αντιπροσφυγική φιλολογία θα γενικευτεί με την οργανωμένη πλέον αμφισβήτηση της γενοκτονίας.
Θα εκδοθούν βιβλία που θα ενοχοποιούν πολιτικά και ιδεολογικά το κίνημα για την αναγνώριση της
γενοκτονίας, τοποθετώντας το στο χώρο του εθνικισμού και της Δεξιάς. Αποκρύπτοντας παράλληλα το
γεγονός ότι οι δυνάμεις που οδήγησαν τον ποντιακό χώρο στη ριζοσπαστικοποίηση προέρχονταν εξ
ολοκλήρου από την Αριστερά καθώς και ότι το αίτημα για αναγνώριση της γενοκτονίας συνάντησε στην
αρχή την αντίθεση της τότε Δεξιάς, η οποία προσπαθούσε να αποτρέψει το γεγονός της αναγνώρισης. Θα
προβάλλονται τα υπαρκτά προβλήματα που κληροδότησε στο προσφυγικό κίνημα μια υπερβολική και
αναποτελεσματική διαχείριση του ιστορικού παρελθόντος, όπως αυτό συνέβη με την υπερεκτίμηση των
πληθυσμιακών μεγεθών, καθώς και του αριθμού των θυμάτων. Όμως, ενώ το γεγονός αυτό της μεγέθυνσης
των πληθυσμών και των απωλειών συναντιέται σε όλες τις ομάδες που έχουν υποστεί διώξεις και γενοκτονία,
από τους Αρμένιους μέχρι τους Εβραίους, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς το προβάλλουν ως αποκλειστική
επιλογή των Ποντίων και το αναδεικνύουν σε πρωτεύον γεγονός. Το σημαντικότερο όμως, από
μεθοδολογικής πλευράς, είναι ότι το ιστορικό υλικό χρησιμοποιείται με βάση την εξυπηρέτηση του
προαποφασισμένου συμπεράσματος και οι «ενοχλητικές πηγές» που δεν το εξυπηρετούν
παρακάμπτονται.193

«Τώρα βλέπω να υπάρχει ένα πρόβλημα, αφού βασική αρχή των ίντι είναι να κόβουν τα ρατσιστικά άρθρα. Φαίνεται ότι εάν
πεις ότι είσαι "αντιεθνικιστής" φτάνει. Δεν έχει σημασία το τι ακολουθεί. Ακόμα κι ας καλείς τους αγγλοσάξονες να σου
φέρουν στο πιάτο κάποια κομμένα κεφάλια εθνικιστών αμπορίτζιναλς!»
191
Όμηρος Ταχματζίδης, «Οι μπολσεβίκοι και ο Πόντος. Ποιους ενοχλεί ακόμα η Οκτωβριανή Επανάσταση», εφημ.
Εργατική Αλληλεγγύη, νο. 821, 18 Ιουνίου 2008. Έμμεση απάντηση στο άρθρο του Ταχματζίδη θα δώσει ο Στ.
Θεοδωρίδης σε κείμενό του που ιδεολογικά βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα του Ταχματζίδη, όσον αφορά την
υπεράσπιση των ποντιακών προβληματισμών (Στέργιος Π. Θεοδωρίδης, εφημ. Εργατική Αλληλεγγύη, ό.π.)
192
Στο Εισαγωγικό Κείμενο του με το οποίο συνόδευε το κείμενο του Ταχματζίδη, ο Νακρατζάς γράφει: «Αλλά και επί της
ουσίας το θέμα (σ.τ.σ. της γενοκτονίας) αποτελεί πνευματικό προϊόν των λεγόμενων νεοποντιστών, δηλαδή ενός
σκληροπυρηνικού ελληνόφρονος ακροδεξιού αναθεωρητικού ρεύματος που έθεσε θέμα “γενοκτονίας” Ποντίων εντελώς
ξεκάρφωτα και αντιεπιστημονικά (καθώς είναι γνωστή πια η διάκριση στο διεθνές δίκαιο ανάμεσα σε οργανωμένη
επιχείρηση για εξόντωση μέχρις ενός ενός λαού, δηλαδή περίπτωση Άουσβιτς, και σε εθνοκάθαρση με στόχο την
απομάκρυνση, την εκκένωση εδαφών, την εκδίκηση, αλλά δίχως δόλο α’ βαθμού για φυσική εξόντωση μέχρις ενός.»
193
Παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι το: Τάσος Κωστόπουλος, Πόλεμος και εθνοκάθαρση, «Παράρτημα
Γ’», εκδ. Βιβλιόραμα, 2007, Αθήνα. Στο βιβλίο αυτό ασκείται επίσης κριτική στον ΟΗΕ, για την ελαστική
διατύπωση του διεθνούς νομικού όρου για το έγκλημα της «Γενοκτονίας».
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Ο νέος «αυτοχθονισμός»
Ουσιαστικά μετά το 2001 διαμορφώθηκαν δύο διαφορετικά συστήματα ερμηνείας, χωρίς καμιά
δυνατότητα επικοινωνίας των φορέων τους. Η βιαιότητα της απόρριψης των προσφυγικών απόψεων
ανέδειξε τη διαιώνιση της αντίθεσης των «αυτοχθόνων» με τους «πρόσφυγες» και την ανθεκτικότητα των
ερμηνειών που διαμορφώθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τόσο από τους φορείς του κράτους όσο
και της παραδοσιακής Αριστεράς. Η τάση αυτή θα είναι ιδιαιτέρως έντονη στο χώρο της νεοελληνικής
ιστοριογραφίας.194 Ζητήματα όπως η πολιτική του τουρκικού εθνικισμού στην Ανατολή και οι γενοκτονίες
των χριστιανικών λαών, καθώς και οι σταλινικές διώξεις δεν θα απασχολήσουν ούτε κατ’ ελάχιστον τους
κυρίαρχους ελλαδικούς ιστοριογραφικούς προσανατολισμούς. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι διεπράχθη
γενοκτονία κατά των ελληνικών πληθυσμών στην Ανατολή από τον καθ’ ύλιν αρμόδιο διεθνή ακαδημαϊκό
οργανισμό, τον I.A.G.S., ή η παραδοχή του ιστορικού αυτού γεγονότος από σημαντικούς Τούρκους
ιστορικούς, ελάχιστα άλλαξε τα παραδοσιακά αρνητικά στερεότυπα της ιστοριογραφίας μας.195
H τάση αυτή, που έθετε εκτός ελλαδικού ενδιαφέροντος την προσφυγική εμπειρία, παραμένει έως
σήμερα ισχυρή. Με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο θα επιβεβαιώνεται η αντίθεση των «αυτοχθόνων» με
τους «πρόσφυγες» και θα επιδεικνύεται μια υπεροπτική στάση απέναντι στις προσφυγικές ερμηνείες. Θα
παρατηρήσουμε ότι στο χώρο της ιστορικής έρευνας εξοβελίστηκαν «ενοχλητικές στιγμές» που συνδέονται

Χαρακτηριστικό του τρόπου που προσεγγίζει τα γεγονότα εκείνης της εποχής ο Κωστόπουλος, είναι το αφιέρωμα που
του έγινε στη τουρκική κεντροδεξιά και αρκετά εθνικιστική εφημερίδα Sabah, όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του
και οι απόψεις του. Σύμφωνα μ’ αυτές, στην Ανατολή τα μόνα σοβαρά εγκλήματα τα έκανε ο ελληνικός στρατός
μετά την ήττα του τον Αύγουστο του ‘22. Ο Κωστόπουλος δήλωσε -διά του δημοσιογράφου που παρουσίασε το έργο
του- ότι δεν έγινε καμιά γενοκτονία στον Πόντο. (Stelyo Berberakis, “Pontus'ta soykırım yok ama çok kan
döküldü”, εφημ. Sabah, 31 Δεκεμβρίου 2008)
194
Σε συμβολικό επίπεδο, χαρακτηριστική θα είναι η αδιάφορη αντιμετώπιση του Les Grecs pontiques. Diaspora,
identite, territories, σε επιμέλεια Michel Bruneau, εκδ. CNRS, Παρίσι, 1998. Η έκδοσή του στα ελληνικά θα γίνει
από έναν μικρό, περιφερειακό εκδοτικό οίκο. Αντίστοιχη αδιαφορία θα υπάρξει και για το διεθνές επιστημονικό
συμπόσιο που διοργανώθηκε στην Αθήνα με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων (Μάιος 2009), όπου
συμμετείχαν επιστήμονες όπως ο σημαντικός Τούρκος ιστορικός Taner Aksam, καθηγητής ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο Clark της Μασαχουσέτης, με θέμα “The Germans Foreign Office Archives on the Armenian and
Greek Genocides», ο Roger Smith ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών και πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη μελέτη των Γενοκτονιών (IAGS) με θέμα “The Concept of Genocide : origin,
meaning, related concepts, denial” και ο George Shirinian, διευθυντής του Zoryan Intitute στο Τορόντο του
Καναδά με θέμα: “Ottoman Documents and Expulsion of Greeks from Asia Minor in 1913-1914”
195
H παραγνώριση της ιστορίας των Eλλήνων της Mικράς Aσίας δεν είχε περάσει απαρατήρητη από σημαντικούς
ξένους ελληνιστές. O ιστορικός Richard Clogg, καθηγητής στην Oξφόρδη, διαπιστώνει: «...τάση παραμέλησης της
ιστορίας έχει υπάρξει και σε σχέση με την ιστορία της ελληνικής Aνατολής. Yπήρχαν πολύ μεγάλοι ελληνικοί
πληθυσμοί εκτός των περιοχών που απαρτίζουν σήμερα το ελληνικό κράτος, στα Bαλκάνια, στην
Kωνσταντινούπολη, στη Mικρά Aσία και ειδικά στις δυτικές ακτές, στα παράλια της Θάλασσας του Mαρμαρά και
στη Mαύρη Θάλασσα, στην Kαππαδοκία και στον Πόντο... Aυτός ο κόσμος με είχε συνεπάρει ήδη από το καλοκαίρι
του 1960, όταν είχα μείνει για δύο μήνες στην Tραπεζούντα του Πόντου... Eκεί, τα τεκμήρια της ελληνικής
παρουσίας, που είχε σβήσει μόλις 40 χρόνια πιο πριν, ήταν αναρίθμητα... Eνας ολόκληρος ελληνικός κόσμος είχε
χαθεί μόλις πρόσφατα. Yπήρξε κάτι που με συνεπήρε από τότε, ειδικά επειδή μέχρι τότε δεν είχα ακούσει τίποτε γι’
αυτόν τον κόσμο». (Richard Clogg, «Η Ελληνική Διασπορά: Μια εισαγωγή», στο Άτλας της Ελληνικής
Διασποράς, τόμ. 1, εκδ. Αλέξανδρος, Αθήνα, 2001, σελ. 35-45)
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με εκείνη την προσφυγιά, όπως π.χ. η προσφυγική εμπειρία από το λοιμοκαθαρτήριο της
Μακρονήσου.196 Ακόμα και ο πολιτικός χώρος που διαμορφώθηκε σε σύγκρουση με το σταλινισμό, φάνηκε
να έχει αναπτύξει τέτοιες προκαταλήψεις ώστε να αρνείται στους Πόντιους τη συνεργασία για ζητήματα
ιστορικής μνήμης που σχετίζονται με τις σταλινικές διώξεις.197 Η αντίδραση σε αριστερά ποντιακά έντυπα
είναι ενδεικτική της απόστασης που διαμορφώνεται πλέον με το νέο «αυτοχθονισμό»: «…εμφανίζονται
κάποιοι δημοσιογράφοι, σε μεγάλες αριστερές, δεξιές και κεντρώες εφημερίδες που ρίχνουν ομοβροντίες κατά
του αγώνα των Ποντίων, προσπαθώντας να τον σπιλώσουν και να αποδείξουν ότι οι ανιστόρητοι Πόντιοι
κινούνται από ταπεινά ελατήρια… Μεγάλη βλασφημία στη μνήμη χιλιάδων νεκρών μας, μεγάλη βλασφημία
σε βάρος ανθρώπων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται, με όλη την αγνότητά τους… »198
Στην ουσία, δεν επιτράπηκε στους πρόσφυγες να επαναδιαπραγματευτούν την συλλογική ιστορική
αφήγηση στο κοινό έθνος-κράτος, ώστε να συμμετάσχουν και αυτοί στο εθνικό αφήγημα. Αυτή η άρνηση είχε
ορισμένα ανελαστικά χαρακτηριστικά και πήρε ιδιαίτερα έντονες μορφές, οι οποίες δε συνάδουν με τον τρόπο
διαμόρφωσης της συλλογικής εικόνας. Είναι γνωστό ότι στην περίπτωση της ελληνικής εθνικής ιστορίας έχει
υπάρξει έως τώρα μια σύνθεση και αρκετοί συμβιβασμοί οι οποίοι «επιτρέπουν σε όλες τις τοπικές κοινότητες… να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους».199 Εξαιρετικά διατυπώθηκε αυτή η στάση, με αφορμή την εμφάνιση ενός Δεξιού αναθεωρητισμού που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση των υπαιτίων της Μικρασιατικής
Καταστροφής με την αναψηλάφιση της Δίκης των Έξ: «…ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη σύγκρουση
Ελλαδιτών και προσφύγων, μια σύγκρουση που έχει καθορίσει την προσφυγική μνήμη, καθώς και το αίσθημα
αποκλεισμού της προσφυγικής μνήμης από την επίσημη ιστορία.»200

196

Καμιά αναφορά δε θα συναντήσουμε στο γεγονός ότι η Μακρόνησος υπήρξε τόπος καραντίνας για χιλιάδες Πόντιους
πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους και θάφτηκαν στο νησί. Ενδεικτικά: «Ιστορικό τοπίο και
ιστορική μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Αίθουσα τελετών Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 6-7 Μαρτίου 1998». Τα κόκαλα που θα βρουν στο νησί οι Μακρονησιώτες του Εμφυλίου, θα
ερμηνευτούν ως προερχόμενα από «Τούρκους αιχμαλώτους των Βαλκανικών πολέμων». Παρότι υπήρχαν στο
Ριζοσπάστη της εποχής σημαντικές μαρτυρίες και ο ίδιος ο Γιάννης Ρίτσος είχε αποτυπώσει εξαιρετικά την προσφυγική
τραγωδία στο «Πέτρινος χρόνος-Τα Μακρονησιώτικα»: “..Κι η Παναγιά του Πόντου φλωροκαπνισμένη απ’ το
σούρουπο/ να σεργιανάει ξυπόλυτη στην αμμουδιά /συγυρίζοντας τα σπίτια των μικρών ψαριών /καρφώνοντας μ’ ένα
θαλασσινό σταυρό τη φεγγαρίσια της πλεξούδα..”
197
Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω αναφορά: «…. ο χώρος της Αριστεράς που προήλθε από τη ρήξη με το σταλινισμό,
φαινόταν να έχει αδρανοποιήσει πλήρως τα αντανακλαστικά του. Φαινόταν να αδιαφορεί για μια σημαντική σελίδα της
νεοελληνικής ιστορίας -αλλά και την ιστορία της Αριστεράς- που σχετίζεται με τη σταλινική παραμόρφωση…..
Φανταστείτε ότι κάποιοι φίλοι είχαν προσπαθήσει να κινητοποιήσουν το, σοβαρό κατά τα άλλα, ερευνητικό κέντρο υπό
την επωνυμία Ινστιτούτο “Νίκος Πουλατζάς” να πραγματοποιήσει τον Ιούνιο που μας πέρασε μια επιστημονική
συνάντηση με θέμα “Σταλινισμός και Μειονότητες”, μ΄ αφορμή την ανακήρυξη εδώ και πολλά χρόνια, από το 4ο
Παγκόσμιο Συνέδριο του Ποντιακού Ελληνισμού, της 13ης Ιουνίου ως ¨Ημέρας Μνήμης για τις σταλινικές διώξεις”.
Δυστυχώς η αδρανοποίηση των αντανακλαστικών του Ινστιτούτου, μαζί μάλλον με την ατολμία και το παραδοσιακό “δε
βαριέσαι” των υπευθύνων, οδήγησε στην περιφρόνηση της πρότασης και στην πλήρη απογοήτευση κάποιων καλών
φίλων (και δικών μας και του ΣΥΝ), που ακόμα ήλπιζαν ότι υπάρχουν ίχνη ευαισθησίας.» [«Μπράβο στην “Αυγή”,
επιτέλους και κάτι για το σταλινισμό!!!, http://pontosandaristera.wordpress.com/2009/12/25/25-12-2009/
(προσβ. 22-11-2011)]
198
«Η υποτίμηση του αγώνα των Ποντίων», περ. Ποντιακά, τεύχ. 2, Δεκέμβριος 2007, σελ. 3.
199
Χριστίνα Κουλούρη, «Η
« Δίκη των Εξι και ο Κολοκοτρώνης», εφημ. Το Βήμα, 14 Φεβρουαρίου 2010.
200
Χριστίνα Κουλούρη, ό.π.
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Eν κατακλείδι
Μόλις αναλύσεις καλύτερα τη νεοελληνική ιδεολογική συγκρότηση, εμφανίζεται η κυρίαρχη ιδεολογική
κατασκευή, που υποβαθμίζει την ιστορική σημασία του ελληνισμού της Ανατολής, που ερμηνεύει με λάθος
τρόπο τα ιστορικά γεγονότα, που αμφισβητεί τις γενοκτονίες των χριστιανικών κοινοτήτων από τους
Τούρκους εθνικιστές κατά την εποχή της διάλυσης της πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η
αντιπροσφυγική κληρονομιά της ελληνικής πολιτικής ζωής από το 1922 δεν εξαλείφθηκε. Απλώς
μεταλλάχθηκε και πήρε άλλες μορφές εξίσου επώδυνες.
Μπορεί να έχει ξεχαστεί ότι ένα μεγάλο μέρος της ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας εκφραζόταν κατά το
Μεσοπόλεμο με την απαίτηση του φιλομοναρχικού εκδότη του «Πρωινού Τύπου» Νίκου Κρανιωτάκη το
1933, που επιζητούσε να επιβληθεί στους πρόσφυγες να φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια για να τους
διακρίνουν και να τους αποφεύγουν οι «καθαρόαιμοι Ελληνες».
Μπορεί σήμερα η αντιπάθεια προς τους πρόσφυγες να μην εκφράζεται όπως συνέβη το 1935 με την
πυρπόληση του προσφυγικού οικισμού στο Βόλο από τις παρακρατικές συμμορίες, όταν, όπως γράφει ο
Σπύρος Λιναρδάτος:«Αντιβενιζελικοί μπράβοι βάζουν φωτιά στα προσφυγικά παραπήγματα και γίνεται
στάχτη μαζί με την περιουσία των προσφύγων κι ένας νεαρός πρόσφυγας που δεν πρόλαβε να φύγει…».
Σήμερα το αντιπροσφυγικό συναίσθημα εκφράζεται με άλλο τρόπο. Με την υποτίμηση και
περιφρόνηση της απόπειρας των προσφυγικών οργανώσεων να ενσωματώσουν στο εθνικό ιστορικό αφήγημα
και τη δική τους ιδιαίτερη εμπειρία. Η βιαιότητα της απόρριψης των προσφυγικών απόψεων ανέδειξε τη
διαιώνιση της αντίθεσης των «αυτοχθόνων» με τους «πρόσφυγες» και την ανθεκτικότητα των ερμηνειών
που διαμορφώθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τόσο από τους φορείς του κράτους όσο και της
Αριστεράς. Η τάση αυτή θα είναι ιδιαιτέρως έντονη στο χώρο της νεοελληνικής ιστοριογραφίας. Ζητήματα
όπως η πολιτική του τουρκικού εθνικισμού στην Ανατολή και οι γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, καθώς
και οι σταλινικές διώξεις, που έγιναν λίγο αργότερα στη Σοβιετική Ενωση, δεν θα απασχολήσουν ούτε κατ’
ελάχιστον τους κυρίαρχους ελλαδικούς ιστοριογραφικούς προσανατολισμούς. Παράλληλα, συναντούμε την
εμφάνιση ενός Δεξιού αναθεωρητισμού που επιτυχημένα επιχείρησε την αποκατάσταση των υπαιτίων της
Μικρασιατικής Καταστροφής με την αναψηλάφηση της Δίκης των Εξ.
Η αναγνώριση του γεγονότος ότι διεπράχθη γενοκτονία κατά των ελληνικών πληθυσμών στην
Ανατολή από τον καθ’ ύλην αρμόδιο διεθνή ακαδημαϊκό οργανισμό, τον International Association of
Genocide Scholars – IAGS, ή η παραδοχή του ιστορικού αυτού γεγονότος από σημαντικούς Τούρκους
ιστορικούς, ελάχιστα άλλαξε τα παραδοσιακά αρνητικά στερεότυπα της ιστοριογραφίας μας.
Με τον ίδιο τρόπο θα παραγνωριστούν υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτό της προσφυγιάς
κατά τη δεκαετία του ’90 των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων από την πρώην Σοβιετική Ενωση.
Προσφύγων, υποκείμενων στις πρόνοιες της Συνθήκης της Λωζάννης, αλλά περιφρονημένων και
αγνοημένων τόσο από το κράτος, όσο και από τις ποικίλες «αντιρατσιστικές» οργανώσεις, αλλά και από
την Αριστερά, η οποία μετέτρεψε σε ιδεολογικό δόγμα την κυνική εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής
Ενωσης της περιόδου 1919-1922 και ελάχιστα ξεπέρασε τις φιλοσταλινικές της καθηλώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Μάκης Λυκούδης:
Λυκούδης Εάν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω σχετικά με αυτά που είπαμε για τη
γενοκτονία το εξής: Πριν μερικά χρόνια, με τον κ. Σαπουντζάκη, κάναμε μία έρευνα στα μαθητολόγια του
1ου Δημοτικού Σχολείου που αρχίζουν από το 1924. Εκεί καταγράφονται φυσικά κάποια στοιχεία και
πέραν από το ονοματεπώνυμο και τον τόπο προέλευσης (που είναι 120 πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, από
όπου προέρχονται αυτοί που έχτισαν την πόλη), υπάρχει και το στοιχείο "επάγγελμα πατρός".
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Εκεί, σε ένα ποσοστό 38% βρήκαμε τη λέξη "ορφανός" ή "ορφανή". Έτσι, μέσα από αυτό το στοιχείο, σε
μία εποχή που κανείς δεν είχε πρόθεση να αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα της γενοκτονίας, φαίνεται με αυτή
την απλή καταγραφή, πόσο ήταν το μέγεθος της γενοκτονίας.
Τα επόμενα χρόνια πάμε σε μια θνησιμότητα 5%, που σημαίνει ότι το 33% των πατεράδων και κατ’
επέκταση των ανδρών έμειναν εκεί, κάτω από τις γνωστές συνθήκες. Θα σας δώσω την έκδοση.
Απόστολος Τουβασακίδης (από τον Σύνδεσμο Μακεδόνων)
Θέλω να ρωτήσω το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής κλπ, είναι συνδεδεμένο με την Ανατολική
Θράκη. Η Θράκη, όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή και έπρεπε να πληρώσει το Ελληνικό κράτος,
χιλιάδες δραχμές χρυσές, δεν υπήρχαν λεφτά. Ο Βενιζέλος, στη συμφωνία της Λωζάνης, επειδή μελετώ τις
ιστορίες, πέντε ιστορίες, εκδοτικής Αθηνών (Ιστορία του Ελληνικού έθνους) και ζήτησε και ο ίδιος ο
Βενιζέλος, με τον Ισμέτ Πασά, που ήταν ο διαπραγματευτής μέχρι το '14-'16 και πλήρωσε η Ανατολική
Θράκη, διότι δεν είχε να δώσει ο ελληνισμός, το κράτος, χρήματα χρυσά και εδόθη η Ανατολική Θράκη, που
είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με την Μ. Ασία. Προσέξτε, είναι και η τουρκική Θράκη και η ελληνική Θράκη
και η βόρεια Θράκη. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τα οποία τα μελετώ με ιστορικά ντοκουμέντα. Και
εκεί και ο Κορδάτος ο Γιάννης και ο Κόκκινος και τόσα ιστορικά τεκμήρια, τα οποία συγκλίνουν.
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είπατε ότι πιθανόν το Μικρασιατικό το συνδυάζουν με το Βιετνάμ,
Βορ. Κορέα κλπ. Η βόρειος Κορέα υπάρχει. Η νότια Κορέα υπάρχει, το νότιο Βιετνάμ υπάρχει, το βόρειο
Βιετνάμ υπάρχει. Δεν υπάρχει Μικρά Ασία. Δεν υπάρχει Ανατολική Θράκη (ανατολική Θράκη υπάρχει,
αλλά είναι κόκκινη). Λοιπόν θα ήθελα πολλά να σας πω.
Β. Αγτζίδης:
Αγτζίδης Απλά, αυτό που λέτε για τις αποζημιώσεις προς το τουρκικό κράτος, δεν είναι όλη η ανατολική
Θράκη, είναι κάποια χωριά στα δυτικά της Ανδριανούπολης. Η ανατολική Θράκη είναι μια άλλη ιστορία.
Σχετίζεται με τη συνθήκη των Μουδανιών. Πραγματικά ο Βενιζέλος έχει μεγάλες ευθύνες και είναι
δυσευρμήνευτο γιατί εγκατέλειψε την ανατολική Θράκη, χωρίς να αμυνθεί. Αυτό είναι όμως ένα τελείως
διαφορετικό θέμα. Το συγκεκριμένο που είπατε για τις αποζημιώσεις, αφορά μόνο δύο νομίζω χωριά
ελληνικά, τα οποία βρίσκονται δυτικά της Ανδριανούπολης, στο τρίγωνο του Εβρου.
Α.Τ. : Κύριε Αγτζίδη μισό λεπτό. Είπατε ότι μετά την έλευση των προσφύγων, τίποτα σημαντικό από
πλευράς εκδόσεων βιβλίων-συγγραφέων δεν υπήρξε, πριν από το "νούμερο" του Βενέζη, που εν πάση
περιπτώσει δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Αυτό κατάλαβα.
Β.Α.:
Β.Α. Δεν είπα αυτό. Λέω οι επίσημοι, οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, δεν έδειξαν καμιά προτίμηση στην έκδοση
μικρασιατικών βιβλίων. Εκδόθηκαν άπειρα βιβλία από τους ίδιους τους πρόσφυγες.
Α.Τ. : Όταν, όμως, ο ίδιος ο Βενιζέλος, με τον Ινονού, το 1930, στο σύμφωνο φιλίας λέει "σταματήστε να
μιλάτε για τη Μ. Ασία, μην αναδεύετε το παρελθόν", είναι μια ολόκληρη προσφυγική γενιά, η πρώτη, η
οποία χάθηκε στην πορεία. Δηλαδή αυτή που θα κατέθετε, θα έδινε τα στοιχεία. Και αναγκαστήκαμε οι της
δεύτερης γενιάς, από αυτούς τους εξαθλιωμένους πρόσφυγες, να πάρουμε τη σκυτάλη και να αναδείξουμε
εκείνα, που δεν μπόρεσε η πρώτη, γιατί ήθελε ο Βενιζέλος, τον οποίο όλοι οι πρόσφυγες και εγώ μαζί, τιμούμε,
ήθελε να δώσει ένα τέλος και έλεγε "σταματήστε πια να μιλάτε για τη Μ. Ασία" ούτε 10 χρόνια μετά την
καταστροφή.
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Η συμβολή των Καππαδοκών στο σύγχρονο
πολιτισμό, καθώςκαι στηνπολιτιστική, οικονομική,
κοινωνική ζωή του νέου Ελληνισμού.
Νίκος Ιντσεσίλογλου
1. Εισαγωγή
Η συνεισφορά των Μικρασιατών τόσο στον οικουμενικό ανθρώπινο πολιτισμό, όσο και ιδίως στον
ελληνισμό (αρχαίο, μεσαιωνικό και σύγχρονο) είναι μεγάλη, κι από κανέναν δεν μπορεί να αμφισβητηθεί,
ούτε κι από αυτόν τον πιο κακόπιστο μελετητή της ιστορίας. Μπορούμε μάλιστα εύλογα να ισχυρισθούμε
ότι με τη Μικρασιατική καταστροφή έκλεισε ένας μακράς διάρκειας κύκλος στενών σχέσεων
πολιτισμικών ανταλλαγών και κυρίως προσφοράς της Μικρασιατικής χερσονήσου προς την αντίπερα
ευρωπαϊκή όχθη του Αιγαίου, και ειδικότερα προς την Ελλαδική χερσόνησο. Μιας προσφοράς που είναι
πανάρχαια, ακόμη κι από τα μυθικά χρόνια του Μικρασιάτη Πέλοπα, που έδωσε το όνομά του στην
Πελοπόννησο, και συνεχίστηκε με τα ομηρικά έπη, και με την γέννηση του ορθού λόγου στην Ιωνία (με
τους Ίωνες φυσικούς επιστήμονες και φιλοσόφους, όπως ο Θαλής από τη Μίλητο κι οι μαθητές του
Αναξίμανδρος και Αναξιμένης κι ο μαθητής αυτών Αναξαγόρας και ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος), και λίγο
πιο νότια, στην Αιολική μικρασιατική γη, όπου γεννήθηκε ο πατέρας της επιστήμης της Ιστορίας, ο
Ηρόδοτος ο Αλικαρνασεύς.
Είναι, άλλωστε, παγκοίνως γνωστό ότι η ανάπτυξη της φιλοσοφίας στην αρχαία Αθήνα πολλά
οφείλει στην έλευση και διδασκαλία του Αναξαγόρα στην πόλη της Παλλάδας Αθηνάς, αφού μεταξύ των
πιο γνωστών και διάσημων μαθητών του Αναξαγόρα στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. υπήρξαν κι οι
Σωκράτης, Περικλής, Αριστοφάνης κ.α..
Αυτή την εξ ανατολών προς δυσμάς πολιτισμική και πνευματική δωρεά του ελληνικού λόγου,
ανταπέδωσε ο ελλαδικός χώρος με μια κίνηση αντίστροφης φοράς εκ δυσμών προς ανατολάς, όταν η
ελληνική στρατιά και το επιστημονικό επιτελείο του στρατηλάτη Μεγαλέξανδρου έσπειραν εκ νέου την
ελληνική γλώσσα και σκέψη πάνω στο ήδη έτοιμο για την πολιτισμική τούτη σπορά έδαφος της
Μικρασίας και της Μέσης Ανατολής ως τα πέρατα της Ινδίας κι ως την Βακτριανή. Έτσι διευρύνθηκε το
γεωγραφικό πεδίο δράσης του ελληνικού πνεύματος. Και το επίκεντρο του ελληνισμού μετακινήθηκε προς
ανατολάς, δημιουργώντας ταυτόχρονα κι ένα εύκρατο πολιτισμικό κλίμα για την εκκόλαψη και για την
ανάδειξη νέων πρωτότυπων ιστορικών πολιτισμικών συνθέσεων. Νέων πρωτότυπων ιστορικών
πολιτισμικών συνθέσεων που ευνοήθηκαν αργότερα κι από την pax romana, στο πλαίσιο της οποίας το
ελληνικό πνεύμα διασταυρώθηκε με την χριστιανική πίστη. Προϊόν αλλά και δυναμικός παράγοντας
αυτών των κοσμογονικών πολιτισμικών συνθέσεων υπήρξε και το υψίπεδο της Καππαδοκίας και οι
έλκοντες την καταγωγή από την Καππαδοκία..
Μέσα σ’ αυτές τις κοσμογονικές ιστορικές και πολιτισμικές συνθέσεις εισδύουν οι βαθύτερες ρίζες
του δέντρου του νέου ελληνισμού. Δηλαδή, σχηματοποιώντας, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι το δένδρο
του νέου ελληνισμού αντλεί χυμούς από ρίζες που βρίσκονται σε τρία επίπεδα ιστορικού βάθους. Όπως
προαναφέρθηκε οι πιο βαθιές ρίζες αντλούν χυμούς από τις κοσμογονικές ιστορικές και πολιτισμικές
συνθέσεις που προκλήθηκαν στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, οπότε και τέθηκαν οι βάσεις
της σύνθεσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
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Στη σύνθεση αυτή καθοριστικός υπήρξε ο ιστορικός ρόλος της Καππαδοκίας, κυρίως χάρη στη
συνεισφορά των Καππαδοκών Πατέρων της Εκκλησίας του 4ου αιώνα μ. Χ., που είναι ο χρυσός αιώνας της
Καππαδοκίας. Οι μεσαίες ιστορικές ρίζες του νεοελληνικού δένδρου φτάνουν ως τις αρχές του 13ου αιώνα
μ.Χ. (στην περί το 1204 μ.Χ. χρονική περίοδο), με γεωγραφικό επίκεντρο την Αυτοκρατορία της Νικαίας,
που ίδρυσαν οι Καππαδόκες στην καταγωγή αδελφοί Θεόδωρος Α΄ και Κωνσταντίνος Λάσκαρης. Την
Αυτοκρατορία της Νικαίας, της οποίας τον πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα ανάπτυξε και ανάδειξε
επίσης ο Ιωάννης Βατάτζης κι ο γιός του Βατάτζη, ο φιλόσοφος και βασιλιάς Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης,
στον οποίο αποδίδεται η περίφημη φράση: «Μάνα μου είναι η Ανατολή και πρόγονοί μου οι Έλληνες».
Το τρίτο ιστορικό πεδίο, στο οποίο εκτείνονται οι επιφανειακές ρίζες του νέου ελληνισμού, είναι εκείνο
του 18ου και του 19ου αιώνα, οπότε διαδόθηκαν στην Ευρώπη οι ιδέες του διαφωτισμού, του
φιλελευθερισμού και του εθνικισμού. Χρονικά οι ρίζες αυτές φτάνουν μέχρι την επιφάνεια του σήμερα,
δηλαδή μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Γεωγραφικά, αυτές οι επιφανειακές ρίζες εκτείνονται προς όλες τις
κατευθύνσεις και καλύπτουν όλες τις περιοχές όπου ζουν και δραστηριοποιούνται ελληνικοί πληθυσμοί σε
όλη την Ευρώπη (δυτική, κεντρική και ανατολική), στη Μικρά Ασία, στη μέση Ανατολή και στον
ελλαδικό χώρο, όπου σχηματίζεται κατά τον 19ο αιώνα (μετά την επανάσταση του 1821 και σύμφωνα με
τα διεθνή πρωτόκολλα του Λονδίνου του έτους 1830) για πρώτη φορά ένα σχετικά (ως προς τον συνολικό
ελληνικής καταγωγής πληθυσμό) μικρής γεωγραφικής έκτασης ενιαίο και ανεξάρτητο ελληνικό κράτοςέθνος, το οποίο επεκτάθηκε κυρίως μετά τους δύο βαλκανικούς πολέμους και ενσωμάτωσε τον ελληνικό
μικρασιατικό προσφυγικό πληθυσμό μετά τη μικρασιατική καταστροφή και τη συνθήκη της Λωζάνης του
1923.
Η μαζική έλευση περίπου 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων προσφύγων στην Ελλάδα, δημιούργησε πολλά
προβλήματα κατ’ αρχήν και κυρίως σ’ αυτούς τους ίδιους τους πρόσφυγες, που είχαν να αντιμετωπίσουν
προβλήματα επιβίωσης, αλλά ταυτόχρονα είχε και πολλά ευεργετικά αποτελέσματα για το ελληνικό
κράτος. Αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα συνοψίζονται κυρίως στην αύξηση του βαθμού ομοιογένειας
του ελληνικού πληθυσμού, στην εξασφάλιση των εθνικών συνόρων με την εγκατάσταση στις παραμεθόριες
περιοχές πληθυσμών με ελληνική συνείδηση, στην καλλιέργεια νέων εδαφών και στη συνεπαγόμενη
αύξηση της αγροτικής παραγωγής, στην ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο και στις
πόλεις, στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας καθώς και των ελεύθερων επαγγελμάτων
κυρίως στα αστικά κέντρα.
Τα περισσότερα από τα ως άνω ευεργετικά αποτελέσματα στο εμπόριο, στην βιοτεχνία και στην
βιομηχανία οφείλονται στο γεγονός ότι με την έλευση των προσφύγων προσφέρθηκαν πολλά, φτηνά και
εκπαιδευμένα εργατικά χέρια, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί Μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν ήδη, πριν τη
μικρασιατική καταστροφή, μεγάλοι και επιτυχημένοι βιοτέχνες, βιομήχανοι και έμποροι με μεγάλη
εμπειρία και ικανότητα στις οικονομικές δραστηριότητες. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν γενικά
άνθρωποι με αρχές. Ήταν εργατικοί, φιλότιμοι, έντιμοι και καλοί νοικοκυραίοι προσηλωμένοι στην
οικογένειά τους, κι ανάμεσά τους υπήρχαν πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι, που σπούδασαν σε καλά σχολεία,
σε ανώτερες και ανώτατες σχολές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Εσπερία.
Σε όλους τους παραπάνω τομείς των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, στους οποίους
διακρίθηκαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στη σύγχρονη Ελλάδα, ξεχωρίζει η συνεισφορά πολλών
αξιολογότατων ανθρώπων, που έλκουν την καταγωγή τους από την Καππαδοκία. Με την παρούσα
εισήγηση έχω σκοπό να αναφερθώ στη συνεισφορά αυτών των Καππαδοκών προσφύγων, όπως και εκείνων
παλαιότερων εποχών, των οποίων ο βίος και το έργο έχουν αποκτήσει παραδειγματικό χαρακτήρα και των
οποίων η συνεισφορά τρέφει με τους χυμούς της, ακόμη και σήμερα, τον ανθρώπινο γενικά πολιτισμό,
καθώς επίσης και ειδικότερα το «δέντρο» του διαχρονικού και του σύγχρονου ελληνισμού.
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Όπως προκύπτει κι από τον τίτλο της, η εισήγησή μου έχει δύο όψεις που αλληλοσυμπληρώνονται.
Είναι σαν τον αρχαίο ρωμαίο θεό, τον Ιανό, που έχει δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι στραμμένο προς
την συνεισφορά των Καππαδοκών στον σύγχρονο πολιτισμό γενικά, ενώ το άλλο πρόσωπο προσβλέπει προς
την κατεύθυνση της συνεισφοράς των Καππαδοκών ειδικότερα στο νέο ελληνισμό. Επειδή όμως ο
πολιτισμός γενικά ως έννοια οικουμενική και ο νέος ελληνισμός ειδικά ως ένα βαθμό αλληλοεπικαλύπτονται,
και αμφότεροι δεν νοούνται δίχως τις βαθιές τους ρίζες στο παρελθόν, από όπου ο πολιτισμός και ο νέος
ελληνισμός αρύονται τους πιο πολύτιμους και διαχρονικούς χυμούς τους, η μελέτη της συνεισφοράς των
Καππαδοκών τόσο στον σύγχρονο πολιτισμό γενικά, όσο και στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική
ζωή του νέου ελληνισμού, θα παρέμενε σε ένα εντελώς επιφανειακό και ρηχό επίπεδο, αν δεν γινόταν
αναφορά στις υλικές και γεωγραφικές συντεταγμένες της Καππαδοκίας και σε εκείνα τα υπόγεια ιστορικά
πνευματικά, ιδεολογικά και αξιακά ρεύματα που εκβάλλουν από το παρελθόν στο σύγχρονό μας ιστορικό
παρόν, διαμορφώνοντάς το.
2. Ιστορικογεωγραφικές συντεταγμένες της Καππαδοκίας
2.1. Καππαδοκία: «Χώρα των ωραίων αλόγων»1 και των σπουδαίων
σπουδαίων ανθρώπων.
Χώρα ενός μυθικού τοπίου λαξευτών μέσα στους βράχους κατοικιών, εκκλησιών και μοναστικών
χριστιανικών κοινοτήτων. Χώρα των υπόγειων πολιτειών, σκαμμένων και οργανωμένων σε επτά και
περισσότερα ακόμη επίπεδα βάθους κάτω από την επιφάνεια του εδάφους∙ μέσα στη στερεοποιημένη, εδώ
και χιλιάδες χρόνια, λάβα που ξέρασε πάνω στο υψίπεδο της Καππαδοκίας, ο εκρηκτικός γίγαντας Αργαίος,
από το ύψος των 3.916 μέτρων της άλλοτε ηφαιστειώδους και σήμερα «αιώνια», με τα ανθρώπινα μέτρα,
χιονοσκεπούς βουνοκορυφής του. Χώρα των απλών ανθρώπων του μόχθου, της υπομονής και της επιμονής,
της λιτής ζωής, της αυτοθυσίας για την οικογένεια, της χριστιανικής πίστης, της ξενιτιάς και του εμπορίου.
Χώρα των μεγάλων προσωπικοτήτων που σημάδεψαν τον χριστιανικό, τον ελληνικό και τον οικουμενικό
πολιτισμό.
2.2. Καππαδοκία: Χώρα των μεγάλων πολιτισμικών συνθέσεων.
συνθέσεων
Χώρα των τελευταίων μεγάλων εκπροσώπων του ύστερου αρχαιοελληνικού πνεύματος και του
ελληνιστικού κόσμου. Χώρα μερικών από τις αρχαιότερες χριστιανικές και μοναστικές κοινότητες. Χώρα
των μέγιστων σε πνευματικότητα και παραδειγματικό βίο Πατέρων της Εκκλησίας, και μιας χωρίς τελειωμό
και διαρκώς ανανεωνόμενης μέχρι τις μέρες μας στρατιάς αγίων και οσίων της χριστιανικής πίστης. Χώρα
της σύνθεσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Χώρα των μεγάλων στρατηγών-αυτοκρατόρων της
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Χώρα που γέννησε έναν από τους πιο σημαντικούς και
δημιουργικούς αρχιτέκτονες της ανθρωπότητας. Χώρα, τα εκλεκτά τέκνα της οποίας, μακριά από την
προγονική γη, μεγαλούργησαν, κόσμησαν και πρόβαλαν τη ρωμιοσύνη και τον ελληνισμό, και διακρίθηκαν
παγκοσμίως στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της διανόησης, της τέχνης και του πολιτισμού.

1

«Καππαδοκών δαημόνων ιπποσυνάων» κατά τον Διονύσιο («Περιήγησις», στίχος 973) και «κλιτών ίππων
Καππαδοκών» κατά τον Οππιανό («Κυνηγετ.», βιβλίο Α, στ.197).
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2.3. Καππαδοκία: Στο σταυροδρόμι της γεωγραφίας και της ιστορίας
Από γεωγραφική και στρατηγική άποψη, η Kαππαδοκία βρίσκεται στα υψίπεδα της κεντρικής
Mικράς Aσίας με σχετικά εύκολη πρόσβαση προς τις θάλασσες και τις περιοχές που περιβάλλουν τη
μικρασιατική χερσόνησο. Οι δρόμοι σε σχήμα X που οδηγούν από τα Δαρδανέλλια και το Bόσπορο
(κατεύθυνση βορειοδυτική) προς τον περσικό κόλπο (κατεύθυνση νοτιοανατολική), και από τον Kαύκασο
(κατεύθυνση βορειοανατολική) προς την Kύπρο και τα Δωδεκάνησα (κατεύθυνση νοτιοδυτική),
διασταυρώνονται στα με ευκολία προσβάσιμα Kαππαδοκικά υψίπεδα. Το ίδιο ισχύει και με τους σε σχήμα
σταυρού (+) τεμνόμενους στο έδαφος της Kαππαδοκίας οδικούς άξονες, από τους οποίους εκείνος που
οδηγεί από το βορρά προς το νότο συνδέει τον Eύξεινο Πόντο με τη Mέση Aνατολή και με την Aίγυπτο,
ενώ εκείνος που κατευθύνεται από την ανατολή προς τη δύση διασχίζει την Kαππαδοκία και φέρνει σε
επικοινωνία το Aιγαίο Πέλαγος με τη Mεσοποταμία και με την Iνδία. Γύρω από αυτό τον τελευταίο άξονα
Aνατολής-Δύσης συγκροτήθηκε, ήδη από το 3.000 π.X. και μετά, μια από τις μεγαλύτερες, η μεγαλύτερη
κατά μία εκδοχή, ζώνη εμπορίου και δευτερογενούς αστικής ανάπτυξης που γνώρισε ο κατά την εποχή
εκείνη αρχαίος κόσμος.
Εξ αιτίας αυτής της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης, η περιοχή της Kαππαδοκίας διατήρησε, ανά
τις χιλιετίες, μια εξέχουσα σημασία από στρατιωτική και εμπορική κυρίως απόψεις, και γνώρισε ποικίλα
πολιτισμικά ρεύματα, ενώ η μοναδική υποβλητική μορφολογία του εδάφους της ανέκαθεν ενέπνευσε και
ευνόησε την ανάπτυξη μιας έντονα και βαθειά βιωμένης θρησκευτικότητας. Έτσι, πέρα από τη
στρατιωτική και εμπορική σημασία της, η Kαππαδοκία μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως η κατεξοχήν χώρα
του ιερού.
Είναι εύλογο και αναμενόμενο, μια μεγάλης σημασίας κομβική γεωγραφικά περιοχή όπως εκείνη της
Kαππαδοκίας, με γνωστή ιστορία πολλών χιλιάδων ετών και προ-ιστορικά αρχαιολογικά ευρήματα που
χρονολογούνται τουλάχιστον από το 6.700 π.X., να γνωρίσει διάφορες περιόδους ιστορικής συνέχειας,
αλλά και ασυνέχειας και ιστορικών ρήξεων. Πράγματι, η ως το 1924 μ.X. μακριά και πολυκύμαντη
ιστορία της περιοχής της Kαππαδοκίας και των κατοίκων της, γνωρίζει διάφορες περιόδους τις οποίες
εντελώς συμβατικά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως προϊστορική, χαττική-χετταιική-χιττιτική,
ασσυριακή, φρυγική, ιρανική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, σελτζουκική και οθωμανική.
Από τις περιόδους αυτές η ελληνιστική, η ρωμαϊκή και η βυζαντινή (ως ελληνική και χριστιανική
συνέχεια της ρωμαϊκής) περίοδοι άσκησαν μια βαθιά και μακράς διάρκειας επιρροή στην ιστορία της
Καππαδοκίας. H εδραίωση του ελληνισμού στην Kαππαδοκία συντελέσθηκε κυρίως κατά την
ελληνιστική και ρωμαϊκή περιόδους, οπότε η Kαππαδοκία, μετά την κατάλυση της Περσικής
Αυτοκρατορίας από τον βασιλιά όλων των Ελλήνων Αλέξανδρο τον Μέγα, και μετά μια μικρή περίοδο
διεκδικητικών πολέμων, συγκροτήθηκε σε ανεξάρτητο βασίλειο, που είχε ζωή περίπου τριών αιώνων, και
του οποίου οι βασιλείς ήδη από την δεκαετία του 220 π.Χ. ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική
συμμαχιών και επιγαμιών με τον ελληνικό μακεδονικό βασιλικό οίκο των Σελευκιδών της Συρίας. Όπως
γράφει κι ο Κ. Καβάφης στο ομότιτλο ποίημά του για τον «Οροφέρνη», γιο του βασιλιά της
Καππαδοκίας Αριαράθη Δ΄ του Ευσεβή και της Αντιοχίδας, κόρης του βασιλιά της Συρίας Αντιόχου Γ΄
του Μεγάλου:
«Μες στην καρδιά του, πάντοτε Ασιανός∙
αλλά στους τρόπους του και στην λαλιά του Έλλην».
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Η διείσδυση και επιρροή του ελληνισμού στην Καππαδοκία υπήρξε μάλιστα τόσο μεγάλη, ώστε ως ο
τελευταίος μέγιστος εκπρόσωπος των εθνικών-Ελλήνων να θεωρείται ο Καππαδόκης Απολλώνιος ο
Τυανεύς, ο οποίος έζησε τον πρώτο αιώνα μ.Χ., και του οποίου τη μνήμη διατήρησαν και τίμησαν οι
Έλληνες επί πολλούς αιώνες, απεικονίζοντάς τον ακόμη και μέσα σε εκκλησίες, ως έναν από τους επτά
σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.
Παράλληλα, η Kαππαδοκία υπήρξε από τις πρώτες περιοχές, στις οποίες ο χριστιανισμός διαδόθηκε
και ρίζωσε ως το μεδούλι των οστών των κατοίκων της.
2.4. Καππαδοκία: Χώρα με ευμετάβλητα όρια ή πατρίδα χωρίς σύνορα
Aπό πολιτικο-διοικητική άποψη, η έκταση που καταλαμβάνει η Kαππαδοκία σε διάφορες ιστορικές
περιόδους ποικίλλει, όπως ποικίλλει και το καθεστώς της από την άποψη της πολιτικής κυριαρχίας και
αυτονομίας. Ενδεικτικό του ευμετάβλητου των πολιτικο-διοικητικών ορίων της Καππαδοκίας είναι και το
γεγονός ότι υπήρξαν ιστορικές περίοδοι (όπως, π.χ., εκείνες της Περσικής Aυτοκρατορίας, της εποχής της
εκστρατείας του M. Aλεξάνδρου, καθώς και της τελευταίας περιόδου της Pωμαϊκής Aυτοκρατορίας μέχρι
το 350 μ.X.) κατά τις οποίες η Kαππαδοκία εκτεινόταν ανατολικά ως τον Eυφράτη ποταμό και ίσως και
πέρα από αυτόν, δυτικά ως τον Άλυ ποταμό, βόρεια ως τον Eύξεινο πόντο και νότια ως την οροσειρά του
Tαύρου. Γίνεται μάλιστα λόγος για την «προς Πόντον Καππαδοκίαν» και την «προς Ταύρον
Καππαδοκίαν», για τη «μικρή Καππαδοκία» και τη «μεγάλη Καππαδοκία», για την «Πρώτην
Καππαδοκίαν» και την «Δευτέραν Καππαδοκίαν» (“Cappadocia Prima, Cappadocia Secunda).
Υπήρξε όμως και ιστορική περίοδος στους Bυζαντινούς χρόνους, κατά την οποία ακόμη κι αυτή η ίδια η
Καισάρεια (Mάζακα κατά την αρχαιότητα και Ευσέβεια αργότερα), η θεωρούμενη γενικώς ως η ιστορική
πρωτεύουσα της Kαππαδοκίας, δεν υπαγόταν διοικητικά στο θέμα της Kαππαδοκίας, αλλά στο θέμα των
Mικρών Aρμενιακών.
Στη νεότερη εποχή, γεωγραφικό κέντρο-πυρήνας της Kαππαδοκίας είναι η γεωγραφική περιοχή που
έχει ως όρια τους ποταμούς Άλυ και Σάρο, καθώς και τις οροσειρές του Tαύρου και του Aντίταυρου. Από
πολιτισμική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική όμως άποψη, μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί η θέση ότι η
Kαππαδοκία, λόγω της κεντρικής της θέσης στη μέση Mικρά Aσία και του μεταναστευτικού χαρακτήρα
των κατοίκων της, που εγκαθίσταντο για εμπορικούς κυρίως λόγους στις γύρω από την Καππαδοκία
περιοχές, αποτελεί μια πολιτισμική ενότητα με τις περιοχές αυτές, όπως, π.χ., με τις περιοχές του Iκονίου ή
ακόμη και των Aδάνων και ως ένα βαθμό και της Aγκύρας της επαρχίας της Γαλατίας. Πράγματι, κατά
περιόδους, λόγω συνεχών μεταναστεύσεων, περισσότεροι Καππαδόκες κατοικούσαν στις πέριξ ή και σε
μακράν της Καππαδοκίας περιοχές, παρά μέσα σ’ αυτή την ίδια την γεωγραφική περιοχή της
Καππαδοκίας.
Στα τελευταία χρόνια της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας, η Kαππαδοκία δεν αποτελούσε ξεχωριστή
διοικητική ενότητα, αλλ' υπαγόταν σε τρία βιλαέτια: της Aγκύρας, του Iκονίου και των Aδάνων, και οι
κάτοικοί της δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως Kαππαδόκες, αλλά ως κάτοικοι των παραπάνω βιλαετίων ή ως
κάτοικοι των χωριών, των κωμών και των πόλεων από όπου κατάγονταν. Στα νεότερα χρόνια, για τους
Kαππαδόκες, όπως και για τους κατοίκους των περί την Καππαδοκία περιοχών, υπήρχε σε χρήση και ο
γενικός χαρακτηρισμός Kαραμανλήδες, που έλκει την προέλευσή του από την ιστορική περίοδο των δύο
αιώνων (14ος και 15ος μ.X.) της δυναστείας των Kαραμανιδών, οπότε μέρος της Kαππαδοκίας ανήκε
στο σουλτανάτο του Kαραμάν.
Κατά την ανταλλαγή του 1924, οι ελληνορθόδοξοι της Kαππαδοκίας, μεταφέρθηκαν μέσω του λιμανιού της Mερσίνας ( απέναντι από την Kύπρο ), σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλά-
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δας ή και στο εξωτερικό, όπου παρά τις αρχικές δυσχέρειες της προσφυγιάς, συνέχισαν να προκόβουν και
να διακρίνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
2.5. Καππαδοκία: Χώρα εξαγωγής ανθρώπινου δυναμικού και δυναμικών ανθρώπων
Όπως προαναφέρθηκε, εξ αιτίας του έντονα μεταναστευτικού χαρακτήρα των Καππαδοκών, σε πάρα
πολλές περιόδους της ιστορίας της Καππαδοκίας, πιο πολλοί Καππαδόκες υπήρχαν έξω από την
Καππαδοκία, παρά μέσα σε μια με στενή έννοια νοούμενη γεωγραφική Καππαδοκία. Κατά τη μακρά
μάλιστα οθωμανική περίοδο της Kαππαδοκίας, και πριν ακόμη τον τελευταίο αιώνα της περιόδου αυτής,
οπότε το οθωμανικό καθεστώς γνώρισε κάποιες μεταρρυθμιστικές τάσεις εκσυγχρονισμού, και οι
μετακινήσεις ανθρώπων, καθώς και οι αποστολές χρημάτων χαρακτηρίζονταν από σχετικά μεγαλύτερη
ασφάλεια, υπήρχε μια συνεχής μετακίνηση των Kαππαδοκών προς τα παραθαλάσσια εμπορικά κέντρα
του ελληνισμού, όπως η νήσος Kύπρος, η Kωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, αλλά και προς άλλα εμπορικά
κέντρα όπως το Ικόνιο, η Σπάρτα, η Προύσα και τα Άδανα ή εμπορικά λιμάνια όπως η Μερσίνα στο νότο
κι η Τραπεζούντα στον ποντικό βορρά ή και προς μικρότερες μικρασιατικές πόλεις όπως, π.χ., το
Φουλατζίκι (Aτύμηλο) της Bιθυνίας. Ιδιαιτέρως σημαντική και ευημερούσα υπήρξε για αιώνες η κοινότητα
των Καππαδοκών στην Κωνσταντινούπολη. Χαρακτηριστική είναι, μεταξύ άλλων, η περίπτωση, π.χ., της
φαναριώτικης οικογένειας των Καρατζάδων που κατάγεται από το Φερτέκι της Καππαδοκίας, και η οποία
ανάδειξε ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και διερμηνείς της Υψηλής Πύλης. Όπως, επίσης, αναφέρει με
ανυπόκριτο θαυμασμό κι ο Γερμανός εφημέριος της Κωνσταντινούπολης Stephan Gerlach στο ημερολόγιό
του, που δημοσιεύθηκε στην Φρανκφούρτη το 1674, οι χρυσοποίκιλτες ενδυμασίες των Καππαδοκών
γυναικών που προσέρχονταν για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό τους σε εκκλησία της Κωνσταντινούπολης,
ξεπερνούσαν κατά πολύ τις αντίστοιχες ενδυμασίες των Γερμανίδων βασιλισσών.
Οι ξενιτεμένοι Kαππαδόκες διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον τόπο της καταγωγής τους, βοηθούσαν
οικονομικά τους εναπομείναντες στα πάτρια εδάφη συγγενείς τους, έκτιζαν σπίτια, εκκλησίες και σχολεία
στα χωριά τους, τηρούσαν τις παραδόσεις τους όπου κι αν βρίσκονταν, και μετέδιδαν στους απογόνους
τους τα αυστηρά ήθη και έθιμα των Kαππαδοκών και ιδίως το πνεύμα αυτοθυσίας για την οικογένεια.
Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι δίχως καμιά ιδιαίτερη σημασία ή και εντελώς παραπλανητικό να
μετριέται ο πληθυσμός των Καππαδοκών με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που ανταλλάχθηκαν το 1924
και κατοικούσαν στην κυρίως Καππαδοκία. Οι Καππαδόκες στην καταγωγή ήταν και είναι πολλαπλάσιοι
από όσο συνήθως τους υπολογίζουν οι εκάστοτε μελετητές.
Kατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με την οικονομική ενίσχυση των απόδημων Καππαδοκών, που
οργανώθηκαν σε αδελφότητες και φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων και η πολύ πλούσια
«Αδελφότης των εκ Καππαδοκίας Ελλήνων», καθώς και με την αποφασιστική συμβολή της Εκκλησίας,
συντελέσθηκε στην Καππαδοκία ένας εκπαιδευτικός οργασμός, που συνέβαλε τα μέγιστα στη μόρφωση
των νέων της Καππαδοκίας και στην ενίσχυση της ελληνικής εθνικής τους συνείδησης. Όλα τα χωριά, οι
πόλεις και οι κωμοπόλεις ανταγωνίζονταν μεταξύ τους στην ίδρυση δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και
γυμνασίων, με κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα τον επιλεγόμενο και «Φάρο της Ανατολής», με δημοτικό,
γυμνάσιο, παρθεναγωγείο, διδασκαλείο, ιερατική σχολή, ορφανοτροφείο και οικοτροφείο, που στεγάζονταν
στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε (Φλαβιανά), όπου βρισκόταν η θερινή έδρα του
Μητροπολίτη Καισαρείας της Καππαδοκίας.
3. Καππαδοκία: Χώρα καταγωγής λαμπρών προσωπικοτήτων
Επειδή όπως ορθά λέει ο λαός μας: «το πρόσωπο είναι σπαθί», για την απόδειξη της συμμετοχής και
της συνεισφοράς της Καππαδοκίας στον ελληνικό, στον χριστιανικό και στον οικουμενικό πολιτισμό, αρκεί
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μια σύντομη αναφορά σε ορισμένες σημαντικές προσωπικότητες, που έλκουν την καταγωγή από την
Καππαδοκία. Μέσα από την αναφορά τούτη σε εμβληματικές προσωπικότητες, η Καππαδοκία ως γη
πολιτισμού μας διδάσκει, ήδη από την αρχαιότητα, τη δυνατότητα δημιουργικής ιστορικής σύνθεσης των
πολιτισμικά διαφορετικών, όπως η χριστιανική πίστη και η ελληνική φιλοσοφική σκέψη, και μας
υπενθυμίζει τη σχετικότητα του ιστορικού χρόνου, που μοιάζει να συμπυκνώνεται σε μια μόνο στιγμή, κάτω
από την επιρροή της υπερβατικής δύναμης της γνήσιας ανθρώπινης πνευματικής δημιουργικότητας και
κοινωνικής προσφοράς. Χάρη στη γνήσια ανθρώπινη δημιουργικότητα σημαντικών προσωπικοτήτων, το
παρελθόν καθίσταται ένα αιώνιο παρόν.
Τέτοιες ιστορικά σημαντικές προσωπικότητες ανθρώπων, που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο με την προσφορά της Καππαδοκίας στον ελληνικό, στον χριστιανικό και στον πανανθρώπινο
πολιτισμό, μεταξύ πολλών άλλων, οι οποίοι αναγκαστικά, λόγω στενότητας χώρου, παραλείπονται, είναι
και οι εξής:
3.1. Οι Καππαδόκες και η αρχαία ελληνική σκέψη και επιστήμη
α) Οι λάτρεις του αρχαιοελληνικού πνεύματος και πολιτισμού Βασιλείς της Καππαδοκίας, οι οποίοι
συνέβαλαν αποφασιστικά, και με την εγκατάσταση πολλών Ελλήνων, στην εδραίωση του ελληνισμού στην
Καππαδοκία, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη γονιμοποίηση
τοπικών πολιτισμών μέσω της διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού. Μάλιστα κάποιοι Καππαδόκες βασιλείς
δεν περιορίζονταν μόνο σε μια πολιτική επιγαμιών με ελληνιστικούς βασιλικούς οίκους, αλλ’ είτε έκαναν τις
σπουδές τους στις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών πριν αναλάβουν τα βασιλικά τους καθήκοντα (όπως,
π.χ., ο Αριαράθης Ε΄ Ευσεβής Φιλοπάτορας), είτε συνέδραμαν χρηματικά στην αναστύλωση
καταστραμμένων ελληνικών μνημείων (όπως έπραξε, π.χ., ο Καππαδόκης βασιλιάς Αριοβαρζάνης Β΄ ο
Φιλοπάτορας, όταν χρηματοδότησε την αναστύλωση δημόσιων κτιρίων της αρχαίας Αθήνας, όπως το
θέατρο και το ωδείο, που είχαν καταστραφεί από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα).
β) Ο μεγάλος Καππαδόκης του πρώτου αιώνα μ.Χ., ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, ο οποίος υπήρξε η τελευταία
«σημαία»-σύμβολο των Ελλήνων-εθνικών στην αντιπαλότητά τους με τους Χριστιανούς. Γεννημένος την
ίδια περίπου χρονιά με τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο Απολλώνιος ο Τυανεύς έζησε ως τα βαθειά γεράματα,
ξεπερνώντας την ηλικία των 90 χρόνων (οι οπαδοί του ισχυρίζονταν ότι αναλήφθηκε στους ουρανούς), και
αποτέλεσε ένα είδος «εθνικού Χριστού». Κι όπως για τον Ιησού τον Ναζωραίο γράφτηκαν τα Ευαγγέλια,
αντίστοιχα και για τον Απολλώνιο τον Τυανέα γράφτηκε ο βίος του από τον Φιλόστρατο Φλάβιο (ο
οποίος γεννήθηκε στη Λήμνο περί το 160 με 170 και πέθανε περίπου στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ.) με
τίτλο: «Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον».
Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς ήταν νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος και ιερέας του Ασκληπιού, δηλαδή μεταξύ
άλλων και ιατρός, ο οποίος λατρεύτηκε ως θεάνθρωπος από τους Έλληνες-εθνικούς-ειδωλολάτρες2. Υπήρξε
πολιούχος προστάτης και «αλεξίκακος» (δηλαδή αυτός που απομάκρυνε το κακό) πολλών ελληνικών
πόλεων, μεταξύ των οποίων και της Εφέσου, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της Σπάρτης (γεγονός
εξαιρετικά σπάνιο, αλλ’ όπως ανάφερε σχετική επιγραφή: αποτελεί τιμή για τη Σπάρτη να θεωρείται τέκνο
του Λυκούργο ένας τέτοιος άνδρας σαν τον Απολλώνιο τον Τυανέα).
Ο Απολλώνιος ο Τυανέας αναγνώριζε την ύπαρξη ενός Θεού, δίδασκε τον ενάρετο και καθαρό βίο,
κήρυττε την φιλανθρωπία και είχε φιλόπτωχη, και, σύμφωνα τουλάχιστον με τους λάτρεις και θαυμαστές
του, θαυματουργική δράση.
2

Όπως έγραψε κι ο σοφιστής Ευνάπιος (346-414 μ. Χ.) στο προοίμιο του έργου του «Βίοι Σοφιστών»:
«Απολλώνιος ο εκ Τυάνων ουκέτι φιλόσοφος, αλλ’ ως τι θεών και ανθρώπων μέσον».
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Μάλιστα κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο Απολλώνιος ο Τυανέας βρισκόταν ταυτόχρονα σε πολλά μέρη.
Ακόμη και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, ο Απολλώνιος ο Τυανεύς παρέμεινε ζωντανός στη
λαϊκή συνείδηση και μνήμη, η οποία τιμά τον Απολλώνιο τον Τυανέα ακόμη και σήμερα μέσα μάλιστα και
σε χριστιανικούς ναούς, συμπεριλαμβάνοντάς τον σε απεικονίσεις μεταξύ των επτά σοφών της Ελλάδας.
γ) Ο μεγάλος ιατρός Αρεταίος ο Καππαδόκης, ο οποίος έγραψε συγγράμματα κυρίως περί γυναικείων
ασθενειών, αλλά και άλλων παθολογικών καταστάσεων του ανθρώπινου οργανισμού και ιδίως του διαβήτη,
δηλαδή της ασθένειας που στην λαϊκή γλώσσα ονομάζουμε «σάκχαρο». Αυτή την παθολογική κατάσταση
του ανθρώπινου οργανισμού την ονόμασε «διαβήτη» από το ρήμα «διαβαίνω», διότι παρατήρησε την
πολυδιψία και πολυουρία των διαβητικών, που είναι σαν να διαβαίνει το νερό διατρέχοντας όλο τον
οργανισμό καταστρέφοντας τα διάφορα όργανα.
Το έργο του Αρεταίου του Καππαδόκη αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι οι γνήσιοι πνευματικοί
άνθρωποι και οι μεγάλοι επιστήμονες ζουν ανά τους αιώνες μέσω του έργου που έχουν παράγει, και στο
βαθμό που το έργο αυτό συνιστά μια διαρκή προσφορά και ασκεί μια αδιάλειπτη θετική επιρροή στην
ανθρωπότητα και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Πράγματι, όταν στον δέκατο ένατο αιώνα, ο από
το Ναύπλιο καταγόμενος καθηγητής ιατρικής του πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Κωνσταντινίδης,
διάβασε τα έργα ιατρικής του Αρεταίου του Καππαδόκη, που έζησε κατά το δεύτερο μισό του πρώτου
αιώνα και κατά το πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα μ.Χ., και μάλιστα όταν μελέτησε την διαγνωστική
μέθοδο του Αρεταίου του Καππαδόκη, τόσο πολύ θαύμασε τον αρχαίο τούτο ιατρό, ώστε άλλαξε το επίθετό
του, κι από Κωνσταντινίδης το έκανε Αρεταίος, έτσι ώστε όταν πέθανε άφησε κληροδότημα το Αρεταίειο
Νοσοκομείο Αθηνών. Έτσι, ο Αρεταίος ο Καππαδόκης υπηρετεί ακόμη και σήμερα τους Αθηναίους, δύο
περίπου χιλιετίες μετά τον θάνατο του μεγάλου τούτου τέκνου της Καππαδοκίας.
Άλλος φημισμένος ιατρός και πολυμαθής φαρμακοποιός του 1ου αιώνα μ.Χ. υπήρξε ο Ήρας ο
Καππαδόκης, ενώ μεταξύ των Καππαδοκών σοφιστών, ρητόρων και φιλοσόφων ξεχωρίζουν και οι εξής:
Ο Παυσανίας, ο οποίος μαθήτευσε στον Ηρώδη τον Αττικό και διακρίθηκε κυρίως ως ρήτορας στη
Ρώμη. Ο σοφιστής του 3ου αιώνα μ.Χ. Αστέριος, ο οποίος ασπάσθηκε τον χριστιανισμό και μάλιστα τον
αρειανισμό. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4ου αιώνα Ευστάθιος ο Καππαδόκης. Ο σοφιστής και
ιστοριογράφος του 4ου αιώνα μ.Χ. Ευστόχιος ο Καππαδόκης. Ο περίφημος νεοπλατωνικός φιλόσοφος του
4ου αιώνα μ.Χ. Αιδέσιος, τον οποίο θαύμαζε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και ο οποίος υπήρξε μαθητής του
νεοπλατωνικού φιλοσόφου Ιάμβλιχου. Ο Αιδέσιος μάλιστα δημιούργησε στην Πέργαμο δική του
φιλοσοφική σχολή και είχε πολλούς και διάσημους μαθητές, όπως ο Μάξιμος, ο Χρυσάνθιος, ο Πρίσκος και
ο Ευσέβιος.
3.2. Οι Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας και η χριστιανική πίστη
δ) Οι μεγάλοι Καππαδόκες Χριστιανοί Πατέρες της Εκκλησίας του 4ου αιώνα μ.Χ., και ιδίως ο Μεγάλος
Βασίλειος, ο αδελφός του Γρηγόριος επίσκοπος Νύσης και ο καρδιακός του φίλος και συμφοιτητής του στην
Πλατωνική Ακαδημία των Αθηνών Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις
έννοιες και ιδέες της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας για να θεμελιώσουν την χριστιανική θεολογία,
υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας χριστιανός από τη μελέτη των
κειμένων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης των εννοιών και ιδεών
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, σε συνδυασμό και με το θρησκευτικό δόγμα του «κατ’ εικόνα και
ομοίωση» γίνεται από τους Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας η οντολογική θεμελίωση της ανθρώπινης ελευθερίας, και τίθενται οι βάσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τον οποίο ενδύθηκε η
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ειδικότερα μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος αποτελεί το μέγιστο ανά τον
κόσμο παράδειγμα συνδυασμού θεωρίας και πράξης, αφού πέρα από το γεγονός ότι συνδύαζε την χριστιανι-
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κή πίστη και θεολογία με την θύραθεν παιδεία, διέθεσε όλη την περιουσία του για φιλανθρωπικούς σκοπούς
και την περίφημη Βασιλειάδα, η οποία περιλάμβανε πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, οικοτροφείο
και το πρώτο στην ιστορία γνωστό οργανωμένο νοσοκομείο.
ε) Ο ιστορικός ογκόλιθος του ευρωπαϊκού πολιτισμού Θεόφιλος Ουλφίλας (311-382 μ.Χ.), ο οποίος
κατάγεται, τουλάχιστον από τη μητέρα του, από την Καππαδοκία. Το έτος 341 μ.Χ., ο τριακονταετής
τότε Ουλφίλας αφικνείται στην Κωνσταντινούπολη ως αρχηγός αποστολής για υποβολή αιτημάτων εκ
μέρους ενός Γότθου ηγεμόνα προς τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο Β΄. Χρίζεται πρώτος επίσκοπος των
Γότθων από τον μητροπολίτη Νικομηδείας Ευσέβιο, ο οποίος είναι μια από τις εξέχουσες εκκλησιαστικές
και θεολογικές μορφές του αρειανισμού, και ο οποίος αναθέτει στον Ουλφίλα το ιεραποστολικό έργο του
εκχριστιανισμού των Γότθων. Προκειμένου να επιτελέσει το ιεραποστολικό τούτο έργο, ο Ουλφίλας εφευρίσκει το γοτθικό, δηλαδή το γερμανικό, αλφάβητο, που αποτελείται από 27 γράμματα, και μεταφράζει
ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη (εκτός από τα «Βιβλία των Βασιλέων», τα οποία περιγράφουν πολεμικά
γεγονότα, και ο Ουλφίλας δεν ήθελε να εξάψει τον ήδη πολεμοχαρή χαρακτήρα των Γότθων), καθώς
επίσης και ευαγγελικές περικοπές και κείμενα επιστολών του Αποστόλου Παύλου που χρησιμοποιούνται
κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο Θεόφιλος Ουλφίλας με το ιεραποστολικό του έργο εκχριστιάνισε και εκπολίτισε τα γερμανικά φύλα των Οστρογότθων, των Βησιγότθων, των Βανδάλων και των
Βουργουνδών. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη όπου επανήλθε προσκαλεσμένος από τον αυτοκράτορα
Θεοδόσιο Α΄ τον Μέγα, προκειμένου να εξομαλύνει τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των ορθοδόξων και
των οπαδών του Αρείου.
στ) Η μεγάλη στρατιά των Καππαδοκών αγίων και οσίων, αναδεικνύει την Καππαδοκία ως την περιοχή
του κόσμου με την μεγαλύτερη πυκνότητα σε πλήθος χριστιανών αγίων και οσίων σε σχέση με το μέγεθος
του πληθυσμού. Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αναφέρονται και οι εξής: ο Αμφιλόχιος, ο πολιούχος της Λάρισας Αχίλλειος, ο Mεγάλος Βασίλειος, ο Βλάσιος, ο Γερμανός, ο Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, η Γοργονία, ο
Γόρδιος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος, ο Γρηγόριος Νύσσης, η Δωροθέα, ο Ελάσιπος, η
Ερωτηίδα, ο Ευδόκιμος, ο Ιλλαρίωνας, ο Λογγίνος, ο Μάμας, ο Μερκούριος, ο Σάββας ο αγιασμένος και
πάρα πολλοί άλλοι «ων ουκ έστι αριθμός».
ζ) Kαππαδόκες ήσαν και οι δύο πρώτοι Πατριάρχες της Kωνσταντινούπολης που έφεραν για πρώτη φορά
τον τίτλο του Oικουμενικού Πατριάρχη, κατά τον 6ο αιώνα μ.X.. Πρόκειται για τον Άγιο Iωάννη B' τον
Kαππαδόκη και τον Άγιο Iωάννη Δ' τον Nηστευτή. O πρώτος προσφωνήθηκε το 518 μ.Χ. με τον τίτλο
του Oικουμενικού Πατριάρχη από τους Aντιοχείς, ενώ ο τίτλος αυτός δόθηκε επίσημα στον δεύτερο το
586 ή 587 μ.X..
η) Πολλοί νεομάρτυρες, όσιοι και άγιοι των νεότερων χρόνων είναι ως επί το πλείστον Kαππαδόκες ή
έχουν κάποια σχέση με την Kαππαδοκία όπως, π.χ., ο Iωάννης ο Pώσος, ο οποίος έζησε ως αιχμάλωτος και
δούλος στο Προκόπιο της Καππαδοκίας και ο Aρσένιος ο Kαππαδόκης, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο
1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1924 στην Κέρκυρα, 40 μέρες μετά
την άφιξη των προσφύγων εκεί. Tο ίδιο μπορεί να λεχθεί για σωρεία μοναχών με ευρύτατη λαϊκή απήχηση,
όπως, μεταξύ άλλων, ο γέροντας Xατζηγεώργης ο Aθωνίτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1809 στην Κερμίρα
της επαρχίας της Καισαρείας και πέθανε το 1886 στο Άγιο Όρος, ο πνευματικός πατέρας του γέροντα
Χατζηγεώργη, ο παπα-Νεόφυτος ο Καραμανλής, ο οποίος γεννήθηκε το 1754 στην Καισάρεια και πέθανε
το 1860 στο Άγιο Όρος, ο γέροντας Iερώνυμος της Aίγινας (1886-1966), ο οποίος γεννήθηκε στην
Καρβάλη (Γκέλβερη) της Καππαδοκίας, και πιο πρόσφατα ακόμη ο μοναχός Παΐσιος, ο οποίος γεννήθηκε
το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας και πέθανε το 1994 και τάφηκε στο ησυχαστήριο του Ιωάννη του
Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Ιδιαιτέρως εντυπωσιακή είναι μάλιστα η αίγλη και η τιμή με
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τις οποίες περιβάλλεται η μνήμη του γέροντα Παϊσίου από τους σύγχρονούς μας χριστιανούς και μάλιστα
τους νέους ανθρώπους.
3.3. Οι Καππαδόκες στρατηγοί και Αυτοκράτορες
θ) Όσον αφορά τη στρατιωτική και πολεμική δεινότητα και την άσκηση της πολιτικής εξουσίας κατά τη
βυζαντινή περίοδο της ιστορίας του ελληνικού έθνους, αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι από την Kαππαδοκία
κατάγεται ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, που τόσο πολύ υμνήθηκε στα τραγούδια του ακριτικού κύκλου,
καθώς επίσης και σπουδαίοι στρατιωτικοί-αυτοκράτορες όπως: Ο νικητής όλων των εχθρών της
Αυτοκρατορίας σε ανατολή, βορά, νότο και δύση Mαυρίκιος (540-602 μ.Χ.). Ο Αυτοκράτορας του
«Ακάθιστου Ύμνου» Hράκλειος A' (575-641 μ.Χ.), ο οποίος καθιέρωσε κατά το έτος 629 μ.Χ. την
ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της Αυτοκρατορίας και εφάρμοσε ένα σύστημα αποκεντρωμένης
διοίκησης οργανώνοντας την Αυτοκρατορία σε θέματα. Ο μεγάλος Nικηφόρος B' Φωκάς (912-969 μ.Χ.),
ο οποίος είναι ο απελευθερωτής της Κρήτης από του Σαρακηνούς και ο εμπνευστής (σε συνεργασία με τον
μοναχό Αθανάσιο τον Αθωνίτη) της ίδρυσης της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Ο ένδοξος
Iωάννης Tσιμισκής (925-976), ο οποίος είναι Αρμενογεωργιανός (της οικογένειας των Κουρκούα) από
τον πατέρα του και Καππαδόκης από τη μητέρα του, που ήταν αδελφή του Νικηφόρου Β’ Φωκά. Τέλος, ο
ηρωικός Pωμανός Δ' Διογένης (1025-1072 μ.Χ.) και οι αδελφοί αυτοκράτορες Kωνσταντίνος και Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρη, που είναι οι ιδρυτές της Αυτοκρατορίας της Νικαίας, μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Φράγκων το 1204. Στον βασιλιά-φιλόσοφο Θεόδωρο Β’ Λάσκαρη, εγγονό του
Θεόδωρου Α΄ Λάσκαρη, αποδίδεται η ακόλουθη φράση, που εκφράζει εν πολλοίς την ταυτότητα και το
πνεύμα του λαού (Volksgeist) των Ρωμιών της Καππαδοκίας:
«Μάνα μου είναι η Ανατολή και πρόγονοί μου οι Έλληνες».
Κι όταν χάθηκε για το Bυζάντιο (βλέπε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) η Kαππαδοκία, ο
βυζαντινός στρατός έχασε οριστικά και ανεπανόρθωτα την ισχύ του, αφού έπαψε να τροφοδοτείται από
την Καππαδοκία, τη μεγάλη τούτη δεξαμενή πολυάριθμων και σκληροτράχηλων στρατιωτών και
ικανότατων επαρχιωτών στρατηγών.
3.4. Το πέρασμα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος
ι) Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Καππαδοκία ανάδειξε, μεταξύ άλλων, και έναν
από τους παραγωγικότερους αρχιτέκτονες στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι κι ο σπουδαιότερος
δημιουργός της τελευταίας φάσης της ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τον γενίτσαρο Σινάν
Πασά (1491 – 1588), ο οποίος κατάγεται από το χωριό Άγιοι Ανάργυροι (στην τουρκική γλώσσα
Αγυρνά) της Καππαδοκίας, από γονείς ελληνορθόδοξους Ρωμιούς.
Από το Φερτέκι της Καππαδοκίας κατάγεται κι η μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια των Καρατζάδων,
από την οποία αναδείχθηκαν ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και διερμηνείς της Υψηλής Πύλης. Επίσης,
μεταξύ των αρχιάτρων του παλατιού υπήρξαν και πολλοί ελληνορθόδοξοι Καππαδόκες, όπως ο Ανανίας
Γαβριηλίδης με καταγωγή από Ζιντζίντερε (Φλαβιανά) της Καισαρείας, καθώς και οι Αλέξανδρος και
Νικόλαος Φερμάνογλου από το Μουταλάσκι ή Μουταλάσκη (Ταλάς) της Καισαρείας της Καππαδοκίας.
ια) Στα πολύ κρίσιμα για τον ελληνισμό χρόνια της τελευταίας περιόδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
και ειδικότερα μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι εκλεγέντες στην οθωμανική βουλή καππαδοκικής καταγωγής βουλευτές και πολιτικοί υπερασπίσθηκαν με όσα μέσα διέθεταν τα συμφέροντα των
Ρωμιών της Καππαδοκίας. Μεταξύ των βουλευτών τούτων αναφέρουμε τα ονόματα του Παύλου
Καρολίδη από το Ανδρινίκιο Καισαρείας, του Αριστείδη Γεωργαντζόγλου πασά και του ανεψιού του
Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη ( Μανόλ πασά ) από την Καισάρεια, του Ανανία Καλίνογλου, του δικηγόρου
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Παντελάκη Κοσμίδη και του Γεωργίου Κούρτογλου (και οι τρεις τελευταίοι με καταγωγή από τη Νίγδη
της Καππαδοκίας), κ.α..
Ο Επίσκοπος Ικονίου και Τυάνων Προκόπιος (κατά κόσμον Λαζαρίδης), ήταν όμως εκείνος ο οποίος,
υιοθετώντας μια συστηματικά παρελκυστική τακτική διαρκών συνομιλιών και διαπραγματεύσεων με το
επαναστατικό κεμαλικό καθεστώς, κατάφερε να γλυτώσει τον καππαδοκικό ελληνισμό από το ενδεχόμενο
είτε ενός αφανισμού είτε ενός πολιτισμικού «ευνουχισμού», κατά την εξόχως επικίνδυνη και κρίσιμη
χρονική περίοδο αμέσως μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στην Μικρά Ασία, μέχρις ότου να υπογραφεί
η συνθήκη της Λωζάνης του 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο Επίσκοπος Ικονίου και Τυάνων
Προκόπιος γεννήθηκε το έτος 1859 στα Τύανα της Καππαδοκίας, που όπως είδαμε πιο πάνω είναι επίσης η
ιδιαίτερη πατρίδα του μεγάλου Απολλώνιου του Τυανέα (1ος αιώνας μ.Χ.), και πέθανε στην Καππαδοκία
το 1923 από καρδιακή προσβολή ή από εγκεφαλική συμφόρηση, που προκλήθηκε λόγω των αφόρητων
ψυχολογικών πιέσεων που ασκούνταν πάνω του, όσον αφορά την ίδρυση τουρκορθόδοξου πατριαρχείου.
ιβ) Παρά τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Καππαδοκία από την Ελλάδα, οι Καππαδόκες παρακολούθησαν και έζησαν με ένταση και έξαρση τις περιπέτειες της δημιουργίας του ελληνικού κράτους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε, μεταξύ πολλών άλλων, και τα εξής παραδείγματα:
Κατά την έκρηξη της επανάστασης του 1821, οικίες προκρίτων χριστιανών της Καππαδοκίας
λεηλατήθηκαν και δηώθηκε η Μονή του Τιμίου Προδρόμου στα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) της επαρχίας της
Καισαρείας, από όπου οι μοναχοί, με επικεφαλής τον ηγούμενο Παΐσιο, αναγκάστηκαν, προκειμένου να
σωθούν, να αποχωρήσουν για ένα τετράμηνο περίπου. Όμως μετά την παρέλευση του τετραμήνου, οι
μοναχοί, βοηθούμενοι από χριστιανούς κυρίως των Φαράσων της Καππαδοκίας (ιδιαίτερης πατρίδας του
ηγουμένου Παϊσίου) ανακατέλαβαν τη Μονή, την οποία ανακαίνισε και ανασυγκρότησε ο Παΐσιος, ο οποίος
αργότερα, το έτος 1832, εκλέχθηκε Μητροπολίτης Καισαρείας. Η ανακατάληψη τούτη της Μονής του
Τιμίου Προδρόμου θεωρήθηκε ως επαναστατική πράξη και τιμωρήθηκε με διωγμούς των κατοίκων των
χωριών της περιοχής των Φαράσων, πολλοί από τους οποίους αναγκάσθηκαν τότε να μεταναστεύσουν στα
αστικά κέντρα και ιδίως στην Άγκυρα. Εκατοντάδες υπήρξαν οι Καππαδόκες, και χιλιάδες οι Μικρασιάτες,
οι οποίοι από τα πρώτα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821 ήλθαν και συμμετείχαν ενεργά
πολεμώντας στην επαναστατημένη Ελλάδα3. Πολλοί από αυτούς παρέμειναν στην Ελλάδα και υπηρέτησαν
στον ελληνικό στρατό. Άλλοι πάλι ήλθαν να υπηρετήσουν στον ελληνικό στρατό μετά την δημιουργία του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός κατοίκου της πόλης Ιντζέσου («Λεπτόν Ύδωρ» στην
καθαρεύουσα ή «Λεπτονέρι» στην ελληνική δημοτική γλώσσα) της επαρχίας της Καισαρείας της
Καππαδοκίας, ο οποίος ονομαζόταν Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης που εξ αιτίας της πόλης καταγωγής του
αυτοαποκλήθηκε Λεπτοϋδωρεύς (Ιντζεσουλής), μόλις δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, με τα
πρωτόκολλα του Λονδίνου το έτος 1830, έσπευσε να καταταχθεί στον ελληνικό στρατό με το όνομα
Ιορδάνης Λεπτοϋδωρεύς. Στον ελληνικό στρατό παρέμεινε συνολικά δώδεκα έτη, από το 1830 ως το 1842,
και υπηρέτησε και στη στρατιωτική φρουρά του Βασιλιά των Ελλήνων Όθωνα Α΄. Ο Ιορδάνης
Λεπτοϋδωρεύς παρήγαγε μάλιστα και αδημοσίευτο χειρόγραφο συγγραφικό πόνημα «χάριν της πατρίδος
και καταγωγής ελληνικής αποδείξεως», όπως ο ίδιος αναφέρει.

3

Βλέπε σχετικά το εξαιρετικό βιβλίο του Σαλκιτζόγλου Τάκη Α.: «Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821.
Η συμβολή των Μικρασιατών στον εθνικό αγώνα», Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2010.
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σύγχρονη
γχρονη Ελλάδα
3.5. Οι Καππαδόκες σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων στη σύ
3.5.1. Στην πολιτική
ιγ) Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και την προσφυγιά, ενεργή
υπήρξε η συμμετοχή στη σύγχρονη πολιτική ζωή του ελληνικού κράτους πολιτικών με καππαδοκική
καταγωγή όπως, μεταξύ άλλων, κατά το παρελθόν, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής (1907–1998) κι ο αρχηγός κόμματος, βουλευτής υπουργός, καθηγητής
πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Γιάγκος (Ιωάννης) Πεσμαζόγλου
(1918 – 2003), και μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και βουλευτής Κώστας
Καραμανλής, καθώς κι οι βουλευτές, μερικοί από τους οποίους και υφυπουργοί, όπως ο Κιλτίδης
Κωνσταντίνος, ο Κεγκέρογλου Βασίλειος, ο Τιμοσίδης Μιχαήλ κι ο Στρατηλάτης Νικόλαος (και οι
τέσσερεις με καταγωγή από το Μιστί της Καππαδοκίας), ο Χαρακόπουλος Μάξιμος (με καταγωγή από τη
Σουλούτζοβα της Καππαδοκίας), ο Κυριάκος Βελόπουλος (με καταγωγή από την Αξό της Καππαδοκίας),
η Περλεπέ Αικατερίνη, ο Κεδίκογλου Συμεών και ο Κεδίκογλου Σίμος (και οι τρεις με καταγωγή από το
Προκόπιο της Καππαδοκίας), κ.α.. Εκατοντάδες είναι οι καππαδοκικής καταγωγής εκλεγμένοι άρχοντες
και εκπρόσωποι του λαού σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
3.5.2. Στην οικονομία
ιδ) Όσον αφορά το παγκοίνως αναγνωρισμένο εμπορικό και οικονομικό δαιμόνιο των Καππαδοκών, αυτό
μας το επιβεβαιώνει η παρουσία χιλιάδων επιτυχημένων εμπόρων και επιχειρηματιών εντός και εκτός
Ελλάδας. Ανεξίτηλα στην ιστορική μνήμη παραμένουν, μεταξύ πολλών άλλων και τα ιστορικά
παραδείγματα ανθρώπων όπως ο Ιωάννης ο Καππαδόκης που ήταν, κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ., ο αυστηρός
διαχειριστής των οικονομικών υποθέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί Ιουστινιανού, αλλά και οι δύο
ισχυρότεροι οικονομικοί παράγοντες του νέου ελληνισμού, που είναι ο Μποδοσάκης (Πρόδρομος
Αθανασιάδης) γεννημένος στον Πόρο της Νίγδης της Καππαδοκίας, και ο Αριστοτέλης Ωνάσης,
γεννημένος στη Σμύρνη, αμφότεροι Καππαδόκες στην καταγωγή από μητέρα και πατέρα. Τόσο ο πατέρας
του Αριστοτέλη Ωνάση ο Σωκράτης όσο και η μητέρα του η Πηνελόπη Δόλογλου κατάγονταν από το
Μουταλάσκη (Ταλάς) της επαρχίας της Καισαρείας της Καππαδοκίας. Μάλιστα η συνεισφορά προς τον
ελληνισμό τόσο του Μποδοσάκη όσο και του Αριστοτέλη Ωνάση δεν έληξε με τον θάνατό τους, κι ούτε
περιορίσθηκε στον οικονομικό τομέα. Άφησαν πίσω τους ιδρύματα, νοσοκομεία και υποτροφίες για
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδας και για όλους τους Έλληνες,
ανεξαρτήτως του τόπου καταγωγής τους.
Βέβαια ο κατάλογος των Καππαδοκών που μετά τη μικρασιατική καταστροφή συνέβαλαν
αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα μακρύς και θα μας έπαιρνε ώρες
αυτή και μόνο η απαρίθμηση των ονομάτων των Καππαδοκών επιχειρηματιών. Γι’ αυτό περιορίζομαι να
υπενθυμίσω σε σας τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας Αττικής, ότι η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη της
περιοχής της Νέας Ιωνίας οφείλεται εκτός των άλλων και στη συνεργασία δύο σπουδαίων Καππαδοκών
επιχειρηματιών: του Ιάκωβου Τσαλίκογλου και του Αλέξανδρου Σινιόσογλου, που κατάγονταν από τη
Μουταλάσκη της επαρχίας της Καισαρείας της Καππαδοκίας, και οι οποίοι ίδρυσαν την παγκόσμιας
φήμης εταιρεία «Ανώνυμη Υφαντουργική Εταιρεία: Μουταλάσκη».
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Η εταιρεία αυτή παρήγαγε κυρίως σεντόνια και ανθεκτικά υφάσματα, και στις μέρες της ακμής της
απασχολούσε μέχρι και 600 εργαζόμενους4.
Σημαντική είναι επίσης η πολιτιστική και εθνική συνεισφορά ζώντων σήμερα καππαδοκικής
καταγωγής επιχειρηματιών, όπως, π.χ., του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, που κατάγεται από τη Νεάπολη
(Νεβ Σεχίρ) της Καππαδοκίας και πολλών άλλων, που συνεχίζουν και σήμερα τη μεγάλη παράδοση
ευεργεσίας των αποδήμων Καππαδοκών της τελευταίας περιόδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και οι
οποίοι διακρίνονταν κυρίως ως μεγαλέμποροι και τραπεζίτες, όπως οι οικογένειες των Πορτοκάλογλου,
Σαράφογλου, Σερέφογλου, Σεφέρογλου, Σισμάνογλου, Σινιόσογλου κ.α..
3.5.3. Στον πολιτισμό
ιε) Στο πεδίο του πολιτισμού, πέρα από την τεράστια πνευματική παρουσία των Καππαδοκών αγίων και
οσίων, μεγάλη υπήρξε η συνεισφορά των τέκνων της Καππαδοκίας στην εκπαίδευση, στην τέχνη και στον
αθλητισμό του νέου ελληνισμού. Εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής σημαντικές προσωπικότητες:
• Ο Παύλος Kαρολίδης (1849-1930), ιστορικός από το Aνδρονίκιο της Kαισαρείας της Καππαδοκίας,
γλωσσομαθής, αφού γνώριζε πάνω από δέκα γλώσσες μεταξύ των οποίων και μερικές νεκρές, όπως τα
βαβυλωνιακά, ο οποίος αφού σπούδασε στη Mεγάλη του Γένους Σχολή, στην Ευαγγελική Σχολή της
Σμύρνης και στις φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάχου και Στρασβούργου,
ονομάσθηκε διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Tübingen, εκλέχθηκε υφηγητής και στη συνέχεια (το
1893) καθηγητής, που διαδέχθηκε τον Kωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, στην έδρα της Iστορίας στο
Πανεπιστήμιο Aθηνών. Ο Παύλος Καρολίδης παρήγαγε εξαιρετικά πλούσιο επιστημονικό
συγγραφικό έργο και περίφημους ιστορικούς χάρτες, τους οποίους χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα
στα σχολεία μας. Πέρα όμως από το πλούσιο επιστημονικό του έργο, ο Παύλος Καρολίδης ανάπτυξε
και αξιοσημείωτη πολιτική-εθνική δράση, έχοντας πίστη στο μέλλον του ελληνισμού.
• Από το Ανδρονίκιο της Καισαρείας της Καππαδοκίας κατάγεται επίσης και ο πολιτικός, σοφός
καθηγητής, υψηλού ήθους ακαδημαϊκός και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Γιάγκος (Ιωάννης)
Πεσμαζόγλου (1918-2003).
• O Aβροτέλης Eλευθερόπουλος (1869-1963), του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Aβραάμ
Σελμπές (ή Σελμπέσογλου), από την επαρχία της Καισαρείας, και ο οποίος, είναι ο διασημότερος
διεθνώς Έλληνας Kοινωνιολόγος, ο οποίος αφού δίδαξε στην Zυρίχη της Eλβετίας (όπου
παρακολουθούσαν τα μαθήματά του μεταξύ άλλων και Ρώσοι πολιτικοί εξόριστοι, όπως ο Λένιν κι ο
Πλεχάνωφ, αλλά και μέλη της εξόριστης βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας) υπήρξε ο πρώτος
καθηγητής Kοινωνιολογίας στην Eλλάδα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1920 εκλέχθηκε καθηγητής
στην ιδρυθείσα για πρώτη φορά τότε, και μοναδική την εποχή εκείνη στην Eλλάδα, πανεπιστημιακή
έδρα Kοινωνιολογίας, στη Nομική Σχολή του νεοϊδρυθέντος την εποχή εκείνη Aριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο οργανώθηκε σύμφωνα με προδιαγραφές και σχέδια που είχε
ετοιμάσει ο μεγάλος μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή για το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης.
Ο Αβροτέλης Ελευθερόπουλος απολύθηκε από την δικτατορία του Μεταξά και επέστρεψε στην
Ελβετία.
• O Χαράλαμπος Θεοδωρίδης (1883-1958), από την Kαισάρεια της Kαππαδοκίας, που είναι ο πρώτος
4

Βλέπε το άρθρο του Σαπουντζάκη Χάρη: «Η Νέα Ιωνία του μεσοπολέμου. Πως ένας συνοικισμός εξαθλιωμένων
προσφύγων μεταλλάσσεται σε υπερτοπικό βιομηχανικό κέντρο και κυψέλη πολιτιστικής δημιουργίας», στο
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, περιοδική έκδοση του Κέντρου Σπουδής Και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, αρ. φύλλου 15,
Νοέμβριος 2011.

98

•

•

5

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας
καθηγητής της Iστορίας της Φιλοσοφίας στην Φιλοσοφική Σχολή του AΠΘ. Χαρακτηριστικό του
ευρύτερου κοινωνικού κύρους και της πνευματικής αίγλης που συνόδευαν το πρόσωπο του Χαράλαμπου
Θεοδωρίδη, είναι και το εξής ιστορικό περιστατικό: Στις 25 Mαρτίου 1943, κατά τη διάρκεια της
γερμανικής κατοχής, και παρά την απαγόρευση των κατοχικών δυνάμεων, φοιτητές του AΠΘ
συγκρότησαν παράνομη συγκέντρωση και στη συνέχεια σχημάτισαν πορεία με κατεύθυνση την οδό
Σβώλου (πρώην Πρίγκιπα Nικολάου και πρώην Πολωνίας), όπου βρισκόταν το σπίτι του
Xαράλαμπου Θεοδωρίδη, μπροστά στο οποίο η πορεία των φοιτητών σταμάτησε και πήρε τη μορφή
νέας συγκέντρωσης. Τότε, ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού του, ξεδίπλωσε
στα απλωμένα του χέρια μια τεράστια ελληνική σημαία και την πέταξε πάνω στους συγκεντρωμένους
φοιτητές, ενώ εκείνοι σε στάση προσοχής έψελναν με δακρυσμένα από τη συγκίνηση μάτια και με όλη
τη δύναμη των πνευμόνων τους τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης απολύθηκε
κατά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, λόγω των πολιτικών του φρονημάτων.
O Δημοσθένης Δανιηλίδης (1889-1972), από το Προκόπιο (Oυργκιούπ) της Kαππαδοκίας, με
σπουδές στη Nομική Eπιστήμη, στην Kοινωνιολογία, στις Πολιτικές και Oικονομικές Eπιστήμες στα
Πανεπιστήμια της Kωνσταντινούπολης, του Bερολίνου, της Zυρίχης, της Bέρνης και της Γενεύης,
υπήρξε ένας διανοούμενος και πολιτικός (εντάχθηκε στο "Aγροτικό-Eργατικό Kόμμα" του Aλεξάνδρου
Παπαναστασίου), ο οποίος παρήγαγε σημαντικό συγγραφικό έργο και αγωνίσθηκε για τη βελτίωση
κυρίως της παιδείας και της αυτοσυνειδησίας του ελληνικού λαού, οργανώνοντας ανοικτά λαϊκά
πανεπιστήμια και κάνοντας διαλέξεις σε εργατικά κέντρα όλης της Ελλάδας και των παροικιών των
Ελλήνων στο εξωτερικό. O καθηγητής Bασίλης Φίλιας έχει γράψει ότι: "Σε πολύ λίγους Nεοέλληνες θα
ταίριαζε τόσο ο χαρακτηρισμός "δάσκαλος", όσο στον Δημοσθένη Δανιηλίδη."5. Υπήρξε μεταξύ άλλων
από τα ιδρυτικά μέλη της «Ένωσης Προκοπιέων», και διετέλεσε και δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου το
1944 αμέσως μετά την γερμανική κατοχή.
Ο μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), που πρώτος αυτός από τους Έλληνες τιμήθηκε
με το βραβείο Νόμπελ, εκείνο της λογοτεχνίας, γεννημένος στα Βουρλά της Σμύρνης, κατάγεται από
την οικογένεια του πατέρα του Στυλιανού Σεφεριάδη κι από τη γενιά της εκ μητρός γιαγιάς του (το
γένος Πεστεμαντζόγλου που μετατράπηκε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών σε Πεσματζόγλου)
από την Καππαδοκία (κυρίως από το Μουταλάσκι και από την Καισάρεια). Δεν έγινε τυχαία το ταξίδι
του Γιώργου Σεφέρη στην Καππαδοκία τον μήνα Ιούλιο του έτους 1950, δηλαδή πριν ακόμη ο
ελληνισμός και ο τουρισμός «ανακαλύψουν» την Καππαδοκία. Κι έτσι εξηγούνται εν πολλοίς τα
αυθεντικά συναισθήματα, η κατάθεση ψυχής κι η γνήσια συγκίνηση που αποπνέει το σχετικό με το
ταξίδι στην Καππαδοκία κείμενο του μεγάλου μας ποιητή: «Τρεις μέρες στα πετροκομμένα
μοναστήρια της Καππαδοκίας». Είναι η ψυχική γονυκλισία, ενός ανθρώπου που επιστρέφει στα
πατρογονικά χώματα των αλησμόνητων πατρίδων. Γράφει ο μεγάλος μας ποιητής κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του στην Καππαδοκία: « Εκείνο που μπορεί ίσως να προσφέρω εγώ, είναι η συγκίνηση που
δοκίμασα σ’ αυτά τα μέρη. Κι αυτή σα μια μποτίλια στη θάλασσα. Ελπίζω, αλήθεια, ότι αυτές οι σελίδες
μπορεί να παρακινήσουν κάποιον καλύτερο από μένα να κάνει το προσκύνημα στις μονόπετρες
εκκλησιές6… Όταν καθήσεις, καθώς γέρνει ο ήλιος, στην ταράτσα του Ισμαήλ, και κοιτάξεις γύρω σου
τους τόνους του φωτός να γλιστρούν πάνω στα μονόπετρα, έχεις την εντύπωση πως το τοπίο ολόκληρο

Φίλιας Βασίλης: «Πρόλογος» στο βιβλίο του Δανιηλίδη Δημοσθένη: «Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία»,
(επανέκδοση), Αθήνα: Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, χ.χ. (πρώτη έκδοση, Αθήναι: εκδότης Γ. Σαμαρόπουλος, 1934).
6
Σεφέρης Γιώργος: «Τρεις μέρες στα πετροκομμένα μοναστήρια της Καππαδοκίας», στο «Δοκιμές, δεύτερος τόμος
(1948-1971)», Αθήνα: Ίκαρος, 2003, σσ. 57-93, σ. 67.
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πιάνει έναν ακίνητο χορό, όπως στην Εκκλησιά των Σπαθιών οι χλαμύδες των Αποστόλων∙ πως σου
μιλά μ’ έναν «αλάλητο στεναγμό». Πέρασες όλη τη μέρα, από την αυγή, προσπαθώντας να κάνεις τις
αισθήσεις σου να χωρέσουν ό,τι δεν μπορούσαν να χωρέσουν σε τόσο μικρό διάστημα. Η μνήμη,
ζαλισμένη, συνδυάζει σκορπισμένα μέλη και σχεδόν πονεί. Μόνο η όσφρηση κρατάει ακόμη την επίμονη
μυρωδιά από λάδι και αγιοκέρι, που δεν εννοεί να ξεκολλήσει μέσα από τις άδειες εκκλησιές.»7.
Ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο σκηνοθέτες, αρχικά του θεάτρου (στο Broadway της Νέας
Υόρκης) και στη συνέχεια του κινηματογράφου (στο Χόλυγουντ), τιμημένος με τρία βραβεία Όσκαρ,
το τελευταίο από τα οποία για το συνολικό του έργο, ο Ηλίας Καζάν (Καζαντζίογλου) (1909-2003),
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, από πατέρα και μητέρα (το γένος Σισμάνογλου και
Καραϊωσηφόγλου), που όλοι κατάγονταν από την επαρχία της Καισαρείας της Καππαδοκίας. Στο
Broadway, ο Ηλίας Καζάν ανέβασε πρωτοποριακά θεατρικά έργα, μέσω των οποίων ανάδειξε και
καθιέρωσε νέους τότε και σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς, όπως ο Άρθουρ Μύλλερ και ο Τεννεσή
Ουίλλιαμς. Με τον Ηλία Καζάν, που άρχισε να σκηνοθετεί στο Χόλυγουντ κατά την διάρκεια του
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, ο αμερικανικός κινηματογράφος απόκτησε μια άλλη, νέα διάσταση ενός
δραματικού κοινωνικού ρεαλισμού, επενδυμένου με υψηλή συγκινησιακή ένταση και λυρισμό, που
συνοδευόταν από μια διεισδυτική και βαθειά ψυχαναλυτική προσέγγιση του ατομικού ανθρώπινου
ασυνείδητου. Οι κλασικές πια ταινίες του Ηλία Καζάν σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία του
παγκόσμιου κινηματογράφου, και ανέδειξαν μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Μάρλον Μπράντο, ο Τζαίημς
Ντην, ο Ροντ Στάϊγκερ, ο Ουώρεν Μπήτυ και πολλοί άλλοι.
Από την Καππαδοκία κατάγονται, μεταξύ πολλών άλλων Ελλήνων αθλητών κι οι Ολυμπιονίκες μας
Πέτρος Γαλακτόπουλος (στην ελληνορωμαϊκή πάλη) κι η Ελισάβετ (Έλλη) Μυστακίδου (στο τάε κβο
ντο).

•

•

4. Αντί συμπεράσματος:
Η ελληνοχριστιανική ταυτότητα των Καππαδοκών και η διατήρηση της μνήμης της αλησμόνητης
«πατρίδας» τους.
Δεν ήταν καθόλου τυχαίο το ότι οι Ρωμιοί Καππαδόκες κατάφεραν να διατηρήσουν ακλόνητη και
θερμή την χριστιανική τους πίστη και να φθάσουν σε έναν υψηλό βαθμό ελληνικής εθνικής
αυτοσυνειδησίας κατά τους 19ο και 20ο αιώνες μέχρι το 1924. Αυτό υπήρξε ασφαλώς το αποτέλεσμα μιας
μακράς και βαθειά ριζωμένης ελληνοχριστιανικής παράδοσης στην Καππαδοκία. Σημαντική όμως για την
επίτευξη του ως άνω αποτελέσματος ήταν κι η ποικιλότροπη συμβολή πλούσιων πατριωτών τραπεζιτών και
εμπόρων, φωτισμένων και φλογερών κληρικών, καθώς και εμπνευσμένων εκπαιδευτικών και διανοουμένων,
αφοσιωμένων ολόψυχα στην υπόθεση της μόρφωσης των Καππαδοκών. Προς αυτούς τους ανθρώπους
νοιώθουν ευγνωμοσύνη και αυτών των ανθρώπων τιμούν τη μνήμη με κάθε ευκαιρία οι απόγονοι εκείνων των
Καππαδοκών, που έφυγαν σαν πρόσφυγες από την καππαδοκική πατρίδα.
Για αιώνες οι περιστάσεις κι οι ιστορικές συνθήκες ήταν εξαιρετικά αντίξοες και πολλές φορές άνισα
κατανεμημένες στην γεωγραφικά απομακρυσμένη από τον ελληνικό εθνικό κορμό γη της Καππαδοκίας.
Σε ορισμένα μέρη της Καππαδοκίας όπως η Σινασσός ( η αποκαλούμενη και «Αθήνα της
Καππαδοκίας»), οι Καππαδόκες μιλούσαν την καθαρή ελληνική γλώσσα, ενώ σε άλλα μέρη, όπως στην
επαρχία της Νίγδης, π.χ. στο Μιστί, στα Δήλα, στην Τροχό, στην Αξό και σε πολλά άλλα χωριά μιλούσαν
την καππαδοκική διάλεκτο, που είναι μια από τις ελληνικές διαλέκτους, μαζί με την κυπριακή,
7
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την ποντιακή, την τσακώνικη και την γρεκάνικη της νοτίου Ιταλίας. Προς μεγάλη τέρψη και απόλαυση
Ελλήνων και ξένων γλωσσολόγων ερευνητών, η καππαδοκική ελληνική διάλεκτος συνεχίζει να μιλιέται
ακόμη και σήμερα ως ζωντανή γλώσσα κυρίως σε χωριά της Θράκης, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της
Κρήτης και όπου αλλού εγκαταστάθηκαν ολόκληρα χωριά Καππαδοκών, των οποίων οι πρόγονοι μιλούσαν
στην Καππαδοκία την ελληνική καππαδοκική διάλεκτο.
Σε πολλά μέρη της Καππαδοκίας, όπως στις επαρχίες Καισαρείας και Νεάπολης, οι Καππαδόκες
μιλούσαν την τουρκική γλώσσα, αλλά διατηρούσαν την ελληνική συνείδηση της ρωμιοσύνης.
Διακρίνονταν μάλιστα από τους Αρμενίους, που κατοικούσαν στην Καππαδοκία και οι οποίοι επίσης
μιλούσαν και εκείνοι την τουρκική γλώσσα, αφού είχαν λησμονήσει την αρμενική προγονική τους γλώσσα,
με βάση τρεις κατηγορίες κριτηρίων εθνοτικής διαφοροποίησης:
α) Τα διαφορετικά ήθη και έθιμα.
β) Την διαφορετική εκκλησιαστική υπαγωγή, αφού οι Αρμένιοι υπάγονταν στην αρμενική χριστιανική
εκκλησία και στο δικό τους Πατριαρχείο, ενώ οι ρωμιοί Καππαδόκες ανήκαν κυρίως (υπήρχαν και
ελάχιστοι προτεστάντες) στην ελληνορθόδοξη εκκλησία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης.
γ) Οι Ρωμιοί της Καππαδοκίας έγραφαν τα κείμενα στην τουρκική γλώσσα χρησιμοποιώντας όμως
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (καραμανλήδικη γραφή), ενώ οι Αρμένιοι έγραφαν τα κείμενα τους
επίσης στην τουρκική γλώσσα, αλλά χρησιμοποιώντας το αρμενικό αλφάβητο. Στη μεταξύ Ρωμιών και
Αρμενίων αλληλογραφία, όπως και στην αλληλογραφία με Εβραίους, χρησιμοποιούνταν η τουρκική
γλώσσα, και τα κείμενα γράφονταν συνήθως με την χρήση του λατινικού αλφαβήτου. Άλλωστε οι
εγγράμματοι Καππαδόκες γνώριζαν πολύ καλά τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, κι αυτή κατά κανόνα ήταν η
γαλλική, μαζί με όλο το διαφωτιστικό πολιτισμικό υπόβαθρο, του οποίου φορέας είναι η γαλλική γλώσσα
και η γαλλική κουλτούρα. Έτσι εξηγείται ως ένα βαθμό και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των
εγγράμματων Καππαδοκών ήταν άνθρωποι από αυτούς που συνήθως χαρακτηρίζουμε ως φιλοπρόοδους, με
ανοικτούς ορίζοντες σκέψης και δράσης, και υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας ακόμη και στις πιο
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης.
Όσον αφορά ειδικότερα την ελληνική γλώσσα, όπου υπήρχαν ελληνικά σχολεία, οι νέοι και οι νέες της
Καππαδοκίας που σπούδαζαν σ’ αυτά μιλούσαν άπταιστα και τέλεια ελληνικά απαλλαγμένα από κάθε
είδους ιδιωματισμούς. Αυτό, μαζί με τη διατήρηση μιας ισχυρής ελληνικής εθνικής συνείδησης σε
εγγράμματους και αγράμματους Καππαδόκες, υπήρξε το ευτυχές αποτέλεσμα του έργου σοφών δασκάλων,
σεβαστών ιεραρχών και απλών ποιμένων, οι οποίοι κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, του
επιλεγόμενου και «αιώνα των Φώτων», δηλαδή του διαφωτισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα,
στις αρχές του 20ου αιώνα, μέχρι την προσφυγιά, αλλά και κατά τα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης των
προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, αποτέλεσαν την πνευματική ηγεσία των Ρωμιών της Καππαδοκίας.
Ως ελάχιστη απότιση φόρου τιμής στην πνευματική τούτη ηγεσία αναφέρονται, εντελώς ενδεικτικά και με
κίνδυνο να παραληφθούν αθέλητα άλλοι εξίσου άξιοι και σημαντικοί άνθρωποι, τα ονόματα κάποιων
προσώπων προς τα οποία οι Καππαδόκες της προσφυγιάς, οι απόγονοί τους, αλλά και όλος ο ελληνισμός
οφείλουν βαθειά και αιώνια ευγνωμοσύνη, και ανυπόκριτο θαυμασμό.
Μεταξύ πολλών και άξιων ηγετικών στελεχών του καππαδοκικού ελληνισμού είναι και οι εξής:
• Ο ιερομόναχος Γερμανός (1759 – 1805), γεννημένος στην Αλεξανδρέττα, ο αποκαλούμενος και
«Φως της Ανατολής», ο οποίος, αφού μόνασε από την ηλικία των 15 ετών και μορφώθηκε κοντά σε
σπουδαίους δασκάλους στην Παναγία Μαχαιρού της Κύπρου, στη Βηρυτό, στο Χαλέπι, στην
Θεοδοσούπολη (Ερζερούμ), στην Καισάρεια της Καππαδοκίας (κοντά στον σοφό πρωτοσύγκελο
Ιγνάτιο), στη Σμύρνη, στην Πάτμο και στην Χίο (κοντά στον Αθανάσιο Πάριο), το 1792 ίδρυσε
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σχολείο στην Καισάρεια, από όπου αποφοίτησαν οι πρώτοι δάσκαλοι, που δίδαξαν στη γύρω
περιοχή. Το σχολείο αυτό ήταν συνέχεια του πρώτου σχολείου που είχε ιδρύσει στην Καισάρεια το
1773 και διεύθυνε ο πρωτοσύγκελος Ιγνάτιος Σαράφογλου.
•
Ο ευφυέστατος απόφοιτος του σχολείου του ιερομονάχου Γερμανού και μετέπειτα Μητροπολίτης
Καισαρείας Παΐσιος Β΄ (1777 ή 1780 - 1871), κατά κόσμον Πέτρος Κεπόγλου, από τα Φάρασα
της Καππαδοκίας, ο οποίος, ως μητροπολίτης για 39 χρόνια (από το 1832 έως το 1871) στην
Καισάρεια, κατέστη ο στυλοβάτης της εκπαίδευσης και του ελληνικού φρονήματος των
Καππαδοκών, και είναι ο ανακαινιστής του «Φάρου της Ανατολής», δηλαδή του εκπαιδευτικού
συγκροτήματος που έδρευε στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε (Φλαβιανά) της
Καισαρείας της Καππαδοκίας, για το οποίο έγινε λόγος και πιο πάνω.
•
Ο ορφανός από πατέρα, άριστος μαθητής του μητροπολίτη Καισαρείας Παϊσίου Β΄ και μετέπειτα
μητροπολίτης Καισαρείας Ιωάννης Αναστασιάδης (κατά κόσμον Πρόδρομος Ιντζεσίογλου ή
Ιντζεσόγλου) (1834 – 1902), από το Ιντζέσου της επαρχίας της Καισαρείας, ο οποίος συνέχισε τις
σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και στην Θεολογική Σχολή
της Χάλκης, και ο οποίος αφού χειροτονήθηκε διάκονος και διεύθυνε επί μία διετία τη Μονή του
Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε (Φλαβιανά), συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα και στα
πανεπιστήμια του Στρασβούργου, της Χαϊδελβέργης και του Γκέτινγκεν. Έγινε για τρία χρόνια
διευθυντής στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, κι αφού χειροτονήθηκε το 1878 από τον Πατριάρχη
Ιωακείμ Μητροπολίτης Καισαρείας, ίδρυσε την «Καππαδοκική Αδελφότητα», στην οποία
οργάνωσε τους Καππαδόκες και κατέστησε τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου του Ζιντζίντερε
(Φλαβιανών), την οποία είχε ήδη ανακαινίσει ο δάσκαλός του Μητροπολίτης Καισαρείας Παΐσιος
Β΄, πνευματικό κέντρο της αναγέννησης του καππαδοκικού ελληνισμού, αφού λειτούργησε εκεί
δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο, και εγκαινίασε το 1882 την «Εν Καισαρεία Ροδοκανάκειον
Ιερατικήν Σχολήν» (δωρεά του Χιώτη ευεργέτη Εμμανουήλ Ροδοκανάκη), το 1885 το
«Κεντρικόν Παρθεναγωγείον» και το 1891 το «Καππαδοκικόν Ορφανοτροφείον» (δωρεά του
Συμεωνάκη Σινιόσογλου).
•
Μακροσκελέστατος είναι ο κατάλογος των ονομάτων διανοουμένων και εκπαιδευτικών
Καππαδοκών που συνεισέφεραν στην διατήρηση και ενίσχυση του ελληνισμού στην Καππαδοκία,
και κάθε αναφορά σ’ αυτούς, λόγω περιορισμένου χώρου και χρόνου, δεν μπορεί παρά να είναι
ελλιπής, αφήνοντας εκτός αναφοράς προφανώς πολλά ονόματα πανάξιων τέκνων της
Καππαδοκίας. Έτσι,, εντελώς ενδεικτικά αναφέρονται μόνο λίγα πρόσωπα, όπως ο διευθυντής της
Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης και της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης Ομηρόλης
(Ομουρλόγλους) Αβράμιος (1799-1839) από το Ανδρονίκιο∙ ο Αναστάσιος Λεβίδης
(Καζαντζόγλου) από το Έβερεκ, ο οποίος δίδαξε σε σχολεία της Καππαδοκίας, διετέλεσε
σχολάρχης στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Ζιντζίντερε (Φλαβιανά) και έγραψε σημαντικές
ιστορικές μελέτες με θέματα την Καππαδοκία, τη Μικρά Ασία και την Εκκλησιαστική Ιστορία∙ ο
Σεραφείμ και ο Νικόλαος Ρίζος από τη Συνασό με σημαντικό για την Καππαδοκία συγγραφικό
έργο, κ.α.
Μεγάλη υπήρξε επίσης η συγγραφική δραστηριότητα των Καππαδοκών μετά την προσφυγιά και
την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, προκειμένου να περιγράψουν και καταγράψουν το γλωσσικό
ιδίωμα, τα ήθη και τα έθιμα, τις ασχολίες, την εκπαίδευση, τις γιορτές και πανηγύρεις, τις εκκλησίες της
ιδιαίτερης πατρίδας του καθένα, δηλαδή του κάθε χωριού και πόλης της Καππαδοκίας όπου κατοικούσαν
Ρωμιοί. Σ’ αυτή την οργιαστική συγγραφική δραστηριότητα των προσφύγων Καππαδοκών, καθώς και
στην καταγραφή και συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων προφορικών μαρτυριών των προσφύ-
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γων πρώτης γενιάς, καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, που ίδρυσαν
στην Αθήνα η Μέλπω και ο Οκτάβιος Μερλιέ, και προς τους οποίους όλος ο μικρασιατικός ελληνισμός
οφείλει αιώνια ευγνωμοσύνη.
Η συνεργασία των Καππαδοκών προσφύγων πρώτης γενιάς με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών,
όχι μόνο συνέβαλε στο να καταγραφούν πολύτιμες μνήμες που διαφορετικά θα χάνονταν με το πέρασμα
του χρόνου, αλλά και μετέτρεψε τους εγγράμματους Καππαδόκες σε αξιόλογους λαογράφους, όπως αυτό
αποδεικνύει, π.χ., η περίπτωση του Εμμανουήλ Τσαλίκογλου (πατέρα της καθηγήτριας πανεπιστημίου
στην Ψυχολογία Φωτεινής Τσαλίκογλου), που ήταν πρόσφυγας πρώτης γενιάς από το Ζιντζίντερε
(Φλαβιανά) της Καισαρείας της Καππαδοκίας, και ο οποίος ως συνεργάτης του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών έγραψε, μεταξύ άλλων, και μια εξαιρετική μονογραφία-άρθρο λαογραφικού περιεχομένου με
τίτλο: «Λαογραφικά από τα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) της Καισαρείας»8. Το συγγραφικό έργο που
παράχθηκε από τους Καππαδόκες πρόσφυγες πρώτης γενιάς ήταν τόσο πλούσιο που ήταν αδύνατο στο
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών να επεξεργασθεί και να δημοσιεύσει όλα τα κείμενα που του στέλνονταν
προς δημοσίευση. Τότε το έργο αυτό της δημοσίευσης το αναλάμβαναν οι Καππαδόκες δεύτερης και
τρίτης γενιάς, και συχνά τα ίδια τα παιδιά των συγγραφέων-προσφύγων πρώτης γενιάς. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του εκπαιδευτικού Γεωργίου Π. Μαυροχαλυβίδη (1885-1972) από την Αξό της
Καππαδοκίας, ο οποίος δίδαξε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ικόνιο, στην Πρίγκηπο, στη Μαλακοπή,
στον Βόλο, στην Ανακασιά, στην Έδεσσα και στον Πειραιά, και για τον οποίο ο καθηγητής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ν. Π. Ανδριώτης έγραψε:
«Η δράση του ως δασκάλου-εθναποστόλου στην Ανατολή, η αλύγιστη προσήλωσή του στο ηθικό
χρέος και στην ιδέα της προκοπής του Έθνους και της Παιδείας, παρά τις διώξεις που αντιμετώπισε,
αποτελούν μια ιστορία μακρά, η οποία τον ανυψώνει στη χορεία εκείνων που είχε στο νου του ο ποιητής
γράφοντας:
«Όταν θα θέλουν οι Έλληνες να καυχηθούν,
‘Τέτοιους βγάζει το Έθνος μας’ θα λένε».»9
Ο Γεώργιος Π. Μαυροχαλυβίδης συνέγραψε μαζί με τον καθηγητή γλωσσολόγο-διαλεκτολόγο Ι. Ι.
Κεσίσογλου μια πολύτιμη από την άποψη της γλωσσολογίας μονογραφία, την οποία δημοσίευσε το Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών με τίτλο: «Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού», στην Αθήνα, το έτος 1960.
Αντίθετα, η ογκώδης δίτομη, 717 σελίδων, και πληρέστατη ανθρωπολογική πραγματεία του Γεωργίου Π.
Μαυροχαλυβίδη με τίτλο «Η Αξό της Καππαδοκίας» δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, το 1990, δηλαδή 18
χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα, από τα παιδιά του, τον Ορέστη, τον Πρόδρομο και την Ανθούλα
Γ. Μαυροχαλυβίδη.
Οι Καππαδόκες δεύτερης και τρίτης γενιάς, συνεχίζουν να καταγράφουν όσα θυμούνται από τις
διηγήσεις των προγόνων τους για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τις πόλεις και τα χωριά καταγωγής τους, με
βάση ιστορικές πηγές συγγράφουν συνθετικές πραγματείες για τους νομικούς θεσμούς, για την εκπαίδευση,
για τους αγίους, για τις ιστορικές προσωπικότητες της Καππαδοκία, για τα ιδιαίτερα ελληνικά γλωσσικά
ιδιώματα όπως αυτά μιλιόνταν στα διάφορα χωριά της Καππαδοκίας∙ επισκέπτονται την Καππαδοκία,
ψάχνουν να βρουν τα σπίτια των προγόνων τους με βάση τις αφηγήσεις εκείνων, γεμίζουν τις έρημες
εκκλησιές και λειτουργούν με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄, οργανώνονται
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σε σωματεία που μεταδίδουν στις νεότερες γενιές τους χορούς, τα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα,
όπως και τα ποικίλα εδέσματα της Καππαδοκίας, οργανώνουν διαλέξεις, ιδρύουν μουσεία, βιβλιοθήκες
και στέγες πολιτισμού με θέμα την Καππαδοκία, κ.λ.π..
Εδώ και τρία περίπου χρόνια, έχει ιδρυθεί η ΠΕΚΣ (Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών
Σωματείων), η οποία περιλαμβάνει στους κόλπους της σήμερα πάνω από 40 σωματεία Καππαδοκών,
στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της έχει προβεί σε σωρεία δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για
την προβολή της Καππαδοκίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τελειώνοντας την εισήγηση τούτη ας αφήσουμε καλύτερα τον μεγάλο μας ποιητή, τον Γιώργο
Σεφέρη, να μιλήσει και να ξετυλίξει τις σκέψεις που του γεννά η Καππαδοκία. Διαβάζω ένα σύντομο
κείμενο παρμένο μέσα από μια σελίδα του ημερολογίου του, στο οποίο ο Γιώργος Σεφέρης κατέγραψε τις
εντυπώσεις του από την τριήμερη επίσκεψή του στα προγονικά χώματα της Καππαδοκίας, τον Ιούλιο
του 1950:
«Πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σ’ αυτά τα μέρη. Να ιδεί και να ξαναϊδεί∙
ν’ αργοπορήσει, να στοχαστεί και ν’ αναμετρήσει∙ πρέπει να έχει κανείς τον τρόπο να παραβάλει και να
κοιτάξει τι χάθηκε ανεπανόρθωτα και ό,τι μένει από τα καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στο θεό ενός
σβησμένου κόσμου. Κι αν τύχει και είναι Έλληνας, πρέπει να έχει τον πόθο να κοιτάξει από πιο κοντά τι
χρωστάμε και τι δε χρωστάμε – αλλά νομίζω ότι χρωστάμε πολλά – στο σταυροδρόμι αυτής της Άκρης,
που είναι συνάμα ένα ανυποψίαστο, για τους περισσότερους, χωνευτήρι ρευμάτων Ανατολής, Βοριά,
Νοτιά και Δύσης. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία να ιδεί αυτό που λέμε ελληνική παράδοση, εν
κινήσει, όπου το μικρό και το λησμονημένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα απαρασάλευτα μνημεία
της τέχνης. Ο «ένδοξός μας Βυζαντινισμός», που τόσο πολύ τον μνημονεύουμε τώρα τελευταία, δεν είναι
ένα ιερατικό σχήμα απολιθωμένο, μήτε μια αφορμή για να εξουθενώσουμε τα έργα που δε μας αρέσουν∙
αλλά μια αδιάκοπη κίνηση ιδεών και διαφορετικών ορμέμφυτων, μια ζύμωση, ένα διυλιστήριο. Στο
Βυζάντιο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα
νομίζουμε αλλόψυχα, γιατί πιστεύουμε ελληνικό οι περισσότεροι – αλίμονο, ακόμη – ό,τι φαίνεται από
την Ακαδημία ή την Πλατεία Συντάγματος. Το συλλογίζεται κανείς αυτό, επίμονα, σε τούτες τις
παρυφές.»10.
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Η συμβολή των προσφύγων του 1922
στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
Άλκης Ρήγος
Είναι εντυπωσιακό όταν αναλογιστεί κανείς ότι 89 χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή τα
προβλήματα που αυτή δημιούργησε και οι συνέπειες που επέφερε στον νεοελληνικό κοινωνικό σχηματισμό,
συνεχίζουν να απασχολούν και μάλιστα έντονα τόσο ερευνητικά όσο και κυρίως συναισθηματικά, όχι τους
ελλαδίτες κατοίκους του σήμερα αλλά τους απόγονους εκείνων των πάνω από ενάμισι εκατομμύριο
προσφύγων που η Μικρασιατική Καταστροφή του ’22 έριξε βίαια στην από δω πλευρά του Αιγαίου.
Οι πολυποίκιλες εκδηλώσεις που οργανώνουν με αντίστοιχα θέματα, οι προσφυγικής καταγωγής
Δήμοι και συλλογικότητες σε όλη την χώρα, όπως και η συστηματικότητα των Συμποσίων του Δήμου σας
– αυτό θαρρώ είναι το πέμπτο – και η κατάμεστη αίθουσα με πολίτες κάθε ηλικίας αποτελούν αδιάψευστη
απόδειξη αυτής της θέσης. ‘Όπως και το γεγονός ότι και στο ερευνητικό επίπεδο προσφυγικής καταγωγής
είναι και οι περισσότεροι των επιστημόνων- ερευνητών που συνεχίζουν να μελετούν πλευρές του . Το
φαινόμενο της άσβεστης αυτής μνήμης είναι πράγματι εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα κουβαλάει και τον
κίνδυνο μιας μονόπλευρης και σε ένα βαθμό εξιδανικευμένης πρόσληψης των στοιχείων που συνθέτουν τις
πολύπλευρες διαστάσεις του θέματος. Κίνδυνο ο οποίος δημιουργεί τελευταία και την αντίστροφη τάση
‘ουδετεροποίησης’ κάποιων αναλύσεων γύρω από το θέμα, καθιστώντας το ανοικτό διακύβευμα διαπάλης
και αρκετές φορές και πολεμικής.
Το φαινόμενο αποκτά επί πρόσθετες δυσκολίες στα πλαίσια μιας ‘αναθεωρητικής’ τάσης που έχει
εμφανιστεί στους κύκλους κάποιων ιστορικών και πολιτικών επιστημόνων τα τελευταία χρόνια. Βέβαια η
ιστορικό-πολιτική ανάλυση γίνεται πάντα στο πλαίσιο του παρόντος χρόνου και των ερωτημάτων που
αυτός θέτει στον ερευνητή. Το γεγονός όμως αυτό δεν μπορεί να οδηγεί σε μια προκρούστια λογική.
Προφανώς ο καθένας και η καθεμία από τους μελετητές, έχει ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές, αντιλήψεις, καταγωγές , άρα και διαφορετικές προσλαμβάνουσες, σε καμία όμως περίπτωση
– και σε αυτό το επίπεδο κρίνεται η επιστημονική εντιμότητα του ερευνητή– δεν μπορεί να παραγνωρίζει,
να υπερτιμά ή να υποτιμά τα ιστορικά δεδομένα, αυτά καθ’ αυτά. Με αυτή την διευκρίνιση θα ήθελα πριν
προχωρήσω στο θέμα μου να δηλώσω ότι είμαι και εγώ παιδί Σμυρνιού πρόσφυγα και ότι το ενδιαφέρον μου
για το θέμα που κλήθηκα αναπτύξω προκύπτει και από αυτή την καταγωγή και τις μνήμες που κουβαλάει.
Ως προς την επιστημονική μου εντιμότητα στην ανάπτυξη που θα ακολουθήσει, μένει προφανώς ανοιχτή
στην κρίση σας.
Με αυτά τα προεισαγωγικά προχωράω την ανάλυσή του θέματός μου. Είναι σαφές ότι δεν θα
ασχοληθώ με τον χαρακτήρα, τα αίτια , τις ευθύνες της Μικρασιατικής εκστρατείας και τις συνακόλουθης
Καταστροφής που έκλεισε οριστικά τον Σεπτέμβριο του 1922 την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στο
χώρο της Μικράς Ασίας και ένα χρόνο αργότερα του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης . Το σημαντικό
και ταυτόχρονα αντιφατικό δεδομένο αυτής της μεγαλύτερης στην ιστορία του ελληνισμού καταστροφής,
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είναι ότι αυτή έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά πάρα πολύ θετικά δεδομένα για την ανάπτυξη σε όλα τα
επίπεδα του ελληνικού κρατικού και κοινωνικού σχηματισμού.
Και πρωταρχικά ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού, το μέγιστο των ελλήνων
αναγκάζεται να ζήσει και να αναπτυχθεί στα περιορισμένα όρια ενός και μόνο κράτους. Τα όρια του
κοινωνικού και του κρατικού σχηματισμού λίγο πολύ συμπίπτουν. Τα σύνορα του κράτους
οριστικοποιούνται από τότε, με μόνη προσθήκη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο των Δωδεκανήσων. Ο
πολιτικός μύθος της Μεγάλης Ιδέας που συνέχει τον ελληνισμό τα πρώτα εκατό χρόνια κρατικής του
υπόστασης και ο οποίος φαίνονταν να ολοκληρώνεται με την Συνθήκη των Σεβρών το 1920 πραγματοποιώντας το όνειρο «της Ελλάδος των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών» οδηγείται από το ζενίθ
των ονείρων απότομα σε μόλις δύο χρόνια στο ναδίρ της πραγματικότητας της Συνθήκης της Λωζάννης
του 1923 .
Ο κύκλος των πρώτων εκατό χρόνων ενός μεταβατικού ελλαδικού κράτους κλείνει οριστικά, μια νέα
περίοδος αρχίζει στην οποία ένας πληθυσμός που δεν έφτανε τα πέντε εκατομμύρια καλείται να δεχθεί
στους κόλπους του και να αφομοιώσει ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων που εισβάλλουν στην κυριολεξία
σε όλα τα κοινωνικά του μόρια, αποτελώντας το 20% του και το 50% του ενεργού του κομματιού. Το
μέγιστο ποσοστό του οποίου από οικονομική και κοινωνική άποψη, δεν εντάσσεται σε καμιά κοινωνική
τάξη, δεν συμμετέχει σε καμιά παραγωγική διαδικασία, αποτελεί ένα «ιδιόμορφο εμπόρευμα» που προσφέρει στην αγορά για πούλημα το ίδιο του το κορμί. Ένα προλεταριοποιημένο δηλαδή πληθυσμιακό
σύνολο το οποίο όμως δεν αντιλαμβάνεται την ταξική θέση που βρέθηκε ως αποτέλεσμα οικονομικών
ταξικών συνθηκών, αλλά με όρους «εξωοικονομικού καταναγκασμού» δηλαδή όρους πολιτικόιδεολογικούς, με συνέπειες προφανείς στις πολιτικές του επιλογές. Πρόκειται για απότομη και
πρωτόφαντη δημογραφική έκρηξη- εισβολή μιας διακεκριμένης πληθυσμιακά ‘ διακεκριμένης κοινωνικής
κατηγορίας’ η οποία επιδρά ως Σοκ και αλλάζει τα πάντα στην ελληνική κοινωνική, οικονομική, πολιτική
και πολιτισμική ζωή, σφραγίζοντας στην κυριολεξία άμεσα και μακρόχρονα την όλη νεοελληνική πορεία !
Ο ακριβής αριθμός αυτού του πληθυσμού μετρήθηκε μόνο μετά έξι χρόνια στην απογραφή του 1928
και βρέθηκε να ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο διακόσες χιλιάδες από τους οποίους 38% γυναίκες και
28% παιδιά κάτω των δέκα χρόνων. Αν όμως υπολογίσουμε ότι πάρα πολλοί είχαν διπλές υπηκοότητες
και αφού ήρθαν και έμειναν για ένα διάστημα αναχώρησαν για άλλες χώρες – τα παραδείγματα είναι
πολλά με πιο γνωστό εκείνο του Αριστοτέλη Ωνάση – και αν προσθέσουμε και τη θνησιμότητα ιδίως
μικρών παιδιών και γέρων από τις κακουχίες ,τα προβλήματα διατροφής, τις επιδημίες ελονοσίας και
φυματίωσης – υπήρχαν μέρες που καταγράφονταν και πάνω από πενήντα νεκροί - τότε ο προσφυγικός
πληθυσμός πρέπει να ξεπερνάει το ενάμισι εκατομμύριο ψυχές. Πρόκειται για ένα πληθυσμό τελείως
διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης από τους γηγενείς κατοίκους, μιας κλειστής αγροτικής κατά βάση
και συντηρητικής κοινωνίας . Βέβαια δεν αποτελούν οι πρόσφυγες ένα ενιαίο σύνολο, υπάρχουν ανάμεσα
τους ταξικές , τοπικές, πολιτισμικές αντιθέσεις. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, πάνω από το 50%, οι
εξακόσες τόσες χιλιάδες είναι αστικής και μικροαστικής προέλευσης και μάλιστα –ιδίως για εκείνους που
προέρχονται από τα Ιωνικά παράλια την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη – κοσμοπολίτικης. Έχουν
σπουδάσει σε πολυεθνικές πόλεις και σχολεία, γνωρίζουν κι’ άλλες γλώσσες. Έχουν μάθει να συναναστρέφονται άλλους λαούς, είχαν στα χέρια τους το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορίου της Ανατολής. Αλλά και
οι αγροτικής προέλευσης πρόσφυγες ήταν πολύ πιο ανοιχτοί από τους αντίστοιχους ελλαδίτες, σε νέες
μορφές καλλιεργειών και κτηνοτροφικών ενασχολήσεων. Είχαν ζήσει σε πολύ πιο εύφορες περιοχές,
προσφορότερες σε πειραματισμούς και αλλαγές. Έχουν δηλαδή μια πολύ πιο ανοιχτή αντίληψη από εκείνη
του παραδοσιακού αγρότη και κτηνοτρόφου.

105

106

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Μια άλλη μεγάλη θετική επίπτωση της έλευσης των προσφύγων και των τρόπων διάχυσης της
εγκατάστασης τους στο σύνολο της επικράτειας, σε συνάρτηση με την απομάκρυνση ως ανταλλάξιμων
των μουσουλμάνων κατοίκων της βόρειας Ελλάδας και του εξαναγκασμού σε αναχώρηση μεγάλου αριθμού
Σλαβομακεδόνων, είναι ότι για πρώτη φορά το ελλαδικό τμήμα της Μακεδονίας καθίσταται εθνολογικά
ελληνικό στο μέγιστο ποσοστό του . Γεγονός με θετικές συνέπειες μέχρι και σήμερα. Το ελληνικό κράτος
γίνεται το πιο εθνοτικά ομοιογενές Ευρωπαϊκό Κράτος
Βέβαια η εγκατάσταση τους , πραγματοποιείται όχι μόνο με εθνολογικά κριτήρια άλλα και στενά
κομματικό-πολιτικά. Και αυτό μας αφορά ιδιαίτερα γιατί αναφέρεται στους προσφυγικούς συνοικισμούς –
όπως η Νέα Ιωνία - που περιβάλλουν την Αθήνα και τον Πειραιά. Η Αττική ήταν ας μη το λησμονούμε
περιοχή στην οποία κυριαρχούσαν οι Βασιλικοί και αντιβενιζελικοί πληθυσμοί, γεγονός που έπαιξε κατάλυτικά αρνητικό ρόλο για τους Βενιζελικούς στις εκλογές του 1920. Όπως δεν πρέπει να λησμονούμε ότι
βρισκόμαστε στα χρόνια του ‘Εθνικού Διχασμού’ αυτού του πρώτου εμφύλιου πόλεμου που περάσαμε τον
20ο αιώνα. Ενός διχασμού που ήδη οι πρόσφυγες της Ιωνίας είχαν βιώσει οδυνηρά τις συνέπειές του, την
περίοδο του πρώτου ξεριζωμού τους –την πρώτη προσφυγιά όπως έλεγαν – στα 1916, με τα περίφημα
‘Νοεμβριανά’ από τον ένα πόλο αυτού του ενδοαστικού εμφύλιου, τους οπαδούς του Βασιλιά και της
«μικράς και εντίμου Ελλάδος». Με δεδομένο τον αλυτρωτικό τους πόθο, είχαν προφανώς ταχθεί στο
πλευρό του Βενιζέλου και της εξόδου της χώρας στον Παγκόσμιο Πόλεμο για να ολοκληρωθεί το όραμα της
απελευθέρωσής των περιοχών τους και της ενσωμάτωσης τους στο Ελλαδικό Κράτος της Μητέρας
Πατρίδας. Η ένταξή τους αυτή, εντάθηκε με τους όρους που βιώσαν τόσο την απελευθέρωση από τους
Τούρκους όσο και την επακολουθήσασα Καταστροφή, με σχεδόν φυσικό επακόλουθο πολιτικά να
τάσσονται σχεδόν στο σύνολό τους την δεκαετία του 1920, με τον Βενιζελικό πολιτικό κόσμο, εντείνοντας
όμως με αυτή τους την ένταξη, τις βαθιές πολιτικές αντιθέσεις του Διχασμού. Με αυτό το κριτήριο η λεγόμενη «Επανάσταση του’22» και ο πολιτικός της σύμβουλος και μετέπειτα Υπουργός της των Εσωτερικών
Γεώργιος Παπανδρέου, αποφασίζουν την εγκατάσταση κυκλικά γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά με
προφανή στόχο την αλλοίωση της εκλογικής δύναμης των αντιπάλων τους. Πρόκειται για μια σαφή
πολιτική επιλογή που αποσκοπεί ευρύτερα στη διάχυση των προσφυγικών ψήφων με τέτοιο τρόπο που να
βοηθάνε στην αλλοίωση της εκλογικής βούλησης των γηγενών, υπέρ προφανώς του βενιζελικού πολιτικού
χώρου, χωρίς όμως να επιτρέπουν και την ενδεχόμενη ενιαία προσφυγική οργάνωση και πίεση σε κοινωνικό
και πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα η «γκετοποίηση» της εγκατάστασης επιτρέπει να διατηρούνται
αναλλοίωτα τα πολιτισμικά και κοινωνικά στοιχεία που συνθέτουν τις προσφυγικές ιδιαιτερότητες ,
εμποδίζοντας την άμεση ανάμειξη και επικοινωνία με τους γηγενείς. Ενώ η έσχατη μιζέρια της υλικής τους
ζωής, ο τρομακτικός και τρομοκρατικός τραυματισμός της καταστροφής, η αβεβαιότητα της καθημερινής
επιβίωσης, η αναπόληση της χαμένης πατρίδας, η ονειρική ελπίδα της παλιννόστησης, λειτουργούν
ακατάπαυστα ως κεντρόφυγες δυνάμεις και αντιμάχονται τις κεντρομόλες της ενσωμάτωσης στο ελλαδικό
γίγνεσθαι.
Πάντως και ευτυχώς, το πρόβλημα της αποκατάστασης και της χρήσης των δανείων που πήρε γι’
αυτήν το ελληνικό κράτος, μέσω της Κοινωνίας των Εθνών – τον ΟΗΕ της μεσοπολεμικής περιόδου - δεν
το διαχειρίστηκε το ίδιο, άλλα μια διεθνής Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) με πρόεδρο
τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κωνσταντινούπολη Χένρι Μοργκεντάου. Την συμβολή του οποίου αναγνωρίζουν εσαεί οι προσφυγικοί πληθυσμοί. Δεν υπάρχει προσφυγικής καταγωγής Δήμος
στον οποίο να μη βρίσκουμε δρόμο με το όνομα αυτού του πραγματικά φιλέλληνα Αμερικανού.
Μέσω της ΕΑΠ οι πρόσφυγες ιδιαίτερα η αγροτικής προέλευσης – έστω και αν η εγκατάστασή τους
έγινε χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι τόποι καταγωγής ,έτσι που πληθυσμοί παραθαλάσσιων ή πεδινών περιοχών, βρέθηκαν σε ορεινές ή δασώδεις περιοχές ενώ ορεσίβιοι σε πεδινές ή παραθαλάσσιες αποκαταστάθηκαν
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με φαινομενικά καλύτερους όρους από τους άκληρους γηγενείς . Φαινομενικά βέβαια μια και πήραν σε
είδος – σπίτια, εργαλεία, σπόρους κ.λ.π.- αξίας 24 λιρών, αλλά τους χρεώθηκαν αξίες 65 λιρών. Αυτό
όμως δεν το είχαν χειροπιαστό οι γηγενείς, οι οποίοι πήραν σκέτα κτήματα χωρίς όμως καμία χρέωση,
έτσι δημιουργήθηκαν εύλογα νέες αιτίες αντιθέσεων.
Η ανάγκη πάντως της αποκατάστασης είχε μια ακόμη επίσης θετική επίπτωση, την τεράστια
Αγροτική Μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που είχε βέβαια εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση ‘Εθνικής
Αμύνης’ της Θεσσαλονίκης στα 1917 ουσιαστικά όμως άρχισε να εφαρμόζεται από το 1923 και μετά.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη απαλλοτρίωση τσιφλικιών –έστω και με αποζημίωση ιδίως των ξένων
τσιφλικάδων- που συντελέστηκε τον μεσοπόλεμο μετά εκείνη της επαναστατικής κυβέρνησης των
μπολσεβίκων στην τέως Τσαρική Ρωσία. Η μεταρρύθμιση στην Μακεδονία όπου εγκαταστάθηκε το
μέγιστο των αγροτικής προέλευσης προσφύγων, ενεπλάκη όμως και με μια άλλη αντίθεση εκείνη με τους
άκληρους ντόπιους Σλαβομακεδόνες, που το Κράτος στην προσπάθεια να τους εξαναγκάσει σε αποχώρηση από την χώρα, δεν τους μοίρασε κτήματα, γεγονός που είχε ως συνέπεια ακόμη και ένοπλες συγκρούσεις κυρίως με Ποντίους που εγκαταστάθηκαν στις περιοχές, που αυτοί κατοικούσαν. Ανεξάρτητα
από αυτή τη νέα μορφή αντίθεσης, η Αγροτική Μεταρρύθμιση και η εγκατάσταση των αγροτικής
προέλευσης προσφύγων είχε σειρά θετικών ενεργειών : επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων,
αλλαγή, στα είδη και τις μορφές καλλιέργειας, εφαρμογή αμειψισποράς και πολυκαλλιέργειας , σε τέτοιο
βαθμό που ο πρώτος διοικητής της νεοϊδρυθείσας ως συνέπεια του εξορθολογισμού του Τραπεζικού
συστήματος – που επέβαλαν οι όροι των δανείων – Αγροτικής Τράπεζας Αλέξανδρος Διομήδης να
καταγράφει στην έκθεση προς τους μετόχους : « Δύναται τις να ισχυρισθή ότι ουδέποτε η Ελλάς ενεφάνισε
τοιαύτην έντασιν καλλιεργητικής δράσεως, ης κύριος παράγων υπήρξεν ο προσφυγικός κόσμος…».
Παράλληλα και πολύ σύντομα – μόλις στα 1926 - όλο το κύκλωμα παραγωγής και επεξεργασίας
του καπνού περνά σε προσφυγικά χέρια. Η καλλιέργεια σε αγρότες πρόσφυγες, η επεξεργασία που δεν
απαιτεί εξειδίκευση, σε χέρια προλεταριοποιημένων προσφύγων, η εμπορία και η βιομηχανία σε χέρια
αστών προσφύγων. Ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά και ο κτηνοτροφικός κλάδος. Το παραδοσιακό
τσελιγκάτο δεν μπορεί να επιζήσει πια χωρίς τα μεγάλα τσιφλίκια και την εκτατική μορφή στις
καλλιεργείς και μάλιστα σε ένα κράτος με οριστικά σύνορα και εχθρικές σχέσεις με τα όμορα κράτη που
διακινούταν τα μεγάλα κοπάδια του, έτσι η εισαγωγή από τους πρόσφυγες των βοοειδών –άγνωστων
μέχρι τότε στον ελλαδικό χώρο – έρχεται να καλύψει τις ανάγκες για κρέας, δίνοντας νέα ώθηση στην
κτηνοτροφική παραγωγή.
Μια άλλη σημαντικότατη συνέπεια της έλευσης των προσφύγων, στον αστικό χώρο, αποτελεί η
ώθηση που έδωσαν τα φτηνά εργατικά χέρια τα οποία πρόσφεραν συντελώντας σε μια βιομηχανική
ανάπτυξη πρωτόγνωρων ρυθμών. Το 36% των αστικής προέλευσης προσφύγων, το οποίο αντιστοιχεί στο
65% του εργατικού δυναμικού της χώρας, βγαίνει στην αγορά εργασίας πουλώντας όσο - όσο την
εργατική του δύναμη. Μπορεί αυτό να σπάει τα μεροκάματα, να διαλύει τις όποιες εργασιακές σχέσεις
και εγγυήσεις, να αποδιαρθρώνει τα νεόκοπα εργατικά συνδικάτα, να δημιουργεί νέες οξυμένες αντιθέσεις
και σ’ αυτό το πεδίο, αλλά παρέχει και την απαραίτητη εργατική δύναμη για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας. Το άλλο απαραίτητο σκέλος αυτής της παραγωγής, τα διαθέσιμα κεφάλαια, έρχονται την
ίδια ώρα με τα χρήματα των δανείων που είδαμε ότι παίρνει η Ελλάδα, μέσω της Κοινωνίας των Εθνών
και μάλιστα από πολλαπλές πηγές και όχι μονοδιάστατα όπως μέχρι τότε, από την Μεγάλη Βρετανία. Σ’
αυτά τα κεφάλαια – προφανώς ληστρικά όπως κάθε δάνειο - πρέπει να προστεθούν και τα χρήματα που
έριξαν απότομα στην αγορά και σε εξευτελιστικές τιμές, για την άμεση επιβίωση τους οι πρόσφυγες,
πουλώντας ότι χρυσό, ασημικό και διαμαντένιο – δακτυλίδια ,λίρες, δόντια, βραχιόλια, – μπόρεσαν να
πάρουν μαζί τους,
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Τα ποσά αυτά ποτέ δεν μετρήθηκαν αλλά μπορούμε να φανταστούμε για τι μεγάλες ποσότητες
πρόκειται, αν αναλογιστούμε ότι σε πάνω από 60 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα υπολογίστηκαν αυτά που
έφεραν μόνο οι περί της τετρακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Ας θυμίσουμε ότι
αυτή η πληθυσμιακή ομάδα αποχώρησε από τα πάτρια της εδάφη, οργανωμένα κουβαλώντας ότι μπορούσε
από το βιός της με τις βοϊδάμαξες της. Επίσης πρέπει να προσθέσουμε και τα κεφάλαια που πλούσιοι
πρόσφυγες είχαν έγκαιρα εξάγει ή διατηρούσαν σε ευρωπαϊκές Τράπεζες. Ας μην λησμονούμε ότι το πρώτο
και μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα της χώρας μέχρι και την δεκαετία του 1970 είναι εκείνο που
δημιούργησε τότε, ένας πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη, ο Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ότι μέχρι
την ίδια δεκαετία το 20% των βιομηχανικών επιχειρήσεων ανήκε σε γόνους προσφυγικών οικογενειών.
Έχουμε δηλαδή τις δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για βιομηχανική ανάπτυξη, άφθονα χρήματα και
διαθέσιμα φτηνά εργατικά χέρια και ένα κράτος που με σειρά νομοθετήματα δημιουργεί ένα πλαίσιο –
θερμοκήπιο το ονόμασε αργότερα ο Ξενοφών Ζολώτας – ακώλυτης και χωρίς ρίσκα βιομηχανικής
ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει και ωθεί τους μέχρι τότε μεταπράτες έλληνες αστούς να επενδύσουν στην
Βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο αρχίζει η κυριαρχία και στο νεοελληνικό κοινωνικό σχηματισμό του Καπιταλιστικού Τόπου Παραγωγής, παράλληλα με τον εκχρηματισμό λόγω μεταρρύθμισης και του αγροτικού
τομέα της παραγωγής καθώς και την αύξηση του εμπορίου που οι πρόσφυγες επίσης προσέφεραν τόσο με
τις διεθνείς τους διασυνδέσεις αλλά και την τεχνική που είχαν αποκτήσει στον σκληρό εμπορικό
ανταγωνισμό της Ανατολής. Στον τρόπο ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής έντονες υπήρξαν όπως
φαίνεται, οι αντιθέσεις μεταξύ ΕΑΠ διαχειριστή των δανείων και Ελληνικού Κράτους, για το που και με
ποιούς όρους θα αναπτυχθούν οι νέες βιομηχανικές μονάδες. Η σκέψη του Μοργκεντάου ήταν να
αναπτυχθούν συμμετρικά σε πόλεις δορυφόρους κατά μήκος της μόνης σιδηροδρομικής γραμμής που
υπήρχε και τότε Αθήνας - Θεσσαλονίκης και να μην δημιουργηθούν οι περισσότερες γύρω από το
συγκρότημα της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτό ήταν αντίθετο με τα πολιτικά
συμφέροντα των κυρίαρχων Βενιζελικών πολιτικών δυνάμεων και των πελατειακών πλεγμάτων τους για
την πρωτεύουσα και της μείωσης της δυναμικής του Εβραϊκού στοιχείου για την συμπρωτεύουσα. Το
αποτέλεσμα μιας ασφυξίας του αστικού ιστού του αθηναϊκού και θεσσαλονικιού συγκροτήματος με ότι
αυτό ακόμη και περιβαντολογικά συνεπάγεται, το βιώνουμε οδυνηρά βέβαια σήμερα.
Η σημαντική συμβολή των προσφύγων στην συνολική ανάπτυξη της χώρας δεν σταματά όμως εδώ
επεκτείνεται επίσης καταλυτικά και σε ένα ακόμη σημαντικό πεδίο εκείνο του πολιτισμού με την ευρύτερη
έννοια. Από την προσωπική τους θετική στάση απέναντι στη ζωή, την ατομική καθαριότητα, τα
οικογενειακά και συνοικιακά γλέντια, την πλούσια κουζίνα, μέχρι το τραγούδι, την χειροτεχνία, την
χρυσοχοΐα, την κεραμική, την ταπητουργία, την ζωγραφική, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, την ποίηση. Και
αυτό δεν είναι υπερβολή. Αν δούμε μόνο το τελευταίο τεύχος του ΚΕ.ΜΙ.ΤΟ. που μας μοιράστηκε στην
είσοδο, θα συνειδητοποιήσουμε σειρά γνωστών ονομάτων λαϊκών συνθετών τραγουδιστών και στιχουργών
που εμπλουτίζουν το μουσικό στερέωμα του ελαφρού και κυρίως του ρεμπέτικού τραγουδιού, από τον
Γιάννη Παπαϊωάνου μέχρι τον Μιχάλη Σουγιούλ, την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, τον Στράτο Παγιουμτζή, τον Απόστολο Χατζηχρήστο, τον Παναγιώτη Τούντα ή τον Πρόδρομο Τσαουσάκη.
Ενδεικτικά και μόνο αρκεί να θυμίσουμε ζωγράφους όπως οι: Μίνως Αργυράκης , Γιώργος Βακαλό,
Γιάννης Βαλαβανίδης, Γιώργος Γουναρόπουλος, Φώτης Κόντογλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, Άγγελος
Προκοπίου, Γιώργος Σικελιώτης, Χαρίκλεια Χατζησάββα. Επιστήμονες όπως ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης, ο φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής, ο μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, ο γλωσσολόγος
Στέφανους Κουμανούδης, ο πρώτος καθηγητής κοινωνιολογίας και Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης – που παύτηκε από την δικτατορία της 4ης Αυγούστου - Αβροτέλης Ελευθερόπουλος και ο
αγνοημένος από τους πολλούς, επίσης κοινωνιολόγος, Δημοσθένης Δανιηλίδης.
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Από τον κόσμο της λογοτεχνίας και της ποίησης πέραν του πρώτου Νόμπελ που πήραμε με τον
Σμυρνιό ποιητή Γιώργο Σεφέρη ας θυμίσουμε ονόματα γνωστά όπως ο Ηλίας Βενέζης, ο Τάσος
Αθανασιάδης, ο Φώτης Αγγουλές, η Διδώ Σωτηρίου, ο Άγγελος Δόξας, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Τάσος
Λιγνάδης, ο Έκτορ Καναββάτος, ο Γιάννης Γρυπάρης, η Μυρτιώτισσα, ο Πέτρος Πικρός, ο Παύλος
Παλαιολόγος, η Μαρία Ιορδανίδου, η Μέλπω Μερλιέ, ο Δημήτρης Ψαθάς, ο Άρης Αλεξάνδρου. Και ας
μη λησμονήσουμε ότι το ιδεολογικό μανιφέστο μιας προσπάθειας αστικής κάλυψης του κενού της
Μεγάλης Ιδέας, με τίτλο «Ελεύθερο Πνεύμα» και την πολυσήμαντη υπογραφή Ορέστης Διγενής, το
έγραψε ο γνωστός συγγραφέας της γενιάς του ’30 από την Κωνσταντινούπολη, Γιώργος Θεοτοκάς.
Πάντως αυτή η ανοιχτή και σε μεγάλο βαθμό ελευθεριακή στάση ζωής με την ενεργή συμμετοχή
των γυναικών όχι αποκλειστικά λόγω της άθλιας συγκυρίας που βρέθηκαν κυρίως η αστικής και
μικροαστικής προέλευσης πρόσφυγες, δημιουργεί μια νέα και οξεία αντίθεση με τα συντηρητικά ήθη των
γηγενών. Ακόμη και η χαρακτηριστική καθαριότητα των προσφύγων – η πάστρα στην σμυρνέϊκη
διάλεκτο – έγινε συνώνυμη της πορνείας, και οι προσφυγίνες επειδή πλένονταν χαρακτηρίζονταν ως
«παστρικές» δηλαδή πόρνες. Βέβαια μέσα στο γυναικείο προσφυγικό πληθυσμό θα υπήρχαν και
φαινόμενα αναγκαστικής πορνείας, μια που δυστυχώς η γυναίκα είναι το πιο ευάλωτο θύμα σ’ αυτές τις
τραγικές συνθήκες. Η γενίκευση όμως αποτελεί την απαρχή ρατσιστική φύσης φαινομένων .
Φαινομένων που δυστυχώς γενικεύονται σε όλα τα επίπεδα της ζωής –πολιτισμικό, κοινωνικό,
οικονομικό και ιδίως πολιτικό– δημιουργώντας για πρώτη φορά –όχι όμως και τελευταία– μια διάχυτή
αντίθεση ρατσιστικής μορφής. Τα συνθήματα «κάψτε τις παράγκες». «φωτιά στους γιαουρτοβαπτισμένους και τους τουρκόσπορους» διατρέχουν το κοινωνικό σώμα των γηγενών, κυρίως βέβαια των
αντιβενιζελικών σε όλη την μεσοπολεμική περίοδο. Παράλληλα εντείνεται ο μύθος ότι για την
περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων πλήρωσαν τεράστια ποσά οι γηγενείς. Πρόκειται για ένα
μύθο που κανένα επίσημο νούμερο δεν μπορεί να επαληθεύσει. Αν τα δυο- τρία πρώτα χρόνια, βάρυναν οι
πρόσφυγες τον ελληνικό προϋπολογισμό, συνολικά όχι μόνο δεν επιβάρυναν το κράτος, αλλά αυτό και
κέρδισε από αυτούς και μάλιστα τους χρωστάει. Μερικά επίσημα στοιχεία αρκούν για να αποδείξουν
αυτή την διαπίστωση, που από πρώτη ματιά φαίνεται αστήρικτη λογικά. Έντεκα δισεκατομμύρια
εισέπραξε το ελληνικό κράτος από τους πρόσφυγες μόνο την δεκαετία 1922 -1933, περισσότερα δηλαδή
από όσα είναι η επίσημη συμβολή του, στην αποκατάσταση τους, που δεν ξεπέρασε τα 10 δις συνολικά.
Αν σ’ αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι το κράτος δεν τους απέδωσε παρά ελάχιστα από τα ποσά
των ανταλλάξιμων τουρκικών περιουσιών παρά την νομική του υποχρέωση, τις χρεώσεις των αγροτικών
εγκαταστάσεων που είδαμε και τα ποσά που έριξαν οι πρόσφυγες άμεσα στην αγορά, χωρίς να
υπολογίσουμε την συμβολή τους στην όλη ανάπτυξη, είναι σαφές ότι τους οφείλει και δεν του οφείλουν
τίποτε!
Ανεξάρτητα όμως από αυτή τη ξεκάθαρη πραγματικότητα, ο μύθος παραμένει, εμπλέκεται με τις
άλλες αντιθέσεις και κυρίως με τον πολιτικό διχασμό της περιόδου. Κάτω από αυτό το πλέγμα οι
αντιθέσεις οξύνονται. Το αποτυπώνει καλύτερα ίσως από άλλους ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος: « Μια
μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού που από το 1915 είχε διχασθεί, δεν αντίκρισε με συμπάθεια τους πρόσφυγες όταν τα αδυσώπητα κύματα της ιστορίας τους έριξαν επάνω στα βράχια της Ελλάδας. Δεν υπήρξε
συμπάθεια ,δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε αντιπάθεια . Το θυμάμαι και ανατριχιάζω» Ας μην λησμονούμε
επίσης ότι ο προσφυγικός πληθυσμός έρχεται σε μια χώρα που βγαίνει μετά μια δεκάχρονη στρατιωτική
περιπέτεια, οικονομικά κατεστραμμένη, πολιτικά διχασμένη και με αποσαρθρωμένο τον κυρίαρχο πολιτικό μύθο που την συνείχε μια σχεδόν ολόκληρη εκατονταετία. Έρχεται –εισβάλει απότομα ορθότερα -
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συνθέτοντας μια νέα ποιοτικά και ποσοτικά κοινωνική κατηγορία οικονομικά προ-λεταριοποιημένη και
ταυτόχρονα επαγγελματικά και επιχειρηματικά ανεπτυγμένη και πολιτιστικά και
ιδεολογικά τελείως διάφορη των γηγενών. Μια διακεκριμένη κοινωνική κατηγορία, η οποία ακριβώς
κάτω από τις συνθήκες που εισβάλλει στο οικονομικό-κοινωνικό χάος και το ιδεολογικό κενό που έφερε η
Μικρασιατική Καταστροφή και τον ανατρεπτικό άνεμο που σήκωνε η Μπολσεβίκικη Επανάσταση σε όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο, είναι φυσικό να προκαλεί τον κοινωνικό φόβο στα νεαρά και διχασμένα αστικά
στρώματα. Φόβο ο οποίος διαχέεται και στα άλλα στρώματα του πληθυσμού, τα οποία αντιμετωπίζουν
τους πρόσφυγες ως παρείσακτο βάρος και ως κίνδυνο για την οικονομική και κοινωνική τους υπόσταση.
Γεγονός που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν οι φασιστοειδείς οργανώσεις που εμφανίζονται την ίδια περίοδο. Είναι ας μη λησμονούμε η εποχή ανόδου του φασισμού στην Ιταλία και μια δεκαετία αργότερα του
Ναζισμού στην Γερμανία και της ιδεολογικής ηγεμονικής διάχυσής του στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφημερίδα «Τύπος» του Νίκου Κρανιωτάκη που στα 1933 ζητά να
υποχρεωθούν οι πρόσφυγες, να φορέσουν κίτρινο περιβραχιόνιο για να τους διακρίνουν και αποφεύγουν…οι
Έλληνες!
Δεν είναι όμως μόνο οι περιθωριακές φασιστοειδείς οργανώσεις, μα ολόκληρος ο αντιβενιζελικός
κόσμος, ο οποίος όχι μόνο επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τις φοβίες των παλαιοελλαδιτών αλλά βλέπει ο ίδιος
με πραγματικό μίσος τους πρόσφυγες. Χαρακτηριστικό ότι στο σχέδιο του στρατιωτικού κινήματος του
1923, περιλαμβάνεται πρόγραμμα διωγμού των προσφύγων και προσεταιρισμού των Τούρκων της
Θράκης από τους κινηματίες αξιωματικούς. Την ατμόσφαιρα αυτού του ρατσιστικού μίσους δίνει ανάγλυφα και πιστότερα ο εγκυρότερος αρθρογράφος του αντιβενιζελισμού ο εκδότης της «Καθημερινής»
Γεώργιος Βλάχος στα 1928. Τότε μπροστά στην εκλογική αναμέτρηση το Λαϊκό Κόμμα στην προσπάθεια
του να προσεταιρισθεί και κάποιους ψήφους από την «προσφυγική αγέλη» αποφάσισε να συμπεριλάβει
στους συνδυασμούς της Αθήνας και τρείς πρόσφυγες . Αντιδρώντας σε αυτή την πρόθεση ο Γ. Βλάχος σε
κύριο άρθρο του με τίτλο «Το Λαϊκό και οι Πρόσφυγες» γράφει μεταξύ άλλων: «Με έκπληξη είδομεν εις
τα χθεσινά φύλλα ότι το Λαϊκόν Κόμμα θα περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομένους εις τον συνδυασμόν
Αθηνών. Διατί θα τους περιλάβη; Επί τη βάσει ποίας ηθικής και επί τη βάσει ποίας σκοπιμότητος ;… Μα
είναι Έλληνες και ομόαιμοι και αδελφοί. Ας είναι αδελφοί και εξάδελφοι. Όταν αποκτήσουν συνείδησιν
πολιτικήν και θέλησιν πολιτών ελευθέρων – πράγμα το οποίον δεν θα συμβή ποτέ – τότε θα δικαιούνται να
θεωρούνται μεταξύ ημών , όχι μόνον ως εκλογείς, αλλά και ως εκλέξιμοι . Τρεις μέρες δε αργότερα προφήτευε
ότι νίκη του Βενιζέλου θα σήμαινε όχι μόνο «πολιτική δικτατορία των προσφύγων» αλλά και ότι θα
γίνονταν «βορά» των προσφύγων «αι οικίαι και τα αστικά εν γένει ακίνητα των γηγενών».
Tο ρατσιστικής αυτής μορφής κήρυγμα δεν μένει βέβαια στα λόγια, διοχετεύεται και σε πράξεις
ανοιχτής βίας,τόσο από τις φασιστοειδής ομάδες και τους πολιτικούς τραμπούκους του αντιβενιζε-λισμού,
όσο και από το ίδιο το κράτος, όταν περνάει στη διαχείριση του αντιβενιζελικού πολιτικού κόσμου.
Οδυνηρά ενδεικτικό το γεγονός ότι η καταστολή του βενιζελικού κινήματος του Μαρτίου 1935 παίρνει
ιδιαίτερα στην Μακεδονία μορφές ανοιχτού πολέμου, από το κράτος εναντίον των προσφυγικών
πληθυσμών οι οποίοι αξίζει να σημειωθεί είχαν μείνει αμέτοχοι στο στρατιωτικό κίνημα. Η έκθεση του
αντιεισαγγελέα Θεσσαλονίκης Α. Βαζούρα είναι αποκαλυπτική: «Ο κυβερνητικός στρατός… αποτελούμενος από ειδικά επιστρατευμένες κλάσεις παλαιοελλαδιτών, αφέθηκε σε πολλές περιπτώσεις από
αξιοθρήνητους ηγέτες να ξεσπάσει σαν μπουλούκι αγρίων εις βάρος του πληθυσμού. Λεηλασίες, δαρσίματα,
βιασμοί γυναικών, έδωσαν στην ‘προέλαση’ εκείνη τη μορφή εισβολής βάρβαρου στρατού σε εχθρική χώρα»
Παίρνει τέτοιες μορφές αυτό το αντιπροσφυγικό μένος, που αναγκάζει ακόμη και την συντηρητική
εφημερίδα ‘Εστία’ σε κύριο άρθρο με τίτλο « Οι Πρόσφυγες και η Ελλάς» τον Φεβρουάριο του 1936 να
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γράψει μεταξύ άλλων: «Έπειτα από κάθε εκλογή , πολιτικοί και εφημερίδες της αντιβενιζελικής
παρατάξεως, επετίθεντο εναντίον ολοκλήρου του προσφυγικού πληθυσμού, τον εξύβριζον και τον προσέβαλον εις τα ιερότερα αισθήματά του. Και εις τας στιγμάς του εμφυλίου σπαραγμού όλη η μήνις των
επικρατούντων αντιβενιζελικών εστρέφετο εναντίον των προσφύγων. ‘Να κάψουμε τους συνοικισμούς’ ήτο
το συνήθες σύνθημα. Και τα αστυνομικά όργανα ήσαν πάντοτε πρόθυμα να εφαρμόσουν το σύνθημα αυτό,
βιαιοπραγούντα κατά τον χειρότερον δυνατόν τρόπον ,όπως έγινε τον παρελθόντα Μάρτιον (σημείωση δική
μας στην καταστολή του βενιζελικού κινήματος του 1935) εναντίον ακάκων και αθώων προσφύγων. Το
πνεύμα αυτό, το κακόν και ανθελληνικόν εκδηλώνεται ήδη εντονώτερον και απεχθέστερον παρά ποτέ κατά
τας ημέρας αυτάς μετά τας τελευταίας εκλογάς ( του Ιανουαρίου 1936) Το κήρυγμα του νέου διχασμού
μεταξύ γηγενών και προσφύγων κηρύσσεται αναφανδόν… προπαγανδίζεται πλέον εκ συστήματος, ενώ
μοιραίως η αντίθετος παράταξις αναλαμβάνει αυτεπαγγέλτως την υπεράσπισιν του προσφυγικού κόσμου…
Ο κίνδυνος εκ της καταστάσεως αύτης είναι μέγιστος… Ημπορεί ίσως να μην εγκρίνωμεν την προσήλωσιν
του προσφυγικού κόσμου, τα συνθήματα και τα είδωλα της μιάς παρατάξεως…προτιμώμεν τον βενιζελικόν
των προσφύγων φανατισμόν από την διαρροήν των προς τον κομμουνισμόν . Αυτό όμως, δεν μας εμποδίζει
από το να βλέπωμεν ότι η δημιουργία νέου διχασμού…κλονίζει αυτά καθ’ αυτά τα στηρίγματα της
εθνολογικής μας ενότητας και καταργεί την μόνην βασικήν προϋπόθεσιν, δια την επιτυχίαν της νέας
περιόδου της ιστορίας…» Η νηφάλια αυτή αστική σκέψη δυστυχώς παραμένει περιθωριακή. Ήδη η
πολιτική αφοσίωση των προσφύγων στον Βενιζελικό πολιτικό κόσμο έχει κλονισθεί. Όταν ο ‘Σωτήρας
Βενιζέλος’ προχωρά στα 1930 στην Ελληνοτουρκική Συμφωνία Φιλία – αυτή την ρεαλιστική και
σημαντική πολιτική ενέργεια – και εξαφανίζει τα όνειρα για παλιννόστηση ή έστω οικονομική τους
αποκατάσταση, σε συνάρτηση με την νέα απαθλίωση ιδίως των εργατικών στρωμάτων που φέρνουν οι
επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και στην χώρα μας, ένα μεγάλο τμήμα τους περνάει
μαζικά στην κομμουνιστική αριστερά. Αν δηλαδή τη δεκαετία του ’20 οι πρόσφυγες λειτουργούν ως
καταλύτης που αλλάζει όλα τα μεγέθη της κοινωνικό-οικονομικής ζωής εδραιώνοντας τον Βενιζελικό
πολιτικό κόσμο στην πολιτική σκηνή, από την δεκαετία του ’30 και στη συνέχεια του ’40, λειτουργούν
καταλυτικά στην εδραίωση της Αριστεράς. Ας μη λησμονούμε ότι το πολιτικό γραφείο που διορίζει η
Κομμουνιστική Διεθνής στα 1931 για την υπέρβαση της εσωτερικής κρίσης και διαπάλης στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αποτελείται κατά 80% από πρόσφυγες, ο ίδιος ο Γραμματέας του, ο Νίκος Ζαχαριάδης,
είναι και αυτός πρόσφυγας.
Από την δεκαετία του ’50 πάντως αρχίζουν να ξεπερνιούνται οι αντιθέσεις με τους γηγενείς, να
δημιουργούνται νέες ενσωματώσεις και ανακατατάξεις. Πάντως ακόμη και σήμερα όπως αναφέραμε και
στην αρχή συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να διατηρούν τα παιδιά και τα εγγόνια εκείνης της πρώτης γενιάς
πολλά στοιχεία ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού κύκλου, μιας πολύμορφης παράδοσης, εθίμων αλλά και
καθημερινών εκφράσεων και σε μεγάλο βαθμό ενός θετικού τρόπου πρόσληψης της ζωής. Το γεγονός
είναι σημαντικό ιδιαίτερα σε ένα σήμερα που οι κυρίαρχες πολιτικό-ιδεολογικές ‘επικοινωνιακές’ λογικές,
επιχειρούν να μας καταστήσουν χωρίς μνήμη και αξιακές αναφορές, να μας μετατρέψουν σε παθητικούς
θεατές της ίδιας της ζωής μας, σε μονοδιάστατους και άκριτους καταναλωτές. Απέναντι στη λογική του
εφήμερου και της συνεχούς τηλεοπτικής ροής μορφωμάτων επιφανείας χωρίς βάθος, χωρίς χθες, η μνήμη
αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του σήμερα .Αρκεί αυτή να μην λαμβάνει τη μορφή
φολκλορικών ή συντηρητικά εθνικιστικών απόψεων αλλά ένα θετικό τρόπο αναγωγής στο σήμερα. Μια
που χωρίς μνήμη και κατανόηση του χθες, είναι αδύνατο να χαράξουμε ένα όραμα για το αύριο.
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Οι πρόσφυγες βουλευτές
της 4 Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης (1924).
ης

Ιωάννης Κατιμερτζόγλου
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που συμμετέχω στο 5 ο Συμπόσιο του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και συμβάλλω στο μέτρο των ικανοτήτων και δυνατοτήτων μου σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης
του Αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, διευρύνοντας την επιστημονική
συζήτηση και τη συνέχιση της ιστορικής έρευνας στα χρόνια της προσφυγικής εγκατάστασης στον Ελλαδικό
χώρο από τη σκοπιά της Πολιτικής Επιστήμης, της Ιστορίας και των άλλων κλάδων των κοινωνικών και
άλλων επιστημών. Έχουν φυσικά προηγηθεί οι εξαιρετικές εισηγήσεις των καταξιωμένων καθηγητών της
Ελληνικής Πολιτικής Επιστήμης και των άλλων εισηγητών, που νομίζω ότι κάλυψαν σημαντικές πλευρές
του προσφυγικού φαινομένου μετά το 1922, στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και τον κοινωνικό σχηματισμό.
Στη σημερινή τελευταία εισήγηση θα παρουσιαστούν με συνοπτικό τρόπο τα κυριότερα κοινωνικά
και πολιτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης ουσιαστικά κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του
προσφυγικού κόσμου στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, όπως αυτή
εκφράστηκε στο πλαίσιο της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης δηλαδή στην Βουλή που προέκυψε από τις
εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 19231.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των στοιχείων είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τα εξής :
•

Ο όρος «πρόσφυγες βουλευτές» που χρησιμοποιούμε αντιστοιχεί σε μια σύνθετη διαδικασία
συνδυασμού αντικειμενικών και υποκειμενικών κριτηρίων κατάταξης των βουλευτών της Δ΄
Συντακτικής Συνέλευσης. Τα αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια κατάταξης είναι :
(α) Ο τόπος καταγωγής2 –γέννησης από τους τόπους των διώξεων-διωγμών (όπου υπερτερεί, είτε ο
τόπος γέννησης είτε ο τόπος καταγωγής), (β) Οι πραγματικές συνθήκες της δίωξης ή η απειλή δίωξης

1
Είναι η πρώτη προσφυγική πολιτική και κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση, γιατί εκείνη την ιστορική περίοδο
συγκεντρώνονται όλα τα προσφυγικά ρεύματα και δημιουργείται πλέον, ένα πολιτικά και εκλογικά σημαντικό
προσφυγικό κοινό, το οποίο «επιζητούσε» την θεσμική-κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, την άρθρωση των
αιτημάτων και των συμφερόντων του, που αφορούσαν την επιβίωσή του. Συμφέροντα δηλαδή άμεσης
προτεραιότητας, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά.
2
Η έννοια της «καταγωγής» σημαίνει : εθνικότητα –προέλευση, γένος. Στην περίπτωση μας ζητείται να
εξακριβωθεί κυρίως η μικρασιατική, ποντιακή, και θρακιώτικη καταγωγή (Βόρεια και Ανατολική κυρίως Θράκη).
Ειδικότερα και σε σχέση με τα παραπάνω πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής : Οι Καυκάσιοι πρόσφυγες (και οι
βουλευτές), σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, πρέπει να ενταχθούν στον ποντιακό ελληνισμό
και να αναφέρονται ως ποντιακής καταγωγής. Για την Ανατ. Ρωμυλία : Η καταγωγή-γέννηση στην περιοχή Αν
Ρωμυλίας, γεωγραφικά εντάσσεται στην Βόρεια Θράκη και αυτή με την σειρά της στην Ενιαία Θράκη, ιδιαίτερα η
πόλη Στενήμαχος, καθιερώθηκε σαν η «ακρόπολη» του θρακικού ελληνισμού σύμφωνα με τον ιστορικό Κ. Δαφνή
(1974),στο βιβλίο του, « Απόστολος Δοξιάδης ο αγωνιστής και ο άνθρωπος», σ.12 -16. Η καταγωγή από την Ανατ.
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από τους τόπους της μόνιμης διαμονής και εργασίας τους (και ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής ή και
γέννησης3 ) (γ) Η δική τους επίκληση της ιδιότητάς αυτής, τόσο κατά τη προεκλογική περίοδο όσο
και κατά την κοινοβουλευτική περίοδο της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης 1924-1925, η οποία
αντιπροσωπεύει με ρητό και αδιαμφισβήτητο τρόπο τα προσφυγικά συμφέροντα των ρευμάτων του
Ελληνισμού ,μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Ελληνισμός της Ανατ. Ρωμυλίας /Βόρειας
Θράκης ή των κατεχόμενων περιοχών (Δωδεκάνησα) και ανεξαρτήτως των συνθηκών της δίωξης4.
Τα παραπάνω κριτήρια στηρίζονται σε συμπληρωματικές πηγές, οι οποίες, ενίοτε, λειτουργούν και
ως αυτόνομες πηγές κατάταξης, όπως η κατάταξη στην κατηγορία των “προσφύγων”, από το
κόμμα των Φιλελευθέρων και από τον βενιζελικό Τύπο, από την βιβλιογραφική μας έρευνα (έρευνα
βιογραφικών ή άλλων πηγών) και η κατάταξη στην οποία προβαίνουν συγγραφείς και ερευνητές5.
Επίσης συμπληρωματικά έρχονται να προστεθούν και άλλες αρχειακές βάσεις δεδομένων στη
διασταύρωση των βιογραφικών στοιχείων καθώς και υποδείξεις ερευνητικών κέντρων, όπου
απευθυνθήκαμε για την ορθή επιβεβαίωση του τόπου καταγωγής.
Η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση
Συνέλευση ονομάστηκε «μονόπλευρη» Βουλή γιατί συμμετείχαν στις εκλογές
μόνο η βενιζελική παράταξη6 ( Kόμμα Φιλελευθέρων με ομάδες: Φιλελεύθεροι, Συντηρητικοί Φιλε-

Ρωμυλία θεωρείται ότι συνιστά θρακιώτικη καταγωγή, αλλά για λόγους που σχετίζονται, με την διακριτή
ιδιαιτερότητα των προσφυγικών συμφερόντων της περιοχής και το γεγονός της οριστικής απόδοσης της Ανατ.
Ρωμυλίας στην Βουλγαρία (με την συνθήκη στο Νεϊγί στις 27 Νοεμβρίου του 1919 έτσι ώστε οι έλληνες που
διώχθηκαν να αποκαλούνται ως «πρόσφυγες Έλληνες εκ Βουλγαρίας»), επισημαίνουμε ξεχωριστά τον μοναδικό
εκπρόσωπο τους, τον Απ. Δοξιάδη και διαχωρίζουμε την καταγωγή του από τους Θράκες. Ο ίδιος ο Απ. Δοξιάδης
ομιλεί ως «εκ Βουλγαρίας πληρεξούσιος» στην 135η Συνεδρίαση της Δ΄ Συντακτικής Βουλής, 29 Ιανουαρίου 1925,
σ.69-72. Η θρακιώτικη καταγωγή του και η ταύτισή του με τα πανθρακικά προσφυγικά συμφέροντα, είναι όμως
αδιαμφισβήτητη. Αυτό συνάγεται και από την σημαντική δράση του στις θρακικές προσφυγικές οργανώσεις. Διετέλεσε
άλλωστε και πρόεδρος της «Πανθρακικής Ένωσης» 1918. Ας σημειωθεί ότι το 1918 στην Παλαιά Ελλάδα, υπήρχαν
ήδη 280.000 Θράκες πρόσφυγες. Βλ. Δαφνής Κ.,. Απόστολος Δοξιάδης ο αγωνιστής και ο άνθρωπος, ,Αθήνα 1974,
ιδιαίτερα σ.85-87
3
Η περίπτωση αυτή καλύπτει π.χ. τον πρόσφυγα βουλευτή Άγγελο Κωνσταντιλιέρη όπου φέρεται να γεννήθηκε
στην Σάμο αλλά τα περισσότερα και τα κρίσιμα έτη της πολιτικής του κοινωνικοποίησης εργάστηκε και έζησε στη
Σμύρνη και ταυτίστηκε με το μετέπειτα προσφυγικό κοινό.
4
Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις των βουλευτών Απόστολου Δοξιάδη και Σκεύου Ζερβού.
Ζερβού Ο μεν πρώτος
αντιπροσωπεύει προσφυγικά συμφέροντα όλων των Θρακών και ο δεύτερος, που είναι Καλύμνιος, αντιπροσωπεύει
τόσο Μικρασιάτες κατά δήλωσή του όσο και Δωδεκανήσιους. Τα Δωδεκάνησα ήταν υπό την επικυριαρχία της
Ιταλίας. Δωδεκανήσιοι πρόσφυγες είχαν εγκατασταθεί από τα προηγούμενα έτη στον Πειραιά και αποτελούν
προσφυγικό εκλογικό κοινό.
5
Βλ. ενδεικτικά τις σχετικά αξιόπιστες βιογραφικές πηγές των: Θεοδωρίδης Χρυσόστομος - Κλάδας Σωκράτης, Οι
πρόσφυγες φοιτηταί και σπουδασταί μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. Επιστημονική και Επαγγελματική
σταδιοδρομία εκδ. Ομοσπονδία Προσφύγων Φοιτητών , Αθήναι 1974, βλ. επίσης: Θεοδωρίδης Χρυσόστομος,
Διακριθέντες του Ξεριζωμένου Ελληνισμού. Μικράς Ασίας – Πόντου- Αν. Θράκης-Κωνσταντινουπόλεως, τ. Α, Β, Γ, Δ ,
εκδ. Σύλλογοι Εθνικής Μνημοσύνης και Φοιτησάντων Εις την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Αθήνα 1975. Βλ. επίσης:
Εγκυκλοπαίδεια Ποντιακού Ελληνισμού και των αυτοβιογραφιών των ιδίων των βουλευτών π.χ. Μαρσέλλου,
Δημητρίου Γ. ,Επιστημονική Αθλητική και Πολιτική Δράσις, Αθήνα1950.
6
Για μια συνοπτική περιοδολόγηση της βενιζελικής εκλογικής παρουσίας βλ. Νικολακόπουλος Ηλίας-Οικονόμου
Νίκος(1988), «Το εκλογικό βάπτισμα του Βενιζελισμού» στον τ.μ Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο , εκδ. ΕΛΙΑ
–Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1988
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λεύθεροι, Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί, Δημοκρατική Ένωση, Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί), ορισμένοι
ανεξάρτητοι αντιβενιζελικοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι, καθώς και υποψήφιοι από το κομμουνιστικό
κόμμα που δεν εξέλεξε όμως κανέναν βουλευτή. Τα αντιβενιζελικά μοναρχικά κόμματα τα οποία
απείχαν ήταν η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, το Ζαϊμικό κόμμα, το κόμμα Eθνικού Συνασπισμού του
Επαμ. Χαρίλαου και το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά.

Πίνακας 1
H κατανομή των εδρών στην Δ΄Συντακτική Συνέλευση, 16 Δεκεμβρίου 1923

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 3,
1%

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ 1, 0%
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
3, 1%

ΕΒΡΑΙΟΙ 3, 1%
ΑΝΕΞ.
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 4,
1%
ΑΝΕΞ.
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ 7,
2%

ΑΝΕΞ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 7, 2%
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ &
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 120,
30%

ΚΟΜΜΑ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
(Κ.Φ.) 250, 62%

Πηγές : Mavrogordatos, G Th.,Stillborn Rebublic, social Coalitiionws and Party Strategies in Greece,1922-1936,
Univ.of Kalifornia Press, Βerkeley 1983, Πίνακας 1, σελ.31, & Mητρώο Βουλευτών-Γερουσιαστών, 18221935,Αθήνα 1986 σελ.303
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Το εκλογικό σύστημα 7 με το οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές ήταν πλειοψηφικό με (επαρχιακή)
στενή περιφέρεια στην παλαιά Ελλάδα και (πρωτοδικειακή) ευρεία περιφέρεια στη λεγόμενη
νέα Ελλάδα ( Νέες χώρες). Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε αυτές τις εκλογές καθιερώθηκε
το ψηφοδέλτιο8 ως μέσο ψηφοφορίας στις εκλογικές περιφέρειες των Αθηνών-Πειραιώς και των
Νέων Χωρών αντί της μεθόδου των σφαιριδίων, που εφαρμόστηκε στις εκλογικές περιφέρειες της
λεγόμενης Παλαιάς Ελλάδας.
Τα κύρια διακυβεύματα των εκλογών σε πραγματικό και σε συμβολικό επίπεδο ήταν : το
Πολιτειακό ζήτημα( μοναρχία ή δημοκρατία) και το Προσφυγικό Ζήτημα- τα οποία επηρεάζονταν
από την έκκληση για επιστροφή του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Ελλάδα.
Η πολιτικήπολιτική -κομματική προσήλωση των προσφύγων στην βενιζελογενή παράταξη: Ο
λεγόμενος «βενιζελισμός των προσφύγων» όπως θα εκφραστεί μαζικά για πρώτη φορά9 και σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο, το 1923, θα αποτελέσει μια σταθερά του ελληνικού πολιτικού συστήματος
του Μεσοπολέμου (1922-1936), που είναι διαπιστωμένη και επιβεβαιωμένη από την επιστημονική
κοινότητα και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε εκτενώς10. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα της εποχής
διατηρεί τη διπολική παραταξιακή μορφή του (Βενιζελικοί και Αντιβενιζελικοί, Δημοκράτες και
Βασιλικοί) η οποία ενισχύεται αποφασιστικά με την έλευση των προσφύγων. Η πρώτη
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου εκ των ενόντων επηρεάζεται από τον
λεγόμενο «Εθνικό Διχασμό»
» (Βενιζελικοί και Αντιβενιζελικοί, Δημοκράτες και Βασιλικοί)11 και

Με το ν.δ 12ης Σεπτεμβρίου 1923 εισήχθη ο νέος εκλογικός νόμος, οποίος όριζε πλειοψηφικό σύστημα με (επαρχιακή)
στενή περιφέρεια στην παλαιά Ελλάδα και (πρωτοδικειακή) ευρεία περιφέρεια στην νέα Ελλάδα. Σύμφωνα με τον
Γεώργιο Μυλωνά(1946), η εκλογική νομοθεσία του 1923 ήταν : τα ν.δ. 19ης Μαΐου, 16ης Απριλίου, 13ης Οκτωβρίου,
2ας Φεβρουαρίου,17ης Απριλίου, 22ας Ιουνίου, 17ης Αυγούστου, (πρόσφυγες –εκλογικοί κατάλογοι), Αποφ.
Επανάστασης 11ης Σεπτεμβρίου (τροποποίηση ΧΜΗ΄ ν.1075/1917), ν.δ 12ης Σεπτεμβρίου, ν.δ. 21ης Αυγούστου
(πολιτογράφηση των εκ Τουρκίας εις Ελλάδα καταφυγόντων ομογενών, ν.δ.25ης Σεπτεμβρίου, ν.δ.13ης Οκτωβρίου,20ης
Οκτωβρίου,, δύο ν.δ. 10ης Οκτωβρίου, Απόφαση Επαναστάσεως 31446/5411 της 12ης Νοεμβρίου 1923 περί του
αριθμού των υπό των Ισραηλιτών του δήμου Θεσσαλονίκης εκλεκτέων πληρεξουσίων Βλ. Μυλωνά, Γεώργιο Αλ.,
Εκλογικά συστήματα μέσα στην Ιστορία και η Αναλογική εκλογή, εκδ. Πυρσός, Αθήνα1946., σελ.60.
8
Κάθε εκλογέας γράφει σε ελληνική ή τουρκική γλώσσα, τόσα ονόματα υποψηφίων (ανακηρυχθέντων) όσοι είναι οι
εκλεκτέοι βουλευτές της περιφέρειας του. Εντός φακέλου τοποθετεί το ψηφοδέλτιο. Πριν την είσοδο στα εκλογικά
τμήματα. πρέπει οι εκλογείς να έχουν συμπληρώσει τα ονόματα των υποψηφίων καθαρογραμμένα.. Bλ. Ελεύθερο Βήμα,
(13 Νοεμβρίου 1923, σ.3), βλ. επίσης. Ελεύθερο Βήμα, (1 Δεκεμβρίου 1923, σελ.4).. Για
Γ τον τρόπο ψηφοφορίας Βλ.
και Νικολακόπουλος Η.– Οικονόμου Ν., ο.π., σ..46/ σημ.1.
9
Υπήρχαν ήδη πρόσφυγες εκλογείς από την περίοδο των πρώτων μαζικών διώξεων ελληνικών πληθυσμών από τη
δεκαετία του 1910 και ιδιαίτερα το 1914.
10
Στο Συμπόσιο μας ήδη παρευρίσκονται καθηγητές που έχουν τεκμηριώσει με όλες τις μεθόδους και τεχνικές την
κομματική προσήλωση στη βενιζελική παράταξη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Βλ. Γεώργιος Μαυρογορδάτος και
Άλκης Ρήγος
11
Για μια σύνοψη των διαδικασιών γένεσης του Εθνικού Διχασμού στη χώρα μας βλ. «Εθνικός Διχασμός, Ο
Κωνσταντίνος, ο Βενιζέλος και το Ανάθεμα 1916-1917», Ε-Ιστορικά, Νοέμβριος 2009, και το παλαιότερο «Τα
Νοεμβριανά του ’16 και το Ανάθεμα»,. Ε-Ιστορικά,τχ.5, (16 Νοεμβρίου 2000).Για τη δράση της μαζικής οργάνωσης
των Επιστράτων ( Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων ΠΣΕ) που πρακτικά αποτέλεσαν κινηματική οργάνωση
έκφρασης του Αντιβενιζελισμού και του «Κωνσταντινισμού» και τα Νοεμβριανά γεγονότα του 1916 με πολλά
θύματα από την πλευρά των Μικρασιατών προσφύγων Βλ.
Βλ Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ., Εθνικός Διχασμός και
Μαζική Οργάνωση, εκδ. Αλεξάνδρεια Αθήνα 1996.
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επηρεάζει αντιστρόφως. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «…Η αντίθεση αυτή πολιτικοποίησε
τις αντιθέσεις γηγενών /προσφύγων». Ο καθηγητής Άλκης Ρήγος διευκρινίζει ότι η βασική αυτή
διαιρετική τομή του Μεσοπολέμου περικλείει τη δευτερεύουσα κοινωνιολογικά αντίθεση μεταξύ
γηγενών και προσφύγων12.
Η κοινωνική προέλευση των προσφύγων εκλογέων.13 Έχουμε και στο θέμα αυτό σημαντικές επιεπιστημονικές εργασίες που καταγράφουν, εξηγούν, αναλύουν – ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της κοινωνικής προέλευσης των προσφύγων ανδρών εκλογέων, που καλούνται για
πρώτη φορά να ψηφίσουν. Σύμφωνα με τα στατιστικά
στατιστικά δεδομένα της απογραφής του 1928 που
μας εκθέτει με συνοπτικό τρόπο ο καθηγητής Α. Ρήγος η κοινωνική σύνθεση των προσφύγων
προσδιορίζεται ως αστικής και μικροαστικής προέλευσης 14. Κατά τον Μ. Ρήγινο, η
πλειονότητα των προσφύγων, ανήκε στα μικροαστικά και
κ αι χαμηλά στρώματα των πόλεων15. Το
σημαντικό όμως στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η συνολική καθοδική κοινωνική κινητικότητα που
χαρακτηρίζει εκ των πραγμάτων, την πρώτη προσφυγική κατάσταση . Η συνειδητοποίηση του
γεγονότος της προσφυγιάς ήταν μια αρχικά πολύ
πολύ δύσκολη κατάσταση για τις ακμάζουσες
κοινωνικές τάξεις των αστικών -ημιαστικών και αγροτικών περιοχών της Μ. Ασίας και της
Αν.Θράκης. Η κλονισμένη «κοινωνική «ταυτότητα» του προσφυγικού εκλογικού κοινού σε
αυτή την πρώτη του εκλογική εμφάνιση δεν οδηγεί
οδηγεί σε συμπεριφορές αμφισβήτησης του
κοινωνικού συστήματος ή σε ένταξη στο χώρο της νεοσύστατης κομμουνιστικής αριστεράς.

Ας μορφώσουμε όμως άποψη για τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της προσφυγικήςπροσφυγικής κοινοβουλευτικής ελίτ του 1924. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα κάτωθι στοιχεία :
1.
2.

12

Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου κατά εκλογική περιφέρεια ( στενοευρεία
περιφέρεια)
Η σειρά κατάταξης των προσφύγων βουλευτών στις εκλογικές περιφέρειες Αθηνών-Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης.

Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση βασικών στοιχείων των διαιρετικών τομών της ελληνικής κομματογέννεσης, βλ.
Ρήγο Α.,Η Β΄Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935.Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα
1988, ιδιαίτερα σελ.196-198 και σελ.233-234. Βλ. επίσης. Χαραλάμπη, Δ., Πελατειακές σχέσεις και Λαϊκισμός. Η
εξωθεσμική συναίνεση στο Ελληνικό πολιτικό σύστημα., Εξάντας Αθήνα1989, σελ.100-118, επίσης, Νικολακόπουλος
Η.,Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, 1946-1964, η εκλογική γεωγραφία των πολιτικών δυνάμεων. EKKE
β΄ έκδοση, Αθήνα 1988, σ.64-72, και Μαραντζίδης Νίκος.,.Γιασασίν Μιλέτ-Ζήτω το Έθνος, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σελ. 83, 104- 105.
13
Για τον «Βενιζελισμό» των προσφύγων και τις φάσεις της επιρροής του καθώς και την εξήγηση-κατανόηση του
φαινομένου βλ. Mavrogordatos, G Th., Stillborn Republic: social Coalitions and party Strategies in Greece, 19221936, Univ. of California Press, Berkeley 1983, ιδιαίτερα σελ.199 -225.Βλ
Βλ.
Βλ. επίσης,
επίσης , Βλ. Καραβάς Σπύρος., «Η
προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας την περίοδο του Μεσοπολέμου». τ.9, Δελτίο Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1992,βλ.
βλ. επίσης, Κατσάπης Γεώργιος., «Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου» σελ.127-147 στο Πέρα από την Καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες του
Μεσοπολέμου., Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2003.
14
Βλ Ρήγος Άλκης., ο.π., σελ.225.
15
Ρήγινος Μιχ.,».Η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων», στο Ο Ξεριζωμός και η Άλλη Πατρίδα. Οι
προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, εκδ., Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Παιδείας, Αθήνα, Φεβρουάριος
1999, σελ.231-241.
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Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου με βάση τον τόπο καταγωγής –
γέννησης.
Ηλικιακή κατανομή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου
Επίπεδο εκπαίδευσης των προσφύγων βουλευτών.
Αρχική επαγγελματική απασχόληση των προσφύγων βουλευτών.
Επίπεδο διεθνοποίησης : Γεωγραφική κατανομή και εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό.
Κυβερνητική συμμετοχή των προσφύγων βουλευτών έως και τη δικτατορία του Θεόδωρου
Πάγκαλου ( 1926).
κατάά εκλογική περιφέρεια.
Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου κατ
περιφέρεια

Η προσφυγική- κοινοβουλευτική ηγεσία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 16 ης Δεκεμβρίου 1923,
σύμφωνα με έρευνα που διενεργήσαμε στο πλαίσιο Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, αριθμούσε 56
μέλη16. Οι έδρες επί του συνόλου της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης καθορίστηκαν στις 398.. Σύμφωνα με
νεότερα στοιχεία- που προέκυψαν από τη συνέχιση της έρευνας του γράφοντος, ο αριθμός των
προσφύγων βουλευτών αυξάνεται σε περίπου 60, ο οποίος αντιστοιχεί στο 15% των εδρών του
κοινοβουλίου της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευση.17 Προσφυγική- κοινοβουλευτική εκπροσώπηση υπήρξε σε
15 εκλογικές περιφέρειες -με τη νεότερη έρευνα να την αυξάνει σε 16 από 98 επί του συνόλου.18

16

Η παρούσα εισήγηση στηρίζεται στην αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης του γράφοντος στο Τμήμα
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ με τίτλο, Η πρώτη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του
προσφυγικού κόσμου, 1923, Αθήνα 2000. Στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής εργασίας διενεργήθηκε ιστορική και
πολιτική έρευνα, χρονικά προσδιορισμένη, με θεωρητική θεμελίωση, στο βαθμό που το επιτρέπει ο όγκος και η
αξιοπιστία των βιογραφικών και άλλων στοιχείων που προκύπτουν στις προσεγγίσεις του φαινομένου της πολιτικής
ηγεσίας (ιδίως των cabinet studies-κυρίως της “ομαδικής» και “κοινωνικής προσέγγισης”).
Η ανάλυση προχωράει τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και στο επίπεδο των επιμέρους «προσφυγικών βουλευτικών
ομάδων», είτε αυτοί διαχωρίζονται στην βάση του τόπου καταγωγής και των γεωγραφικών εκπροσωπήσεων των
προσφυγικών συμφερόντων είτε στην βάση των ασταθών αλλά ευδιάκριτων πολιτικών διαιρέσεων στο πλαίσιο της Δ΄
Συντακτικής Συνέλευσης . Το βάρος δίνεται στην τεκμηρίωση της προσφυγικής ιδιότητας και της καταγραφής των
κοινωνικών και πολιτικών χαρακτηριστικών της πρώτης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου
μετά την Μικρασιατική Καταστροφή.
17
Για τον αριθμό των προσφύγων βουλευτών έχουμε παλαιότερες εργασίες άλλων ερευνητών: Ο Δημήτρης
Πεντζόπουλος ανέφερε αριθμό προσφύγων βουλευτών σε 43, -χωρίς παραπομπή σε πηγή ή σε ονομαστικό κατάλογο
Βλ. Pentzopoulos, Dιmitri. The balkan exchange of minorities and its impact upon Greece. Μοuton & Co
Παρίσι, 1962,, σελ.186. Οι Θεοδωρίδης Χ. και Κλάδας Σ. αναφέρουν ονομαστικό κατάλογο κατά περιφέρειες και
τόπο καταγωγής για την περίοδο 1924-1932. Σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο οι πρόσφυγες βουλευτές που αφορούν
την Δ΄ Συντακτική Συνέλευση, με υπολογισμό του γράφοντος, είναι 49. Βλ. Θεοδωρίδης Χρυσόστομος- Κλάδας
Σωκράτης.Οι πρόσφυγες φοιτηταί και σπουδασταί μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. Επιστημονική και
Επαγγελματική σταδιοδρομία των» Ομοσπονδία Προσφύγων Φοιτητών, Αθήναι 1974, σ. 43-46. Τέλος, ο
πρόσφυγας βουλευτής Θεόδωρος Ανδρεάδης σε άρθρο του στο Ελεύθερο Βήμα, τους αριθμεί σε 54 χωρίς να αναφέρει
ονόματα. Βλ.. Ελεύθερο Βήμα, (23.02.1923), σελ..3.
18
Οι εκλογικές περιφέρειες ήταν : 1 περιφέρεια Αθηνών –Πειραιώς, 22 πρωτοδικειακές, 69 επαρχίες, 3 ειδικοί
εκλογικοί σύλλογοι (2 Μουσουλμάνων και 1 Εβραίων) και οι 3 «προνομιακές», Ψαρών, Σπετσών, Ύδρας Βλ.
Βλ
Mavrogordatos G.Th.,( 1983). ο.π., σελ.352.
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Πίνακας 2
Η πρώτη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου, 19241924 -1925, κατά εκλογική
εκλογική
περιφέρεια
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ε∆ΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

ΑΘΗΝΩΝ –ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10

ΚΑΒΑΛΑΣ

4

ΕΒΡΟΥ

4

Ε∆ΕΣΣΗΣ

3

∆ΡΑΜΑΣ

3

ΣΕΡΡΩΝ

3

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

3

ΚΟΖΑΝΗΣ

3

ΛΕΣΒΟΥ

3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

ΒΕΡΟΙΑΣ

1

ΒΟΛΟΥ

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΧΙΟΥ

1

Σύνολο εδρών : 56 (14,07% των εδρών της ∆΄Συντακτικής
Συνέλευσης)
Πηγή : Έρευνα και επεξεργασία του Ιωάννη .Κατιμερτζόγλου,( 2000), Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης,
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Πίνακας 3

Η προσφυγική εκπροσώπηση κατά εκλογικές περιφέρειες στην
∆΄Συντακτική Συνέλευση
ΛΕΣΒΟΥ, 3,
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΟΛΟΥ, 1,
5%
ΚΡΗΤΗΣ, 1,
ΧΙΟΥ, 1, 2%
2%
2%
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
10, 18%

ΚΟΖΑΝΗΣ, 3,
5%
Ε∆ΕΣΣΗΣ, 3,
5%
ΡΟ∆ΟΠΗΣ, 3,
5%

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ,
15, 28%

ΕΒΡΟΥ, 4,
7%
ΚΑΒΑΛΑΣ, 4,
7%
ΣΕΡΡΩΝ, 3,
5%

∆ΡΑΜΑΣ,3,
5%

ΓΡΕΒΕΝΩΝ,
1, 2%
ΒΕΡΟΙΑΣ,1,
2%

Σύνολο προσφύγων βουλευτών : 56
Πηγή : Έρευνα, επεξεργασία, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου,( 2000) Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

1.2 Η γεωγραφική κατανομή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου
Από την εξέταση των στοιχείων των πινάκων μπορούμε να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα για
τη γεωγραφική κατανομή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου και της
συγκέντρωσης της προσφυγικής ψήφου. Δεν πρέπει πάντως να μας διαφύγει και με άλλη διάσταση της
προσφυγικής ψήφου. Η μη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των προσφύγων σε άλλες εκλογικές
περιφέρειες δεν σημαίνει ότι η προσφυγική ψήφος δεν έχει «βρει» την εκπροσώπησή της. Το
προσφυγικό εκλογικό κοινό ήταν «προεκλογική ομάδα- στόχος» για τα βενιζελικά «κόμματα» και τους
υποψηφίους του και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια
«φιλοπροσφυγική» στάση σε μια κατηγορία «γηγενών» βενιζελικών βουλευτών και πρώτης γραμμής
στελεχών της Επαναστατικής Κυβέρνησης του 1922.19 Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η διασπορά των
προσφύγων εκλογέων σε πολλές περιοχές της χώρας δεν διευκόλυνε τη «στενή» εκπροσώπηση
ιδιαίτερων προσφυγικών συμφερόντων ή την ανάδειξη ξεχωριστού «εκλογικού προσφυγικού συλλόγου»,
κατά την πολιτική ορολογία της εποχής20.
19

Είναι γνωστός άλλωστε και καθιερωμένος ο χαρακτηρισμός ως «προσφυγοπατέρων» των στρατιωτικών
πολιτικών ηγετών της Επαναστατικής Κυβέρνησης 1922-1923, Θεόδωρου Πάγκαλου, Γεωργίου Κονδύλη,
Κονδύλη αλλά
και Στυλιανού Γονατά 19 που έχουν αναπτύξει από τη δεκαετία του 1920 και μετά το 1922 δεσμούς με τους
ελληνικούς πληθυσμούς, που προσφυγοποιήθηκαν. Ο Στυλιανός Γονατάς έχει και μακρινή καταγωγή από τις
Κυδωνίες ( Αιβαλί) Μικράς Ασίας. Βλ.
λ. βιογραφικά στοιχεία στο Γονατάς Στυλιανός., Απομνημονεύματα Στυλιανού
Επ. Γονατά, Αθήνα1958., ιδιαίτερα σελ.3-5
20
Βλ. και Απογραφή Προσφύγων του 1923, «Αριθμό προσφύγων κυρωθείς δια του από 18 Οκτωβρίου 1923
Β.Διατάγματος», Υπ. Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1923.. Για τον αριθμό των
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Η σειρά της κατάταξης των προσφύγων βουλευτών βάσει των προτιμήσεων των εκλογέων στις
σ τις
εκλογικές περιφέρειες ΑθηνώνΑθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέρουσα είναι και η σειρά κατάταξης βάσει των προτιμήσεων των εκλογέων στις εκλογικές
περιφέρειες Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος του ψηφοδελτίου. Οι
εκλογικές προτιμήσεις προς τους πρόσφυγες βουλευτές, στις εκλογικές περιφέρειες των νέων χωρών, στην
Αθηνών –Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, στις οποίες η μέθοδος ψηφοφορίας ήταν το ψηφοδέλτιο, και για τις
περιφέρειες που έχουμε στοιχεία (από τον Τύπο της εποχής και από αποφάσεις πρωτοδικείων),
παρουσιάζεται με τους κάτωθι πίνακες :
Πίνακας 4
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βουλευτικές Εκλογές, 16 Δεκεμβρίου 1923
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε 140 εκλογικά τµήµατα .
Ψηφίσαντες : 115.242 (Αθηνών 45.639 και Πειραιώς 69.603)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

1

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

40.789

21.369

2

∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

40.809

ΣΥΝΟΛΟ : 62.158
21.265

3

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

40.556

ΣΥΝΟΛΟ : 62.074
21.007

4

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜ.

40.220

ΣΥΝΟΛΟ : 61.563
20.860

5

ΑΡΤΕΜΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

39.909

ΣΥΝΟΛΟ : 61.080
21.021

6

ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ

39.805

ΣΥΝΟΛΟ : 60.930
21.086

7

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

39.706

ΣΥΝΟΛΟ : 60.891
20.928

8

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

39.602

20.873

9

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

39.577

20.874

10

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΙΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

39.408

ΣΥΝΟΛΟ :60.451
20.720
ΣΥΝΟΛΟ :60.128

ΣΥΝΟΛΟ :60.634

ΣΥΝΟΛΟ : 60.475

ανδρών προσφύγων εκλογέων στις εκλογές του 1923 δεν υπάρχουν έγκυρα και επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με τον
Πεντζόπουλο(1962) στηριζόμενος στην απογραφή του 1930 στο σύνολο της χώρας, στο ηλικιακό όριο ψήφου
υπολογίζει τους άνδρες πρόσφυγες σε 508.542, εκ των οποίων οι 295.126 έχουν δικαίωμα ψήφου. Για το ζήτημα της
εγκατάστασης των προσφύγων και τα επιχειρήματα περί «εκλογικής επιχείρησης» και «συνειδητής πολιτικής
επιλογής» από το κόμμα των Φιλελευθέρων, βλ. Ρήγος Άλκης, ο.π., σελ. 231.
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Πίνακας 5
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ-

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ
21

1

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝ∆ΡΟΣ

41.840
41.607

3

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΚΟΣ

41.601

4

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ

41.567

5

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

41.544

6

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

41.529

7

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ

41.521

8

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ

41.516

9

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ

41.457

10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΚΤΟΡΙ∆ΗΣ

41.457

11

ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ

41.451

12

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΛΙ∆ΗΣ

41.442

13

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ

41.340ή 342

14

ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

41.320

15

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ

41.300

Πηγή ΠΊΝΑΚΑ 4:
4 Εφημ. .Ελεύθερο Βήμα, 20 Δεκεμβρίου 1923-.Επεξεργασία Ιωάννης Κατιμερτζόγλου.
Πηγή ΠΊΝΑΚΑ5:
ΠΊΝΑΚΑ5 Απόφαση αρ.1270, Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 29 Δεκεμβρίου 1923. Επεξεργασία Ιωάννης
Κατιμερτζόγλου. Διάθεση πηγής από καθηγητή ΑΠΘ, κ. Δημοσθένη Δώδο, από την έρευνα του στο πλαίσιο της
Διδακτορικής του Διατριβής, Η εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, Κόμματα και υποψήφιοι, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
1989.

2.

Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του προσφυγικού κόσμου με βάση τον τόπο
καταγωγής –γέννησης

Από την εξέταση της γεωγραφικής προέλευσης του συνόλου των προσφύγων βουλευτών(56) με
βάση τον τόπο καταγωγής-γέννησης προκύπτει μια καταρχήν αντιπροσωπευτική εικόνα των βασικών
προσφυγικών ρευμάτων που ήρθαν στη Ελλάδα μετά το 192222.

21

Εξελέγη 3ος βουλευτής στην λίστα του συνόλου των εκλογικών προτιμήσεων.
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Πίνακας 6
Αν.Ρωµυλία,
(1), 2%

Αν.Θράκη,
(15) 27%

∆ωδεκάνησα,
(1) 2%

Mικρά Ασία,
(23) 40%

Πόντος, (16),
29%

Πηγή : Έρευνα-επεξεργασία, Ιωάννης Κατιμερτζόγλου(2000), Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

• Οι βουλευτές που έχουν ως τόπο καταγωγής και γέννησης τα Δωδεκάνησα και την ανατολική
Ρωμυλία ή τη βόρεια Θράκη(
Θράκη πρόσφυγες εκ Βουλγαρίας) κατατάσσονται στην προσφυγική ελίτ
σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν23.
• Οι βουλευτές από την ανατολική Θράκη είναι 15.
15
• Οι βουλευτές από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας είναι 23. Σε αυτή την κατηγορία
κατατάσσονται εκπρόσωποι από πολλές περιοχές καθώς και οι Καππαδόκες, παρότι πρέπει να τους
θεωρήσουμε ως ειδική κατηγορία Ελλήνων προσφύγων από τα ενδότερα της Μικράς Ασίας.
• Οι βουλευτές από τον Πόντο είναι 16. Στους βουλευτές από τον Πόντο,
Πόντο περιλαμβάνονται και οι
Καυκάσιοι ή οι πρόσφυγες εκ Ρωσίας, που συγκροτούν την περίοδο εκείνη διακριτή ομάδα με
ξεχωριστή σωματειακή σύνθεση και οργάνωση.24
22

Μικρά Ασία, ανατολική Θράκη, ανατολική Ρωμυλία /βόρεια Θράκη, Πόντος και νότια Ρωσία /Καύκασος
Οι δύο βουλευτές που αναδεικνύουν προσφυγικά συμφέροντα και μάλιστα ευρύτερα είναι οι, Σκεύος Ζερβός και
Απόστολος Δοξιάδης
24
Ο Πόντος χωρίζεται σε παραλιακό και νότιο Μεσογειακό ή αλλιώς σε Μικρασιατικό Πόντο, και παραευξείνιο Πόντο
(Σαμψούντα, Τραπεζούντα κ.α.).Τοποθετούμε τους Καυκάσιους πρόσφυγες βουλευτές, στον Πόντο, διότι σύμφωνα με
υπόδειξη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, στις περιοχές της νότιας Ρωσίας και του Καυκάσου κατοικούσαν
πολυπληθείς ελληνικοί πληθυσμοί, ποντιακής κυρίως καταγωγής έπειτα από διωγμούς αλλά και αποικισμούς που έγιναν
από τους αρχαίους χρόνους. Ο Ελληνισμός της Ρωσίας είχε φυσικά και πολλούς βορειοθρακιώτες απόδημους. Για μια
σύνοψη των φάσεων προσφυγοποίησης και μετανάστευσης του Ποντιακού Ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της
νότιας Ρωσίας και του Καυκάσου, βλ. Βεργέτη, Μαρία Κ., Από τον Πόντο στην Ελλάδα. Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας
Εθνοτοπικής Ταυτότητας, εκδ. Αφοι Κυριακίδη ΑΕ, Θεσσαλονίκη. 1994., σελ.125.
23

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

123

3.Ηλικιακή κατανομή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου

Η ηλικιακή κατανοµή της κοινοβουλευτικής
εκπροσώπησης του
προσφυγικού κόσµου, τα στοιχεία της οποίας αφορούν 40 από τους 56
πρόσφυγες βουλευτές, δείχνει να παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση
της στην οµάδα των 35-44.
Πίνακας 7
55-64
5%

65 +
0%

25-34
28%

45-54
25%

35-44
42%

Πηγή πινακων 7 & 8: Έρευνα και επεξεργασία Ιωάννης Κατιμερτζόγλου,( 2000),Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

3.

Επίπεδο εκπαίδευσης των προσφύγων βουλευτών

Το μορφωτικό επίπεδο των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του προσφυγικού κόσμου, αφορά
στοιχεία από 46 πρόσφυγες βουλευτές σε σύνολο 56 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρουσιάζει
την εξής ποσοστιαία κατανομή:
Πίνακας 8
∆εν έχουν
ολοκληρώσει
την
στοιχειώδη
εκπαίδευση
0%

Απόφοιτοι
στοιχειώδους
και Μέσης Ανώτερης
εκπαίδευσης
13%

Mεταπτυχιακέ
ς Σπουδές
28%
Πτυχιούχοι
Ανωτάτης
εκπαίδευσης
59%
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Η σημασία της εκπαίδευσης, ως γενικό κριτήριο εισόδου στην «ελίτ» (εδώ της κοινοβουλευτικής
προσφυγικής ελίτ ), και ιδιαίτερα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι μια σταθερά, η οποία
παρατηρείται και στην περίπτωση της πρώτης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού
κόσμου. Το 87% των προσφύγων βουλευτών της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης (σε σύνολο 46 που
διαθέτουμε επαρκή στοιχεία) έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.. Να σημειωθεί επίσης και το γεγονός, της
κατοχής, από ένα μέρος των προσφύγων βουλευτών, δύο και τριών πτυχίων σε διαφορετικό ή παραπλήσιο
γνωστικό αντικείμενο. Αλλά και το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και
διδακτορικού τίτλου, είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, που θεωρητικά προδιαγράφει άλλο ένα
προαπαιτούμενο εισόδου σε μια πολιτική «ελίτ», αποκαλύπτοντας- ως ένα βαθμό, την υψηλή κοινωνική
προέλευση (αστική –ημιαστική) και κοινωνική θέση καθώς και την οικονομική ευρωστία των οικογενειών
τους στους αρχικούς τόπους καταγωγής, εργασίας και κατοικίας. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει η
εξέταση του τόπου όπου εκπαιδεύτηκαν από την στοιχειώδη έως την ανώτατη(πανεπιστημιακή)
εκπαίδευση και την μεταπτυχιακή ειδίκευση. Η Αθήνα, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Τραπεζούντα,
Οδησσός και αργότερα οι άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, αποτελούν τόπους μακρόχρονης εθνικής
αλυτρωτικής δράσης και μεταφοράς της πολιτικής του εθνικού ιδεώδους της Μεγάλης Ιδέας, στους
μετέπειτα πρόσφυγες βουλευτές.25 Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που
μας φανερώνεται, αποτελεί εφαλτήριο για μια ανοδική πολιτική κινητικότητα και προϋπόθεση εισδοχής
των προσφύγων υποψηφίων στο κοινοβούλιο και σε κυβερνητικές θέσεις.
4. Επαγγελματική ιδιότητα των προσφύγων βουλευτών
Πίνακας 9
∆ΙΠΛΩΜΑΤΕΣ
2%

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2%

ΕΜΠΟΡΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕ
Σ
15%

ΙΑΤΡΟΙ
33%

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
13%

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
6%

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ
29%

Πηγή : Έρευνα και επεξεργασία Ιωάννης Κατιμερτζόγλου,( 2000),Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

25

Επίσης στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάλυση των χαρακτηριστικών της πρώτης προσφυγικής ηγεσίας μας
χρειάζονται και πληροφορίες για την τυχόν συμμετοχή τους σε διακριτά και στεγανού τύπου σχολεία (π.χ. πρότυπα ή
ιδιωτικά ). Θεωρείται σημαντική η καταγραφή τυχόν κοινής εμπειρίας ζωής, σε σχολεία ή πανεπιστημιακές σχολές ή
στρατιωτικές ακαδημίες, όπου παράγουν ομοιόμορφες απόψεις και αντιλήψεις και δημιουργούν δεσμούς. Συνολικότερα
η μελέτη της κοινωνικοποιήσεως τους και ειδικότερα της «πολιτικής» κοινωνικοποίησής τους είναι μια διαδικασία που
απαιτεί περαιτέρω έρευνα και διασταύρωση στοιχείων.
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Σε σύνολο 48( από 56 πρόσφυγες βουλευτές), οι αρχικές επαγγελματικές τους απασχολήσεις έχουν
ως εξής : 16 ήταν ιατροί, 14 ήταν δικηγόροι, 7 ήταν έμποροι, κτηματίες και επιχειρηματίες, 6 διετέλεσαν
καθηγητές μέσης ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης, 3 ήταν στρατιωτικοί εν αποστρατεία, 1 υπήρξε
διπλωμάτης και 1 πολιτικός μηχανικός. Τα επαγγέλματα λοιπόν, από τα οποία «στρατολογούνται» οι
πρόσφυγες υποψήφιοι βουλευτές είναι, κατά σειρά: ιατροί, δικηγόροι, έμποροι -επιχειρηματίες,
καθηγητές-εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί-διπλωμάτες.26 Τα επαγγέλματα των ιατρών και των δικηγόρων,
πολιτικών μηχανικών, επιχειρηματιών και εμπόρων σαφώς εντάσσονται στα ελευθέρα επαγγέλματα.
Όπως παρατηρούμε εκ πρώτης όψεως η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων βουλευτών φαίνεται να
εντάσσεται σ’ αυτά τα επαγγέλματα. Όμως δεν είναι ακριβής αυτή η ένταξη. Δεν διαθέτουμε, στην
έκταση που απαιτείται, πληροφορίες για το εάν άσκησαν το αρχικό επάγγελμά τους ή για την διάρκεια
άσκησής του ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αν άσκησαν άλλες εργασιακές απασχολήσεις που τους
συνδέουν με την γραφειοκρατία (Στρατός, Κράτος κ.α.). Ως εκ τούτου, η εξαγωγή των συμπερασμάτων
είναι αναγκαστικά φειδωλή και προσεκτική, καθότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις
στοιχείων, όπως : ο χρόνος της άσκησης του επαγγέλματος, ή η σχέση(ποια ήταν) που ανέπτυξαν κατά
καιρούς με το κράτος. Ωστόσο κατά την διάρκεια της έρευνας για την πραγματική επαγγελματική τους
ένταξη, έρχονται να προστεθούν τα εξής: Κατά την επεξεργασία των βιογραφικών στοιχείων διακρίναμε
ότι ένα επίλεκτο τμήμα προσφύγων βουλευτών έχει ξεχωρίσει. Το τμήμα αυτό είχε κρατικές και
κυβερνητικές απασχολήσεις πριν την Μικρασιατική Καταστροφή- φανερές ή κρυφές, στο στρατό, σε
διπλωματικές αποστολές, σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε κρατικά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και
μετέπειτα σε θέσεις πολιτικών διοικητών και Νομαρχών27.
26

Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν, στην έκταση και στο βαθμό που επιβάλλεται ακριβή
στοιχεία για το επάγγελμα του πατέρα τους, ώστε να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για την
κοινωνική τους προέλευση. Η ταξινόμηση των επαγγελματικών τους απασχολήσεων που παρουσιάζεται
στον πίνακα δεν αποδίδει πλήρως την πραγματικότητα. Η περαιτέρω κατάταξη στις ευρείες κατηγορίες των

δημοσίων υπαλλήλων και στις τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών παρουσιάζει δυσκολίες.
27
Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα: Ο πρόσφυγας Αναστάσιος Μισυρλόγλου,
Μισυρλόγλου ιατρός, απασχολήθηκε ως
τακτικός αρχιχειρούργος των «Εθνικών Νοσοκομείων Κωνσταντινουπόλεως». Μετά το 1922, ως Διευθυντής της
χειρουργικής κλινικής του Δημοτικού και τέλος στο Γενικό Κεντρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το 1924 με
την εκλογή του ως βουλευτής εξελέγη τακτικός καθηγητής της χειρουργικής κλινικής και μετά Υπουργός
Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής στην κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου (1925). Ο Λάμπρος Λαμπριανίδης,
Λαμπριανίδης
δικηγόρος, απασχολήθηκε στην Ελληνική Πρεσβεία της Πετρούπολης, μετά κατετάγη στις τάξεις του ρωσικού
στρατού και αποφοίτησε από την ρωσική Στρατιωτική Σχολή ως αξιωματικός. Στη συνέχεια με την έναρξη της
Οκτωβριανής Επανάστασης, τάχθηκε με τους αντεπαναστάτες και εγκατέλειψε την Ρωσία. Διορίστηκε πολιτικός
διοικητής του Καραγάτς και διευθυντής πολιτικών Υποθέσεων της Γενικής Διοικήσεως Θράκης. Παραιτήθηκε μετά
το 1922 και πολιτεύτηκε. Ο Ελευθέριος Παυλίδης,
Παυλίδης έμπορος, και έφορος –ταμίας της ελληνικής Σχολής Οδησσού
διετέλεσε και διευθυντής του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων λίγο πριν το 1922. Μετά την διάλυση της Δ΄
Συντακτικής Βουλής, διορίστηκε εμπορικός σύμβουλος στην Ελληνική Πρεσβεία της Μόσχας. Επίσης οι
Κωνσταντίνος Φίλανδρος και Μιχαήλ Κύρκος,
Κύρκος πέρα από τις κύριες επαγγελματικές τους ιδιότητες, ήταν εκδότες
προσφυγικών εφημερίδων. Ο Κωνσταντίνος Φίλανδρος στην πρώτη προσφυγική του κατάσταση(1914-20) ήταν
και Διευθυντής του «Αλυτρώτου» της επίσημης εφημερίδας της Κοινής των Αλυτρώτων Ελλήνων Επιτροπείας. Ο
Απόστολος Ορφανίδης,
Ορφανίδης ιατρός, και Υπουργός Κοινωνικής Αντιλήψεως και Πρόνοιας τον Ιούλιο του 1924, πριν το
1922, διετέλεσε Διευθυντής Χειρούργος του Ελληνικού Νοσοκομείου Σμύρνης. Κατά τον μικρασιατικό πόλεμο ήταν
Διευθυντής του Χειρουργικού τμήματος του 2ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σμύρνης. Και αμέσως μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, ήταν ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών(Ιπποκράτειο
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Υπάρχουν επίσης και δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου υπήρχε εργασιακή απασχόληση στο
πολιτικό γραφείο του Ε. Βενιζέλου.28 Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η έννοια του «πολιτευτή»
πρόσφυγα, ή του «επαγγελματία» πολιτικού πρόσφυγα τα πρώτα έτη της προσφυγιάς, αν υφίσταται ως
μια πραγματική ιδιότητα, πρέπει να διερευνηθεί.29
Η κυριαρχία των ιατρών και δικηγόρων έχει μερικές ερμηνείες: η εργασιακή ειδίκευση
ειδίκ ευση την
περίοδο που εξετάζουμε αποτελεί είναι «ειδικό συμβολικό προνόμιο» που τους τοποθετεί σε μια
υψηλή κοινωνική θέση. Πιθανόν περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα να είναι η άποψη ότι ένα
μεγάλο μέρος των προσφύγων βουλευτών εντάσσεται στην διανόηση αστικής και ημιαστικής
προέλευσης. Το συμπέρασμα είναι ότι η κοινωνική τους θέση και η επαγγελματική τους ιδιότητα,
σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές πλευρές της δράσης τους,
τους , καθιστά την εκλογική τους θέση,
ιδιαίτερα προνομιακή.30
Οι πρόσφυγες εκπαιδευτικοί : είναι υψηλής στάθμης διευθυντικά στελέχη( Διευθυντές σχολών,
καθηγητές –φιλόλογοι ) και διαδραματίζουν ένα ρόλο πολύ σημαντικό στην συγκρότηση και δυναμική της
προσφυγικής ελίτ. Οι πρόσφυγες στρατιωτικοί : Ήταν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί με πολλαπλές εμπειρίες
και θητείες σε πολλά ένοπλα σώματα ελληνικών και ξένων δυνάμεων. Οι Λάζαρος Ανδρεάδης και
Γεώργιος Κακουλίδης τελούν εν αποστρατεία από το 1921. Ο Νεόκοσμος Γρηγοριάδης, είχε πολλές
ιδιότητες, πέραν της κύριας στρατιωτικής.
Οι αγρότεςαγρότες -πρόσφυγες δεν φαίνεται να αντιπροσωπεύονται από πρόσφυγα βουλευτή της ίδιας
κοινωνικής ένταξης.31 Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά κάθε κοινωνική κατηγορία πρέπει
αναλογικά να εκπροσωπείται εντός της «ελίτ». Εξάλλου δεν γνωρίζουμε με εξακριβωμένα στοιχεία την

Νοσοκομείο). Ο Δημήτρης Πολυκράτης διετέλεσε Διευθυντής Νοσοκομείων του Υπουργείου Υγιεινής και
Πρόνοιας.
28
Ο πρόσφυγας βουλευτής Αχιλλέας Παπαδάτος,
Παπαδάτος ήρθε στην Ελλάδα πιθανόν το 1916. Εγκαταστάθηκε στην
Θεσσαλονίκη, και εντάχθηκε στο Κίνημα Εθνικής Αμύνης. Την περίοδο εκείνη απασχολήθηκε ως Τμηματάρχης του
Πολιτικού γραφείου του Ε. Βενιζέλου. Βλ. βιογραφικά στοιχεία στο Θεοδωρίδης Χ. (1975), ο.π., τ.Α΄σελ.90-91. Ο
Σάββας Παπαγρηγοριάδης ,δικηγόρος, άσκησε το επάγγελμά του καθηγητή στην Αναξαγόρειο σχολή στα Βουρλά,
μετά εργάστηκε ως Ιεροκήρυκας, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνικού
προξενείου και μετά από τις συμμετοχές του στους βαλκανικούς πολέμους και την καταδίκη του σε θάνατο από τους
Τούρκους, ήρθε στην Ελλάδα και υπηρέτησε και αυτός στο Πολιτικό Γραφείο του Ε.Βενιζέλου (1917-1918). Όταν
επιστρέφει στην Σμύρνη- με την Καταστροφή του 1922, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Δραπετεύει και φτάνει στην
Αθήνα. Μετά την διάλυση της Δ΄ Συντακτικής Βουλής διέκοψε την πολιτική του σταδιοδρομία και το 1927
διορίζεται καθηγητής του Αμερικάνικου Κολεγίου Αθηνών και σταδιοδρομεί ακαδημαϊκά ως καθηγητής της Ανωτάτης
Σχολής Πολιτικών Επιστημών(Πάντειος), βλ. Θεοδωρίδης Χ. (1975), ο.π.,Τ.Α΄, σελ.155. Ο Ιορδάνης Ανανιάδης
άσκησε το επάγγελμά του στρατιωτικού Ιατρού από το 1918 όταν εγκαταστάθηκε στην Καβάλα. Συμμετείχε σε
κρυφή διπλωματική αποστολή.. Βλ. Θεοδωρίδης Χ. (1975), ο.π.,τ.Α΄, σελ.275-277.
29
Προς διερεύνηση είναι το ζήτημα της οικονομικής κατάστασης των προσφύγων βουλευτών και των εισοδηματικών
τους πηγών πριν και μετά την εκλογή τους.
30

31

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαχωρισμοί, την πρώτη προσφυγική περίοδο, θεωρούνταν άνευ πραγματικής
πολιτικής σημασίας. Δεν είχαν αποκρυσταλλωθεί τα ιδιαίτερα ταξικά συμφέροντα των προσφύγων εκλογέων, δεν είχαν
αποκτήσει την νέα «κοινωνική τους ταυτότητα». Η ανάμνηση της προηγούμενης κοινωνικοοικονομικής
καταστάσεως ( η αγροτική ζωή π.χ στην Μ. Ασία είχε άλλα χαρακτηριστικά )και ο βίαιος διωγμός από τις εστίες τους,
και γενικά η προσφυγική κατάσταση, επιφέρει κλονισμό στις κοινωνικές «ταυτότητες» .
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κοινωνική προέλευση των οικογενειών προσφύγων βουλευτών. Ο Ιωάννης Πασαλίδης όμως έχει
αγροτική κοινωνική προέλευση σύμφωνα με το επάγγελμα του πατέρα του. Ο δε Αναστάσιος
Μπακάλμπασης, φαίνεται να γνωρίζει, λόγω σπουδών, τα αγροτικά προσφυγικά συμφέροντα και πιθανόν
αυτό να εξηγεί, εν μέρει, την επιλογή του ως πρώτου πρόσφυγα υπουργού Γεωργίας, το 1924 και
μετέπειτα ως υφυπουργού 1926 και 1932-33.32 Γενικά τα συμφέροντα του προσφυγικού αγροτικού
κόσμου εκπροσωπήθηκαν τόσο στην Κυβέρνηση όσο και εντός της Βουλής από πρόσφυγες και γηγενείς
βουλευτές και άλλης κοινωνικής ένταξης σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που είχαν αγροτικό πληθυσμό.
5. Επίπεδο διεθνοποίησης : Γεωγραφική κατανομή και εμπειρία παραμονής στο εξωτερικό
Πίνακας 10
ΗΠΑ
4%
Γερµανία, Αυστρία
15%

Αν.Ευρώπη
26%

Γαλλία, Ελβετία
55%

Πηγή : Έρευνα και επεξεργασία Ιωάννης Κατιμερτζόγλου,( 2000),Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

Όπως προκύπτει από την εξέταση του τόπου σπουδών, της επαγγελματικής τους κατάρτισης και
της άσκησης του επαγγέλματος καθώς και άλλων στοιχείων των προσφύγων βουλευτών, εμφανίζεται
ένας υψηλός βαθμός διεθνοποίησης.33 To 59% των προσφύγων βουλευτών -έναντι 41%, έχουν εμπειρία
παραμονής σε χώρα του εξωτερικού, είτε για σπουδές είτε για εργασία. Το ποσοστό αυτό αφορά 28
βουλευτές από σύνολο 47, για τους οποίους διαθέτουμε επαρκή στοιχεία.
Το ποσοστό όσων έχουν εμπειρία παραμονής σε χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής, είτε για
σπουδές είτε για εργασία, γεωγραφικά αναλύεται ως εξής: To 55% σε Γαλλία και Ελβετία, το 15% σε
Γερμανία, Αυστρία, και το 26% σε Ρωσία, Γεωργία, Ρουμανία. Επιβάλλεται να επισημάνουμε τα εξής
για τους βουλευτές που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό διεθνοποίησης: Τα ελληνικά κέντρα σπουδών και
εργασιακής ή άλλης δραστηριότητας ήταν η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα(το εθνικό κέντρο), η Σμύρνη.
Τα κέντρα σπουδών και εργασιακής ή άλλης δραστηριότητας του εξωτερικού ήταν: Από την κεντρική
και δυτική Ευρώπη, η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία, και από ανατολική Ευρώπη, το Βουκουρέστι, η Ρωσία (Οδησσός, Μόσχα ,Πετρούπολη, Τιφλίδα,) και από την βόρεια Αμερική, οι Η.Π.Α..
32

33

Είχε σπουδάσει Οικονομικές και Εμπορικές επιστήμες

Η εξέταση του βαθμού διεθνοποίησης σημαίνει την παραμονή σε χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής
είτε για σπουδές είτε για εργασία.
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7. Κυβερνητική συμμετοχή των προσφύγων βουλευτών του 1924 έως και τη Δικτατορία του Θ.
Πάγκαλου ( 1926)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόστολος Δοξιάδης,
Δοξιάδης υπουργός Περιθάλψεως και Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (15/09/1922
έως 12-3/1924)
Αναστάσιος Μπακάλμπασης,
Μπακάλμπασης υπουργός Γεωργίας (1924)
Απόστολος Ορφανίδης,
Ορφανίδης υπουργός Περιθάλψεως και Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (19241925)
Αναστάσιος Μισυρλόγλου υπουργός Περιθάλψεως και Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως
(9/03/1925 έως 26/06/1925)
Φίλιππος Μανουηλίδης,
Μανουηλίδης υπουργός Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (4/07/1925 έως
17/10/1925)
Κωνσταντίνος Φίλανδρος υπουργός Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (17/10/1925 έως
12/01/1925)

Όπως συνάγεται η επιλογή της σύνθεσης των διάφορων κυβερνητικών σχημάτων την περίοδο που
αναφέρουμε, επικέντρωνε την ανάθεση σε πρόσφυγες βουλευτές, των κρίσιμων για τις περιστάσεις,
υπουργείων Πρόνοιας -Αντιλήψεως και Γεωργίας.34
Γενικά συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται επιχειρούν να φωτίσουν πιθανές
εκδοχές, και ερμηνείες για τα χαρακτηριστικά της πρώτης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του
προσφυγικού κόσμου. Όπως διαπιστώνεται από την εξέταση των χαρακτηριστικών της πρώτης
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του προσφυγικού κόσμου, ξεχωρίζει ένας πυρήνας προσφύγων
βουλευτών, ο οποίος
οποίος με τους δικούς του ρυθμούς και συνθήκες, ακολουθώντας την πορεία των
προσφυγικών διώξεων και επαναπατρισμών, συμμετέχει σε όλα τα μέτωπα της αλυτρωτικής
πολιτικής, εν μέσω σπουδών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εργασιακής απασχόλησης, (κρατικής ή
κυβερνητικής
κυβερνητικής ή ιδιωτικής αυτοπασχόλησης) ή κοινοβουλευτικής δράσης, εντός ή εκτός Ελληνικής
Επικράτειας.35Οι πόλεις της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, της Αδριανούπολης, της
κεντρικής
κής και
Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Οδησσού, της Τραπεζούντας και οι πρωτεύουσες της κεντρι
δυτικής Ευρώπης, αποτελούν κέντρα σπουδών, εργασίας, και αλυτρωτικής δράσης για τους
πρόσφυγες βουλευτές. Η εικόνα της συνεχούς μετακίνησης επίλεκτων μελών της μετέπειτα
προσφυγικής ηγεσίας και της συμμετοχής τους, σε πολεμικές, πολιτικές (Φιλελεύθερες
(Φιλελεύθερεςερες -βενιζελικές),
διπλωματικές και ανθρωπιστικές δράσεις (Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Κίνημα
Εθνικής Αμύνης(1916), Μικρασιατική εκστρατεία -Στρατιά, Ουκρανική εκστρατεία(1919), το
ποντιακό αντάρτικο κίνημα) είναι χαρακτηριστική. Η ενεργή στήριξη
σ τήριξη τους από αλυτρωτικές
οργανώσεις και τοπικά σωματεία, όπου άλλοτε τα ιδρύουν οι ίδιοι και άλλοτε ενισχύονται από
εντεταλμένα βενιζελικά στελέχη, ολοκληρώνουν μια εικόνα που προδιαγράφει υψηλή πολιτική και

34
35

Πέντε (5) πρόσφυγες βουλευτές τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Υγιεινής την περίοδο 1922-1925.
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κομματική κινητικότητα εντός του κόμματος των
των Φιλελευθέρων, αμέσως μετά την
Μικρασιατική Καταστροφή.36 Οι αλυτρωτικές τους δράσεις είχαν φορείς στήριξης την
Επαναστατική Κυβέρνηση του 1922 και το κόμμα των Φιλελευθέρων, τους συλλόγους και τα
προσφυγικά σωματεία του ελληνισμού, την Εκκλησία -ως
ως κυρίως
κυρίως συνεκτικό και οργανωτικό πόλο και
την κοινοτική αυτοδιοίκηση. Η γενική εικόνα που σχηματίζεται, είναι η κυριαρχία μιας
προσφυγικής πολιτικής ελίτ, όπου ανεξαρτήτως καταγωγής, φαίνεται να διαθέτει την
απαραίτητη, για εκείνη την περίοδο, οικονομική και κοινωνική ευρωστία, το κύρος από την συμμετοχή
στους εθνικούς αγώνες την ιδεολογικά αλυτρωτική τοποθέτηση της, τον «δημοκρατικό βενιζελισμό»
της37, και την ανάπτυξη κάποιας μορφής κοινωνικής και ανθρωπιστικής δράσης.38 Η εικόνα αυτή
συμπληρώνεται από ένα ακόμη ευδιάκριτο χαρακτηριστικό που αναφέραμε παραπάνω: Η συνεχής
κινητικότητα της προσφυγικής ηγεσίας και η εμπλοκή και ένταξή της, με όλες τις μορφές, πριν το 1922,
στις διεργασίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος της εποχής. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι
είναι η
εγκατάστασης,, λόγω των
ύπαρξη «προσφυγικών θυλάκων» τόσο σε επίπεδο πληθυσμιακής εγκατάστασης
συνεχών προσφυγικών ρευμάτων που εισέρχονται από τα τέλη του 19 ου αιώνα και την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα, όσο και σε επίπεδο επίλεκτων μελών τα οποία έχουν ήδη αναρριχηθεί
αναρριχηθεί
στην στρατιωτική ιεραρχία ή είχαν αναπτύξει πολιτική δράση ή είχαν επανδρώσει εκπαιδευτικά
ιδρύματα εντός και εκτός, ελληνικής Επικράτεια.39 Οι «θύλακες» αυτοί διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο, στο μετά το 1922, πολιτικό κοινωνικό και εκλογικό περιβάλλον.
περιβάλλον.40 Όλα αυτά
συνθέτουν ένα συμπληρωμένο κατά το ήμισυ «ερμηνευτικό πάζλ» που υποβοηθάει την
διατύπωση της πρότασης, ότι παρά τις διαφορές στην καταγωγή ή σε άλλα χαρακτηριστικά,
υπάρχει ένας επίλεκτος πυρήνας βουλευτών με γενεαλογική ομοιογένεια, μέσω του οποίου εκφράζονται
(μειοψηφικές) μικρής κλίμακας ιδεολογικές αποκλίσεις.. Ο κλονισμός της ηγετικής έκφρασης αυτού
του πυρήνα με την αποχώρηση του Ε. Βενιζέλου( τον Φεβρουάριο του 1924), ανοίγει το
«δημοκρατικές»
ικές» τάσεις, όσο και τις υπόγειες
«πολιτικό παιχνίδι» και απελευθερώνει τόσο τις «δημοκρατ
μειοψηφικές, υφέρπουσες και ακραίες εθνικιστικές ή και πρόσκαιρεςπρόσκαιρες - ευκαιριακές «πρωτο«πρωτοφασιστικές» τάσεις με το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γ. Κονδύλη 41 που περιλαμβάνει και
την πολιτική περίοδο της δικτατορίας του Θεόδωρου
Θεόδωρου Πάγκαλου.

36

Βλ.Αντωνίου
Αθ., «Κράτησαν άσβεστη την Φλόγα», στο Ε- ΙΣΤΟΡΙΚΑ, Η Ενσωμάτωση της Θράκης, τευχ.
Βλ
30, σελ.13-18.
Αναφερόμαστε επίσης ενδεικτικά, στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των προσφύγων βουλευτών, Φ. Μανουηλίδη,
Μ. Σταμούλη, Κ. Φίλανδρο, Αχ. Παπαδάτο Ν.Κωνσταντόπουλο, Εμμ.Εμμανουηλιδη, Λ. Λαμπριανίδη, Λ.Ιασονίδη,
αλλά και στον μετέπειτα πρόσφυγα βουλευτή, Αλ.Παπά..
37
Σύμφωνα με την έρευνα της Μεταπτυχιακής Εργασίας μας η «δημοκρατική ιδεολογική» πλειοψηφία στους
πρόσφυγες βουλευτές ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Ελ. Βενιζέλου από την Πρωθυπουργία, φαίνεται να είναι
ισχυρή και να εκφράζεται μέσα τις «χαλαρές-ελαστικές» ομάδες των Φιλελεύθερων- Δημοκρατικών, της
Δημοκρατικής Ένωσης και των ανεξαρτήτων δημοκρατικών.
38
Η δράση αυτή διαπλέκεται με πολιτικές, διπλωματικές ή άλλες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του αλυτρωτικού
εθνικού κινήματος.
39
Όπως οι πρόσφυγες βουλευτές –στρατιωτικοί:Ν.Γρηγοριάδης, ο Γ.Κακουλίδης, Απ.Δοξιάδης( από το 1914) , Αχ.
Παπαδάτος ( 1916), Ν.Κωνσταντόπουλος, ο πολιτευτής και ακαδημαϊκός Π.Καρολίδης, κα..
40
Βλ.Καραβάς
Σπ., ο.π., σελ.136.
Βλ.
41
Βλ.
Βλ και Μavrogordatos, G. Th, (1983). ο.π., σελ.209.
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Ο αριθμός και τα ονόματα των προσφύγων βουλευτών της Δ΄ Συντακτικής Βουλής,
Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1.

Ανανιάδης

Ιορδάνης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.

Αναστασιάδης

Ξενοφών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3.

Ανδρεάδης

Θεόδωρος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4.

Ανδρεάδης

Λάζαρος

ΚΟΖΑΝΗΣ

5.

Αλεκτορίδης

Γεώργιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6.

Αρτεµιάδης

Βασίλειος

7.

Βαγιανός

Κωνσταντίνος

8.

Βεζιρζόγλου

Αντώνιος

9.

Βοραζάνης

Γεώργιος

∆ΡΑΜΑΣ

10.

Γελκεντζόγλου

Παρασκευάς

ΚΑΒΑΛΑΣ

11.

Γεωργαλάς

∆ηµήτριος

ΛΕΣΒΟΥ

12.

Γονατάς

Ευστράτιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13.

Γρηγοριάδης

Αβραάµ

ΒΕΡΟΙΑΣ

14.

Γρηγοριάδης

Νεόκοσµος

Ε∆ΕΣΣΗΣ

15.

∆ιαµαντόπουλος

Παναγιώτης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16.

∆οξιάδης

Απόστολος

17.

Ελευθεριάδης

∆ηµοσθένης

18.

Εµµανουηλίδης

Εµµανουήλ

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

19.

Ευθυµιάδης

∆ηµήτριος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.

Εφραιµίδης

Αδαµάντιος

ΒΟΛΟΥ

21.

Ζερβός

Σκεύος

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

22.

Θεολογίδης

Στυλιανός

ΚΟΖΑΝΗΣ

23.

Ιασονίδης

Λεωνίδας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24.

Κακουλίδης

Γεώργιος

ΚΟΖΑΝΗΣ

25.

Kεραµεύς

Ιωάννης

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

26.

Κοντολέων

Νικόλαος

Ε∆ΕΣΣΗΣ

27.

Κοσµίδης

Γεώργιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

28.

Κουρτίδης

Κωνσταντίνος

ΕΒΡΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΡΑΜΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
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29.

Κουρτίδης

Περικλής

ΕΒΡΟΥ

30.

Κρητικάς

Στυλιανός

ΛΕΣΒΟΥ

31.

Κύρκος

Μιχαήλ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

32.

Κωνσταντιλιέρης

Άγγελος

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

33.

Κωνσταντινίδης

Γεώργιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

34.

Κωνσταντόπουλος

Νικόλαος

ΣΕΡΡΩΝ

35.

Λαζαρίδης

Αναστάσιος

ΣΕΡΡΩΝ

36.

Λαµπριανίδης

Λάµπρος

∆ΡΑΜΑΣ

37.

Mανουηλίδης

Φίλιππος

ΕΒΡΟΣ

38.

Μανούσης

Νικόλαος

ΣΕΡΡΩΝ

39.

Μάρκογλου

Εµµανουήλ

ΛΕΣΒΟΣ

40.

Μαρσέλλος

∆ηµήτριος

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

41.

Μπακάλµπασης

Αναστάσιος

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

42.

Μισιρλόγλου

Αναστάσιος

ΚΑΒΑΛΑΣ

43.

Ορφανίδης

Απόστολος

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

44.

Πανταζίδης

Όµηρος

ΧΙΟΥ

45.

Παπαγρηγοριάδης

Σάββας

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

46.

Παπαδάτος

Αχιλλέας

ΚΑΒΑΛΑΣ

47.

Παπαθανάσης

Αλέξανδρος

ΕΒΡΟΥ

48.

Πασαλίδης

Ιωάννης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

49.

Παυλίδης

Ελευθέριος

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

50.

Πεζάς Κιουζέ

Σταµάτιος

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

51.

Πολυκράτης

∆ηµήτρης

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

52.

Σταµούλης

Μιλτιάδης

ΚΑΒΑΛΑΣ

53.

Ταλιαδούρης

Κωνσταντίνος

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

54.

Τερζόγλου

Νικόλαος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

55.

Τηλικίδης

Γρηγόριος

Ε∆ΕΣΣΗΣ

56.

Φίλανδρος

Κωνσταντίνος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή : Έρευνα και επεξεργασία Ιωάννης Κατιμερτζόγλου( 2000),Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄

2η Συνεδρία
Προεδρεύουσα: Χρυσάνθη Αθηνάκη
Μέλη: Τάκης Κωστιδάκης, Γιώργος Σαββίδης

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011
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5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

Χρυσάνθη Αθηνάκη
Κύριοι Σύνεδροι
Σας καλωσορίζουμε στην 2η ημέρα του 5ου Συμποσίου με θέμα : «Η συμβολή των προσφύγων στην
πολιτική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας»
Θα παρακαλούσαμε τώρα τον κ. Ελευθέριο Χατζόπουλο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Θρακικών Σωματείων, να μας απευθύνει, ένα σύντομο χαιρετισμό.
Ελευθέριος Χατζόπουλος
Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί τοπικοί άρχοντες, σεβαστοί
εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων κύριε, Πρόεδρε του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., κυρίες και
κύριοι.
Αρχικά να ευχαριστήσω τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Δ.Σ. της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Η Π.Ο.Θ.Σ. φέτος συμπλήρωσε
είκοσι χρόνια δράσης, έχοντας να παρουσιάσει ένα πολυσήμαντο αλλά και ποικιλόμορφο έργο.
Πρωτοστατεί στην ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της Θράκης αλλά και του υπόλοιπου προσφυγικού
Ελληνισμού συνεργαζόμενη με τις Ομοσπονδίες του, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προσκλήσεις και
πραγματοποιεί κοινές εκδηλώσεις.
Σκοπός της είναι η έρευνα η μελέτη και η προβολή του πολιτισμού της Θράκης και η Θράκη του
σήμερα, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον τόσο της πολιτείας όσο και του κοινού για να καταστούν γνωστά,
η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η παράδοσή της και προπαντός τα ιδιαίτερα προβλήματά που
αντιμετωπίζει εξ αιτίας της ιδιομορφίας του έμψυχου δυναμικού που κατοικοεδρεύει σε αυτήν, Χριστιανοί
και Μουσουλμάνοι
Στόχος της είναι να καταστούν η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΡΑΚΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και οι 130 σύλλογοι μέλη της φορείς πνευματικής δημιουργίας αυτής που ξέρει να
συμφιλιώνει, να εμπνέεται και να οραματίζεται από την αρχέγονη μνήμη και τη λάμψη της λαϊκής
παράδοσης με τον προβληματισμό της σύγχρονης κοινωνίας.
Σήμερα ζούμε σε καιρούς που χαρακτηρίζονται από το άγχος, την αστάθεια, την κρίση των αξιών, τις
επιφανειακές ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναξιά. Καιροί απρόσωποι θα ισχυριστώ όπου ο άνθρωπος
χάνεται στην ανωνυμία και τη γεωμετρική μονοτονία της πόλης και ζει σε γυμνό και ανιαρό περιβάλλον
που επί το πλείστον κάθε άλλο παρά ανθρώπινο είναι.
Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη νεότερη ιστορία μας και που
επηρέασε –θα έλεγα- καθοριστικά την μητροπολιτική Ελλάδα ήταν η άφιξη και εγκατάσταση των
εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τις«αδικοχαμένες αλλά αλησμόνητες πατρίδες» της Μικράς
Ασίας, της Θράκης και του Πόντου.
Η θεματολογία του 5ου συμποσίου πιστεύουμε ότι είναι άκρως επίκαιρη και πρέπει να μνημονευθεί και
να παρουσιασθεί διεξοδικά γιατί πρέπει να τονιστεί ότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένη και επιστημονικά
τεκμηριωμένη και ελάχιστα μνημονευομένη από την Ελληνική ιστοριογραφία και την Ελληνική πολιτεία
και να σκεφτεί κανείς ότι είναι χαρακτηρισμένη ως η «μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην
ιστορία» ,
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η συσπείρωση του προσφυγικού Ελληνισμού γύρω από τους συλλόγους του
δεν είναι απλά ΔΙΚΑΙΩΜΑ, είναι κάτι παραπάνω, είναι ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
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Και είναι καιρός πλέον σύσσωμος και ενωμένος ο προσφυγικός Ελληνισμός και όχι χωρισμένος σε
εθνοτοπικές ομάδες να αγωνιστεί για τη διεκδίκηση της πολυπόθητης συγνώμης από τη γείτονα χώρα μια
και την παρεχώρησε στους Κούρδους.
Κύριε Πρόεδρε, σαν Π.Ο.Θ.Σ. ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στις εργασίες του 5ου συνεδρίου επ΄
ωφελεία του προσφυγικού Ελληνισμού και όχι μόνον.

Χρυσάνθη Αθηνάκη
Θα παρακαλούσαμε τον κ. Ευθύμιο Αρζόγλου, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Μικρασιατικών Σωματείων, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό.
Ευθύμιος Αρζόγλου
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, σεβαστά μέλη του Δ.Σ., αγαπητοί μας συμπατριώτες,
Τα μέλη του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μικρασιατικών Σωματείων
(Π.Ο.Μ.Σ.) κι εγώ προσωπικά θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία – την
οποία θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένη – στο 5ο Συμπόσιο σας, με θέμα «Η
συμβολή των προσφύγων στην πολιτική, πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη της Ελλάδας».
Ελλάδας» Τα θερμά μας συγχαρητήρια και στους αξιόλογους
εισηγητές του Συμποσίου σας.
Τα πενήντα (50) χρόνια που ασχολούμαι ενεργά με τον Προσφυγικό
Ελληνισμό της καθ΄ ημάς Ανατολής, τονίζω σε κάθε ευκαιρία τη συμβολή των προσφύγων στη
μητροπολιτική Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που
σήμερα διοργανώνεται ένα συμπόσιο με το εν λόγω θέμα. Μετά το πέρας του Συμποσίου όμως, περιμένω να
δω ενέργειες του εδώ και τώρα και όχι μόνο λόγια και στείρα συμπεράσματα. Για τον άνωθεν λόγο,
προτείνουμε με το τέλος των συνεδριών, να σχηματισθεί ένα Ψήφισμα Διεκδίκησης και να υπογραφεί από
όλους μας.
Η Π.Ο.Μ.Σ. φώναζε, φωνάζει και θα φωνάζει ότι η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ είναι ΜΙΑ, ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ. (1.500.000 τα θύματα της. Μικρασιάτες, Πόντιοι, Θρακιώτες). ΄Ολοι μαζί οι πρόσφυγες
ξεριζωμένοι ήρθαν στην Μητροπολιτική Ελλάδα και χάρισαν απλόχερα τις γνώσεις τους, τα βιώματά τους,
τον Πολιτισμό τους και την Ιστορία τους. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς ως άξιοι συνεχιστές τους.
Σήμερα διεκδικούμε εκ νέου, να δημιουργηθεί έστω μια 9μελής Οργανωτική Επιτροπή από τις 3
Ομοσπονδίες (Μικρασιατών, Ποντίων, Θρακιωτών), όπου όλοι μαζί σαν οικογένεια, θα διεκδικήσουμε τα
δίκια αιτήματά μας.
Την σημερινή εποχή, η Πολιτεία προσποιείται ότι έχει πάθει αμνησία, επιλέγει να εθελοτυφλεί και να
κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της. Η Πολιτεία μπορεί να επιδιώκει να περάσει την ανταλλάξιμη
περιουσία μας στα ψιλά γράμματα και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εξαφανίσει. Εμείς όμως
αγωνιζόμαστε, παλεύουμε και φωνάζουμε ότι θα είμαστε εκεί σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε αγώνα για τη
διεκδίκησή μας. Που βρίσκεται αλήθεια η εναπομείνουσα ανταλλάξιμη περιουσία μας σήμερα ; Ποιος έχει
το δικαίωμα να την εκποιεί και να την καταχράται ; Γιατί η Πολιτεία αρνείται να μας δώσει κάποια
ξεκάθαρη απάντηση στο αίτημά μας να συμπεριλάβει την ανταλλάξιμη περιουσία στον Ετήσιο
Προϋπολογισμό του Κράτους και στις αρχές κάθε έτους να δίνει συγκεκριμένες επιχορηγήσεις στις
Προσφυγικές Ομοσπονδίες κι εμείς με τη σειρά μας στα Σωματεία-μέλη μας. Εμείς απαιτούμε, δεν
επαιτούμε ;

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012
Βαθειά μας αίσθηση είναι ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που
διανύουμε να βάλουμε ένα «φρένο» στο ξεπούλημα της δημόσιας γης, καθώς οι περισσότερες από αυτές
τις εκτάσεις είναι ανταλλάξιμες.
Η παρουσία μας στο 5ο Συμπόσιό σας, είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς με αυτόν τον τρόπο θα
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα θέματα που ταλάνιζαν και συνεχίζουν
να ταλανίζουν τον Προσφυγικό Ελληνισμό της καθ΄ ημάς Ανατολής.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μικρασιατικών Σωματείων έχει τους παρακάτω στόχους :
• Η αναγνώριση της γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής 1.500.000 τα θύματά της, ως μία
ενιαία και αδιαίρετη.
• Η διεκδίκηση της εναπομείνασας ανταλλάξιμης περιουσίας.
• Η συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριάρχη μας.
• Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
• Η συμπαράσταση στους αδερφούς μας της Κωνσταντινούπολης, της Ιμβρου, της Τενέδου και
της Κύπρου
• Η εγκαθίδρυση της Στέγης Μικρασιατικού Πολιτισμού
• Η αναστήλωση των μνημείων και εκκλησιών μας στη Μ. Ασία
• Η σύσταση Πανελλήνιας-Παγκόσμιας συνομοσπονδίας προσφυγικών σωματείων με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
• Η διοργάνωση ενός παγκόσμιου προσφυγικού συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας επίσης
είναι η ένωση της ομοσπονδίας μας με την ομοσπονδία των Ποντίων και των Θρακιωτών, σε
τριτοβάθμιο όργανο (συνομοσπονδία) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
• Πρωταρχικός μου στόχος, ως Προέδρου της Ενωσης και της Π.Ο.ΠΜ.Σ., είναι να συσταθεί
έδρα Μικρασιατικών Σπουδών στα κατά τόπους Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας και
η Μικρασιατική Ιστορία και ο Πολιτισμός να διδάσκεται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Το όνομα της Μακεδονίας είναι αδιαπραγμάτευτο και ανήκει μόνο στους Ελληνες.
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατό τη συστράτευσή σας, έτσι ώστε σαν οικογένεια, όλοι μαζί να
παλέψουμε και να διεκδικήσουμε τα άνωθεν δίκαια αιτήματά μας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία πάντα είναι
θεμιτή και ο Προσφυγικός Ελληνισμός της Καθ΄ Ημάς Ανατολής της χρωστά πολλά. Ηρθε ο καιρός,
όμως να αποδείξουμε ότι η Ενότητα και οι Συλλογικές Προσπάθειες φέρνουν πάντα καλύτερα
αποτελέσματα.
Τέλος παρακαλούμε τους αξιόλογους ομιλητές και εισηγητές σας καθώς και όλους τους επιστήμονες,
καθηγητές και ιστορικούς μελετητές να πλαισιώσουν τους αγώνες μας και να συσπειρωθούν στο πλευρό
των Προσφυγικών Ομοσπονδιών μας. Στόχος μας είναι στη Στέγη Μικρασιατικού Πολιτισμού να
εδρεύει και η Επιστημονική Ομάδα ΄Ερευνας, Μελέτης και Εκδόσεων του Μικρασιατικού Ελληνισμού
και γενικότερα του Προσφυγικού Ελληνισμού της Καθ΄ Ημάς Ανατολής.
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Προσφυγική ζωή και δημιουργία.

Δημήτρης Κιηγμάς
Κιηγμάς
1. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Μετά την κατάληψη από τον τουρκικό στρατό και την καταστροφή της Σμύρνης τον Αύγουστο του
1922 η Μ. Ασία εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά από τον ελληνικό στρατό. Ακολουθούν βαρβαρότητες και
διωγμοί των Ελλήνων. Στις συμφωνίες που ακολουθούν τη Μικρασιατική καταστροφή στα Μουδανιά και
τη Λωζάννη1 υπογράφεται η παραχώρηση στην Τουρκία όχι μόνο της Σμύρνης αλλά και της ανατολικής
Θράκης (για να μη διεκδικεί η Τουρκία εκτάσεις από τη Συρία και το Ιράκ που είχαν πετρέλαιο) μέχρι
τον ποταμό Έβρο.
Έτσι χάθηκε και η ανατολική Θράκη, στα χαρτιά,2 χωρίς πολεμική ήττα και ενώ ο ελληνικός
στρατός της Θράκης ήταν κατά πολύ ανώτερος από τον τουρκικό, αφού συγκέντρωσε κι όλα τα
υπολείμματα της στρατιάς της Μ. Ασίας.3
Ακολούθησε πανικός σε όλη την ανατολική Θράκη και αποχώρηση με όποιο μέσο προς την ελεύθερη
Ελλάδα. Ο συντονισμός της φυγής γινόταν από τη Ραιδεστό και την Αδριανούπολη, την «πρωτεύουσα»
της ανατολικής Θράκης.4
Από το 1920 περίπου έως το 1924 ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, 5 την ανατολική Θράκη και τον
Πόντο 1.400.000 Έλληνες6. Αντιστοίχως 347.582 Τούρκοι μετακινήθηκαν προς τη σημερινή Τουρκία.7

2

3

1

Στις 20 με 28 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η ανακωχή των Μουδανιών, τον Ιανουάριο του 1923 η Σύμβαση
Ανταλλαγής πληθυσμών στη Λωζάννη και στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λωζάννης.
2
Ενώ οι επικεφαλής της στρατιάς του Έβρου και η κυβέρνηση Γονατά επιθυμούσαν τη διακοπή των συνομιλιών στην
Λωζάννη και την ανάληψη επιχειρήσεων στην Αν. Θράκη, ο Βενιζέλος ενέδωσε στην επιθυμία των συμμάχων, κι όχι
μόνο, για τερματισμό του πολέμου και πρότεινε ο ίδιος την παραχώρηση του τριγώνου Καραγάτς- ΜπόσναΝτεμιρντές στην Τουρκία.
(Γεωργούλης, Στ., Η Νέα Ορεστιάδα και η επαρχία της: Πύλη Ανατολής και Δύσης. Αθήνα: Arrowhead Studios,
1987, σ. 18.)
3
Το Μάρτιο του 1923 η στρατιά του Έβρου διέθετε συνολική δύναμη 4.446 αξιωματικών και 110.775 οπλιτών.
(Γεωργούλης, Στ., Η Νέα Ορεστιάδα και η επαρχία της: Πύλη Ανατολής και Δύσης. Αθήνα: Arrowhead Studios,
1987, σ. 18.)
4
Κιηγμάς, Δ., Ρυζιώτης, Γ., Αδριανούπολη, Καραγάτς, Νέα Ορεστιάδα – Μια πόλη, Νέα Ορεστιάδα, 2011, σ. 179.
5
Μαλκίδης, Θ., Οι Πρόσφυγες του 1922 στη Θράκη, Αντίβαρο, Μάιος 2006, σελ.122.
6
Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, καταγράφονται 1.221.849 πρόσφυγες (περιλαμβάνονται 117.633
προερχόμενοι από τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία κ.ά.), αριθμός που δεν περιλαμβάνει όμως πρόσφυγες προς άλλες
κατευθύνσεις, θανάτους κ.ά Μαλκίδης, Θ., Το μικρασιατικό Ζήτημα σήμερα, Σύλλογος Μικρασιατών Νομού
Καβάλας, Καβάλα, 2009, σ.24.
7
Μαλκίδης, Θ., Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και ο κεμαλισμός, , από τα πρακτικά του ΣΤ΄ Πανελληνίου
Συνεδρίου για τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας, Θες/νίκη, 2002,σ.262.
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Από την ανατολική Θράκη το δρόμο της προσφυγιάς πήραν 260.000 Θράκες πρόσφυγες με την
οικοσκευή τους και μέρος της σοδειάς τους.8
Οι πρόσφυγες της ανατολικής Θράκης κατευθύνθηκαν σε κάθε άκρη της βόρειας Ελλάδας. Στη
Χαλκιδική ιδρύθηκαν πολλά χωριά με αμιγώς ανατολικοθράκες πρόσφυγες και πολλά άλλα με μεικτό
πληθυσμό. Μεγάλοι αποδέκτες προσφύγων έγιναν οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της
Καβάλας, της Δράμας, της Πιερίας. Οι πιο απομακρυσμένοι Θράκες ήταν οι εγκατασταθέντες στο
λεκανοπέδιο της Εορδαίας (Πτολεμαΐδας).9
Βέβαια οι μισοί περίπου (116.000)10 εγκαταστάθηκαν στην ελεύθερη Θράκη, αφενός
προσδοκώντας κάποια πιθανή επιστροφή και αφετέρου ψάχνοντας γη πλησίστια και γι’ αυτό παρόμοια μ’
αυτήν που άφησαν πίσω τους: Οι αγρότες εγκαταστάθηκαν σε κάμπους, οι ψαράδες σε παραθαλάσσιες
περιοχές και οι αστοί σε αστικά κέντρα. Με την επίσημη απογραφή προσφύγων του 1923 στη Θράκη
έφτασαν 99.913 άτομα.
Οι τελευταίοι Έλληνες που εντάχθηκαν στο σύμφωνο ανταλλαγής ήταν οι κάτοικοι του τριγώνου
του Καραγάτς-Μπόσνα-Ντεμιρντές βορειοανατολικά της Νέας Ορεστιάδας. Μέχρι τις 30 Μαΐου 1923
σύνορο οριζόταν ο Έβρος ποταμός, οπότε οι κάτοικοι των τριών χωριών δε μετακινούνταν. Στις 31 Μαΐου
όμως το τρίγωνο που ορίζεται από τα παραπάνω χωριά παραχωρήθηκε στην Τουρκία κι έτσι οι κάτοικοί
τους εντάχθηκαν στους ανταλλαγησόμενους.11
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
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2.1. Τόνωση του ελληνικού στοιχείου
Πέρα από το δράμα του ξεριζωμού, η άφιξη των προσφύγων στην ελεύθερη Ελλάδα έφερε
πολλαπλές ωφέλειες. Πρώτη ωφέλεια που προέκυψε από τη μετακίνηση των 110 περίπου χιλιάδων
ανατολικοθρακών στη δυτική Θράκη, στην οποία σημειωτέον παρέμειναν με βάση τη Συνθήκη της
Λωζάννης οι μουσουλμάνοι κάτοικοι διατηρώντας τη γη και την περιουσία τους, και άρα αποτελούσαν
ένα επιπλέον πρόβλημα για την εγκατάσταση των προσφύγων, λόγω της περιορισμένης προς διανομή
8

Μαυρίδης,Δ.,Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης το 1922, http://www.ardin.gr/node/3154, 15/10/2011.
Αυτοί ήταν 2.000 οικογένειες, δηλαδή περίπου 12.000 άτομα. Εγκαταστάθηκαν στα παρακάτω χωριά: Στην
Επαρχία Εορδαίας Πτολεμαΐδα (Καϊλάρια τότε), Δροσερό, Γαλάτεια, Περδίκκα, Ανατολικό, Άγιο Χριστόφορο,
Καρυοχώρι, Πτελώνα και Χαραυγή. Στην Επαρχία Κοζάνης πήγαν στον Άγιο Δημήτριο, Ρυάκιο, Τετράλοφο,
Βοσκοχώρι, Άγιο Χαράλαμπο, Πολύμυλο, Καπνοχώρι, Κοιλάδα, Γαλάνι και Δρέπανο. Στην Επαρχία Αμυνταίου
στο Φιλώτα και Λεβαία (Λακκιά), στην Επαρχία Φλωρίνης στις Κάτω Κλεινές. Οι περισσότεροι από τους
εγκατασταθέντες προέρχονταν από τα χωριά της Ανατολικής Θράκης Επιβάτες, Εξάστερο, Γαλατά, Αγιασματάκι,
Κερμένι των περιοχών Τυρολόης, Μέτρων, Σηλυβρίας, Στράντζας και Σαράντα Εκκλησιών. (Στραύκος,
Γ.,., Η
(
εγκατάσταση προσφύγων από την ανατολική Θράκη στη δυτική Μακεδονία 1914 -1924, Θρακική Εστία Εορδαίας,,
http://sinefo.pblogs.gr/217808.html, 16/10/2011).
10
Βακαλόπουλος, Κ., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού-Θράκη, Εκδ. Οίκος αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1990, σ.
519. Δες και Μαλκίδης, Θ., Θράκη, Έβρος και μετανάστευση, http://malkidis.info/gr/
11
Την εποχή εκείνη το Μποσνοχώρι αριθμούσε 3.875 κατοίκους, απ’ τους οποίους οι 3000 ντόπιοι και οι 875
πρόσφυγες από την Αδριανούπολη και την Ανατολική Θράκη. Το Ντεμιρντές είχε 1075 κατοίκους (600 ντόπιους
και 475 πρόσφυγες). Το δε Καραγάτς αριθμούσε 11800 κατοίκους, από τους οποίους οι 5200 ήταν ντόπιοι, οι 4800
πρόσφυγες και οι 1800 ξένοι. Οι Μποσνοχωρίτες διάλεξαν το τουρκικό χωριό Αχύρ Κιοϊ, οι Ντεμιρντισιώτες το
τουρκικό χωριό Εμιρλί, όπου είχαν εγκατασταθεί λίγους μήνες πριν οι Ζαλουφιώτες (Μαρασλής, Α., Επιστολή. Στο
περιοδικό Η Ορεστιάδα. Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, 2008., Τευχ. 12, σ. 17).
9

8
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έκτασης, ήταν η αύξηση των Ελλήνων στην περιοχή και κατ’ επέκταση η εθνολογική μεταβολή υπέρ
του ελληνικού στοιχείου. Το 1923 λοιπόν οι Έλληνες της δυτικής Θράκης ήταν 94.226 έναντι 95.407
Μουσουλμάνων, 1.183 Αρμενίων, 16.828 Πομάκων και 1.112 Εβραίων. Με τα κύματα προσφύγων ο
ελληνικός πληθυσμός διπλασιάστηκε και ο συνολικός πληθυσμός το 1928 έφτασε τις 303.879.12
Όσον αφορά τους παραμείναντες μουσουλμάνους, η επίσημη απογραφή του 1928 καταγράφει
102.621 μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες13, ενώ σήμερα υπολογίζονται σε περίπου 120.000.14
Οι πρόσφυγες εξάλλου κλήθηκαν να φυλάνε πραγματικά Θερμοπύλες, καθώς το κράτος πολλούς από
αυτούς τους εγκατέστησε κοντά στα σύνορα, αποβλέποντας με τη δημιουργία προσφυγικών οικισμών στις
παραμεθόριες περιοχές στην κάλυψη των αμυντικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας.
2.2. Αγροτική
Αγροτική οικονομία
Εκτός από την ισχυροποίηση του ελληνικού στοιχείου, η ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελεύθερη
Θράκη έφερε εν τοις πράγμασι ορισμένα πολύ καλά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Πρώτα πρώτα η
συμβολή τους ήταν ολοφάνερη στην ανάπτυξη της γεωργίας. Μέχρι πριν την εμφάνιση των προσφύγων η
γεωργία ασκούνταν με πρωτόγονους τρόπους, όπως αυτοί ίσχυαν από την περίοδο ακόμη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας ∙ χρησιμοποιούσαν ξύλινα άροτρα και αγνοούσαν παντελώς τη χρήση των λιπασμάτων.
Έτσι όμως λάμβαναν και χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις. Χάρη στο υψηλό επίπεδο γνώσεων των
προσφύγων η κατάσταση άλλαξε άρδην. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά πολλοί μουσουλμάνοι
γεωργοί της ελληνικής Θράκης είδαν σιδερένια άροτρα στα χέρια των Ελλήνων προσφύγων της
ανατολικής Θράκης! Κατά το διάστημα 1924-1927, η παραγωγή σιταριού αυξήθηκε από 29,2 τόνους σε
55,3 τόνους. Στην περίοδο 1931-33 η παραγωγή σιτηρών στη Θράκη και τη Μακεδονία μαζί
αντιπροσώπευε το 38-45% της συνολικής σοδειάς του ελληνικού κράτους∙ 15εξελίχθηκαν δηλαδή σταδιακά
σε σιτοβολώνα της Ελλάδας, η οποία εισήγαγε μέχρι τότε μεγάλες ποσότητες σιτηρών.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε -κυρίως στην περιοχή της Ξάνθης- στην καλλιέργεια και αύξηση
παραγωγής της ντόπιας ποικιλίας καπνών, το μπασμά, μυρωδάτο καπνό, γνωστό διεθνώς, που αποτέλεσε
σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο. Με την άφιξη των προσφύγων η παραγωγή σε επίπεδο
χώρας σχεδόν τριπλασιάστηκε: από τους 23,5 τόννους το 1922 έφθασε τους 66 τόνους το 1925. Πάνω
από 40.000 εργάτες στη Θράκη και τη Μακεδονία -πρόσφυγες στη συντριπτική τους πλειοψηφία απασχολούνταν στην καπνοβιομηχανία. Το 1929, και παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, οι εξαγωγές
του καπνού έφτασαν να καλύπτουν το 70% της συνολικής παραγωγής, δίνοντας εργασία σε 150.000
οικογένειες και τεράστια κέρδη στο κράτος από τη συλλογή φόρων. Από το 1945 και έπειτα με τη συμβολή
του Αλέξανδρου Μπαλτατζή δημιουργείται Σιγαρετοβιομηχανία με στρατηγικές κατευθύνσεις σε Ελλάδα
και εξωτερικό. Το 1974 ιδρύεται η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ), που έδινε
εργασία και ζωή στην Ξάνθη μέχρι και πριν μερικές μέρες.16
12

Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαΐου 1928,
Εθνικό Τυπογραφείο, 1935, σ. θ΄.
13
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος
της 15-16 Μαΐου 1928, Εθνικό Τυπογραφείο, 1935, σ. 81.
14
Όταν λέμε Μουσουλμάνοι Δ. Θράκης -και σύμφωνα με το κριτήριο της μητρικής γλώσσας- εννοούμε τρεις
κατηγορίες ανθρώπων: Τους τουρκόφωνους, που αποτελούν το 82,4%, τους ομιλητές της πομακικής πομακοβουλγαρικής και αποτελούν το 16,3% και ένα μικρό ποσοστό ομιλητών της αθιγγάνικης., Κέντρο
Συμπαράστασης Παλιννοστούντων Μεταναστών, http://www. kspm.gr
15
Λιάπης, Α., Η Θράκη μετά το 1920,σ. 20
16
http://www.sekap.gr, Ιστορική αναδρομή.
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Άλλη μια αγροτική δραστηριότητα στη Θράκη που γνώρισε ανάπτυξη μετά τον ερχομό των
προσφύγων ήταν η αμπελουργία. Το 1925 είχε καλυφθεί με αμπέλια έκταση 57.000 στρεμμάτων και έως
το 1928 είχαν διανεμηθεί στους πρόσφυγες 1.400.000 ρίζες αμπελιών από την Ε.Α.Π, πέρα από εκείνες
που είχαν εισαχθεί από τους συνεταιρισμούς.
2.3. Μεταξουργία
Η μεταξουργία ήταν γνωστή στο Σουφλί Έβρου ήδη από τα βυζαντινά χρόνια και με ιδιαίτερη
ανάπτυξη από το 1903, όταν χτίστηκε εκεί το πρώτο εργοστάσιο. Όμως ιδιαίτερη ώθηση δόθηκε πρώτα
το 1920, όταν ο Τζίβρε Ιακώβ, πρόσφυγας από την Αδριανούπολη αγοράζει το εργοστάσιο των Αδελφών Τσεριάνο που απασχολούσε περίπου 300 μεταξεργάτριες και σε δεύτερη φάση το 1925, όταν ο Π.
Χατζησάββας, πρόσφυγας από την Προύσα, ιδρύει το τρίτο μεταξουργείο, το λεγόμενο «Φαβρικούδι».
Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’80 το Σουφλί ζούσε σχεδόν αποκλειστικά από την σηροτροφία
και εξήγαγε στο εξωτερικό σημαντικές ποσότητες κουκουλιών και μεταξωτών.17
2.4. Κεραμική –Αγγειοπλαστική
Στην ανατολική Θράκη οι πλούσιοι της περιοχής προμηθεύονταν πήλινα καθημερινά αγγεία κυρίως
από τα εργαστήρια του Τσανάκαλε που ήταν καθιερωμένο κέντρο αγγειοπλαστικής από το 1670-1922.
Οι Έλληνες αγγειοπλάστες που ήρθαν μετά το 1922 από εκεί αλλά και από άλλα κέντρα του Πόντου,
της Μ. Ασίας, της ανατολικής και βόρειας Θράκης «συνέχισαν την παράδοση της κεραμοπλαστικής στο
νέο τόπο εγκατάστασής τους. Η παραγωγή τους όμως προσαρμόστηκε στα καθιερωμένα σχήματα των
ντόπιων τσουκαλάδων που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των απλών νοικοκυριών».18
2.5. Αλλες δραστηριότητες
Είναι δεδομένο επίσης ότι οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους γνώσεις και ιδέες σε πολλούς τομείς και
επαγγέλματα, όπως η ταπητουργία, η αργυροχοΐα, η βυρσοδεψία, η χαλκουργία, η κατασκευή αμαξών,
αλλά και η κτηνοτροφία, με την οποία ασχολήθηκαν σχεδόν όλοι τους, ώστε να είναι αυτάρκεις,
παράγοντας ό,τι χρειαζόταν η οικογένειά τους σε τρόφιμα και ιματισμό.
Παράλληλα όσοι ζούσαν σε μεγάλες πόλεις όπως η Αδριανούπολη έφεραν μαζί τους και
έναν αέρα κοσμοπολιτισμού: Ξεχώριζαν από τον τρόπο ένδυσης που ήταν ευρωπαϊκού στυλ, της
συμπεριφοράς, της νοικοκυροσύνης, της πολιτιστικής παρουσίας.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων Sir John Cambell, που επισκέφτηκε
την Ελλάδα το 1930 ανέφερε: “δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι όποιος επισκέπτεται τις προσφυγικές
περιοχές... διέρχεται από τον 17ο στον 20ο αιώνα”. Και ο γερμανός συγγραφέας Joachim Schulze
έγραψε ότι η ελληνική Θράκη μετά την εγκατάσταση των προσφύγων “ξεπέρασε κατά πολύ την έως τότε
οικονομική και μορφωτική βαθμίδα”.
Δε θα πρέπει να παραληφθεί η συνεισφορά των προσφύγων στην τόνωση του θρησκευτικού
αισθήματος, καθώς από τις πρώτες έγνοιες τους ήταν το χτίσιμο εκκλησιών και η φιλοξενία σ’ αυτούς
αντικειμένων που έσωσαν και μετέφεραν μαζί τους από την πατρίδα, όπως εικόνες από τις εκκλησιές τους
και άλλα αντικείμενα της χριστιανικής λατρείας. Στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων π.χ. στη Δράμα και στο

17
18

http://www.tsiakiris.gr/soufli-silk.php και lyk-soufl.evr.sch.gr/ergasies/soufli1.htm
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου, http://www.emthrace.org
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εκκλησιαστικό της μουσείο μπορεί να θαυμάσει κανείς εικόνες και ιερά σκεύη που μετέφεραν
πρόσφυγες από την ομώνυμη εκκλησία του Κιρισχανέ της Αδριανούπολης το 1923.19
Μεγάλη ήταν η βοήθεια και σε θέματα ιατρικής, φαρμακευτικής, ακόμα και στην καλύτερη
οργάνωση της εκπαίδευσης, καθώς κατέφθασαν γιατροί και φαρμακοποιοί, αλλά και δάσκαλοι, καθηγητές
πετυχημένοι ήδη στις προηγούμενες πατρίδες τους. Τέτοια περίπτωση ενδεικτικά ήταν ο Αδριανουπολίτης
Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο συγγραφέας της Ιστορίας της αρχαίας Θράκης, δάσκαλος και γιατρός, που
πρόσφερε τις γνώσεις του επαγγελματικά και στους δυο τομείς στο Σουφλί. Από το 1919 εκλεγόταν
συνεχώς Βουλευτής Θράκης, ενώ το 1924 έγινε και Υπουργός Θράκης. Ένας άλλος ήταν ο επίσης
Αδριανουπολίτης Κωνσταντίνος Αλτιναλμάζης, φαρμακοποιός. Έφτασε πρόσφυγας στην Αλεξανδρούπολη
και άσκησε το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Γρήγορα εκτιμήθηκαν οι ικανότητές του από τον κόσμο της
πόλης και εκλέχθηκε το 1925 Δήμαρχος, θέση που διατήρησε επί τέσσερεις συνεχόμενες περιόδους ως το
1941, μεταμορφώνοντας προς το καλύτερο την Αλεξανδρούπολη.
2.6. Εκπαίδευση
Όσον αφορά την εκπαίδευση, η πρόοδος που συντελέστηκε ήταν μεγάλη σε όλες τις πόλεις.
Δειγματικά θα αναφέρω την περίπτωση της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης που
πήρε το όνομά της από δωρεές της οικογένειας του εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Ζαρίφη αλλά αποτελεί την
εξέλιξη του Αρχιγένειου Διδασκαλείου Επιβατών Ανατολικής Θράκης και του Ζαππείου Παρθεναγωγείου
Αδριανουπόλεως, τα οποία μετά τη δεκάμηνη κοινή λειτουργία τους στο Καραγάτς της Αδριανούπολης
υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κάστανου20, μεταφέρθηκαν το 1923 στην ελεύθερη Αλεξανδρούπολη.
Για περισσότερο από μισόν αιώνα (1923-1947), ήταν το μοναδικό ανώτερο πνευματικό ίδρυμα σε όλη τη
δυτική Θράκη και ασκούσε έντονη πνευματική επίδραση. 21
3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3.1. Βουλγαρική κατοχή
Για είκοσι περίπου χρόνια η Θράκη γνώρισε σημαντική πρόοδο. Η παγκόσμια κρίση βέβαια από το
1929 ως το 1932 αποτέλεσε μια φάση ανάσχεσης, όμως στη συνέχεια επανήλθε η ανοδική πορεία μέχρι και
το 1941. Τότε όμως η Θράκη μαζί με την ανατολική Μακεδονία πέρασαν – μόνο αυτές - στην κατοχή των
Βουλγάρων, συμμάχων των Γερμανών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια ζώνη μόνο του νομού Έβρου,
εντός της οποίας ήταν και η Νέα Ορεστιάδα, έμεινε κάτω από γερμανική κατοχή. Οι καταστροφές που
υπέστη η Θράκη από το Μάιο του 1941 ως και τον Οκτώβριο του 1944 ήταν οι μεγαλύτερες στη διάρκεια
του αιώνα. Στα χρόνια που διοίκησαν την περιοχή οι Βούλγαροι αντικατέστησαν τις πολιτικές, διοικητικές,
αστυνομικές, οικονομικές, εκκλησιαστικές και εκπαιδευτικές αρχές.
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Στη Νέα Ορεστιάδα οι πρόσφυγες από το 1923 μέχρι το 1957 έξι εκκλησίες: των Αγίων Θεοδώρων («κέντρο»),
των Ταξιαρχών (στην Άνω Σαγήνη), του Προφήτη Ηλία (στην Κάτω Σαγήνη), Αγ. Δημητρίου (Άνω Οινόη), Αγ.
Αθανασίου (Κάτω Οινόη) και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Κλεισσώ). Κιηγμάς, Δ., Ρυζιώτης, Γ., Αδριανούπολη,
Καραγάτς, Νέα Ορεστιάδα – Μια πόλη, Νέα Ορεστιάδα, 2011, σ. 224-6.
20
http://www.fa3.gr/eidiki_agogi/kastanos και Ράπτης, Ν., Το Διδασκαλείο και η Ζαρίφειος Παιδαγωγική
Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως, www.eled. duth. gr/evros1/zarifios
21
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ιστορία, www.eled. duth. gr
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Επέβαλαν πολιτική διωγμού του ελληνικού στοιχείου και εποικισμού της περιοχής με Βουλγάρους.22
Πολλοί Θράκες αρνούνται να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι και μεταφέρονται στα ντουρντουβάκια, «τα
τάγματα εργασίας» των Βουλγάρων.23 Ο πληθυσμός αραιώνει και οι παραγωγικοί κλάδοι
καταστρέφονται.
3.2. Εμφύλιος πόλεμος
Αλλά και μετά την απαλλαγή από τους Βουλγάρους, η Θράκη βρέθηκε στη δίνη του εμφυλίου
πολέμου που συντάραξε την Ελλάδα στα 1946-49, δημιούργησε μίση, καλλιέργησε το φόβο και ανέστειλε
κάθε διάθεση για δημιουργικότητα.
3.3. Εσωτερικές παθογένειες
Μετά το 1950 η ζωή ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Τότε, όμως, άρχισε η άνιση μεταχείριση από
πλευράς κεντρικής εξουσίας στις διάφορες περιφέρειες. Η Θράκη ήταν από τις πλέον αδικημένες. Το
1962 από τα 6.5 δισ. δρχ. που διατέθηκαν για επενδύσεις, η Θράκη ανάλογα με τον πληθυσμό της θα
έπρεπε να πάρει 300 εκατ. και πήρε μόνο 175 και από αυτά χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόνο τα 121. Η
μέση ανά κάτοικο δημόσια επένδυση στη χώρα ανερχόταν στις 765 δρχ. και η Θράκη είχε τελικά μόνο
345 δρχ.24 Αλλά και από τα 2 δις. δολαρίων που δόθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1953-1983 από το
σχέδιο Μάρσαλ “περί αναστήλωσης της καταστραμμένης Ευρώπης και αποτροπής του κομμουνιστικού
κινδύνου” ύψους 13 δις δολαρίων για 16 χώρες, στη Θράκη επενδύθηκαν μόνο 9.623.219, δηλαδή
περίπου 0,5 %. 25
3.4. Μετανάστευση
Την οικονομική υστέρηση του ελληνικού κράτους και τις επιλογές του πλήρωσε για ακόμη μια φορά
η Θράκη και μάλιστα ο νομός Έβρου. Πολλοί νέοι την περίοδο 1955-1971 ωθήθηκαν σε μετανάστευση
για αναζήτηση εργασίας προς τις υπερπόντιες και ευρωπαϊκές χώρες – κατά βάση προς τη Δυτική Γερμανία. Από τις 329.582 του πληθυσμού της Θράκης, με βάση την απογραφή του 1971, μετανάστευσαν
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Όπως σημειώνει ο Αντώνης Λιάπης: «Για τέσσερα περίπου χρόνια λειτούργησε ένας συγκροτημένος μηχανισμός
αφελληνισμού και εξάρθρωσης κάθε δραστηριότητας των Ελλήνων κατοίκων τους. Όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι, η
γεωργία, το εμπόριο, η βιοτεχνία καταστράφηκαν εκ βάθρων. Ο πληθυσμός μετά από τις μαζικές εκτοπίσεις προς τη
γερμανοκρατούμενη Ελλάδα αλλά και τις εκτελέσεις, αραίωσε». Λιάπης, Α., Η Θράκη μετά το 1920, σ. 24.
23
Στα θύματα της Βουλγαρικής κτηνωδίας συμπεριλαμβάνονται και πολλοί Αρμένιοι. Η Αρμενική κοινότητα της
Ξάνθης «παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μια σχετικά πολυπληθής κοινότητα μέχρι το 1946, οπότε σύμφωνα με
την τότε απογραφή είχε δυναμικό 516 ατόμων. Τον επόμενο χρόνο όμως ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, περίπου
270 άτομα, παλιννόστησε στην Αρμενία με συνέπεια η κοινότητα να συρρικνωθεί δραματικά, πόσο μάλλον όταν από
το 1948 ο εμφύλιος, η φτώχεια και γενικώς οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα έστειλαν έναν
εξίσου μεγάλο αριθμό Αρμενίων στη μετανάστευση με αποτέλεσμα να μην ξεπερνούν πλέον τις μερικές δεκάδες.»,
Από την ομιλία του ιστορικού και συγγραφέα Δρ. Πέτρου Γεωργαντζή, κατά την εκδήλωση για την 85η επέτειο των
θυρανοιξίων του Ι. Ναού των Αρμενίων Ξάνθης, στις 26-3-2011, http://www.armenika.gr/paroikia/127/ 386 armenioi-tis-xanthis
24
Βογιατζής, Β. , Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης διά την Ελλάδα του Μακεδονοθρακικού χώρου,
Δημοσιεύματα της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, αριθ.27, Θεσσαλονίκη, 1968, σ. 16
25
Χολέβας, Ι., Η Θράκη κατηγορεί και αξιώνει,
αξιώνει, Πελασγός, 1993, σ. 49. και Μαλκίδης, Θ., Θράκη, Έβρος,
παλιά και νέα μετανάστευση,
μετανάστευση , http://malkidis.blogspot.com/2010/01/bloghttp://malkidis.blogspot.com/2010/01/blog-post_ 2373.
2373 .
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οι 80.293 δηλαδή το 24,4 % του συνολικού πληθυσμού της και μάλιστα άνθρωποι 15-44 χρονών, της πιο
γόνιμης δηλαδή ηλικίας.26
Η μαζική αυτή μετακίνηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα πρωτίστως τη μείωση του εργατικού
δυναμικού, αλλά κατά συνέπεια και την ερήμωση της υπαίθρου, την επιτάχυνση της διαδικασίας γήρανσης του
πληθυσμού, τη δημιουργία ψυχολογικών προβλημάτων στους μετανάστες και στα μέλη των οικογενειών τους.
Σε πολλές περιπτώσεις πολλά παιδιά στον Έβρο και τη Θράκη αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν με τον παππού
και τη γιαγιά και όχι με τους γονείς τους.27
Βέβαια ακόμη και μέσα από αυτά τα προβλήματα οι Θράκες προσέφεραν και στην ιδιαίτερη πατρίδα
τους και στην Ελλάδα. Με τις επίπονες εργασίες που ανέλαβαν να εκτελέσουν στη Γερμανία και με πνεύμα
οικονομίας κατάφεραν να κάνουν αποταμίευση και να στηρίξουν οικονομικά και εκείνους που έμεναν πίσω
στην πατρίδα.
Παράλληλα το συνάλλαγμα που έφεραν σιγά σιγά στην πατρίδα μαζί με το ναυτιλιακό και το τουριστικό,
μηδένισε τα ελλείμματα και συνέβαλε στο «μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα». 28
Πριν καλά καλά κοπάσει η μετανάστευση στο εξωτερικό εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970
η τάση μετανάστευσης κατοίκων της περιοχής προς τα αστικά κέντρα και κυρίως προς την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη και μετά προς την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, την Κομοτηνή και τη Νέα Ορεστιάδα.
4. ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Χαρακτηριστική και συνάμα ιδιαίτερη περίπτωση προσφυγικής πόλης αποτελεί η Νέα Ορεστιάδα.
Χαρακτηριστική, πρώτον γιατί συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν τις ικανότητες και την
όρεξη για ζωή και δημιουργία των προσφύγων Θρακών, Μικρασιατών και Ποντίων και δεύτερον γιατί κι
αυτή, όπως και άλλες προσφυγικές πόλεις επωμίστηκε διαχρονικά όλα τα προβλήματα και βάρη μιας
παραμεθορίου περιοχής και νεοσυσταθείσας πόλης. Είναι όμως και ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι η μοναδική
προσφυγική πόλη που χτίστηκε τόσο κοντά στον τόπο προέλευσης των κατοίκων της, ώστε να έχει το
«προνόμιο» καθημερινά να βλέπει και να κλαίει γι’ αυτά που χάνει, αλλά να είναι κι αναγκασμένη να κρύβει
τον πόνο της, αφενός για να μη δίνει δικαιώματα να τη λυπούνται και αφετέρου για να μπορεί να
ανταγωνίζεται την πρόγονό της, την τουρκική τώρα Αδριανούπολη και να αποτελεί συνεχές ανάχωμα της
Ελλάδας στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό.
Η Νέα Ορεστιάδα εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1923, όμως πέραν των πολύ βασικών δομών (σχολείο
και εκκλησία) άργησε να δείξει ζωηρή ανάπτυξη, επειδή οι κάτοικοί της πίστευαν ότι θα γυρίσουν πίσω, στο
Καραγάτς. Τα ιδιωτικά κτίρια ήταν πρόχειρα, χωρίς θεμέλια, από λάσπη και ξύλο. Σιγά σιγά όμως εμπεδώθηκε η νέα κατάσταση, η Νέα Ορεστιάδα μεγάλωσε και προόδευσε πολύ. Κατέστη το κύριο οικονομικό και
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Μαλκίδης, Θ., Θράκη, Έβρος, παλιά και νέα μετανάστευση, http://malkidis.blogspot.com/2010/01/ blog-post_
2373.
27
Όπως αναφέρει ο Πέτρος Κιόχος, καθηγητής της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά: «Μια από τις
χαρακτηριστικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού αυτού ρεύματος στη γεωργία είναι η προσθήκη μιας ακόμη επιπλοκής
στην κατακερματισμένη γεωργική ιδιοκτησία. Πολλές εκτάσεις έμειναν ακαλλιέργητες ή διατηρήθηκαν σαν αρχέγονες
γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα χέρια ηλικιωμένων αγροτών που αντιμετωπίζουν αδυναμία προσαρμογής προς τη σύγχρονη
τεχνολογία της γεωργικής οικονομίας και τα σύγχρονα συστήματα για τη διάρθρωση της γεωργικής επιχείρησης, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των συναλλαγών στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας». Κιόχος, Π., Η εξωτερική
μετανάστευση της χώρας μας και οι συνέπειες αυτής, Περιοδικό Σπουδαί, τ. 3-4, σ. 751.
28
Μαλκίδης, Θ., Δημογραφία και ανισότητες, http://www. patrides. com /octob02.
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πολιτιστικό κέντρο του βορείου Έβρου, «συμπρωτεύουσα» του νομού Έβρου. Έκτοτε όλη η ύπαρξή
της αποτελεί για την Ελλάδα και την Ευρώπη ευλογία.
4.1. Πληθυσμός
5.110 άτομα ήρθαν από το Καραγάτς και την Αδριανούπολη πρόσφυγες στη Νέα Ορεστιάδα και
κατοίκησαν στο κέντρο μιας μεγάλης εύφορης περιοχής. Χάρη στην υπομονή και την εφευρετικότητά
τους αντιμετώπισαν με επιτυχία τις διαχρονικές δυσκολίες και στέριωσαν. Στην απογραφή του 1940
ζούσαν στη Νέα Ορεστιάδα 6.652 άτομα, το 1951 7.719 και με συνεχείς αυξητικές τάσεις έφτασε τα
17.194 άτομα το 2001 και τα 19.470 το 2011.29 Η τελευταία βέβαια αύξηση δεν οφείλεται βασικά σε
αύξηση των γεννήσεων αλλά σε εσωτερική μετανάστευση και άφιξη παλιννοστούντων.
4.2. Αγροτική ζωή
Καθώς οι περισσότεροι από τους πρώτους κατοίκους ήταν αγρότες, επιδόθηκαν αμέσως στην
καλλιέργεια της γης. Οι καλλιέργειες που προτιμούσαν ήταν τα σιτηρά. Το 1929 καλλιεργήθηκαν
περίπου 213.00 στρέμματα γης, κατά βάση με σιτηρά και λιγότερο με άλλα προϊόντα, μεταξύ των οποίων
και 179 στρέμματα με κρόκο.30 Την ίδια χρονιά η στατιστική υπηρεσία καταμέτρησε εκτρεφόμενα
100.000 περίπου ζώα, μεταξύ των οποίων 1285 γαϊδούρια. Παρήχθησαν δε 764 τόνοι γάλατος.
Μετά το 1967 τα περισσότερα χωράφια έγιναν ποτιστικά με έργα που έγιναν στην περιοχή και η
παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα. Το 1974-5 μάλιστα χτίστηκε στην πόλη το εργοστάσιο ζάχαρης που
ώθησε τους αγρότες στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και αποτέλεσε για πολλά χρόνια το βασικό
παράγοντα οικονομικής άνεσης της περιοχής.
Έτσι λοιπόν το 1995 καλλιεργήθηκαν 600.000 περίπου στρέμματα στην περιοχή, αποδεικνύοντας
την εργατικότητα, δυναμική και εξέλιξη των Ορεστιαδιτών προσφύγων.
Πέρυσι, το 2010 από τα 617.483 καλλιεργήσιμα στρέμματα, τα 250.000 αφορούσαν ενεργειακές
καλλιέργειες, τα 130.000 περίπου σιτηρά, ενώ 73.682 στρέμματα έμειναν σε αγρανάπαυση.31 Όσον δε
για το ζωϊκό κεφάλαιο της περιοχής τα καταγεγραμμένα από την Ε.Α.Σ Ορεστιάδας αιγοπρόβατα ήταν
περίπου 21.000 και τα βοοειδή μόλις 1.522.32
4.3. Αστικά επαγγέλματα - Δραστηριότητες
Η προσφορά των προσφύγων της Νέας Ορεστιάδας στην ευρύτερη περιοχή δε σταματά στην
αγροτική παραγωγή. Μαζί με τους αγρότες κατέφθασαν και αστοί πρόσφυγες που έφεραν μαζί με τις
επιχειρήσεις τους και έναν αέρα ευρωπαϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή είδε για πρώτη φορά
παγοποιείο, κινηματογράφο, ξενοδοχεία, ιατρεία και φαρμακεία. Αμέσως οργανώθηκε φιλαρμονική
μπάντα, με όργανα από τη φιλαρμονική Αδριανουπόλεως, άνοιξε ωδείο, ενώ οργανώνονταν μαντολινάτες.
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Στοιχεία από Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και Ελληνική στατιστική Υπηρεσία.
Αναλυτικά, καλλιεργήθηκαν 186.936 στρέμματα σιτηρών από τα οποία τα περισσότερα είχαν σιτάρι, καλαμπόκι,
κριθάρι, σίκαλη, σαρωθρόχορτο και 25.359 στρέμματα με διάφορα άλλα προϊόντα, όπως όσπρια, καπνά, βαμβάκι,
πατάτες, κρεμμύδια, σταφύλια, καρπούζια, λάχανα, σουσάμι και κρόκο (179 στρέμματα). Την ίδια χρονιά
εκτρέφονταν στην περιοχή της Νέας Ορεστιάδας 3000 περίπου βόδια, 1285 γαϊδούρια, 2182 χοίροι, 38.000
περίπου πρόβατα, 9.000 κατσίκια και 47.000 πουλερικά. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Γεωργική και
Κτηνοτροφική απογραφή της Ελλάδος του έτους 1929 – Θράκη, Εθνικό Τυπογραφείο, 1934.
31
Διεύθυνση Γεωργίας Ορεστιάδας, Κατάσταση ανά καλλιέργεια 2010.
32
Διεύθυνση Γεωργίας Ορεστιάδας, Κατάσταση ζωικού κεφαλαίου 2010.
30
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Στις αξιόλογες επιχειρήσεις που πρωτοϊδρύθηκαν το 1923 στη Νέα Ορεστιάδα και συνεχίζουν την
πορεία τους ανήκει το Ξενοδοχείο «Βιέννη», πρώην «Τζανίκ» στο Καραγάτς.
4.4. Παιδεία
Από τον πρώτο χρόνο (1923-1924) ιδρύεται Δημοτικό Σχολείο και το 1927 στεγάζεται σε πέτρινο
κτίριο. Ήταν το μοναδικό μικτό εξατάξιο της περιοχής.33
Μέχρι το 1980 ιδρύθηκαν άλλα επτά σχολεία στην πόλη και έως το 2007 έντεκα νηπιαγωγεία και
έξι παιδικοί σταθμοί.
Από το 1923-1924 επίσης ιδρύθηκε Γυμνάσιο ως η - επί της ουσίας - συνέχεια του Γυμνασίου
Αδριανουπόλεως, ωστόσο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1939, έχοντας πρώτους μαθητές τους
απόφοιτους της Αστικής σχολής Ορεστιάδας. Σταδιακά ιδρύθηκαν στην Ορεστιάδα κι άλλα Γυμνάσια,
Λύκεια, σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,34 φωτίζοντας πνευματικά τους νέους της
περιοχής και παράγοντας επιστήμονες χρήσιμους στον τόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κ.
Πεντεφράγκας Δημήτριος, ιδρυτής της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και διαρκής ευεργέτης της Νέας
Ορεστιάδας σε θέματα πολιτισμού.
4.5. Εκκλησία
Ως το 1931 η Νέα Ορεστιάδα διέθετε δικό της Μητροπολίτη, τον πρώην Αδριανουπόλεως
Πολύκαρπο, ως συνέχεια της Αδριανούπολης και σ’ αυτόν τον τομέα, έφερε μάλιστα τον τίτλο
«Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως και Νέας Ορεστιάδος».35 Μέχρι και το 1957 χτίστηκαν στην πόλη έξι
ναοί σε διάφορες γειτονιές της και αποτελούν μέχρι και σήμερα πέραν του λατρευτικού χώρου και το
βασικό τόπο επικοινωνίας, ασφάλειας, υπενθύμισης της καταγωγής και γενικά σημείο αναφοράς για
πρόσφυγες από διαφορετικές περιοχές κοντά στην Αδριανούπολη.
5. Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Φυσικά η προσφυγούπολη της Νέας Ορεστιάδας πρόσφερε το δικό της φόρο αίματος και στον αγώνα
από το 1940 ως και το 1945 κατά των Γερμανών και των συμμάχων τους. Τουλάχιστον 41 νέους θυσίασε
η Νέα Ορεστιάδα στην Πίνδο, στη Μάχη της Κρήτης και στην αντίσταση στα χρόνια της Κατοχής, ενώ
άλλοι 99 αγωνίστηκαν την ίδια περίοδο στο Ρίμινι και στη Μέση Ανατολή ως Ιερολοχίτες ή αεροπόροι.
Αρκετοί έμειναν εγκλωβισμένοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.36
6. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
Τη μεγαλύτερη πάντως προσφορά της αποδεικνύει η ίδια η ύπαρξη της πόλης. Οι κάτοικοί της
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πάτρια, όχι επειδή ο εχθρός ήταν προ των πυλών ή επειδή είχε
καταστραφεί πολεμικά. Τίποτε από αυτά. Η Ορεστιάδα-Καραγάτς παραχωρήθηκε στους Τούρκους ως
αντάλλαγμα πέντε εκατομμυρίων λιρών, πολεμικών πλοίων και άλλου στρατιωτικού υλικού, της απομά-

33

Από τον Αύγουστο του 2010 (ΦΕΚ τ. 2ο, 1377 της 5ης Αυγούστου 2010) μετονομάστηκε σε «1ο Δημοτικό Σχολείο
Νέας Ορεστιάδας-Κυρίλλειο» προς τιμή του αδριανουπολίτη Αγίου Κυρίλλου ΣΤ΄ Πατριάρχου Κων/πόλεως. Οι δε
αίθουσές του απέκτησαν ονόματα μνήμης από την Αδριανούπολη. Δες Ρυζιώτης, Γ., Κιηγμάς, Δ., 1ο Δημοτικό ΣχολείοΚυρίλλειο «ιστορία μέσα από ένα κτίριο», Νέα Ορεστιάδα, 2010.
34
Κιηγμάς, Δ., Ρυζιώτης, Γ., Αδριανούπολη, Καραγάτς, Νέα Ορεστιάδα – Μια πόλη, Νέα Ορεστιάδα, 2011, σ. 226-7.
35
Ό.π.,σ. 231.
36
Ό.π.,σ. 246-7.
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κρυνσης του Πατριαρχείου από την Κωνσταντινούπολη κ.ά., που ζητούσε η Τουρκία ως πολεμικές
αποζημιώσεις. Ο Βενιζέλος επιλέγοντας, όπως ο ίδιος είπε, μιαν «έντιμον ειρήνην»,37 πρότεινε την
παραχώρηση της Ορεστιάδας, ώστε η υπόλοιπη Ελλάδα να ξεκινήσει μια νέα ζωή χωρίς χρέη υπέρογκα,
τα οποία πιθανόν θα την ανάγκαζαν να δανειστεί κεφάλαια από ξένους και θα οδηγούνταν έτσι σε
εξάρτηση ή χρεοκοπία ή και τα δυο μαζί. Γι’ αυτή της τη θυσία το πρώτο δημοτικό συμβούλιο της Νέας
πια Ορεστιάδας, όταν συνήλθε, υιοθέτησε ως σύμβολο-σήμα του νέου δήμου όχι τον ίδιο τον Ορέστη
αλλά την αδελφή του Ιφιγένεια, για να θυμίζει τη θυσία των Ορεστιαδιτών για το καλό της Ελλάδας.
Γι’ αυτή της τη θυσία θα περίμενε μια έμπρακτη αναγνώριση από το επίσημο κράτος. Αντί τούτου
αφέθηκαν οι κάτοικοί της να παλεύουν μόνοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να στήσουν τη νέα πατρίδα. Τέτοιο
δείγμα πάλης αποτελούν οι προσπάθειες του νεοσυσταθέντος «Ερευνητικού Κέντρου ‘Αδριανούπολις’»,
που σκοπό έχει τη διάσωση της μνήμης και την οικοδόμηση πάνω σ’ αυτήν ενός σταθερότερου μέλλοντος.
Όμως από το 2000 περίπου και μετά η Νέα Ορεστιάδα, κυρίως λόγω της αγροτικής υποβάθμισης
διανύει περίοδο κάμψης. Τα τελευταία δε δυο χρόνια ζει την εγκατάλειψη από την κεντρική διοίκηση.
Δημόσιες Υπηρεσίες με προσφορά στον τόπο κλείνουν, σχολεία καταργούνται, το εργοστάσιο ζάχαρης
φυτοζωεί. Οδυνηρό παράδειγμα αποτελεί ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, αυτός στον οποίο στηρίχτηκε η
ίδρυση της (παλιάς) Ορεστιάδας –Καραγάτς και της Νέας Ορεστιάδας: Μετά από 87 χρόνια
προσφοράς έκλεισε. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι το ελληνικό κράτος «τα μαζεύει και φεύγει» από
το Βόρειο Έβρο.
Αναρωτιόμαστε με αγωνία: Την ύστατη έστω στιγμή η ελληνική πολιτεία θα ενεργήσει με πνεύμα
ελληνικό, με την αίσθηση του χρέους έναντι μιας πόλης που ως άλλη Ιφιγένεια θυσιάστηκε το 1923 για να
σωθεί οικονομικά η υπόλοιπη Ελλάδα ή στα σχέδιά της επιφυλάσσει για μας πάλι θυσίες;
Πάντως, τρίτη προσφυγιά δεν αντέχεται.

37

Αρχηγείο Στρατού, Επιχειρήσεις εις Θράκην (1919-1923), Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, 1969, σ.168.
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Η (πολιτική) πορεία και διαδρομή
των προσφύγων στην Ελλάδα.
Θεοφάνης Μαλκίδης
1.

Εισαγωγή

Παρά το γεγονός ότι για χιλιάδες χρόνια οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης,
της Καππαδοκίας πρωταγωνιστούσαν στους χώρους αυτούς, χρειάστηκαν λίγα μόνο χρόνια στρατιωτικής
δράσης από τους Οθωμανούς και από τους Κεμαλικούς για να εξαφανιστούν. Τη βιολογική Γενοκτονία
ακολούθησε και η Γενοκτονία της μνήμης, της αλήθειας (α- λήθη) στον ελλαδικό χώρο.
Η βία εξαφάνισε τον Ελληνισμό στη Μικρά Ασία, στη Θράκη, στον Πόντο, στην
Καππαδοκία και οδήγησε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο θάνατο και εκατομμύρια στην
προσφυγιά στην Ελλάδα και αλλού. Στη συνέχεια, η τραγωδία, η καταστροφή1, ενός σημαντικού και
ιδιαίτερης αξίας μέρους του ελληνικού λαού συνδυάστηκε και με την καταστροφή και τον ακρωτηριασμό
της μνήμης και της ταυτότητας.
Παρά την αγωνία τους για την επιβίωση, προσπάθησαν να συγκρατήσουν, μέσα από τις οργανώσεις
τους, τα σωματεία και τους συλλόγους τους ( ήδη από το 1924 δημιουργήθηκε «η Κοινή των Αλυτρώτων
Ελλήνων Επιτροπεία»), την ιδιαίτερη πατρίδα τους και την αλήθεια. Ωστόσο, αυτό που αντιμετώπισαν
ήταν η εχθρική στάση και ο πόλεμος, αυτή τη φορά όχι με ανθρώπινα θύματα αλλά στο πεδίο της μνήμης
και της ταυτότητας. Συνεργός της πολιτικής πρακτικής υπήρξε η εκπαίδευση.
Η μόνη αντίσταση ήταν ο χορός και το τραγούδι, μέσα από τα οποία ενωνόταν η κοινότητα
στη Νέα Σμύρνη, στη Νίκαια, στο Βύρωνα, στην Καισαριανή, στην Κοκκινιά, στη Νέα Ιωνία στην
Αττική και τη Μαγνησία, στην Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Θράκη. Ήταν οι αναφορές του ανθρώπου που
ήθελε μέσα από την κίνηση και τη φωνή να εκφράσει τον πλούσιο πολιτισμό του, το παρελθόν του για να
στηριχθεί το παρόν και το μέλλον του. Ωστόσο, αυτό δεν έφτανε και φάνηκε με την αντιμετώπιση των
προσφύγων, οι οποίοι είδαν τις υποσχέσεις για επιστροφή και αποκατάσταση να ενταφιάζονται με το
ελληνοτουρκικό σύμφωνο του 1930.
Η συνέχεια είναι γνωστή. Φολκλόρ, «φεστιβάλ», εθνικές γιορτές και από την άλλη, ρατσιστικές
αναφορές, νοούμενα και υπονοούμενα για την ηθική των προσφύγων, «ανέκδοτα» και εχθρότητα και στη
δεκαετία του 1950 και 1960 η νέα προσφυγιά στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία,
και από την ελλαδική περιφέρεια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτό, όμως, το σχήμα δεν μπορούσε
να εκφράσει τον πλούτο του προσφυγικού πολιτισμού, το ειδικό του βάρος στην ελληνική ιστορία.
Η δεκαετία του 1950 ανέδειξε το ζήτημα που θα κυριαρχούσε για πολλά χρόνια σε ολόκληρη
την Ελλάδα. Η κοινή ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, δημιούργησε στερεότυπα, λογικές και αρνητικές προσλαμβάνουσες, «το δόγμα της ελληνοτουρκικής φιλίας», που κινούνταν
1

Συλλογικό Η Μικρασιατική Καταστροφή, 1922. Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, 2010.
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έξω από την ιστορία και την πραγματικότητα. Παράλληλα, η ίδια η μεταπολεμική ανάπτυξη της
χώρας, δημιούργησε τις συνθήκες για να αναπτυχθεί ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης προς τη Δυτική
Ευρώπη και την Αθήνα, το οποίο αργότερα τροφοδοτούσε έναν άλλο άξονα «ανάπτυξης», την
αντιπαροχή.
Η νέα δυναμική της δεκαετίας του 1990 που συνδυάστηκε με την επιστροφή της Μικρασιατικής,
Θρακικής, Ποντιακής, Καππαδοκικής ιστορίας στο προσκήνιο, με το αίτημα για την μνήμη και την
αναγνώριση της Γενοκτονίας, με τις νέες διεκδικήσεις των σωματείων, των συλλόγων και των
ομοσπονδιών, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Οι παλιοί πρόσφυγες συνάντησαν τις νέες γενιές, οι οποίες
αναζήτησαν μία νέα σχέση με την ιστορία και την παράδοση, περνώντας σε νέες οδούς αναζήτησης της
ταυτότητας. Και εν μέρει το έχουν πετύχει αν αναλογιστούμε το πρόσφατο παρελθόν της λήθης και το
συγκρίνουμε με το παρόν της ενεργοποίησης και του μέλλοντος της δημιουργικής και της παραγωγικής
μνήμης. Το προσφυγικό ζήτημα είναι πλέον στο προσκήνιο, στο φως, στην αλήθεια.
2.

Η πορεία των προσφύγων. Από τη λήθη στο προσκήνιο
προσ κήνιο

2.1. Το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 1930
Το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα 1.221.849 πρόσφυγες, εκ των οποίων 1.104.216
προερχόμενοι από την οθωμανική αυτοκρατορία, από τους πάνω από 2.500.000 που ζούσαν το 1914.
Το ζήτημα του αριθμού των Ελλήνων που ζούσε στο Οθωμανικό κράτος, αποτελεί μείζον για πολλούς
ερευνητές, ενώ αμφισβητείται από πολλούς τουρκικούς μηχανισμούς διαστρέβλωσης της αλήθειας και
από συνεργαζόμενους με αυτούς ξένους.
Τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε είναι η απογραφή που πραγματοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο την περίοδο 1910-1912 σε συνεργασία με τα ελληνικά προξενεία2 και η απογραφή του οθωμανικού
κράτους το 19143, η οποία όμως παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, λόγω της καταγραφής αρκετές φορές μό2
Το ερωτηματολόγιο είχε τα εξής σημεία: «Πώς ονομάζεται η πόλις ή το χωρίον εν τω οποίω τω οποίω κατοικείτε; Εις
τίνα Καζά υπάγεται; Πόσους κατοίκους έχει; (μικρούς, μεγάλους, γυναίκας, άνδρας κ.λ.π.) Πόσοι είναι οι Ελληνες
κάτοικοι; Πόσοι οι Τούρκοι; Πόσοι οι Αρμένιοι; Πόσοι οι Εβραίοι; Πόσοι οι άλλης εθνικότητος κάτοικοι; Τίνα γλώσσαν
ομιλούσιν οι χριστιανοί κάτοικοι; Τίνες είναι αι Εκκλησίαι της πόλεως ή του χωρίου σας; Τίνα τα Παρεκκλήσια;
Μοναστήρια έχει και τίνα; Πόσοι είναι οι ορθόδοξοι ιερείς της πόλεως ή του χωρίου σας; Πόσοι οι πεπαιδευμένοι εξ αυτών;
Πόσοι οι απαίδευτοι; Πόσα αρρεναγωγεία έχει η πόλις ή το χωρίον σας; Πόσα παρθεναγωγεία; Πόσας τάξεις έχει έκαστον;
Πόσους διδασκάλους και πόσας διδασκαλίσσας έκαστον; Πόσους μαθητάς και πόσας μαθήτριας έκαστον; Πόσαι λίραι
δαπανώνται κατ’ έτος δι έκαστον; Τίνα τα τουρκικά σχολεία της πόλεως ή του χωρίου σας; Προσηλυτιστικά σχολεία έχει
και τίνα; Ελληνόπαιδες φοιτώσίν εις αυτά και πόσοι; Τίνας άλλας σχετικάς πληροφορίας δύνασθε να δώσητε;», Βλ.
Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 1912, Β/50, Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Μικράς Ασίας. Στο Φωτιάδης Κ. Η
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος 2004, τ. 1ος σ.123. Στην απογραφή ενεπλάκησαν η
πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, το Γενικό προξενείο της Σμύρνης, τα προξενεία της Τραπεζούντας, της
Αδριανούπολης, των Κυδωνιών και του Ικονίου και τα υποπροξενεία της Αμισού, της Προύσας, της Ραιδεστού, των
Σαράντα Εκκλησιών του Τσανάκ- καλέ (Ελλησπόντου), των Βρυούλων, της Μαγνησίας και της Αττάλειας.
Alexandris A. “The Greek Census of Anatolia and Thrace (1910-1912). A costribution to ottoman historical
demography”, in D Gontikas- Ch. Issawi (ed) Ottoman Greeks in the Age of nationalism: politics, economy and
society in the nineteeth century. Prinston: 1999, 45-76. Για το αριθμό των Ελλήνων με τις όποιες αδυναμίες και
ελλείψεις βλ. Σκαλιέρη Γ. Λαοί και Φυλαί της Μικράς Ασίας. Αθήνα: Τύπος 1922. Κοντογιάννη Π. Γεωγραφία της
Μικράς Ασίας. Αθήναι: Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων 1921.
3
Karpat K. Ottoman populations 1830-1914. Demographic and Social Charateristics. Wisconsin 1985.
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νο των ανδρών που μιλούσαν ελληνικά, την απουσία πολλές φορές των γυναικών και παιδιών και την
μη καταγραφή των Ελλήνων που μιλούσαν τουρκικά, των μουσουλμάνων που μιλούσαν ελληνικά και των
κρυπτοχριστιανών 4. Επίσης η υποχρέωση καταβολής στρατιωτικού φόρου σε επίπεδο κοινότητας, ωθούσε
τους χριστιανούς να δηλώνουν μικρότερο πληθυσμό, η καταγραφή όλων των μουσουλμάνων ως Τούρκων,
όπως και η υπερβολή των στατιστικών των μουσουλμάνων και η μείωση των χριστιανών είναι μερικά από
τα προβλήματα που εμφανίζει η οθωμανική απογραφή5. Τα στοιχεία βεβαίως του Πατριαρχείου απέχουν
της πραγματικής κατάστασης αφού ο Αλ. Αλεξανδρής επισημαίνει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των
Ελλήνων δε δεχόταν να απογραφεί λόγω του φόβου μήπως τα δεδομένα φτάσουν στον οθωμανικό κρατικό
μηχανισμό6. Αυτό το γεγονός διαπιστώνεται από το γεγονός ότι έχουμε αποκλίσεις σε ότι έχει σχέση με τον
ελληνικό πληθυσμό που ζούσε στο Οθωμανικό κράτος7.
Η Οθωμανική απογραφή του 1914 κατανέμει τον ελληνικό πληθυσμό ως εξής: Βιλαέτι
Αδριανούπολης 224.459, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης 205.375 (ασιατικό τμήμα 45.171), Σαντζάκι
Τσαλτάτζας 36.797, Ανατολία 1.085.378 (Πόντος) 267.482, Βιλαέτι Χαλεπίου 13.772. Σύνολο
1.565.7818.
Η απογραφή του Οικουμενικού Πατριαρχείου δίνει τους εξής αριθμούς: Βιλαέτι
Αδριανούπολης 290.690, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης 263.689 (ασιατικό τμήμα 63.964), Σαντζάκι
Τσαλτάτζας 54.916, Ανατολία 1.399.107 (Πόντος) 414.170 (στην πατριαρχική απογραφή δεν
περιλαμβάνεται ο πληθυσμός του Βιλαετίου των Αδάνων). Σύνολο: 2.068.4029. Ο McCarhty,
λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική του οθωμανικού κράτους, προσπαθεί να προσεγγίσει τον ελληνικό
πληθυσμό, λαμβάνοντας όμως υπόψη μόνο την παραπάνω οθωμανική πηγή με τις αδυναμίες και τις
ελλείψεις που αναφέραμε παραπάνω.
Οι αριθμοί που δίνονται από αυτόν είναι οι εξής: Βιλαέτι
Αδριανούπολης 224.459, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης 205.375 ( ασιατικό τμήμα 45.171)- δεν
καταγράφονται οι Έλληνες που κατοικούσαν στο Σαντζάκι Τσαλτάτζας 36.797 και στο ευρωπαϊκό
κομμάτι της χώρας)- Ανατολία 1.268.112 (Πόντος) 267.482, Βιλαέτι Χαλεπίου 13.772. Σύνολο
1.711.71810
Ο D. Dakin δίνει 2.100.000 Έλληνες, κατανεμημένους 300.000 στην ανατολική Θράκη και
1.800.000 στη Μικρά Ασία (Ιωνία, Πόντος, Καππαδοκία)11.
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αριθμητικά στοιχεία που προέρχονται από την ελληνική
πλευρά και παρουσιάστηκαν από τον Βενιζέλο στο συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων το 191912.
4

Maccas L. L’ Hellenisme de l’ Asie –Mineure. Son Historie- Sa Puissance- Son Sort. Paris 1919.
Μπράβος Θ. «Ελληνισμός και (Νεο)τουρκική αντίληψη περί μειονοτήτων, 1912-1922. Γενοκτονία ή …ένα
ανάρμοστο δίλημμα», Μικρασιατικά Χρονικά 22 (2007), σελ.51-82.
6
Alexandris A. οπ. π. σ.45-76. Επίσης βλ. Τσιρκινίδης Χ., Επιτέλους τους ξεριζώσαμε... Η γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου, της Θράκης και της Μ. Ασίας, μέσα από τα γαλλικά αρχεία. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη 2002, σ.47.
7
Ο βουλευτής Αιδινίου Εμμανουηλίδης Ε. στο έργο του Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αθήνα 1924,
σ.26, αναφέρει ότι στις αρχές του 20ου αιώνα ο πληθυσμός της ανατολικής Θράκης ήταν περίπου 300.000. Το 1907 ο
πληθυσμός ήταν 365.000 Έλληνες, ενώ το ελληνικό υπόμνημα προς το Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι το 1919 ανέφερε
367.363. Μπελιά Ε. «Έκθεση Στυλ. Γονατά περί Θράκης 1907», Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
Ελλάδος, 24 (1981), σ.244-312.
8
Karpat K.op. cit.σ. 48.
9
Kitromolidis P- Alexandris A. «Ethnic survival, nationalism and forced migration». Δελτίο Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών 5 (1983-1984), σ.25. Επίσης βλ. Alexandris A. οπ. π. σ. 45-76.
10
McCarhty J. Muslims and minorities. The population of Ottoman Anatolia and the Empire. New York: New
York University Press 1983, σ.97.
11
Dakin D. The unification of Grece 1770-1923. London: Ernest Benn Limited 1972
5
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Τα στοιχεία τα οποία στηρίζονται στα έργα του Γ. Σωτηριάδη13 και του Δ. Καλαποθάκη (Πολύβιου)14,
αναφέρονται σε πάνω από 2.000.000 Έλληνες. Θα πρέπει να καταγράψουμε το δεδομένο ότι οι αριθμοί
που αναφέραμε και αφορούν τον Ελληνισμό του οθωμανικού κράτους είναι μεγαλύτεροι, αφού το 1912
και στις εκλογές του ίδιου έτους, τα κόμματα «Ένωση και Πρόοδος» των Νεότουρκων και το
«Ελευθερία και Ένωση», προκειμένου να αποσπάσουν την ελληνική ψήφο, όταν επισκέφτηκαν τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ υποσχέθηκαν να αυξήσουν τους Έλληνες βουλευτές σε 37, σύμφωνα
με τον Χαμουδόπουλο και σε 45 κατά τον Καρολίδη15.
Όπως αναφέραμε το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα 1.221.849 πρόσφυγες, εκ των οποίων
1.104.216 προερχόμενοι από την οθωμανική αυτοκρατορία (οι υπόλοιποι από την Βουλγαρία, Ρουμανία,
Ρωσία, κλπ)16 (589.418 ή 48,24% άρρενες και 632.431 ή 51,76% θήλεις) και διακρίνονται σε 673.025
αστούς και 578.824 αγρότες17.
12

Venizelos E. Prime minister of Greece. Greece before the Peace Congress of 1919. A Memorandum dealing
with the righs of Greece. New York 1919. Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι Έλληνες στο βιλαέτι της Αδριανούπολης
ήταν 366.363, ενώ στο βιλαέτι της Κωνσταντινούπολης 364.459.
13
Soteriadis G. An Ethnological Map illustrating Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor. London
1918.
14
Polybius Greece before the Conference London 1919.
15
Μπούρα Κ. «Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία». Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, 4 (1983), σελ.70-82.
16
Ως προς τη χώρα (περιοχή) προέλευσης, οι πρόσφυγες είχαν έρθει: Από τη Μικρά Ασία 626.954 (293.086 άρρενες
και 333.868 θήλεις). Από αυτούς, 37.728 (19.777 άρρενες και 17.951 θήλεις) ήρθαν πριν και 589.226 (273.309
άρρενες και 315.917 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Θράκη 256.635 (126.837 άρρενες και
129.798 θήλεις). Από αυτούς, 27.057 (14.155 άρρενες και 12.902 θήλεις) ήρθαν πριν και 229.578 (112.682
άρρενες και 116.896 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τον Πόντο 182.169 (88.271 άρρενες και
93.898 θήλεις). Από αυτούς, 17.528 (8.979 άρρενες και 8.549 θήλεις) ήρθαν πριν και 164.641 (79.292 άρρενες και
85.349 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Βουλγαρία 49.027 (25.070 άρρενες και 23.957 θήλεις).
Από αυτούς, 20.977 (10.860 άρρενες και 10.117 θήλεις) ήρθαν πριν και 28.050 (14.210 άρρενες και 13.840 θήλεις)
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τον Καύκασο 47.091 (24.410 άρρενες και 22.681 θήλεις). Από αυτούς,
32.421 (17.003 άρρενες και 15.418 θήλεις) ήρθαν πριν και 14.670 (7.407 άρρενες και 7.263 θήλεις) μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Από την Κωνσταντινούπολη 38.458 (20.234 άρρενες και 18.224 θήλεις). Από αυτούς,
4.019 (2.449 άρρενες και 1.660 θήλεις) ήρθαν πριν και 34.349 (17.785 άρρενες και 16.564 θήλεις) μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Ρωσία 11.435 (6.359 άρρενες και 5.076 θήλεις). Από αυτούς, 5.214 (2.828
άρρενες και 2.386 θήλεις) ήρθαν πριν και 6.221 (3.531 άρρενες και 2.690 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Από τη Σερβία 6.057 (3.004 άρρενες και 3.053 θήλεις). Από αυτούς, 4.611 (2.365 άρρενες και 2.246
θήλεις) ήρθαν πριν και 1.446 (639 άρρενες και 807 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από την Αλβανία
2.498 (1.438 άρρενες και 1.060 θήλεις). Από αυτούς, 1.600 (852 άρρενες και 748 θήλεις) ήρθαν πριν και 898 (586
άρρενες και 312 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Δωδεκάνησο 738 (394 άρρενες και 344
θήλεις). Από αυτούς, 355 (188 άρρενες και 167 θήλεις) ήρθαν πριν και 383 (206 άρρενες και 177 θήλεις) μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Από τη Ρουμανία 722 (274 άρρενες και 448 θήλεις). Από αυτούς, 266 (127 άρρενες και
139 θήλεις) ήρθαν πριν και 456 (147 άρρενες και 309 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από την Κύπρο
57 (37 άρρενες και 20 θήλεις). Από αυτούς, 25 (17 άρρενες και 8 θήλεις) ήρθαν πριν και 32 (20 άρρενες και 12
θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από την Αίγυπτο 8 (4 άρρενες και 4 θήλεις). Από αυτούς, (1 άρρεν και
1 θήλυ) ήρθαν πριν και 7 (3 άρρενες και 4 θήλεις) μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Από τους 1.221.849 συνολικά πρόσφυγες του 1928, απογράφηκαν: Στη Μακεδονία των 1.407.477 κατοίκων,
638.253 πρόσφυγες ή 45,18% του πληθυσμού. Στη Θράκη (τη μη συμπεριλαμβανόμενη στην υποχρεωτική

152

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Ως προς τον πραγματικό πληθυσμό της χώρας, που ανερχόταν σε 6.204.684 άτομα, οι πρόσφυγες
αποτελούσαν το 19,68% του συνόλου.
Ο αριθμός αυτός όμως δεν παρουσιάζει το πραγματικό μέγεθος των προσφύγων, αφού δεν λαμβάνει
τους θανάτους στο διάστημα 1922-1928 (περίπου 75.000), και τους 66.000 πρόσφυγες που έγιναν ξανά
πρόσφυγες στη Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Αίγυπτο, όπως και τους Έλληνες που κατέφυγαν στη Σοβιετική
Ένωση18. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούσαν το μεγαλύτερο τμήμα του προσφυγικού πληθυσμού,
καθώς πολλοί άνδρες εξοντώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Αν υπολογίσουμε το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας
λόγω των επιδημιών και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και το γεγονός της αναχώρησης πολλών
προσφύγων σε άλλες χώρες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σαφώς μεγαλύτερος αριθμός φυγάδων
ζήτησε καταφύγιο στο ελληνικό κράτος.
Ο Δ. Αιγίδης στο σημαντικότατο βιβλίο που έγραψε για το προσφυγικό ζήτημα που προέκυψε μετά
το 1922, τονίζει ότι «1.200.000 ψυχές αποτελούν τον τραγικόν εις ανθρώπινας απώλειας απολογισμόν του
αγώνος . …»19. Παρά το γεγονός ότι η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Θράκη, η Καππαδοκία, αποτέλεσε το
χώρο μαρτυρίου εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων20, όπως αναφέρει εύστοχα πάλι ο Αιγίδης «ο τραγικός δ΄
αυτός αριθμός των θυμάτων εστερήθη της παρηγορίας….»21.
Ακολουθεί το σημαντικό γεγονός της υποχρεωτικής Ανταλλαγής των Πληθυσμών που αποτελεί
διεθνή πρωτοτυπία και συνιστά μία επιπλέον συνιστώσα της τραγωδίας. Η ανταλλαγή μάλιστα που έγινε
στη βάση του θρησκεύματος, δημιούργησε ζητήματα που υφίστανται μέχρι σήμερα (Μουσουλμάνοι
Ελληνόφωνοι στον Πόντο, «Τουρκοκρητικοί»).
Ο λόρδος Κόρζον (Korzon) θεωρούσε την ανταλλαγή των πληθυσμών «πολύ κακή και ανήθικη»
και πως «οι τουρκικές προτάσεις περί ανταλλαγής πληθυσμών, μία κακήν και ελλατωματικήν λύσιν δια την
οποίαν ο κόσμος θα έχη να πληρώση επί αιώνα . Είναι τελείως καθαρόν ότι οι Τούρκοι θέλουν ν’ απαλλαγώσιν
των Ελλήνων ή να καταστήσωσιν την διαμονήν των σκληράν και αδύνατον». 22 Ο Μικρασιάτης
δημιουργός Η. Βενέζης αναφέρει σχετικά τα εξής: «...Αποφασίστηκε να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών.
Ενάμισυ εκατομμύριο πρόσφυγες καταφύγανε στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα.

ανταλλαγή) των 303.171 κατοίκων, 107.607 πρόσφυγες ή 35,49% του πληθυσμού. Στην Αττικοβοιωτία (για την
εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις της πρωτεύουσας) των 1.024.667 κατοίκων, 281.989
πρόσφυγες ή 27,52% του πληθυσμού. Στην υπόλοιπη χώρα των 3.464.369 κατοίκων, 194.000 πρόσφυγες ή 5,59 του
πληθυσμού. Από τους 638.253 (314.423 ή 49,26% άρρενες και 323.830 ή 50,74% θήλεις) πρόσφυγες που
εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, 99.658 (52.031 ή 52,21% άρρενες και 47.627 ή 47,79% θήλεις) ήρθαν πριν τη
Μικρασιατική Καταστροφή και 538.595 (262.392 ή 48,72 άρρενες και 276.203 ή 51,28% θήλεις) ήρθαν μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή. Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, Αθήναι 1930, μστ’.
17
Πελαγίδης Σ. Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, 1923-1930, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί
Κυριακίδη, 1994, σ.112-113.
18
Μπακάλμπασης Α. Το προσφυγικόν ζήτημα. Αθήναι 1923. Πάλλης Α.Α. «Φυλετικές μεταναστεύσεις στα
Βαλκάνια και διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)». Δελτίο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1 (1977), σ.16-34.
Société des Nations L’ establishment des réfugies en Grèce. Genève 1926.
19
Αιγίδου, Δ.
Δ . Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγες. Αθήναι 1934, σ.20.
20
Patriarcat Oecumenique, The Black Book of the sufferings of the Greek people in Turkey from the armistice to the
end of 1920. Constantinople 1920.
21
Αιγίδου, Δ. ο.π. σ. 21.
22
Κιτρομηλίδου Μ. Το Μικρασιατικό ζήτημα στην εφημερίδα ΠΑΦΟΣ της Κύπρου. Λευκωσία 1994 σελ.203.
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Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή του σύγχρονου Ελληνισμού. Αυτό το δράμα.... συγκλόνισε βαθιά την
ελληνική ψυχή23. Αλλού επισημαίνεται το εξής: «Το σπουδαιότερο όμως άρθρο της συνθήκης ήταν αυτό
που επέβαλε την υποχρεωτικά ανταλλαγή των πληθυσμών, πάνω από ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες ήρθαν
στην Ελλάδα από την Ασία. Ο εθνολογικός και πολιτικός χάρτης της Εγγύς ανατολής τροποποιήθηκε
σημαντικά. Όταν οι Μωαμεθανοί εγκατέλειψαν τη Μακεδονία οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων
ενεργώντας αποφασιστικά εγκατέστησαν στα εγκατελειμένα εδάφη Έλληνες χωρικούς από την Ανατολή με
αποτέλεσμα την πλήρη επικράτηση του ελληνικού στοιχείου σε μια περιοχή όπου η εθνολογική ετερογένεια
είχε δημιουργήσει επανειλημμένα διεθνείς επιπλοκές. Παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες
σχημάτισαν ζώνες αθλιότητας στην περιφέρεια μεγάλων πόλεων όπου η ανεργία, η φτώχεια και η έλλειψη
στέγης δημιουργούσαν μόνιμη εστία κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής».
».24
Ο Α. Πάλλης, με ενεργό συμμετοχή στις ανταλλαγές των πληθυσμών αναφέρει τα εξής: «Ύστερα
ήλθε η Ελληνοτουρκική Σύμβαση που είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει πέρα για πέρα την εθνολογική
σύνθεση όλων των χωρών που βρίσκονται τριγύρω από το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα».25 Επίσης
αλλού σημειώνεται ότι «η συνθήκη της Λωζάνης εγκαινίασε νέα εποχή στο διεθνές δίκαιο, την
υποχρεωτική μετανάστευση και ανταλλαγή των πληθυσμών. Χρησίμευσαν έτσι σαν σκεύη 300.000
άνθρωποι το πιο ζωντανό κομμάτι του Θρακικού Ελληνισμού που με την εκδίωξη και προσφυγοποίησή
τους άνοιξαν το δρόμο στην τουρκοποίηση της ανατολικής Θράκης, ενώ άλλοι 900.000 Μικρασιάτες
πρόσφυγες επέτρεψαν με τον ξεριζωμό τους, τόσο την τουρκοποίηση της Δυτικής Μικρασίας , όσο βέβαια
και την αξιοποίηση της Μοσούλης από τις μεγάλες δυνάμεις και την ΤURKIS PETROLEUM». 26
O πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη Τζωρτς Χόρτον (George Horton) θα τονίσει ότι «...την
εποχή των συνδιασκέψεων στη Λωζάννη αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της σε συμφωνία υποστήριξα
δημοσίως ότι οι αμερικανικές αποστολές στο εξωτερικό έπρεπε να αντιδράσουν σ’ σ’ αυτήν την άθλια
συνθήκη...όσοι συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη της Λωζάννης είχαν αποφασίσει να ενεργήσουν με γνώμονα
την προστασία των πετρελαϊκών συμφερόντων τα οποία και πρωταγωνιστούσαν παρασκηνιακά. Πρόθυμα
δηλώνω και υποστηρίζω ότι οι εξελίξεις που κατέστησαν δυνατή την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης
καθορίστηκαν από τα πετρελαϊκά συμφέροντα. Στον αγώνα δρόμου που έγινε για το ποιος θα εξασφάλιζε
πρώτος την εύνοια της Τουρκίας, το νήμα κόπηκε από Αμερικανούς. Αντικείμενο όλων των
διαπραγματεύσεων ήταν η Μοσούλη και το δικαίωμα για μια θέση στα πετρέλαια»27.
Ο Νίκος Καζαντζάκης σημειώνει τα εξής: « Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα, όλοι οι Τούρκοι στην
Τουρκιά!...Θρήνος σηκώθηκε μέσα στο χωριό. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, ξεκολνάει η ψυχή από τα γνώριμα
της νερά κι από τα χώματα…Μας ξεριζώνουν! Ανάθεμα στους αίτιους! Ανάθεμα στους αίτιους! Σήκωσε ο
λαός τα χέρια στον ουρανό, σήκωσε βουή μεγάλη: Ανάθεμα στους αίτιους! Κυλίστηκαν όλοι χάμω, φιλούσαν
το μαλακωμένο απ’ τη βροχή χώμα, το ‘τριβαν στην κορφή του κεφαλιού τους, στα μάγουλα, στο λαιμό,
έσκυβαν, το ξαναφιλούσαν» 28 .
23

Βενέζης Η. Αιολική γη. Αθήνα 1969, σ.17 .
Τσουκαλάς Κ. Η Ελληνική τραγωδία, Αθήνα: Θεμέλιο 1981, σ.27.
25
Πάλλης Ι, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων. Αθήνα 1925, σ.23.
26
Κηπουρός Χ. Η Θράκη θέλει αγώνα. Αθήνα: Γόρδιος 1994 , σ.17.
27
Χόρτον Τ, Αναφορικά με την Τουρκία, Αθήνα 1992 , σ. 240-242.
28
Καζαντζάκης Ν, Οι αδερφοφάδες, Αθήνα 1973, σ.14.
24
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Ακολούθησε η εκτέλεση των «Εξ» ως μέσο εκτόνωσης της προσφυγικής ομάδας29, οι αντιθέσεις με
τους ντόπιους και από τους εκπορευόμενους χαρακτηρισμούς,30 και το μεγάλο ζήτημα της αποκατάστα29

Το ζήτημα επανήλθε το 2008 όταν ο εγγονός του Π. Πρωτοπαδάκη υπέβαλε αίτημα επανάληψης της Δίκης των Έξι.
Δύο, κυρίως, είναι τα αίτια που οδήγησαν σε κάποια όξυνση τις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων. Το πρώτο θεωρείται,
οι οικονομικές διαφορές και αντιδικίες (χωράφια και οικόπεδα παραχωρούνται στους δεύτερους, αλλά κατέχονται ή
διεκδικούνται από τους πρώτους, ή και αντίστροφα). Η διεκδίκηση, χωραφιών που ανήκαν σε ανταλλάξιμους
μουσουλμάνους, προκαλούσε συχνές προστριβές με τους πρόσφυγες, αλλά και δυσκολίες στην ΕΑΠ, στο έργο των
καταμετρήσεων και διανομών. Τελικά όμως μετά από αυτές τις προστριβές που δίχασαν την κοινωνία των μεικτών
χωριών, οι πρόσφυγες αφότου δήλωσαν τις περιουσίες τους στην Ε.Α.Π. πήραν γη από το ελληνικό δημόσιο. Το δεύτερο
αίτιο ήταν η πολιτική ιδεολογία του προσφυγικού κόσμου, ο οποίος ήταν προσαντολισμένος στη βενιζελική παράταξη, σε
αντίθεση με τους ντόπιους. Σε πολλές, μάλιστα, περιοχές η διάκριση βενιζελικών και αντιβενιζελικών ταυτιζόταν με τη
διάκριση προσφύγων και γηγενών. Ενδεικτικά παραθέτουμε δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής για το ζήτημα. Η
εφημερίδα «Εμπρός» γράφει τα εξής: «οι βενιζελικοί γνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός τους θεωρεί πραγματικούς εχθρούς
του, χυδαίους απατεώνας και αγύρτας και ουδέποτε θα εκδηλώση προς αυτούς την εμπιστοσύνην του, δια τούτο δε στηρίζουν
τας ελπίδας τους μόνον εις τους ευνοηθέντας υπό της τύχης και της ιδικής μας νομιμότητος πρόσφυγας» (5.8.1928).
«Εξήκοντα χιλιάδες ανύπαρκτοι πρόσφυγες εψήφισαν κατά τας εκλογάς του 1926», γράφει η «Καθημερινή»
(13.7.1928). «Αι πλεονάζουσαι αυταί ψήφοι προήρχοντο εκ των διαθετόντων διπλά και τριπλά εκλογικά βιβλιάρια».
Η ίδια εφημερίδα με τίτλο «Και πάλιν ο ‘λεπρός’» (14.7.28), αναφέρει «Αισθάνομαι την ανάγκην να κάμω και πάλιν
μίαν προδοσίαν. Εγώ ο πρόσφυξ, ο χθεσινός πολίτης του Ελληνικού Κράτους, τολμώ να σας δώσω αυτήν την συμβουλήν εις
σας τους γηγενείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι ξεύρετε καλά, καλύτερα από μάς, τα πολιτικά πράγματα της πατρίδος μας. Σας
συμβουλεύω λοιπόν ν’ απόσχετε από τας εκλογάς. Δεν πρέπει να έχετε την εσφαλμένην ιδέαν ότι ημείς οι πρόσφυγες είμεθα
σύμμαχοι του βενιζελισμού. Δεν είμεθα καν ελεύθεροι πολίται. Είμεθα αιχμάλωτοι του βενιζελισμού. Ηρθαμε
κατεστραμμένοι, απηλπισμένοι, γυμνοί και πεινασμένοι από τον τόπον μας και ευρήκαμεν εδώ μίαν Επανάστασιν η οποία
είχεν επικρατήσει. Η Επανάστασις ήτο βενιζελική και σεις είσθε οι εχθροί της. Ητο λοιπόν λογικόν να μας αγκαλιάση η
Επανάστασις, να μας βοηθήση, να μας πληρώση και να μας στήση απέναντί σας δια να παριστάνωμεν τον λαόν. Τώρα μας
άγει και μας φέρει. Μας πληρώνει, μας υποστηρίζει, μας συγκρατεί, διότι ημείς είμεθα ο λαός του. Και ημείς μένομεν δίπλα
του, διότι αυτός είναι ο προστάτης μας, αφού αυτός επικρατεί πάντοτε. Δεν θα εκπλαγήτε βεβαίως αν σας ειπώ ότι ο κάθε
πρόσφυξ έχει εφοδιασθή με τριπλά και τετραπλά βιβλιάρια, ότι θα έχη εις τα χέρια του τριπλά και τετραπλά ψηφοδέλτια,
δια να μη σας είπω περισσότερα. Αυτό είναι το κύριον επάγγελμά μας. Ο κάθε πρόσφυξ έχει βεβαίως ένα δεύτερον
επάγγελμα, αλλά το κύριον επάγγελμά του, αυτό από το οποίον αποζή, αυτό που αποτελεί την υπόστασίν του, είναι
ψηφοφόρος του βενιζελισμού».
Η εφημερίδα Σκριπ (31.7.1928) γράφει «Ητο επόμενον ο Βενιζέλος να γίνη υποτελής εις τους πρόσφυγας. Ο μέγας
αρχηγός κατήντησε να αναγνωρίζη ως αρχηγόν τον κύριον εις ίδην και όγλου».
«Οι γηγενείς είτε βενιζελικοί είναι είτε αντιβενιζελικοί είτε δημοκράται ή βασιλόφρονες πρέπει να γνωρίζουν ένα και το
αυτό», γράφει η «Καθημερινή» (20.7.1928). «Ότι εφ’ όσον ψηφίζουν Βενιζέλον, ψηφίζουν κατ’ ανάγκην πρόσφυγας και
εφ’ όσον ψηφίζουν πρόσφυγας ψηφίζουν την αρπαγήν και την απώλειαν της αγροτικής χθές, της κτηματικής σήμερον, της
αστικής αύριον περιουσίας των. Οι ατυχείς πρόσφυγες κατά τούτο δεν πταίουν. Διότι κατεστράφησαν και θέλουν να ζήσουν,
οπωασδήποτε, είτε εις βάρος του ενός είτε εις βάρος του άλλου. Ημείς όμως, οι γηγενείς, τι πταίομεν;… Διατί να υφιστάμεθα
την υπέρ των προσφύγων καθολικήν αυτήν απαλλοτρίωσιν της Ελλάδος;» Και συνεχίζει η ίδια εφημερίδα λίγες ημέρες
μετά: «Δεν κινδυνεύει εκ της ενδεχομένης επικρατήσεως του βενιζελισμού μόνον το πολιτικόν καθεστώς. Εγκαθισταμένης
της πολιτικής Δικτατορίας του βενιζελισμού εν Ελλάδι, θα έχωμεν αναποτρέπτως ανάλογον προς αυτήν οικονομικήν
δικτατορίαν ασκουμένην εις βάρος των γηγενών κατοίκων της χώρας. Στηριζόμενος σχεδόν αποκλειστικώς επί των
προσφύγων ο βενιζελισμός, διαθέτων ως μόνην σχεδόν εκλογικήν δύναμιν τα δεκαπλά κατ’ άτομον εκλογικά βιβλιάρια των
προσφύγων, βασίζων επί του προσφυγικού κόσμου την πολιτικήν του υπόστασιν, οφείλει κατ’ ανάγκην να προσοικειωθή τα
συμφέροντα των οπαδών του και να ικανοποιήση αυτά καθ’ όλην την δυνατήν κλίμακα….Αλλά τα συμφέροντα των
30
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σης31. Στις 3-11-1922 ιδρύθηκε το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων32, ένας αυτόνομος οργανισμός υπό
την εποπτεία του κράτους. Κύρια αποστολή του –παράλληλα με το Υπουργείο Πρόνοιας- ήταν η
κατασκευή οικημάτων για τη στέγαση των προσφύγων.
Στη συνέχεια δημιουργείται η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), η οποία ανέλαβε τη
διαχείριση των χρημάτων καθώς και την πρόοδο του έργου της προσφυγικής αποκατάστασης, ως μια
διεθνής επιτροπή που συστάθηκε υπό την Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ)33.

προσφύγων, κατά μοιραίαν τραγικήν δυσμένειαν, είναι ως γνωστόν τελείως αντίθετα προς τα συμφέροντα των γηγενών.
Το Κράτος αφ’ ενός μεν βρίσκεται εις αθλιεστάτην κατάστασιν, την οποίαν γνωρίζομεν -φευ- πάντες, και αφ’ ετέρου η
ανάγκη της αποκαταστάσεως και αποζημιώσεως των προσφύγων καθίσταται ημέρα τη ημέρα μάλλον επιτακτική. Τι θα
συμβή άρα; Ο Βενιζελισμός, ευρισκόμενος προ τραγικού διλήμματος, θα στραφή κατά της περιουσίας των γηγενών και
θέτων επ’ αυτής βαρείαν την χείραν, θα διαμοιράση αυτήν εις τους πρόσφυγας. Αι οικίαι και τα αστικά εν γένει κτήματα
των γηγενών θα καταστούν βορά των προσφύγων. Ζαΐμη πρωθυπουργούντος, Τουρκοβασίλη ιθύνοντος τα της
Δικαιοσύνης, ο παρακαθήμενος αυτούς Κύρκος ήρξατο του έργου της αρπαγής. Αρχήν ποιούμενος απαλλοτριώσεως των
αστικών κτημάτων των γηγενών υπέρ των προσφύγων έφθασεν ουχί πλέον εις τα πρόθυρα της πόλεως, αλλ’ εις αυτήν την
καρδίαν της. Οικόπεδα γηγενών προσφύγων κείμενα εις την οδόν Αχαρνών απηλλοτριώθησαν υπέρ προσφύγων.
Επικρατούντος εκλογικώς του βενιζελισμού και εγκαθισταμένης της βενιζελικής δικτατορίας είναι εύκολον να φαντασθή
τις τι πρόκειται να πράξη ο μέλλων Κύρκος. Θρήνος και κλαυθμός θα επακολουθήση άγριος, οικίαι και οικόπεδα δια μιας
μονοκονδυλιάς θα μεταβάλλωσιν ιδιοκτήτων και ενώ οι γηγενείς οδυρόμενοι θα εξέρχωνται άστεγοι εις τας οδούς, οι
πρόσφυγες θ’ αποκτώσιν αστικάς εγκαταστάσεις». Εξ ού και η αντίθεση της ναυαρχίδας της εθνικοφροσύνης σε κάθε
έμπρακτη αναγνώριση των επήλυδων ως ισότιμων πολιτών: «Συμπονούμεν και συμπαθούμεν τους πρόσφυγας ως
ανθρώπους και αδελφούς δυστυχήσαντας και παθόντας, αλλά δεν τους θέλομεν -η ‘Καθημερινή’ δηλαδή- ούτε ως
ψηφοφόρους, ούτε ως εκλογείς, ούτε ως εκλεξίμους, ούτε ως πολίτας δικαιουμένους να κυβερνήσουν την Ελλάδα»
(Καθημερινή 30.7.1928).
Και για τη θέση των προσφύγων στο Λαϊκό Κόμμα επισημαίνονται τα εξής: «Με έκπληξίν μας είδομεν εις τα χθεσινά
φύλλα ότι το λαϊκόν κόμμα θα περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομένους εις τον συνδυασμόν Αθηνών. Διατί θα τους
περιλάβη; Επί τη βάσει ποίας ηθικής και επί τη βάσει ποίας σκοπιμότητος; [...] Αλλά είναι Ελληνες και όμαιμοι και
αδελφοί. Ας είναι και αδελφοί και εξάδελφοι. Οταν αποκτήσουν συνείδησιν πολιτικήν και θέλησιν πολιτών ελευθέρων πράγμα το οποίον δεν θα συμβή ποτέ- τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών, όχι μόνον ως εκλογείς αλλά και
ως εκλέξιμοι. Επί του παρόντος οι πρόσφυγες δεν έχουν καμμίαν θέσιν εις τους συνδυασμούς του λαϊκού κόμματος» (
Καθημερινή 19.7.1928). Σχετικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εμπρός» «Οι πρόσφυγες ελθόντες ενταύθα
θύματα μιας τραγικής καταστροφής δεν εδιδάχθησαν πως πρέπει να έχουν και αυτοί γνώμην επί των κοινών, εκλέγοντες
ομού μετά των άλλων τους ανθρώπους οι οποίοι θα τους διοικούν, αλλά πώς να νοθεύουν την γνώμην των άλλων. Δεν
εδιδάχθησαν πώς να ψηφίζουν ως ελεύθεροι πολίται, αλλά πώς να αλλοιώνουν την ψήφον των άλλων» ( 14.9.1928).
31
Πετρόπουλος, Γ. «Η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών» στο Βερέμης Θ- Γουλιμή Γ. (επιμ) Ελευθέριος
Βενιζέλος. Οικονομία- Κοινωνία- Πολιτική στην Εποχή του. Αθήνα 1989, σ. 439-475.
31
Τσιτσελίκης Κ. (επιμ) Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Αθήνα: Κριτική 2006.
31
Εξαιρέθηκαν μόνο οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που χαρακτηρίστηκαν μη ανταλλάξιμοι που με βάση τα
στοιχεία που προσκόμισε στη διάσκεψη ο πρόεδρος της λόρδος Κόρζον ήταν 390.000, όλοι εγκατεστημένοι εκεί πριν
την 30/10/1918, οι Έλληνες της Ίμβρου και της Τενέδου (12.000) και οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Πετρόπουλος
Γ. οπ. π. σ.443
32
Το Ταμείο Περιθάλψεως των Προσφύγων διαλύθηκε τον Μάιο του 1925, έχοντας συμβάλλει αποφασιστικά στη
στέγαση χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα.
33
Λιάκος Α. (επιμ) Το 1922 και οι πρόσφυγες : Μια νέα ματιά. Αθήνα : Νεφέλη, 2011. Μουρατίδης, Σ. Πρόσφυγες
της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα: 1922-1932. Αθήνα: Θεμέλιο, 2005.
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Πρώτος πρόεδρος της ΕΑΠ διετέλεσε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Οθωμανικό κράτος Henry
Morgenthau. Ο Morgenthau αναφέρει ότι το κύμα των προσφύγων είναι αντίστοιχο με την έλευση
26.000.000 εξαθλιωμένων προσφύγων σε αμερικανικά λιμάνια εκλιπαρώντας για βοήθεια34.
Η δημιουργία της Ε.Α.Π., καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης ενσωματωμένο σε δύο έγγραφα,
το ένα με τον τίτλο «Πρωτόκολλο» και το άλλο «Οργανικό Καταστατικό», εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο ΚτΕ και υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον διεθνή οργανισμό ( Γενεύη
29/9/1923). Στο καταστατικό της ΕΑΠ., οριζόταν ότι ιδρυόταν ως ελληνικό νομικό πρόσωπο με ειδικό
προνόμιο μη εξαρτώμενο από οποιαδήποτε εκτελεστική ή διοικητική αρχή και ότι θα έχαιρε πλήρους
αυτονομίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Τα εδάφη στα οποία θα εκτελούνταν τα διάφορα έργα είτε με κρατικά χρήματα είτε από έσοδα της ΕΑΠ- θα εκχωρούνταν από την ελληνική κυβέρνηση. Στο
καταστατικό αναφερόταν επίσης ότι αποστολή της ΕΑΠ θα ήταν η κατάρτιση και εφαρμογή ενός
μακροπρόθεσμου προγράμματος «για την προσφορά παραγωγικής εργασίας στους πρόσφυγες», ενώ τα
εισοδήματα από τα κεφάλαια της ΕΑΠ απαγορευόταν να δαπανηθούν «δια την ανακούφισιν δυστυχίας ή
δι' άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς, μη συνδυαζομένους με την εις παραγωγικά έργα αποκατάστασιν των

Τζεδόπουλος Γ. (επιμ.) Πέρα από την Καταστροφή: Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Αθήνα:
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2003. Συλλογικό έργο. Η ιστορία της Μικράς Ασίας: Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα,
εγκατάσταση και ενσωμάτωση. Αθήνα : Ελευθεροτυπία, 2011. Παπαδοπούλου, Α. Ο Πειραιάς και οι Μικρασιάτες
πρόσφυγες 1840-1922 μέσα από τα ιστορικά αρχεία του Δήμου Πειραιώς. Αθήνα: Λεξίτυπον, 2011. Κολιόπουλος ΙΜιχαηλίδης Ι. (επιμ.) Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποΐα. Αθήνα: Μίλητος, 2009.
Λαγουδάκη, Ε. Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του μεσοπολέμου. Ηράκλειο: Δοκιμάκης, 2009. Παρασκευάς, Π. Οι
πρόσφυγες του ανατολικού Ρεθύμνου: Προσφυγική Ομάς Μαρουλά: Μια καταγραφή του 1923. Ρέθυμνο: Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, 2008.
Ναυπλιώτης, Α. Μικρασιάτες Έλληνες πρόσφυγες στη Νάξο. Αθήνα: Ιωλκός, 2008. Δεληγιάννης, Γ. Η ανταλλαγή
των πληθυσμών και η των Ελλήνων προσφύγων της Καππαδοκίας στη Μακεδονία. Αθήνα: Ίδμων, 2011. Ιωαννίδου Ε.
(επιμ.) Η μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης: Η εγκατάσταση των προσφύγων στην πόλη (1920 - 1940). Θεσσαλονίκη
Επίκεντρο, 2010. Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη : Πρακτικά ημερίδας Χανιά: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", 2008. Αδριώτης Ν. (επιμ.) Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του '22
Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2006. Λαμψίδης, Γ. Οι πρόσφυγες του 1922: Η προσφορά τους στην
ανάπτυξη της χώρας Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη 1992.
34
Ο Henry Morgenthau, πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, περιγράφει την άφιξή τους
στη Θες/νίκη: «Είδα στο λιμάνι ένα πλοίο με πρόσφυγες που αγκυροβολούσε. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τέτοιο
τραγικό θέαμα. Εφτά χιλιάδες άνθρωποι ήταν στοιβαγμένοι σε ένα πλοίο που κανονικά είχε χωρητικότητα δύο χιλιάδων.
'Ηταν στη θάλασσα τέσσερις ήμερες. Δεν υπήρχε χώρος να ξαπλώσουν. Δεν είχαν τρόφιμα. Δεν υπήρχαν τουαλέτες. Επί
τέσσερις μέρες και νύχτες στέκονταν στο κατάστρωμα, κάτω από τη φθινοπωρινή βροχή, μέσα στο κρύο της νύχτας και
κάτω από τον ήλιο του μεσημεριού. Έφτασαν στο λιμάνι κουρελιασμένοι, πεινασμένοι, άρρωστοι, ψειριασμένοι αποπνέοντας
ανθρώπινη μιζέρια και απελπισία...». Morgenthau, Η . I was sent to Athens. Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran
& Co 1929. Βλ. επίσης τα βιβλία του ίδιου συγγραφέα The murder of a nation. New York: Armenian General
Benevolent Union of America 1974. Ambassador's Morgenthau story. Garden City, N.Y.: Page & Company
1918 . An international drama. London: Jarrolds Ltd. 1930. Επίσης, ο αμερικανός διπλωμάτης Geroge Horton
είναι πηγή πολλών τεκμηρίων για το ζήτημα. Βλ. τα βιβλία του The Blight of Asia: An Account of the Systematic
Extermination of Christian Populations. Indianapolis: The Bobs-Merrill Co 1926. Report on Turkey: USA
Consular Documents. [Originally published in 1926 as The Blight of Asia.] Athens: The Journalists' Union of the
Athens Daily Newspapers 1985.
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συντρεχομένων προσώπων. Πάσα συνδρομή διδομένη υπ' αυτής θα δίδεται υπό όρους προβλέποντας τελικήν
απόδοσιν»35.
Στην τετραμελή διοίκηση της Ε. Α. Π., συμμετείχαν ως μέλη, Έλληνες και ξένοι εκπρόσωποι, από
την ελληνική κυβέρνηση και την ΚτΕ. Tο ελληνικό δημόσιο παραχώρησε στην E.A.Π. εκτάσεις
5.000.000 στρεμμάτων, αξίας 13.000.000 λιρών Αγγλίας για την υλοποίηση του έργου της
αποκατάστασης, προχώρησε στην παροχή και άλλων πόρων ( ζώα, εργαλεία κλπ.), σε μια προσπάθεια
αναζωογόνησης της αγροτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με τη διαχείριση ενός διεθνούς δανείου ύψους
12.300.000 λιρών Aγγλίας, το οποίο συνάφθηκε ύστερα από χρονοβόρες διαπραγματεύσεις και με
δυσμενείς για την Eλλάδα όρους. Όταν η Ελληνική κυβέρνηση ζήτησε το πρώτο δάνειο για την κάλυψη
των αναγκών των προσφύγων, ως πρώτος όρος τέθηκε η δημιουργία της επιτροπής που θα διαχειριζόταν
το δάνειο36, ενώ ο δεύτερος όρος ήταν ότι απαραίτητα και αποκλειστικά, πρόεδρος της επιτροπής έπρεπε
να είναι πολίτης των Η.Π.Α. Ο τόκος του πρώτου δανείου αφορούσε ποσό 12 εκατομμύρια στερλίνες με
τόκο 7% και από την Ε.Α.Π., έγινε γνωστό ότι «έδει τα εις την διάθεσίν της κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπον, ώστε να αποδοθούν άμεσα αποτελέσματα εις το εγγύς μέλλον»37.
Το 1927 συνάφθηκε το δεύτερο δάνειο για την προσφυγική αποκατάσταση38 ύψους 7.500.000
Λιρών Αγγλίας με καθαρό ποσοστό 86, πραγματικό επιτόκιο 7, 05% και καθαρή απόδοση 6.500.000
αγγλικές λίρες, ενώ τον ίδιο χρόνο συνάφθηκε δάνειο με τις Η. Π. Α., ύψους 6.000.000 λιρών Αγγλίας
από τις οποίες όμως μόνο οι 500.000 καταβλήθηκαν απευθείας στην Ε. Α. Π. Παράλληλα το ελληνικό
κράτος, μεταξύ των ετών 1923-1928, εξέδωσε έξι δάνεια υπέρ των προσφύγων ύψους 10.500.000
αγγλικών λιρών, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Από αυτά τα δάνεια καλύφθηκε το πρόγραμμα
στέγασης των προσφύγων καθώς και μία σειρά άλλων δανείων /δαπανών που χορηγήθηκαν στους
πρόσφυγες απευθείας.
Έως το τέλος του 1928 δημιουργήθηκαν από την ΕΑΠ περίπου δύο χιλιάδες αγροτικοί οικισμοί, τα
¾ των οποίων προσαρτήθηκαν σε υφιστάμενα χωριά. Σε αυτούς εγκαταστάθηκαν περίπου εκατόν
πενήντα χιλιάδες (150.000) οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η ΕΑΠ από τις αρχές ήδη του 1924 δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα
της αστικής αποκατάστασης, κατασκευάζοντας 27.610 κατοικίες σε 118 συνοικισμούς όλης της χώρας.
Παρ’ ότι η ΕΑΠ επεδίωκε την πλήρη αποκατάσταση των αστών προσφύγων, οι προσπάθειες της
περιορίστηκαν στον τομέα της στέγασης, κυρίως λόγω έλλειψης πόρων.
Το ζήτημα της αποκατάστασης στο οποίο συνέβαλλαν και άλλες ελληνικές και διεθνείς υπηρεσίες39
και φιλανθρωπικές οργανώσεις του εξωτερικού όπως ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, η American
35

Δρίτσα Δ., «Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση», στο Βερέμης Θ.- Γουλιμή Γ. οπ. π. σ.29-70.
Η επιτροπή συγκροτήθηκε από εκπροσώπους των χρηματιστικών οίκων που έδωσαν το δάνειο, από εκπροσώπους
του αγγλικής τράπεζας Hambros Bank, του αμερικανικού πιστωτικού ιδρύματος Speyer και της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας.
37
Ψυρούκης Ν., Ο φασισμός και η 4η Αυγούστου, Αθήνα 1977, σ.33.
38
Τούντα - Φεργάδη, Α. Η δανειακή ελληνική εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση του δεύτερου προσφυγικού δανείου
1926. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2009.
39
Αναφέρονται οι εξής: Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λωζάνης
(30 Ιαν. 1923). Έδρα της η Κωνσταντινούπολη. Έργο της η εκτίμηση των περιουσιών που εγκατέλειψαν οι
ανταλλάξιμοι και των δύο πλευρών. Την αποτελούν 4 Τούρκοι, 4 Έλληνες και 3 ουδέτεροι. Γενική Διεύθυνση
Ανταλλαγής Πληθυσμών: Συστάθηκε το 1924 σε βοήθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή.
Υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών: Κατά τόπους Αρχές για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσμών, στην οποία υπάγονταν.
36
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Near East Relief, η YMCA, η Union de Secours aux Enfants, η Αmerican Bible Society, η Save the
Children Fund, η All British Appeal, όπως και άνθρωποι σαν τον ύπατο αρμοστή της Κ.τ.Ε., Φ.
Νάνσεν40, συνδέεται και με την προσφυγική περιουσία41.
Σύμφωνα με υπολογισμούς των ελληνικών υπηρεσιών, η περιουσία που άφησαν οι μουσουλμάνοι
φεύγοντας ανέρχονταν σε 12,5 δισεκατομμύρια δραχμές ή σε 37 εκατ. χρυσές λίρες Τουρκίας, ενώ η
περιουσία των Ελλήνων προσφύγων που εγκατέλειψαν την Τουρκία υπολογίσθηκε σε 100 δισεκατομμύρια
σταθεροποιημένες δραχμές του 1934 ή 300 εκατομμύρια χρυσές λίρες Τουρκίας. Σύμφωνα με το άρθρο 14
της Σύμβασης περί ανταλλαγής οριζόταν ότι «oύτος (ο δικαιούχος) δικαιούται κατ‘ αρχήν να λάβη εν τη
χώρα, ένθα μεταναστεύει και δια τα ποσά άτινα τω οφείλονται περιουσίαν ίσης αξίας και της αυτής φύσεως
οία η παρ’ αυτού εγκαταλειφθείσα»42. Ωστόσο για το ζήτημα της αποζημίωσης της Ελλήνων δεν υπήρξε η
πιστή εφαρμογή της Σύμβασης με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά προβλήματα, τα οποία παραμένουν
άλυτα μέχρι σήμερα. Είναι το μεγάλο ζήτημα των προσφυγικών περιουσιών, όπου επικεντρώθηκε για
πολλά χρόνια η δράση των προσφυγικών συλλόγων και ομοσπονδιών, καθώς και οι συζητήσεις στην πρώτη
γενιά προσφύγων, αφού ένα μέρος της δραστηριότητάς τους σχετιζόταν με την απόδοση των περιουσιών
τους.43.
Λίγα χρόνια μετά την καταστροφή και με ανοιχτό αίτημα για επιστροφή, η σύναψη του ελληνοτουρκικού συμφώνου το 193044 αποτέλεσε μία σημαντική εξέλιξη για την πορεία των προσφύγων.
Δέχονταν τις δηλώσεις των προσφύγων για την προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών τους.
Ειδικές Επιτροπές Προσφύγων: Τα μέλη τους συμπατριώτες των ενδιαφερομένων, εξέταζαν τις αιτήσεις των
δικαιούχων προσφύγων. Ανώτατο Συμβούλιο: Αναθεωρούσε την εκτίμηση των Ειδικών Επιτροπών, εάν υπήρχε
ανάγκη. Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης : Έργο τους η οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν
στην Τουρκία. Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης : Έργο τους η εκτίμηση περιουσιών στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες προέκυπταν διαφωνίες. Εθνική Τράπεζα : Ανέλαβε να προκαταβάλει ένα μέρος της αποζημίωσης που θα
λάβαιναν οι ανταλλάξιμοι, σε όσους από αυτούς δεν είχαν μέχρι τότε αποκατασταθεί. Τεράστια συμβολή στην
περίθαλψη των προσφύγων, έχουν και οι ελληνικές κοινότητες μεταναστών των ΗΠΑ ,της Αυστραλίας ,οι παροικίες
της Αιγύπτου καθώς και η Εκκλησία και οι φορείς της Κύπρου , όπου βρήκαν καταφύγιο χιλιάδες πρόσφυγες ,που δεν
κατευθύνθηκαν προς το Ελλαδικό κράτος.
40
Ψωμιάδης Χ. Ο Φερίντγιοφ Νάνσεν και το ελληνικό προσφυγικό ζήτημα 1922-1924. Αθήνα 2011.
41
Για την διαχείριση της ανταλλάξιμης περιουσίας διατυπώθηκαν πολλές αμφιβολίες. Στη συνεδρίαση της Βουλής 25
Ιουνίου 1930 ο Βενιζέλος είπε: «Υπάρχουν παράπονα ότι η διαχείρισις της ανταλλαξίμου περιουσίας δεν έγινε καλώς και
δεν έχω ουδεμία δυσκολία να δεχτώ ως βάσιμα, εν πολλοίς, τα παράπονα ταύτα…». Εφημερίς Συνεδριάσεων της Βουλής
των Ελλήνων (ΕΣΒ). Επίσης για τις ανταλλάξιμες περιουσίες δημιουργήθηκαν και σοβαρά επεισόδια μεταξύ γηγενών
και προσφύγων και μάλιστα αιματηρά, τα οποία αποτέλεσαν και θέμα της Βουλής των Ελλήνων.
42
Ladas S., The exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey, New York 1932.
43
Γουδελής Σ., Σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων στην ελληνική Θράκη, Κομοτηνή 1992, σ.20.
44
Στις 30/10/1930 υπογράφτηκαν στην Άγκυρα , από τους Βενιζέλο και Μουσταφά Κεμάλ: α) σύμφωνο φιλίας,
ουδετερότητας και διαιτησίας που περιείχε σχετική διάταξη που εμπόδιζε τα δύο κράτη να αναλάβουν οποιαδήποτε
πολιτική, οικονομική συνεννόηση που θα έθιγε τα συμφέροντα των δύο χωρών με διάρκεια 5 χρόνια ανανεώσιμα, β)
πρωτόκολλο σχετικά με τους ναυτικούς εξοπλισμούς που προσδιόριζε ότι κανένα από τα μέρη δε θα προχωρούσε σε
ναυτικές παραγγελίες χωρίς να ειδοποιήσει το άλλο μέρος 6 μήνες νωρίτερα, ώστε να προλαμβάνονται οποιαδήποτε
σημεία τριβής και ανταγωνισμών ανάμεσα στα δύο κράτη. Η κυβέρνηση του Βενιζέλου πίστευε αυτό το διάστημα ότι
η Τουρκία δεν είχε λόγους να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας ούτε για να επεκτείνει το εθνικό της έδαφος, ούτε για να
προσαρτήσει ξένους πληθυσμούς ούτε για να αποκτήσει ορισμένα νησιά γιατί αν το ήθελε θα το είχε κάνει με τη
συνθήκη της Λωζάννης. γ) εμπορική σύμβαση σε μια προσπάθεια της Ελληνικής κυβέρνησης να εξισορροπήσει το
ισοζύγιο των εξαγωγών /εισαγωγών της Ελλάδας με την Τουρκία, που ήταν 1 προς 50.
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Τόσο για την οριστική διακοπή των προσδοκιών που καλλιεργούνταν για την επιστροφή, όσο και
την απώλεια των περιουσιών45, αφού οι πρόσφυγες δεν αποζημιώθηκαν στο ακέραιο για αυτές.
Πρόσφυγες, οι οποίοι παρότι απώλεσαν τη μεγαλύτερη αν όχι όλη την αξία από τις περιουσίες τους,
εντούτοις κατόρθωσαν και ορθοπόδησαν στον αγροτικό και αστικό χώρο, μεταφέροντας δραστηριότητες
με ιδιαίτερη οικονομική και πολιτισμική σημασία (καπνός, ταπητουργία, υφαντουργία, κ.ά)
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος46, ο οποίος επέλεξε την πολιτική της εξομάλυνσης των σχέσεων με την
Τουρκία το 1930, θα αναφέρει σχετικά τα εξής: «Η επιτευχθείσα λύσις ήτο η μόνη ανταποκρινομένη εις
τα γενικά συμφέροντα της χώρας χωρίς να επιβάλη ιδιαιτέρας ουσιαστικάς θυσίας ουδέ εις αυτούς τους
ενδιαφερομένους πληθυσμούς ,αφού είχεν ήδη καταστή φανερόν ότι η ατομική εκτίμησης των περιουσιών
,την οποίαν προέβλεπεν η σύμβασις της ανταλλαγής ,δεν ήτο πρακτικώς κατορθωτή....»47.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα προχωρήσει ακόμη ένα βήμα προτείνοντας έναν από τους βασικούς
υπεύθυνους για τη γενοκτονία των Ελλήνων, το Μουσταφά Κεμάλ για το Νόμπελ Ειρήνης. Το πλήρες
κείμενο της επιστολής του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της επιτροπής για το Βραβείο
Νόμπελ, έχει ως εξής: «Κύριε Πρόεδρε,
Επτά αιώνες τώρα, η Εγγύς Ανατολή κι ένα μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης γινότανε το θέατρα
αιματηρών πολέμων. Κυριότερη αιτία ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία και η απολυταρχία των
Σουλτάνων. Η υποτέλεια των χριστιανικών λαών που είχε σαν αποτέλεσμα τους θρησκευτικούς πολέμους
του Σταυρού ενάντια στην Ημισέληνο και οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις όλων αυτών των λαών που
επιζητούσαν να αποτινάξουν τον ζυγό, δημιουργού σαν μια κατάσταση που θα παρέμενε συνεχής πηγή
κινδύνων όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία διατηρούσε τη σφραγίδα που της είχαν δώσει οι Σουλτάνοι.
Η εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1922, τότε που η εθνική κίνηση του Μουσταφά
Κεμάλ Πασά νίκησε κάθε αντίπαλό της, έβαλε οριστικά τέλος σ’ αυτήν την κατάσταση της αστάθειας και
του φανατισμού. Πράγματι, σπάνια, μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκε μια τόσο
ριζική αλλαγή στη ζωή ενός έθνους. Ένα εθνικό και σύγχρονο κράτος, γεμάτο αλκή και ζωή, αντικατέστησε
μια φθίνουσα αυτοκρατορία, που ζούσε κάτω από ένα θεοκρατικό καθεστώς όπου συγχεόταν η έννοια του
δικαίου και η έννοια της θρησκείας.
Κάτω από την ώθηση του μεγάλου μεταρρυθμιστή Μουσταφά Κεμάλ Πασά, το απολυταρχικό
καθεστώς των Σουλτάνων καταλύθηκε και το κράτος έγινε καθαρά λαϊκό. Ολόκληρο το έθνος, φιλόδοξο,
και με το δίκιο του, που ανήκε στην εμπροσθοφυλακή των πολιτισμένων λαών, ορμούσε προς την πρόοδο.
Όμως η Κίνηση για την εδραίωση της ειρήνης συμβάδιζε με όλες τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που έδωσαν
στο καινούριο, πέρα για πέρα εθνικό κράτος της Τουρκίας, τη σύγχρονη όψη του. Πράγματι, η Τουρκία,
δε δίστασε να δεχτεί έντιμα τη στέρηση των επαρχιών της που κατοικούσαν άλλες εθνότητες και, ειλικρινά
Επίσης, ο Βενιζέλος αποφάσισε να παραιτηθεί από την εφαρμογή του άρθρου 14 της «Σύμβασης περί ανταλλαγής»
που υποχρέωνε την Τουρκία να πληρώσει στους Έλληνες την αξία της προσφυγικής τους περιουσίας. Aναστασιάδου
Ι, Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας του 1930, Αθήνα 1982, σ.12.
45
Η Ελλάδα παρά το 1.200.000 προσφύγων της, έναντι των 400.000 μουσουλμάνων υποχρεώθηκε να καταβάλει
450.000 λίρες Αγλίας για τις καταπατημένες περιουσίες και των δύο χωρών, επιδεικνύοντας πνεύμα
διαλλακτικότητας προκειμένου να υλοποιηθεί η ελληνοτουρκική συνεργασία.
46
Για την άποψη του Βενιζέλου βλ. σχετικά Βενιζέλος, Ε. Ποιοι οι υπεύθυνοι διά την μικρασιατικήν καταστροφήν.
Τα απώτερα αίτια των σημερινών οικονομικών μας δυσχερειών Τρεις ιστορικαί αγορεύσεις του πρωθυπουργού κ. Ε.
Κ. Βενιζέλου. Αθήνα : Πελεκάνος, 2010
47
Αναστασιάδου Ι., ό. π. σελ .87.
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ικανό ποιημένη από τα εθνικά και πολιτικά της σύνορα, έτσι όπως τα όριζαν οι συνθήκες, έγινε ένας
πραγματικός στυλοβάτης της ειρήνης στην Εγγύς Ανατολή, Εμείς οι Έλληνες, που αιματηροί πόλεμοι μας
κράτησαν αιώνες ολόκληρους σε κατάσταση συνεχούς ανταγωνισμού με την Τουρκία, εμείς είχαμε πρώτοι την
ευκαιρία να νιώσουμε τα αποτελέσματα της βαθιάς αλλαγής που έγινε στη χώρα αυτή, διάδοχο της παλιάς
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Της τείναμε το χέρι και με ειλικρίνεια το δέχτηκε. Γιατί, από την επομένη
κιόλας της Μικρασιατικής καταστροφής διαγνώσαμε τη δυνατότητα μιας συνεννόησης με την αναγεννημένη
Τουρκία που αναδύθηκε από τον πόλεμο ως κράτος εθνικό. Από αυτή την προσέγγιση που θα μπορούσε να
χρησιμεύσει σαν παράδειγμα για τις δυνατότητες συνεννόησης ακόμα και ανάμεσα σε λαούς που τους χώρισαν
οι πιο μεγάλες διαφορές —φτάνει αυτοί οι λαοί να ποτιστούν από τον ειλικρινή πόθο της ειρήνης— από Την
προσέγγιση αυτή μόνον οφέλη προέκυψαν τόσα για τις δύο χώρες όσο και για τη διατήρηση της ειρήνης στην
Εγγύς Ανατολή. Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασάς, Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, είναι ο άνθρωπος που
συνέβαλε τόσο πολύτιμα στην ειρήνη. Ως αρχηγός της Ελληνικής Κυβέρνησης το 1930, τώρα που η
υπογραφή της Ελληνοτουρκικής Συνθήκης εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πορεία της Εγγύς Ανατολής προς
την ειρήνη, έχω την τιμή να προτείνω την υποψηφιότητα του Μουσταφά Κεμάλ για τη μοναδική τιμή του
Βραβείου Νόμπελ για την ειρήνη». 48
Έτσι εάν με τη Συνθήκη της Λωζάννης οι ελληνικοί πληθυσμοί θυσιάστηκαν για να εξασφαλιστεί η
ενότητα στη σύγχρονη Ελλάδα, με το σύμφωνο του 1930, θυσιάστηκε ο μόχθος και κόπος των
προσφύγων και πάλι για να εξασφαλιστούν τα σύνορα της Ελλάδας49.
Η συμφωνία Βενιζέλου –Μουσταφά Κεμάλ- Ινονού βρήκε αντίθετους την αντιπολίτευση αφού
«μύδροι αντιπολιτευομένων που δημοκοπούντες επάνω εις την ευεξήγητον αντίδρασιν των θιγομένων εις
ζωτικά των συμφέροντα προσφύγων και Eλλήνων υπηκόων της Κωνσταντινουπόλεως και της Μικράς Ασίας
εκραύγαζον περί προδοσίας και απεμπολήσεως των τρισαγίων του γένους εις τας παμφάγους ορέξεις των
Τούρκων»…,50 Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Καφαντάρης δήλωνε ότι «είναι
αληθής η συμφορά η
«
σύμβασις» ,ο Βενιζελισμός είναι εχθρός παντός πρόσφυγος». Τέσσερις βουλευτές του βενιζελικού κόμματος,
προσφυγικής καταγωγής, οι οποίοι κατήγγειλαν την κατάφωρη αδικία που είχε διαπραχθεί σε βάρος των
προσφύγων παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα, αναφέροντας ότι «...ο Βενιζέλος μεταβαίνων εις
Άγκυρα θα περάση από τους τάφους των γυναικών μας και των παιδιών μας.Εξ’ άλλου μας είχε δώσει τον
λόγον του ότι ουδέποτε θα εδέχετο τον συμψηφισμόν»51. Οι προσφυγικής καταγωγής βουλευτές της
Ένωσης Φιλελευθέρων θα υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας εναντίον της θυσίας που θα υποστούν οι
συμπατριώτες τους, θα δουν αυτές τις συμφωνίες αυτές ως επισφράγιση της εθνικής συμφοράς. Οι
Α.Μπακάλμπασης, Ι.Αποστόλου, Δ.Ευθυμιάδης και Γ.Τηλλικίδης σε υπόμνημά τους θα υποστηρίξουν ότι
η σύμβαση ανταλλαγής της Λωζάννης δεν θα μπορούσε να μεταβληθεί από τα δύο μόνο κράτη και μάλιστα
σε βάρος των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, δηλαδή των προσφύγων και ότι η παραίτηση από τη
διαφορά των λογαριασμών «δεν συνεπάγεται ουδεμίαν ελάττωσιν ή μείωσιν της τε νομικής και ηθικής
υποχρεώσεως του Κράτους προς τους δικαιούχους πρόσφυγας»52.
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Βώρος Φ. Θέματα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από τις πηγές., Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων
1996. σ.234.
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Αναστασιάδου Ι. οπ. π. σ.93.
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Κύρου A. , Ελληνική εξωτερική πολιτική, Αθήναι 1955, σ. 82.
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Αναστασιάδου Ι. ο.π σελ.104
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Χουρσόγλου Σ, ΕΣΒ 17/6/1930 σ.1151 .
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Ο διακεκριμένος πρόσφυγας πολιτικός Λ. Ιασονίδης θα συμφωνήσει με αυτήν την άποψη και θα
θυμίσει στους συναδέλφους τους πως έχει γνωματεύσει «ότι η εις το άρτιον υποχρέωσις της Ελλάδας
(σχετικά με τους πρόσφυγες ) υφίσταται»53. Ο Χ. Τσιγδέμογλου θα καταγγείλει το Βενιζέλο, μέσα
στη βουλή και σε ανοιχτή επιστολή ότι απεμπόλησε εθνικά συμφέροντα και θα απειλήσει με
αντίσταση τονίζοντας ότι «οι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν τας απόψεις των ή με
προσφυγή στην Κοινωνία των Εθνών»54.
Οι αντιδράσεις κατά του συμφώνου, ήταν πολλές και έντονες, δημιουργήθηκε κίνηση για
δημιουργία ξεχωριστής προσφυγικής ομάδας, μέσα στη Βουλή που δεν καρποφόρησε. Έτσι
συνεχίστηκε μια κατάσταση ,όπου οι πρόσφυγες και τα προσφυγικά προβλήματα γινόταν
αντικείμενο κομματικής δημαγωγίας, τα κόμματα να «αναγκάζονται» να έχουν υποψήφιους
πρόσφυγες και η αναφορά στα προσφυγικά ζητήματα να γίνεται σε προεκλογικούς λόγους55.
Ωστόσο, αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι μαζί με την πρόσκαιρη διευθέτηση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων εις βάρος των προσφύγων, μία εξίσου σημαντική επίπτωση της συμφωνίας
Βενιζέλου- Κεμάλ- Ινονού, ήταν η εκδίωξη της μνήμης από το προσκήνιο. Ο Δ. Αιγίδης αναφέρει
σχετικά ότι «…είθε το νέκταρ του φιλειρηνισμού με το οποίον ενεποτίσθησαν οι θάψαντες την τόσον
χλευασθείσαν κατά τα τελευταίαν έτη «Εθνικήν Ιδέαν» να μη αποδειχθή τελικώς επικίνδυνον
ναρκωτικόν, εις το οποίον παρεδόθη ολόκληρος ένας λαός απολέσας μαζί με τα υλικάς και τα ψυχικάς του
δυνάμεις»56.
Ο Δ. Ψαθάς, στο ομολογουμένως σημαντικότατο βιβλίο του («Γη του Πόντου») όχι μόνο για
το περιεχόμενό του αλλά και για τη χρονική περίοδο που εκδόθηκε όταν το ζήτημα των Ελλήνων της
Ανατολής ήταν στο περιθώριο, τονίζει σχετικώς με το ζήτημα αυτό, στον πρόλογό του: «….ούτε
επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε καμία σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς, καθιερώθηκε
να γίνεται απ΄ τον καιρό που χαράχτηκε η λεγόμενη ελληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη τακτική της
αποσιώπησης των γεγονότων της Ιστορίας ήταν ίσως κι΄ ένας απ΄ τους λόγους που τόσο άσκημα
πορεύτηκε η «φιλία» με τους Τούρκους. Να ρίξουμε τον πέπλο της λήθης στο παρελθόν αλλά να
ξέρουμε, όχι να κρύβουμε….»57.
Ο Μ. Χαραλαμπίδης αναφέρει ότι «το σύμφωνο φιλίας απέδειξε αργότερα ότι δεν ήταν λάθος
μόνο στον αποσβεστικό συμψηφισμό των ανοικτών λογαριασμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, το πρόβλημα δηλαδή των εκατέρωθεν περιουσιών ,αλλά και στη διατυπωθείσα τότε
αντίληψη και ευχή , ότι η ιστορική λήθη και η παραγραφή των αδικημάτων μπορούσε να αποτελέσει
θεμέλιο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και ειρηνικής συμβίωσης. Εάν όμως προϋπόθεση της
υπογραφής του συμφώνου ήταν η παραίτηση από τις προσφυγικές περιουσίες , ένα άλλο στήριγμα του
συμφώνου ήταν η παραίτησή τους και από την ιστορική μνήμη και ταυτότητα….. Η σιωπή, η λήθη, η
οποία όπως αναφέρει ο Κ. Φωτιάδης «ποτέ δε βοηθά στην αδελφοποίηση και την προσέγγιση των λαών
και των εθνών»58 και η παραγραφή των αδικημάτων που υπέστησαν ήταν προϋπόθεση για αυτού του

53

Ιασονίδης Λ , ΕΣΒ 24/6/1930 σ.1283 .
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τύπου την ελληνοτουρκική φιλία. «Να ξεχάσουμε» ήταν η παρότρυνση της περιόδου εκείνης, ενώ ο
Βενιζέλος στους πρόσφυγες που διαμαρτυρόταν έλεγε τα εξής:«Εβάσταξεν ο αγών μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας, ας τον ονομάσω «δίκην» , επτά αιώνας. Τώρα εβγήκε μία απόφασις οριστική διά της συνθήκης
της Λωζάννης. Εγώ δεν έχω όρεξιν ούτε έφεσιν να κάμω, ούτε και αναψηλάφησιν και σας συνιστώ ,το ίδιο να
κάμετε και σεις, θα πει ο Βενιζέλος»59.
Έτσι, έμειναν να θυμίζουν τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Θράκη, την Καππαδοκία, μόνο οι
παρουσίες των πολιτιστικών συλλόγων, ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός, η Νέα Ιωνία, οι δημοσιεύσεις βιβλίων60, οι
εκδοτικές πρωτοβουλίες προσφυγικών σωματείων, οι εικαστικές τέχνες61, η μουσική (ρεμπέτικο)62, τα
προσφυγικά κέντρα (Κέντρο Θρακικών Ερευνών63 και άλλες Θρακικές πρωτοβουλίες και εκδόσεις64), το
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών65, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών66, η Ένωση Σμυρναίων67 (και
αργότερα το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού - ΚΕΜΙΠΟ στην Νέα Ιωνία Αττικής68). Ήταν οι
εξαιρέσεις στον κανόνα της απώλειας ταυτότητας και πυξίδας των προσφύγων.
59

Χαραλαμπίδης Μ. Εθνικά Ζητήματα. Αθήνα: Ηρόδοτος 1988 σ. 45.
Μυριβήλης Στ. Η Ζωή εν Τάφω (1924), Δούκας Στ. Η ιστορία ενός αιχμαλώτου (1929), Βενέζης Η. Το νούμερο
31328 (1931).
61
Για παράδειγμα οι πρόσφυγες ζωγράφοι Φώτης Κόντογλου, Γιώργος Σικελιώτης, ο γλύπτης Βάσος Καπάνταης.
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63
Το Θρακικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1927 από πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης, με πρωτεργάτες τον Π.
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64
Βλ. Tα Θρακικά χρονικά του Στέφανου Ιωαννίδη (Ξάνθη), τη Θρακική Επετηρίδα του Μορφωτικού Ομίλου
Κομοτηνής.
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Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών με ιδρυτή τον Οκτάβιο και Μέλπω Μερλιέ αποτέλεσε και αποτελεί
σημαντικό ερευνητικό κέντρο που διέσωσε επίσης ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Το
Κέντρο εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» και έχει
πραγματοποιήσει σημαντικές καταγραφές. Βλ. τις εκδόσεις Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ο τελευταίος
Ελληνισμός της Μικράς Ασίας (κατάλογος). Αθήναι 1974 επίσης Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών
παραλίων της Μικρασίας, τομ. Α΄. Πρόλογος: Τενεκίδης Γ. Εισαγωγή , επιλογή κειμένων, επιμέλεια :
Αποστολόπουλος Φ.Δ., Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980. Ακόμη Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις
επαρχίες της Κεντρικής και Νότιας Μικρασίας, τομ. Β΄. Εισαγωγή – εποπτεία : Κιτρομηλίδης Μ. Π. επιμ. Μουρέλος
Γ, Αθήνα 1982.
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Ο μητροπολίτης Τραπεζούντας και μετέπειτα Ελλάδος Χρύσανθος, και πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής
Ποντιακών Μελετών γράφοντας στο εκδοτικό σημείωμα του «Αρχείου του Πόντου», επεσήμανε ότι δεν έπρεπε να
«απολεσθή ο ιστορικός εθνικός πλούτος, της γλώσσης, και του κοινωνικού και πνευματικού εν γένει βίου των
Ποντίων». Μητροπολίτης Χρύσανθος, Αρχείο του Πόντου (1928), σ.4. Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών εκδίδει
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Η Ένωση εκδίδει το σημαντικότατο επιστημονικό περιοδικό «Μικρασιατικά Χρονικά» καθώς και την εφημερίδα
Μικρασιατική Ηχώ. Εφημερίδες που ανέδειξαν τα προσφυγικά ζητήματα την πρώτη περίοδο υπήρξαν, η
Παμπροσφυγική (1922), η Προσφυγική Φωνή (1925) και ο Προσφυγικός Κόσμος (1927).
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Το ΚΕΜΙΠΟ το οποίο διαθέτει μουσείο και βιβλιοθήκη, έχει πραγματοποιήσει επιστημονικά συμπόσια για τη
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Όπως έγραφε το Αναμνηστικόν Προσφυγικόν Ημερολόγιον το 1925 «…οι πρόσφυγες
ωργανώθησαν εις Συμβούλια, Επιτροπάς, Συνδέσμους, Σωματεία, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις και ενωμένοι
έτσι συνεχίζουν την πάλην της ζωής»69.
Στο κλείσιμο αυτής της περιόδου και με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου πολλοί πρόσφυγες θα
αναγκασθούν σε νέα προσφυγιά, στην Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
Εκεί, κυρίως στη Σοβιετική Ένωση θα συναντήσουν τους συμπατριώτες τους, οι οποίοι είχαν βρει εκεί
καταφύγιο μετά τη διάπραξη του μαζικού εγκλήματος από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς, ενώ
πολλοί από αυτούς είχαν να διηγηθούν νέους διωγμούς και εξορίες κατά την σταλινική περίοδο.
2.2 Η κοινή ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952
Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952 που ξεκίνησε με το δόγμα Τρούμαν
το 1947 δημιούργησε νέα δεδομένα στην Ελλάδα.
Με την ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αρχίζει μία νέα περίοδος στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις όπου πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν τα διμερή θέματα όπως οι
μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης, η Κύπρος και η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης,
της Ίμβρου και Τενέδου.
Η με κάθε τρόπο εδραίωση της «ελληνοτουρκικής φιλίας», ανεξάρτητα του κόστους για την
ελλαδική πλευρά, έπρεπε να αναπτυχθεί και κάθε προσπάθεια προς την αντίθετη κατεύθυνσης που έβαζε
σε κίνδυνο και δοκιμασία, αυτό το δεδομένο έπρεπε να παταχθεί.
Δείγματα προς την ίδια κατεύθυνση και κυρίως προς αυτήν που τονίσαμε παραπάνω, δηλαδή στο
πεδίο της προσφυγικής μνήμης και της ταυτότητας, αποτελεί το δημοσιευμένο το 1942 του Αλεξ.Διομήδη
(«Βυζαντιναί μελέται»), από όπου εξαλείφτηκαν στη δεύτερη έκδοση του 1951, πολλά σημεία διωγμών
και εξισλαμισμών των Ελλήνων, προφανώς για να εξυπηρετηθεί η ελληνοτουρκική φιλία που ζούσε την
περίοδο ακμής. Κρίθηκε ακόμη αναγκαίο να μη δημοσιευθεί επί 25 χρόνια η γραπτή αναφορά στην
επώδυνη ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού στο έργο της Τατιάνας Μιλλιέξ «Η Τρίπολη του
Πόντου», που γράφτηκε το 1952 και είδε το φως της δημοσιότητας για τους παραπάνω λόγους, μόλις
το 1976.
Εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν για κείμενα που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και
λειτούργησαν εκτονωτικά, μέσω νοσταλγικών αναφορών, κοινής συμβίωσης κλπ70 και ορισμένες
κινηματογραφικές ταινίες71,
Με την κοινή ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, το προσφυγικό αποτέλεσε μέρος
του ευρύτερου αποσιωπημένου εθνικού ζητήματος· στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίμβρο,
την Τένεδο, στη Βόρειο Ήπειρο, στον εξωελλαδικό ελληνισμό. Και αυτή η περίοδο αποτελεί μία χρονική
69

Αναμνηστικόν Προσφυγικόν Ημερολόγιον. Αθήνα 1925, σ.113
Για παράδειγμα Βενέζης Η. Αιολική Γη (1943). Σωτηρίου Δ. Ματωμένα Χώματα (1962) Για την
αποκατάσταση των προσφύγων μέσα από έργα της λογοτεχνίας βλ. Πολίτης Κ. Στου Χατζηφράγκου (1962),
Κόντογλου Φ. Το Αιβαλί η πατρίδα μου (1962) Φλώρου Π. Σπορά δίχως θερισμό (1975).
71
Η «Μαγική Πόλη» (1954) του Νίκου Κούνδουρου, «Η Τραγωδία του Αιγαίου» (1961) του Βασίλη Μάρου,
«America, America» (1963), του πρόσφυγα εκ Καισάρειας Ελία Καζάν, και «η Οδύσσεια ενός ξεριζωμένου»
(1969) του Απόστολου Τεγόπουλου, με πρωταγωνιστή τον προσφυγικής καταγωγής ηθοποιό Νίκο Ξανθόπουλο,
ταινία η οποία σύμφωνα με τον κριτική κινηματογράφου Μ. Ακτσόγλου «είναι η μοναδική ελληνική ταινία που
έδωσε με αληθοφάνεια (αλλά και αφέλεια) το δράμα της Μικρασιατικής Καταστροφής». Ακτσόγλου Μ.
«Ημερολόγια του 24ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης». Κινηματογραφικά Τετράδια, 12-13 (1983), σ.32.
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φάση, κατά την οποία σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εθνικές αποδιαρθρώσεις, Κωνσταντινούπολη με το
διωγμό του 1955 και του 1964, Κύπρος, κατάρρευση των κοινοτήτων του εξωελλαδικού ελληνισμού
(Ρουμανία, Αίγυπτος, Βόρειος Ήπειρος), αδιαφορία και ολιγωρία για ένα ζωντανό κομμάτι του
Ελληνισμού, τους πρόσφυγες.
2.3. Η δικτατορία και η μεταπολίτευση
Η δικτατορία η οποία επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1967 συνέχισε την ίδια πολιτική για το
προσφυγικό ζήτημα. Μάλιστα παρά τον «άρτο και το θέαμα» οι πρόσφυγες ήταν απόντες, μάλιστα
πολλοί προσφυγικοί σύλλογοι έκλεισαν. Η χούντα έδινε προτεραιότητα και μεγάλη σημασία στην
«ελληνοτουρκική φιλία», αφού οι δύο χώρες, κρατούσαν σημαντική θέση στο Νατοϊκό στρατηγικό
σύστημα. Οι δύο γειτονικές χώρες θα έπρεπε να έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, εξυπηρετώντας αυτά
τα συμφέροντα.
Ο ηγέτης της δικτατορίας Γ.Παπαδόπουλος σημείωνε ότι «…ανεπτύξαμεν και εβελτιώσαμεν τας
σχέσεις μας με την φίλην Τουρκίαν και ελπίζομεν , ακολουθούντες τον ορθόν δρόμον, αφ’ ενός μεν δια της εις
πρώτον βήμα αναπτύξεως και εξελίξεως των διακοινοτικών συνομιλιών, αφ’ ετέρου δε δια της απολύτου
κατανοήσεως της ανάγκης να εύρουν αι δύο χώραι φιλικήν ειρηνευτικήν λύσιν των διαφορών των…με την
Τουρκίαν είμεθα σύμμαχοι, έχομεν κοινόν συμφέρον, έχομεν κοινήν αποστολήν εις τη συμμαχίαν» .72
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι πρόσφυγες μπορούσαν να χορεύουν και να τραγουδούν, όχι όμως και να
διεκδικούν και κυρίως να μην αναδεικνύουν τις πολλές πτυχές της τραγικής ιστορικής τους πορείας που
έβαζε σε κίνδυνο την ελληνοτουρκική συνεργασία. Οι κοινωνικοπολιτιστικές και άλλες αλλαγές που
σφράγισαν την περίοδο αυτή και κυρίως με την εσωτερική και την εξωτερική μετανάστευση ανάγκασαν
πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τις προσφυγικές κοινότητες στην ελληνική περιφέρεια. Με την
απομάκρυνση από τις εστίες τους και η επαφή με έναν άλλο πολιτισμό, που πολλές φορές είναι ξένος,
εμφανίστηκαν και τα πρώτα συμπτώματα της παρακμής της παραδοσιακής πράξης και λειτουργίας του
πολιτισμού και ο ένας νέος τρόπος αντικατέστησε τον παλιό. Πολλά κομμάτια της προσφυγικής
παράδοσης ξεχάστηκαν ή εγκαταλείφθηκαν και υπήρξαν ελάχιστες σχετικές αναφορές73.
3. Η ανάκτηση της προσφυγικής ταυτότητας.
Η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα το 197474 και η αρχή της δεκαετίας του 1980,
ανοίγει ένα νέο κύκλο στο προσφυγικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται με την ανάδειξη του αιτήματος της
γενοκτονίας75. Αίτημα που ρυθμίζεται νομοθετικά από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994, η οποία όρισε την
19η Μαΐου (Ν. 2193/1994), ως ημέρα μνήμης Ελλήνων του Πόντου και ακολουθεί ο νόμος 2645 (1998)
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Παπαδόπουλος Γ. Το πιστεύω μας, Αθήνα 1970 τόμος Ε’ σελ.113 και σελ. 136.
Την περίοδο αυτή κυκλοφόρησε το δίσκος «Μικρά Ασία» (1972) των Απόστολου Καλδάρα και Πυθαγόρα και ο
«Άγιος Φεβρουάριος» (1972) του Δήμου Μούτση, όπου αναφέρεται το θέμα του ξεριζωμού και της προσφυγιάς.
74
Το 1978 ο Νίκος Κούνδουρος παρουσιάζει την ταινία «1922» βασισμένη στο έργο του Η. Βενέζη «Νούμερο
31328», το 1983 προβάλλεται το «Ρεμπέτικο» του Κ. Φέρρη, ενώ στην τηλεόραση προβάλλονται «ο Χριστός
Ξανασταυρώνεται» (1975), η «Λωξάντρα» (1980), η «Αστροφεγγιά» (1980) και το «Μινόρε της Αυγής»
(1983). Βλ. Κουμούζη Δ. «Συλλογική Μνήμη και προσφυγική ταυτότητα» στο Συλλογικό έργο Η ιστορία της
Μικράς Ασίας. Αθήνα: Ελευθεροτυπία 2011, σ. 158.
75
Για τη Γενοκτονία και την προσφυγική μνήμη μέσα από τα μνημεία βλ. Bruneau M- Παπουλίδης Κ. Η μνήμη του
προσφυγικού Ελληνισμού: Τα ανεγερθέντα μνημεία στην Ελλάδα (1936-2004). Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
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«περί καθιέρωσης της 14ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μ. Ασίας από το τουρκικό κράτος», νόμος ο οποίος έγινε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης.
Παρόλες τις συζητήσεις για την αντίδραση της Τουρκίας και τις δηλώσεις στην Ελλάδα για το
σκόπιμο της ύπαρξης αναφοράς περί γενοκτονίας στον σχετικό νόμο, αυτός έφερε στο προσκήνιο το
ζήτημα του μαζικού εγκλήματος ενάντια στον Ελληνισμό, το οποίο αποτελεί ένα έγκλημα κατά του
Ελληνισμού και κατά της ανθρωπότητας του οποίου η καταδίκη (θα) πρέπει να είναι καθολική.
Μάλιστα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέπειτα, η γενοκτονία αποτελεί εγκληματική μορφή
συμπεριφοράς, η οποία τιμωρείται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, διώκεται και επισύρει την ατομική
ποινική ευθύνη κάθε προσώπου, που την τελεί.
Είναι γεγονός ότι μετά τη βίαιη εκδίωξη του Ελληνισμού της Ανατολής και την έλευση των
υπολειμμάτων αυτού του ιδιαίτερου και πλούσιου κομματιού του ελληνικού έθνους στον ελλαδικό χώρο,
το ζήτημα της γενοκτονίας και γενικότερα του προσφυγικού Ελληνισμού του έμεινε στο περιθώριο. Η
πρώτη περίοδος της προσφυγιάς και οι τεράστιες δυσκολίες που υπήρξαν, μαζί με την πολιτική της
«ελληνοτουρκικής φιλίας» και της λήθης που ακολουθήθηκε δεν επέτρεψαν να αναδειχθεί τόσο ο
πολιτισμός και η ιστορική του διαδρομή.
Η ανάδειξη της Γενοκτονίας από την περίοδο αυτή είναι ένα αίτημα που επαναφέρει τη προσφυγική
ταυτότητα στο προσκήνιο και αποτελεί για πολλούς ανθρώπους την αρχή για την κατανόηση της πορείας
του Ελληνισμού, αφού μαζί με τους ανθρώπους χάθηκε και ένας μεγάλος πολιτισμός.
4.

Η προσφυγική ταυτότητα και οι νέες γενιές
Είναι ιστορική πλέον αλήθεια, έστω και εάν αυτό χρειάστηκε αγώνας και προσπάθεια δεκαετιών για
να γίνει αντιληπτό, ότι ο προσφυγικός Ελληνισμός έμεινε στο περιθώριο της συλλογικής μνήμης. Λόγοι
γεωπολιτικοί, ψυχροπολεμικοί, συμφερόντων ξένων με τον Ελληνισμό επέβαλαν το ψεύδος, τη μη
αλήθεια, την αμνησία.
Η δραστηριοποίηση νέων ανθρώπων, διανοουμένων, πολιτικών ανθρώπων, σε μία περίοδο όπου η
λέξη Μικρά Ασία, Πόντος, Θράκη, Καππαδοκία ήταν «απαγορευμένη», άγνωστη, οι πρόσφυγες ήταν
αναφορά μόνο σε ποδοσφαιρικές ομάδες και προσφυγικές γειτονιές, επανάφερε το χώρο στη πολιτική
αναφορά, στη μνήμη πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα και τον εξωτερικό. Αυτών που τους καταδίκασαν
στην λησμονιά, τους απέκοψαν από την ιστορική τους πατρίδα, τον πολιτισμό τους, τη γη τους, τα
θρησκευτικά τους μνημεία και σύμβολα, τους δικούς τους ανθρώπους. Τότε επανήλθαν οι συλλογικές
αντιπροσωπεύσεις, τα σωματεία και οι ομοσπονδίες των προσφύγων σ΄ όλον τον πλανήτη, η
οργανωμένη φωνή και προσπάθεια. για την επαναφορά της μνήμης. Ο αγώνας για τη επιστροφή της
Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης, της Καππαδοκίας, και των προσφύγων στην ιστορία, στο
προσκήνιο, στην πολιτική, υπήρξε δύσκολος, αφού η λήθη, η αλλοίωση της πραγματικότητας, της
ταυτότητας και η δημογραφική κατάρρευση είχε επικρατήσει.
Σήμερα οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας τα εξής δεδομένα
1.
Η πρώτη γενιά προσφύγων έχει σχεδόν εκλείψει. Ο ζωντανός συνεκτικός κρίκος, οι πρόσφυγες, η
άμεση σχέση με την πατρίδα έχουν χαθεί βιολογικά, συνεπώς δεν υπάρχουν τα υποκείμενα που θα
διηγηθούν και θα εξιστορήσουν τα γεγονότα και τις μνήμες, που μπορούσαν να τα περάσουν με ένα πολύ
ζωντανό τρόπο στις επόμενες γενιές. Ευτυχώς έχουν καταγραφεί αρκετά από τα προσφυγικά Κέντρα
και από άλλους φορείς και οι μνήμες μπορούν να αξιοποιηθούν. Βεβαίως πολλές φορές η ζωντανή αυτή
ύπαρξη που αποδείκνυε σε πολλούς και πολλές ότι οι πατρίδες της Ανατολής δεν ήταν ένα μακρινό και
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άγνωστο ζήτημα, χρησιμοποιήθηκε ως κάθαρση για την αδιαφορία και ολιγωρία. Χρησιμοποιήθηκε ως
μέσο εξαγνισμού για την μακροχρόνια επίθεση στη μνήμη και την ταυτότητα και μέσο προσεταιρισμού της
εκλογικής πελατείας των προσφύγων. Εντούτοις και μέσα σε αυτό το κλίμα αυτές οι υπάρξεις μπόρεσαν να
διασώσουν πολλά, μεταξύ των άλλων και ανεκτίμητης αξίας κειμήλια76, ψηφίδες των παραγωγικών
συστημάτων και τους οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος της σημερινής γνώσης για την ιδιαίτερη μας πατρίδα.
2. Η δεύτερη γενιά, μαζί βεβαίως με την πρώτη, βίωσε το κλίμα εχθρότητας που περιγράψαμε
παραπάνω. Γεννημένοι στον ελλαδικό χώρο, προσπάθησαν να ορθοποδήσουν και να επιζήσουν με την
τραγωδία της βίαιης εκρίζωσης από τις εστίες τους. Η δεύτερη γενιά αντιμετώπισε το κλίμα καταστροφής,
μέσα από τις διηγήσεις των δικών της ανθρώπων και το περιβάλλον εξόντωσης της μνήμης ως πολίτες της
Ελλάδας. Από την άλλη η δεύτερη γενιά απώλεσε τα παραγωγικά συστήματα που αναφέραμε παραπάνω,
παρά τις σημαντικές εξαιρέσεις της υφαντουργίας, της ταπητουργίας, τους τεχνίτες της πέτρας και τα
αγροτικά προϊόντα. Η παραγωγή όμως είναι ταυτισμένη με την κληρονομημένη γνώση, όταν αυτή έμεινε
στάσιμη, τότε αυτή μετατράπηκε σε φολκλόρ, σε μουσειακό είδος.
3. Αρκετά μέλη της δεύτερης γενιάς θα μεταναστεύσουν και εκεί στο εξωτερικό ή στα αστικά κέντρα της
Ελλάδας που ισοπέδωσαν το περιβάλλον και την πολιτισμική παράδοση θα παραδοθούν στη λήθη.
Ελάχιστοι θα διασώσουν τον πολιτισμό τους μέσα από τις συλλογικές αντιπροσωπεύσεις τους, τα σωματεία
και τις ενώσεις, που διακρίθηκαν, περισσότερο για το φολκλορικό παρά το ουσιαστικό μέρος της
προσφυγικής ταυτότητας. Η αποδιάρθρωση της προσφυγικής κοινότητας είναι τεράστια και μόνο
ορισμένα κομμάτια θα διασώζεται σε περιστασιακές κοινωνικές και συλλογικές αναφορές.
4. Η τρίτη γενιά στο μεταίχμιο των μεγάλων αλλαγών σε Ελλάδα και στον κόσμο, έφερε ξανά στο
προσκήνιο ένα λογικό, ένα ανθρώπινο ερώτημα. Μπορεί ο Ελληνισμός της Ανατολής να είναι μόνο χορός
και τραγούδι, φορεσιές, ρομαντικές εξιστορήσεις για τη ζωή στην πατρίδα, εξαιρετική διαβίωση που
κάποιοι κακοί ξένοι δυναμίτισαν; Ή ήταν και χιλιάδες άλλα θέματα που ορισμένοι από αυτούς τα έβρισκαν
στα βιβλία που το ένα μετά το άλλο δημοσιευόταν στην Ελλάδα και στα αρχεία άλλων κρατών;
Τα ερωτήματα πολλά που συνεχιζόταν ενόσω γινόταν αντιληπτό ότι το υποκριτικό ενδιαφέρον της
πολιτείας που περιοριζόταν στην «ενίσχυση» των συλλόγων, στην διαχείριση της εκλογικής πελατείας
προεκλογικά με την επίκληση του συναισθήματος των προσφύγων που θαύμαζαν τον προσφυγικής
καταγωγής βουλευτή, που έμενε όμως άφωνος εντός του Κοινοβουλίου για θέματα που αφορούσαν τους
πρόσφυγες. Επίσης τα ερωτήματα πολλαπλασιαζόταν από την απουσία σε κρατικό και αντίστοιχο θεσμικό
επίπεδο των Κέντρων Μικρασιατικών, Θρακικών, Ποντιακών Ερευνών, των εκδόσεων, των συνεδρίων,
για την Μικρά Ασία, τον Πόντο, της Θράκης, της Καππαδοκίας, της εισαγωγής της προσφυγικής
ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την ίδια περίοδο που σημειωνόταν πλεονασμός σε κέντρα,
έδρες και πρωτοβουλίες ταυτισμένες με πρόσωπα, τα οποία ενισχυόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για την τρίτη γενιά οι αναφορές στο προσφυγικό εγώ, δεν έφταναν. Αυτά και άλλα ερωτηματικά
οδήγησαν σε κινήσεις αυτογνωσίας. Σε κινήσεις οι οποίες πολλές φορές οδήγησαν σε ρήξη με την αντίληψη
ότι οι πρόσφυγες μπορούσαν να αναδεικνύουν την πολιτισμική τους ταυτότητα με το χορό, αλλά δεν
έπρεπε να διεκδικούν.
Η νέα γενιά δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί, παρά τα προβλήματα μία συνεχή ρήξη με το
παρελθόν της αφωνίας. Έχει γίνει διεκδικητική θέλοντας να επιτύχει όσα εγχώριες και ξένες δυνάμεις δεν
της επέτρεψαν από το 1922 και μετά.
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Ειδική έκθεση κειμηλίων προσφύγων. Αθήνα 1982 (κατάλογος έκθεσης) και Μπαλιάν Α. Θησαυροί από τις
ελληνικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Συλλογές Μουσείου Μπενάκη. Αθήνα 1992
(κατάλογος έκθεσης).
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Η ανάδειξη της ολότητας του προσφυγικού πολιτισμού είναι ένα βασικό καθήκον της. Δηλαδή η
ανάκτηση της ιστορικής, πολιτισμικής και παραγωγικής μνήμης ως προϋπόθεση για την αναζωογόνηση
και ολοκλήρωση της ταυτότητας και την τροφοδότηση της δημιουργικότητας 77.
Η πολιτισμική παράδοση της Θράκης, του Πόντου, της Καππαδοκίας, της Μικράς Ασίας, της
Ιωνίας, των Ιώνων- έτσι μας ξέρουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο- δεν είναι μια στατική
εκδήλωση σε ημέρα ορίστηκε για να υπηρετεί συγκεκριμένο στόχο μετατίθεται από το κράτος σε
διαφορετική ημέρα, αλλοιώνοντας την ουσία. Παράλληλα χρησιμοποιούνται όροι, όπως «εορτασμός της
Γενοκτονίας (!)» που καταλήγουν στα όρια της ύβρεως78.
Η προσφυγική πορεία, είναι η διαφύλαξη της ελληνικής κληρονομιάς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σε
όλα τα επίπεδα. Μακραίωνη παρουσία που δημιουργεί δικαιώματα, θρησκευτικά και άλλα μνημεία,
επίθεση στην προπαγάνδα οικειοποίησης σε όλον τον κόσμο της ελληνικής ταυτότητας, που είναι
σκύλευση ζώντων και νεκρών. Ανθρώπων και ανθρώπινων έργων.
Στην Ελλάδα η νέα γενιά οφείλει να αντιπαρέλθει της απαξίωσης της προσφυγικής κληρονομιάς και
καταγωγής που αποπειράθηκε να γίνει την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα σε αυτήν την προσπάθεια
χρησιμοποιήθηκε κάθε μέσο. Από την πολιτική, μέχρι την καθημερινή ζωή και την εκπαίδευση. Εδώ
σημαντική, κατά την άποψή μας θέση, κρατά η ανάδειξη της Γενοκτονίας που θεωρούμε ότι αποτελεί την
αρχή για κάθε νέα προσπάθεια συνειδητοποίησης, για κάθε νέα επαφή με τη νέα γενιά79. Γιατί δεν αρκεί,
77

Χαραλαμπίδης Μ. Ελληνική ποιότητα και ανάπτυξη. Αθήνα: Στράβων 2007, σ.84.
Μετά από τη ψήφιση των σχετικών Νόμων με τα οποία αναγνωρίζεται η 19η Μαΐου και η 14η Σεπτεμβρίου ως
ημέρα μνήμης, το ελληνικό κράτος αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Αρνούμενο να συμβάλλει στο αυτονόητο,
δηλαδή στην αναγνώριση και διεθνοποίηση της γενοκτονίας, όταν δεν απουσιάζει, τότε λειτουργεί εχθρικά. Με την
απόδοση τιμής του πρωθυπουργού (2008) και του υπουργού εξωτερικών (2000) στον Κεμάλ, τον οποίο ο σχετικός
νόμος του ελληνικού κράτους έχει αναγνωρίσει ως τον βασικό υπεύθυνο της Γενοκτονίας (!), έως την προκλητική
απουσία του ζητήματος από τις διμερείς και διεθνείς αναφορές και κινήσεις της Ελλάδος.
Ωστόσο αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η επανάληψη δύο τυπικών –ουσιαστικών αναφορών, οι οποίες δείχνουν τη
σοβαρότητα. Στα δημόσια έγγραφα που υπογράφονται ως εγκύκλιοι, ή οτιδήποτε άλλο που διακινούνται από το
Υπουργείο Εσωτερικών κλπ, κλπ, τις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενότητες καλείται ο ελληνικός λαός να εορτάσει
(!) τη ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας.
Επίσης παρότι έχει ψηφιστεί ως ημέρα μνήμης η 19η Μαΐου και η 14η Σεπτεμβρίου και όλοι γνωρίζουμε πλέον γιατί
έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένες ημερομηνίες, κάθε χρόνο με αυθαίρετο τρόπο με κρατική κίνηση, μετατίθεται η
ημερομηνία σε άλλη. Οι κινήσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν αφού κανείς δεν εορτάζει, πόσο μάλλον οι απόγονοι
των θυμάτων κανείς δεν θέλει να τιμά την 19η Μαΐου και την 14η Σεπτεμβρίου όποτε κρίνει το κράτος και τα
συμφέροντά του.
79
Ήδη από τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν οι πρώτες εκδόσεις για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και
της Θράκης, οι οποίες ανέφεραν τη μαζική βία εναντίον τους. Ενδεικτικά από τη βιβλιογραφία για το ζήτημα η οποία
από τη δεκαετία του 1980 και 1990 συνεχώς ανανεώνεται αναφέρουμε τα βιβλία του καθηγητή Π. Ενεπεκίδη Οι
διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου (1908-1918). Βάσει των ανεκδότων εγγράφων των αρχείων της Αυστροουγγαρίας.
Αθήναι Σύλλογος Ποντίων Αργοναύται- Κομνηνοί 1962. Ο Γολγοθάς των Ελλήνων του Πόντου. Αθήνα: Παμποντιακή Ένωση, 1976. Γενοκτονία στον Εύξεινο Πόντο. Διπλωματικά έγγραφα από τη Βιέννη (1909-1918).
Θεσσαλονίκη: Εύξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης 1996. Επίσης Kαψής Γ. Χαμένες Πατρίδες. Αθήνα: Α. Λιβάνη 1989
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και «1922. H Mαύρη Bίβλος». Aθήνα: Α. Λιβάνη 1992. Ακόμη βλ. Λαμψίδης, Γ. Τοπάλ Οσμάν. Ένα χρονικό μιας
άγνωστης ελληνικής τραγωδίας. (1914-1922). Αθήνα 1969 και Οι πρόσφυγες του 1922.Αθήνα 1982. Επίσης βλ.
Χαραλαμπίδης, Μ. – Φωτιάδης Κ. Πόντιοι δικαίωμα στη μνήμη. Αθήνα: Ηρόδοτος 1988. Φωτιάδης Κ. Η
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου (14 τόμοι). Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος 2002 και ιδίου Η Γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 2004.
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δε φτάνει να είσαι φορέας μίας μεγάλης πολιτισμικής παράδοσης στους τομείς της γαστρονομίας, των
χορευτικών και των μουσικών ικανοτήτων. Χρειάζεται γνώση και ιστορική συνείδηση για να προχωρήσεις,
απαιτείται ανάκτηση της μνήμης και της πολιτισμικής ταυτότητας για την έξοδο από την αμνησία, την
υπανάπτυξη, την πνευματική οκνηρία, το φολκλόρ.
Η οριστική ανάκτηση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας των προσφύγων σήμερα, αποτελεί
ένα μείζον ζήτημα αφού θα σημάνει και την νέα προσπάθεια για την εξέλιξη του προσφυγικού χώρου, ο
οποίος θα έχει μία αξιοπρεπή θέση εθνικά και παγκόσμια. Καμία κίνηση δε θα έχει αποτέλεσμα χωρίς την
ύπαρξη των συνειδητοποιημένων και φορέων μίας προσφυγικής αναγέννησης υποκειμένων, αφού
πρόσφυγας αποκομμένος από τον πολιτισμό του, δεν μπορεί παρά να είναι ξεριζωμένος οριστικά.
Υποκείμενα με ευθύνες έναντι της καταγωγής τους, η οποία για πολλά χρόνια πολεμήθηκε με κάθε τρόπο
με τελικό στόχο την σιωπή και την εξαφάνιση, για να αποτελούν οι πρόσφυγες μόνο ένα λαό μουσείων,
ενδυμασιών, χορών και τραγουδιών. Ο επόμενος κύκλος, αυτός που έχει ήδη ξεκινήσει, αποτελεί και μία νέα
προσπάθεια αναγέννησης της νέας γενιάς των προσφύγων, η οποία έχει δρομολογηθεί και κανένα ξένο ή
εγχώριο εμπόδιο δεν μπορεί να τη σταματήσει.
5. Συμπεράσματα
O Νίκος Καζαντζάκης απεσταλμένος του Υπουργείου Πρόνοιας στον Καύκασο, προκειμένου να
παραλάβει τους εκεί Έλληνες τόνιζε στο έργο του «Αναφορά στο Γκρέκο»: «...Το βαπόρι ήταν γεμάτο
ψυχές που ξεριζώθηκαν από τα χώματα τους και πήγαινα να τις μεταφυτέψω στην Ελλάδα .....Έντεκα μήνες
βάσταξε η θητεία μου ολοένα κατέφταναν ....βαπόρια φορτωμένα ανθρώπους και ζωντανά» ....έβλεπα κιόλας
τους δουλευταράδες αυτούς Έλληνες να ριζώνουν στη Μακεδονία και στη Θράκη και να γεμίζουν σιτάρι,
καπνό και Ελληνόπουλα τα παλιά μας ρημαγμένα ,βαρβαροπατημένα χώματα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένος.... έμπαινε αίμα καινούριο στις φλέβες της Ελλάδας. Γύριζα τη Μακεδονία και τη Θράκη διάλεγα τα
χωράφια και τα χωριά που ‘ χαν αφήσει οι Τούρκοι φεύγοντας έκαναν κατοχή τα καινούρια αφεντικά άρχιζαν
να οργώνουν, να φυτεύουν, να χτίζουν»80.
Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ernest Heminguai) ανταποκριτής στην ανατολική Θράκη γράφει τα εξής:
«Σε μια συνεχή, εξαντλητική πορεία, οι Χριστιανοί της Ανατολικής Θράκης έχουν κατακλύσει τους δρόμους
Ακόμη βλ. τα βιβλία του Χ. Τσιρικινίδη Επιτέλους τους ξεριζώσαμε. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της
Θράκης και της Μ. Ασίας, μέσα από τα γαλλικά αρχεία. Θεσσαλονίκη: Γράμμα 1995. Επιτέλους τους ξεριζώσαμε... Η
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μ. Ασίας, μέσα από τα γαλλικά αρχεία. Θεσσαλονίκη:
Αδελφοί Κυριακίδη 2002. Το κόκκινο ποτάμι… Η τραγωδία του Ελληνισμού της Ανατολής. 1908-1923. 7η Έκδοση.
Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη 2005. Έχω όπλο την αγχόνη... Το ντοκουμέντο της Μεγάλης Καταστροφής υπό το
φως των Ξένων απορρήτων αρχείων 1908-1925. Θεσσαλονίκη: Ερωδιός 2005. Τα βιβλία για τους διωγμούς στη
Θράκη Βακαλόπουλος Κ. Διωγμοί και γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού. Ο πρώτος ξεριζωμός (1908-1917).
Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος 1998. και ιδίου Η Θρακική έξοδος (1918-2003). Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αντώνη
Σταμούλη 2003. Επίσης βλ. τα ξενόγλωσσα Charalambidis M. Aspects of the new Eastern Question .Athens:
Gordios 1998 και ιδίου The Pontian Question in the United Nations. Athens: Pontian Society of Thessaloniki
“Euxinos Lesxi”- International Leauge for the rights and liberation of Peoples 2004. Tsirkinidis H. At last we
uprooted them…The Genocide of Greeks of Pontos, Thrace, and Asia Minor, through the French archives.
Thessaloniki: Kyriakidis Bros 1999. Επίσης για αναφορές σε διωγμούς στη Θράκη βλ. Κοτζαγεώργη Ξ. Παναγιωτοπούλου Ά. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Θράκης. Βιβλιογραφικός οδηγός. Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα
Μελετών Χερσονήσου του Αίμου 1993 .
80
Καζαντζάκης N. Αναφορά στο Γκρέκο. Αθήνα 1969, σ. 516 και σ. 522.
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που οδηγούν στη Μακεδονία…..Μόνο από την Ανατολική Θράκη πρέπει να απομακρυνθούν 250.000
χριστιανοί πρόσφυγες…. Η μεγαλύτερη ομάδα διαβαίνει του ποταμό Έβρο (Μαρίτσα) από την Αδριανούπολη και είναι μήκους 20 μιλίων. Είκοσι μίλια αραμπάδες, που τους σέρνουν αγελάδες και βόδια με
λασπωμένα πόδια, ενώ δίπλα τους βαδίζουν εξαντλημένοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά….Εγκατέλειψαν όλοι
τα σπίτια τους, τα χωριά και τα χωράφια τους και προστέθηκαν στο ποτάμι των προσφύγων μόλις έμαθαν
ότι έρχονται οι Τούρκοι ….Πρόκειται για πορεία προς το άγνωστο σιωπηλών ανθρώπων….»81.
Ο Κ. Γεραγάς, αναπληρωτής γενικός διοικητής Θράκης, περιγράφει ως εξής την τραγική πορεία
ξεριζωμού: «Επί πολλάς ημέρας η αμαξιτή οδός Αρκαδιουπόλεως και πολύ πέραν αυτής μέχρι το Κάραγατς
εκαλύπτετο υπό συνεχούς σειράς αραμπάδων, εκ των οποίων έκαστος κατά κανόνα μετέφερεν ανά μίαν
οικογένειαν μετά των κινητών της. Την τραγικήν σιωπήν ετάρασσεν ο ιδιόρρυθμος ήχος των ριζόντων
τροχών ων οχημάτων…. »82
Ο Αδριανουπολίτης Α. Γερμίδης γράφει χαρακτηριστικά ότι «επί 15 ημέρες φάλαγγες ατελείωτες…
διέσχιζαν τους δρόμους της Θράκης.»83 Πολλοί Θρακιώτες χάθηκαν από τις αρρώστιες και κακουχίες στο
δρόμο84, «….έλαβον χώραν και τοκετοί καθ’ οδόν και θάνατοι με απλοποιημένας στιγμαίας κηδείας….»85.
Ο ανατολικοθρακιώτης εκπαιδευτικός Α. Παπαευγενίου αναφέρει «ποιος θα λησμονήσει το ρεύμα
εκείνο των ατυχών Θρακών….ποιος θα λησμονήσει την αποφράδαν εκείν ημέραν, καθ΄ ήν με δάκρυα και με
λυγμούς κατελείπομεν τον οίκον μας… ποιος θα λησμονήση τον πόνον, τον οποίον ησθανόμεθα όταν εξερχόμεθα του χωρίου μας και εφθάνομεν εις την καμπήν εκείνην, αφ ης εξηφανίζετο πλέον τούτο από των
οφθαλμών μας…»86
Ο Φ. Δ. Αποστολόπουλος στην εισαγωγή του πρώτου τόμου της «Εξόδου», έκδοσης του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών αναφέρει ότι « ο απολογισμός των καταστροφών του Θρακικού και Μικρασιατικού Ελληνισμού στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου (1914-1918) και στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο
που ακολούθησε (1919-1922) είναι πολύ δύσκολος. Τι να πρωτουπολογίσει κανείς; Τις αρπαγές και
λεηλασίες σπιτιών και περιουσιών, τους εμπρησμούς, τις τεράστιες ζημιές σε ζώα, σε γεωργικά και βιοτεχνικά εργαλεία, το γκρέμισμα σχολικών και εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, τη χρεωκοπία και καταστροφή
εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων; ΄Η τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με τους
μαρτυρικούς βασανισμούς, την αιχμαλωσία, τους βιασμούς γυναικών, το σακάτεμα ανθρώπων στην ακμή
της ηλικίας τους, καθώς και την ηθική οδύνη που δοκίμασε ολόκληρος ο Ελληνισμός από το κλίμα του
τρόμου που επέβαλλε ο νεοτουρκικός και κεμαλικός εθνικισμός; Αυτά όλα έμειναν να τα σκεπάσει η λήθη
της Ιστορίας. Μπορούμε να καταγράψουμε- κι αυτό φυσικά κατά προσέγγιση- τους ανθρώπους που
χάθηκαν για πάντα, είτε γιατί σφάχτηκαν, είτε γιατί πέθαναν στις συνθήκες αιχμαλωσίας, δουλεύοντας
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Χεμινγουέι Ε. Στα δύσκολα χρόνια. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής χ.χ, σ.45. Επίσης βλ. Αθανασιάδης Τ. Μικρά
Ασία 1919 – 1922, τομ. Β, Αθήνα: Απογευματινή 2002, σ.109.
82
Γεραγά Κ. Αναμνήσεις εκ Θράκης Αθήνα: Εστία 1925, σ.78.
83
Γερμίδης Α. Αδριανούπολις. Η ζωή και η ιστορία της δια μέσου των αιώνων. Θεσσαλονίκη: Φιλεκπαιδευτικός
Σύλλογος Αδριανούπολεως 1966, σ.36.
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Ζαφείρης Χ. Μνήμης Οδοιπορία. Ανατολική Θράκη. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2008, σ.105.
85
Γεραγά Κ. οπ. π. σ.79
86
Παπαευγενίου Α. Η ελληνική εκκλησία εν Θράκη. Τούρκοι – Βούλγαροι. Θεσσαλονίκη 1926, σ. 36 και στο
παράρτημα του Γ΄ τόμου των Θρακικών (1931).
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απάνθρωπα στα περιώνυμα «τάγματα» ή στις ατέλειωτες πορείες και στους τόπους εξορίας, είτε, ακόμη,
γιατί εκτελέστηκαν ύστερα από αποφάσεις των τούρκικων δικαστηρίων της «Ανεξαρτησίας»87.
Η προσφυγιά πλέον του ενός εκατομμυρίου Ελλήνων, οι τραγικές απώλειες χιλιάδων άλλων, η
ανάγκη επιβίωσης, το ελληνοτουρκικό σύμφωνο του 1930, το οποίο εκτός από το τυπικό-νομικό του
περιεχόμενο (περιουσίες), είχε ένα βαθιά και στην ουσία του πολιτικό νόημα και στόχο, τη λήθη, η κοινή
ένταξη Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, η δικτατορία, ήταν οι σημαντικότερες αιτίες για την
απουσία της γνώσης, της σκέψης για την τραγική αυτή στιγμή του Ελληνικού λαού.
Έτσι με δεδομένη αυτήν την κατάσταση μέχρι πριν λίγα χρόνια ο προσφυγικός Ελληνισμός
περιορίστηκε σε μία στείρα μνήμη και μια μονοδιάστατη μεταφορά του πολιτισμικού του πλούτου, που δεν
παρήγε και δεν συνέβαλλε αποφασιστικά στη συνέχεια. Έτσι μετά τη βιολογική και πολιτισμική γενοκτονία του Ελληνισμού, οι επιζώντες της καταστροφής υπέστησαν και μία γενοκτονία της μνήμης. Όλα
αυτά μέχρι πολύ πρόσφατα όταν το δικαίωμα στη μνήμη προβλήθηκε ως κεντρικό αίτημα, μαζί με το
δικαίωμα στη γνώση, στην ιστορία, στην αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα, παράλληλα με το ζητούμενο
της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Αυτή που για διάφορους, εν πολλοίς γνωστούς λόγους οι οποίοι σχετίζονται με τις εγχώριες και ξένες πολυποίκιλες δεσμεύσεις και συμφέροντα, δεν προχώρησε, αφού εμφανίζεται μία ομολογουμένως προκλητική αδιαφορία του ελληνικού κράτους, ενώ οι κινήσεις του ελλαδικού και
θεσμικού συστήματος αποενοχοποιούν την Τουρκία, τιμώντας τον πρωτεργάτη του εγκλήματος.
Πως αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι από τότε που ψηφίστηκε το σχετικό νομοσχέδιο για
την καθιέρωση της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων, το ελλαδικό θεσμικό σύστημα και πολιτική τάξη, συνεχίζει να αδιαφορεί για την διεθνοποίηση του εγκλήματος και αρκετές φορές παρεμποδίζει
τις σχετικές προσπάθειες; Μάλιστα αυτά συμβαίνουν την περίοδο κατά την οποία πολιτικοί, κυβερνήτες,
βουλευτές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές, σε όλον τον κόσμο έχουν πειστεί για την τέλεση του
εγκλήματος και εκδίδουν σχετικές αναγνωρίσεις και ψηφίσματα88, ενώ η ανακοίνωση της ασφαλιστικής
εταιρείας New York Life Insurance Co., (Σεπτέμβριος 2008) για αποζημιώσεις στα θύματα της
γενοκτονίας, σηματοδότησε νέες εξελίξεις στο ζήτημα, ενεργοποίησε κομμάτια της προσφυγικής κοινωνίας
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Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Η Έξοδος, τ. 1ος Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνα 1980, σ. οθ’.
Η γενοκτονία αναγνωρίστηκε από την Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών
(International Association of Genocide Scholars -IAGS), το Δεκέμβριο του 2007. Το ψήφισμα το οποίο έλαβε το
83% των ψήφων των μελών της Ένωσης, αναφέρεται στις πρακτικές του οθωμανικού κράτους ενάντια στις
χριστιανικές μειονότητες, Αρμενίων, Ασσυρίων (Χαλδαίων, Νεστοριανών, Σύριοι, Αραμαίοι, Ιακωβίτες, Ορθόδοξοι
Σύριοι), Ελλήνων (Ποντίων, Θρακών, Ιώνων), που οδήγησαν στη γενοκτονία εναντίον τους. Το πλήρες κείμενο του
ψηφίσματος της IAGS έχει ως εξής: «Εκτιμώντας ότι η άρνηση της γενοκτονίας αναγνωρίζεται ευρέως ως τελικό
στάδιο της γενοκτονίας, που φυλάσσει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας, και προετοιμάζει το έδαφος για
τις μελλοντικές γενοκτονίες Εκτιμώντας ότι η γενοκτονία ενάντια στους χριστιανικούς πληθυσμούς από το οθωμανικό
κράτος κατά τη διάρκεια και μετά από του πρώτου παγκόσμιου πολέμου απεικονίζεται συνήθως ως γενοκτονία ενάντια σε
Αρμενίους μόνο, με μερική μονο αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών ενάντια σε άλλες χριστιανικές
μειονότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των
Γενοκτονιών ότι η οθωμανική εκστρατεία ενάντια στις χριστιανικές μειονότητες της αυτοκρατορίας μεταξύ 1914 και
1923 αποτέλεσε μια γενοκτονία ενάντια σε Αρμένιους, Ασσύριους και Έλληνες. Η Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη
Μελέτη των Γενοκτονιών ζητά από την κυβέρνηση της Τουρκίας για να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες ενάντια σε αυτούς
τους πληθυσμούς, για να εκδώσει μια επίσημη συγγνώμη, και για να λάβει τα γρήγορα και σημαντικά μέτρα προς την
αποκατάσταση». Η ενισχυτική τεκμηρίωση για τις γενοκτονίες των Ασσυρίων και των Ελλήνων κυκλοφόρησαν στα
μέλη IAGS στους μήνες πριν από την ψηφοφορία, και είναι διαθέσιμη στον ιστοχώρο http://www.genocidetext.net/
iags_resolution_ supporting.documentation.htm, και www.genocidescholars.org.
88
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στη Ελλάδα και το εξωτερικό, τα οποία για πολλά χρόνια δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την έκταση
του ζητήματος89.
Παράλληλα, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μία «ανάδειξη» του προσφυγικού ζητήματος, η οποία
γίνεται πολλές φορές με τρόπους που δε βρίσκουν σύμφωνους πολλούς Έλληνες. Για παράδειγμα ο
Ελληνισμός της Ανατολής δεν μπορεί να συνδέεται μόνο με μία ημέρα μνήμης ή με μία προσέγγιση
φολκλορικού χαρακτήρα και κυρίως δεν μπορεί να συνδέεται με εφήμερες πρακτικές και πελατειακές
λογικές. Έτσι παρά το γεγονός ότι έχουν αρκετά βήματα, εντούτοις δεν έχει γίνει κατορθωτή στο μέγιστο
βαθμό η επιστροφή στην προσφυγική ταυτότητα, αφού κάθε τόσο υπάρχουν σημάδια και πράξεις, αλλά και
παραλείψεις και ολιγωρίες, που ακυρώνουν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια επαναφοράς.
Ο Ελληνισμός της Ανατολής και η ιστορική του πορεία από την αρχαιότητα μέχρι τη βίαιη εκρίζωσή
του, δεν αποτελεί ένα ευκαιριακό θέμα. Δεν αποτελεί δηλαδή ένα θέμα της επικαιρότητας, εφήμερο,
προεκλογικό. Είναι ένα ζωντανό ζήτημα, με ιδιαίτερες αναφορές στο πεδίο της δυναμικής μνήμης που
καθημερινά εμπλουτίζεται. Ειδικότερα, η ιστορία, η γνώση, η ανάδειξη της γενοκτονίας συνηγορούν σε μία
ιδιαίτερη προσπάθεια για το ζήτημα. Το προσφυγικό ζήτημα είναι πολιτισμός, θέατρο, μουσική,
αρχιτεκτονική, γαστρονομία, είναι ιστορία του αρχαίου ελληνικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πνεύματος,
είναι παιδεία, είναι πολιτισμός, είναι το μεγάλο ζήτημα της γενοκτονίας.
Το προσφυγικό είναι ένα ζωντανό ζήτημα με εθνικές και διεθνείς διαστάσεις, το οποίο οι διεθνείς και οι
τοπικές εξελίξεις το καθιστούν επίκαιρο ως θέμα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας,
αξιοπρέπειας. Το προσφυγικό ζήτημα είναι ζωντανό ως δείγμα ισχυρής ταυτότητας και πολιτισμικού
πλούτου, ως στοιχείο διαφορετικότητας σε συνθήκες ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, με τη γαστρονομία, το
χορό, τη μουσική, το τραγούδι, τη διάλεκτο, την επίσκεψη- προσκύνημα στην πατρίδα, με την ανάδειξη της
γενοκτονίας.
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Η απόπειρα του Ταλάτ Πασά -υπουργού Εσωτερικών της Κυβέρνησης των Νεότουρκων το 1915-, να εισπράξει
τις αποζημιώσεις των ασφαλιστηρίων ζωής που κατέβαλαν για χρόνια οι Αρμένιοι που ο ίδιος φρόντιζε για τη μαζική
εξόντωση τους, έδωσε το έναυσμα στον δικηγόρο Βαρτκές Γεγκιαγιάν, από τη Σπάρτη της Πισιδίας να ξεκινήσει πριν
από 20 χρόνια έναν δικαστικό αγώνα στην Πολιτεία της Καλιφόρνια με σκοπό να διεκδικήσει υπέρ των απογόνων των
θυμάτων της Γενοκτονίας του 1915 τις παραπάνω αποζημιώσεις. Ο Χένρυ Μοργκεντάου, Πρεσβευτής των Η.Π.Α.
στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1914-17 και μετέπειτα πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης προσφύγων
αναφέρει στο βιβλίο του Ambassador Morgenthau’s Story -1918 (στην ελληνική έκδοση Τα Μυστικά του Βοσπόρου)
τα εξής: «Μία μέρα ο Ταλαάτ πασά μου έκανε την πιο εκπληκτική ίσως παράκληση, που είχα ακούσει στη ζωή μου. Οι
ασφαλιστικές εταιρείες της Νέας Υόρκης Life Insurance Company και Equitable είχαν επί πολλά χρόνια αρκετούς
Αρμένιους πελάτες. Η έκταση στην οποία αυτοί οι άνθρωποι ασφαλίζονταν ήταν ακόμη μία απόδειξη του
επιχειρηματικούς τους πνεύματος. Θα επιθυμούσα μου είπε ο Ταλαάτ να πείσετε τις αμερικανικές ασφαλιστικές εταιρείες
να μας στείλουν έναν πλήρη κατάλογο όσων Αρμενίων έχουν κάνει ασφάλεια ζωής. Είναι ουσιαστικά όλοι τους νεκροί τώρα
και δεν έχουν αφήσει κληρονόμους για να εισπράξουν τις αποζημιώσεις. Φυσικά όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να
περιέλθουν τώρα στο τουρκικό κράτος. Η κυβέρνηση είναι πλέον ο ευεργετούμενος. Θα το κάνετε αυτό; Αυτό που μου
ζητούσε ήταν τόσο παράλογο ώστε έχασα τη ψυχραιμία μου. Δεν πρόκειται να πάρετε τέτοιον κατάλογο από εμένα είπα και
αμέσως σηκώθηκα και έφυγα». Ο Βαρτκές Γεγκιαγιάν, διαβάζοντας τον Μοργκεντάου συνέλαβε την ιδέα της
διεκδίκησης των αποζημιώσεων από τους απογόνους των θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων. Πρόσφατα οι
ασφαλιστικές εταιρείες New York Life Insurance Co και ΑΧΑ, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν σε δικαιούχους
Αρμένιους το ποσό των 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα αρχεία όμως της New York Life Insurance Co υπήρχαν και
ελληνικά ονόματα, μεταξύ των οποίων και του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου. Έτσι, χωρίς καμία δικαστική
ενέργεια, στις 4 Σεπτεμβρίου 2008 η New York Life Insurance Co ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει Έλληνες
δικαιούχους που έζησαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία πριν το 1915, όπως και έπραξε το 2009.
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Αδριανούπολη – Ορεστιάδα:
η διπλή προσφυγιά.
Γεώργιος Ριζιώτης
1.

Θράκες - Θράκη
Θράκες1 ονομάστηκαν οι κάτοικοι του βορρά της ελληνικής χερσονήσου, οι οποίοι ανήκουν στους
Πελασγούς ή Προέλληνες. Ονομάστηκαν Θράκες επειδή μάλλον επιδίδονταν περισσότερο σε λατρείες
προς τους Θεούς με ύμνους, θυσίες, τελετές, αφού η λέξη Θραξ2 προέρχεται πιθανώς από το ελλ. ρήμα
θρέω, θροώ, άρα θρύλος, θρησκεία3.
Κατοικούσαν από το Δούναβη και ως τα παράλια της σημερινής Βόρειας Ελλάδας και τον Πηνειό
ποταμό, και από το Ιόνιο πέλαγος ως τον Εύξεινο Πόντο και σε μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας4 (όπου
ονομάστηκαν κατά τόπους Φρυγοπελασγοί, Θρακοαρμένιοι, Αρμενοπελασγοί).
Στη συνέχεια και ανάλογα και με τις ιστορικές εξελίξεις τα ασαφή όρια της Θράκης μεταβάλλονταν.
Κατά την κυριαρχία π.χ. του Μ. Αλεξάνδρου, η Θράκη άρχιζε από το Νέστο ποταμό ως τον Εύξεινο
Πόντο, δηλαδή μίκρυνε προς τη δύση, όμως μεγάλωσε προς το βορρά, αφού επεκτάθηκε και πάνω από το
Δούναβη. Τα νότια όριά της εξάλλου δε φαίνεται να είχαν ουσιαστικές μεταβολές, αφού ήταν και
παρέμειναν στα παράλια των σημερινών νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.5
Όσον αφορά, επίσης, τα διάφορα θρακικά φύλα της Μικράς Ασίας, αλλά και εκείνα που βρίσκονταν
πάνω από τον Εύξεινο Πόντο, το καθένα με τα χρόνια αποκτούσε τα ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά

1Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Βιβλίο 5), οι Θράκες ήταν το μεγαλύτερο έθνος μετά τους Ινδούς:

«θρηίκων δε έθνος
μέγιστον έστι μετάγε Ινδούς πάντων ανθρώπων».
ανθρώπων» Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης: «Θρακών δε πάντων ουδένες
πλείους εισί των ανθρώπων, ότι μη Κελτοί»,
Κελτοί» ενώ ο Διονύσιος ο Περιηγητής: θ ρηίκες απείρονα γαίαν
γαίαν έχοντες».
2
Κατά την ελληνική μυθολογία, υπήρξε «προπάτορας» που λεγόταν Θραξ και ήταν γιος του θεού του πολέμου Άρη.
Ο θεός Άρης λεγόταν ότι διέμενε στη Θράκη. Σε μια άλλη εκδοχή και σύμφωνα με τον Ευριπίδη (στο έργο του Των
Θρακών οι χρυσές ασπίδες) αναφέρει ότι το όνομα του Άρη ήταν Θραξ, ο οποίος ήταν ο προστάτης των Θρακών και
του οποίου η χρυσή ασπίδα φυλασσόταν στο ναό του, κοντά στη λίμνη Βιστονίδα της Θράκης.
3
Κ., Παπαρρηγόπουλος, Π., Καρολίδης, και Γ., Αναστασιάδης. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Θεσσαλονίκη:
Αλέξανδρος, 1994. Τ.1ος, σ. 43 - 47.
4
«Οι Θράκες ου μόνον Ευρωπαίοι, αλλά και Ασιανοί» (Αρριανός. Νικομ., 37).
Στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους καταγράφεται: «Οι Τρώες, οι Λύκιοι και οι Κάρες, λαοί της δυτικής Μικράς
Ασίας, είναι ομόφυλοι θρακικοί λαοί και συνδέονται με τους Θράκες του Πόντου, τους εφευρέτες του χαλκού και του
σιδήρου, και με τους αρχαίους Φρύγες, που κατοικούσαν στο κέντρο της Μικράς Ασίας, επίσης με τα νησιά του Αιγαίου
και της ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα με το μεγάλο και πανάρχαιο κέντρο του πελασγικού πολιτισμού, την
Κρήτη ».( Κ., Παπαρρηγόπουλος, Π., Καρολίδης, και Γ., Αναστασιάδης. Ό.π., σ. 100.)
5
Χρ., Κυριαζόπουλος. Η Θράκη κατά τους 10ο έως 12ο αιώνες. Θεσσαλονίκη: Διδακτορική διατριβή, 1997, σ. 43 47.

176

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

έτσι που διέφερε περισσότερο παρά έμοιαζε με τα υπόλοιπα. Γι αυτό και η ονομασία Θράκη6 άρχισε να
αφορά όλο και πιο μικρή έκταση γης: από το Νέ-στο ως την Προποντίδα και από την οροσειρά του Αίμου
(κάτω από το Δούναβη) προς τα νότια παράλια του Αιγαίου πελάγους.
Χρονικό όριο γι’ αυτή την εξέλιξη αποτελούν τα αμέσως μετά χρόνια του Τρωικού πολέμου,
περί το 1200-1100 π.Χ. Μέχρι τότε οι συγγένειες των θρακικών φύλων ήταν αρκετές, πράγμα που
αποδεικνύεται από την αυθόρμητη σε γενικές γραμμές συσπείρωσή τους εναντίον του κοινού τους εχθρού
που εκστράτευσε εναντίον τους.7
2.

Ορεστιάδα - Αδριανούπολη
Η μεγαλύτερη πόλη των Θρακών υπήρξε διαχρονικά η Ουσκουδάμα, αργότερα ΟρεστιάδαΑδριανούπολη και σήμερα γνωστή ως Αδριανούπολη (Εντίρνε-Οντρίν).
Αυτή βρισκόταν σε μία ιδιαιτέρως σημαντική τοποθεσία, καθώς ήταν πλησίον σε εμπορικούς δρόμους,
διαβάσεις ασφαλείς, ηπειρωτικές και ποτάμιες, που οδηγούσαν σε όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα.
Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που από την αρχαία εποχή κατέστη η πρωτεύουσα του διευρυμένου
πληθυσμιακά θρακικού φύλου8 των Οδρυσών με το όνομα Ουσκουδάμα.9
Η τοποθεσία της λοιπόν σε σταυροδρόμι εμπορίου και πολιτισμών, η αφθονία σε νερά και η εύφορη γη
προσέλκυσαν πλήθος και άλλων Ελλήνων, που ως άλλοι απόγονοι του Ορέστη κατέφθασαν στην περιοχή,
όχι μόνο για θρησκευτικούς λόγους λατρείας, αλλά και για να συγχρωτιστούν πολιτισμικά δημιουργώντας
μία μόνιμη και σταθερή βάση του ελληνικού πολιτισμού.
Την ονομασία Ορεστιάδα, φυσικά, έλαβε από τον Ατρείδη - οικιστή Ορέστη10 και την διατήρησε και
κατά την βυζαντινή περίοδο, παράλληλα με την μετέπειτα ονομασία της.

6

Η καταγωγή του ονόματος της Θράκης προέρχεται, κατά την ελληνική Μυθολογία, από την ομώνυμη κόρη του
Ωκεανού και της Παρθενόπης - αδερφή της Ευρώπης.(Αντ., Καλλεγιά. Θράκες. Στο Πάπυρος – Λαρούς –
Μπριτάνικα. Αθήνα: Πάπυρος, 1996. Τ. 28ος , σ. 236.)
7
Ο Τρωικός πόλεμος απέδειξε ότι τα ελληνικά φύλα ήδη είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες: σε εκείνα που ζούσαν χρόνια κάτω
από τη Θεσσαλία στην «κυρίως Ελλάδα» όπως: Αχαιοί, Δαναοί, Αργείοι, κλπ. και στα κυρίως θρακικά: Θράκες, Τρώες,
Φρύγες, Παίονες, Μυσοί, Παφλαγόνες κ.ά. Ο Τρωικός πόλεμος, τελικά, ήταν ένας «εμφύλιος» πόλεμος που από τη μια
κατέδειξε τη διαφοροποίηση των φύλων που προαναφέρθηκαν και από την άλλη αποτέλεσε την αρχή για γενικότερες
ανακατατάξεις σε όλο τον ελληνικό κόσμο.( Δ., Κιηγμάς - Γ., Ρυζιώτης. Αδριανούπολη, Καραγάτς, Νέα Ορεστιάδα. Μία
πόλη. Ν. Ορεστιάδα: Μεθόριος, 2011, σ.20,21.)
8
Η Αρχαία Θράκη αποτελείτο από πολλά μικρά ή μεγάλα φύλα-( 8 κύρια κατά τον Ηρόδοτο, 22 κατά το Στράβωνα
και πάνω από 70 με τις υποδιαιρέσεις τους) τα οποία είχαν το Βασιλιά τους ή αρχηγό. Κατά αλφαβητική σειρά και
περιληπτικά αναφέρονται τα σπουδαιότερα: Αρτάκιοι (βόρεια της Φιλιππούπολης), Αστοί (μεταξύ Βυζαντίου και
Απολλωνίας), Αψίνθιοι ( ανατολικά των εκβολών του Έβρου), Βέσσοι ή Βεσσοί (περιοχές Αίμου), Βισάλτες ( δυτικά
του Στρυμόνα), Βίστονες (περιοχή Βιστονίδας λίμνης), Δανθηλήτες (πάνω κοιλάδα Στρυμόνα), Δερσαίοι (νότια
Ροδόπη - Όρβηλο), Διοί (Ροδόπη), Δόλογκοι ( θρακική χερσόνησος), Ηδωνοί (μεταξύ Στρυμόνα και Νέστου), Καινοί
(περιοχή ποταμού Εργίνη), Κίκονες (από τη Βιστονίδα έως τον Έβρο), Κορπίλοι (ΝΑ Ροδόπη), Μαίδοι ( μέση κοιλάδα
Στρυμόνα), Οδόμαντες (μεταξύ Αγγίτη και Παγγαίου), Οδρύσες (μέση κοιλάδα Έβρου), Σάτρες ( Ροδόπη, δυτικά
Νέστου), Σαπαίοι (περιοχές νοτίου Νέστου), Τραυσοί Τριβαλλοί (μεταξύ Αίμου και Δούναβη), Υψάλτες (Ανατολική
Θράκη).
9
Χρ., Μιχαλόπουλος. Το θρακικό βασίλειο των Οδρυσών. Ξάνθη: Σπανίδης, 2005, σ. 14.
10
Λούστηκε στα νερά των τριών ποταμών (Έβρου, Άρδα , Τόνζου) για να ξεπλύνει το αμάρτημα της μητροκτονίας,
σύμφωνα με το χρησμό μάντεων.
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Το κοινό ελληνικό φρόνημα εδραιώθηκε κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Μακεδόνων, όταν ο
Φίλιππος Β΄ κατέκτησε την περιοχή νικώντας τους Θράκες. Στην συνέχεια αν και διεκδικήθηκε συχνά
από ξένους επιδρομείς11, διατήρησε σε μόνιμη κλίμακα τα ελληνικά χαρακτηριστικά της.
Στην εποχή της ρωμαϊκής κατάκτησης, η πόλη μετονομάστηκε σε Αδριανούπολη, προς τιμή του
αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αδριανού, ο οποίος τη διακόσμησε και την επιμελήθηκε ιδιαίτερα. 12
Μέχρι και τα μέσα του 14ου αιώνα μ.Χ., η Αδριανούπολη γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους
τομείς, αποτελώντας τόσο το στρατιωτικό προπύργιο της Κωνσταντινούπολης, προς δυσμάς, όσο και
εμπορικό, διαμετακομιστικό κέντρο αυτής.
Το 136113 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Αδριανούπολη. Με την κατάληψή της οι κατακτητές, εκτός
από τις καταστροφές, επέβαλαν και τον εξισλαμισμό.14 Όμως η Αδριανούπολη δεν καταστράφηκε
ολοσχερώς, όπως άλλα μέρη της περιοχής ούτε και αποδεκατίστηκε ο χριστιανικός πληθυσμός της, καθώς
ευνοήθηκε, εν μέρει, ως έδρα των Οθωμανών (μέχρι την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, το 1453,
ήταν η κυρίως έδρα του σουλτάνου και μετά η πρωτεύουσα της ισχυρότερης διοικητικής περιφέρειας),
από την άλλη, όμως, ο πληθυσμός της βρισκόταν κυριολεκτικά υπό συνθήκες ακραίας αιχμαλωσίας, υπό
καθημερινή τουρκική επιτήρηση και υποδοχέας κάθε αντεκδίκησης των Τούρκων.15
Ο ελληνισμός όμως πληθυσμός της Αδριανούπολης είχε κατορθώσει, με το πέρασμα του χρόνου, να
έχει τα οικονομικά σκήπτρα στην περιοχή χάρις στην εργατικότητά του, την εκπαιδευτική κατάρτισή
του και την πνευματική υπεροχή του. Φυσικά σε αυτό βοήθησε και η εφαρμογή της πολιτικής της
Πύλης που ήδη από τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας κατέστησε την Αδριανούπολη το
δεύτερο, μετά την Κωνσταντινούπολη, ακμαιότερο αστικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας όπως
συμπεραίνεται, και από το περιεχόμενο των πολύτιμων περιγραφών του Εβλιγιά Τσελεμπή.16
Στην πολυεθνική17 Αδριανούπολη το ελληνικό στοιχείο συνέχιζε18 να αποτελεί την ακμαία
πλειοψηφία ( πάνω από το 50% των κατοίκων της πόλης ) με κύρια ενασχόληση το εμπόριο και τη
Το πριν μικρόν Πολίχνιον κλήσιν Ορεστιάδα, ο Αγαμέμνονας υιός, πριν ήγειρεν Ορέστια. Εκεί λουσθείς γαρ
ποτάμοίς ιάθη της μανίας (Ιωαν., Τζέτζης).
11
Δέκα τρεις (13) φορές καταλήφθηκε η Αδριανούπολη (6 από Βουλγάρους, 1 από Φράγκους,4 από Τούρκους και
2 από Ρώσους) Κάθε κατάληψη και μία γενοκτονία στην περιοχή, σφαγές και απαγωγές χιλιάδων ψυχών άμαχου
πληθυσμού.
12
Κ., Κουρτίδης.. Ιστορία της Θράκης. Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 45 μ.Χ. Αθήνα: Εκδ. Αλευρόπουλος,
1932. Τ. 1ος.
13
Θρακικός ηλεκτρονικός θησαυρός. Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2010 από την ιστοσελίδα
http://thesaurus.duth.gr.
14
Κ., Βακαλόπουλος. Ιστορία του Βόρειου ελληνισμού, Θράκη. Θεσ/νίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1990, σ. 40.
15
Ό. π., σ. 39.
16
Θρακικά. AΘήνα: Θρακικό κέντρο, 1941. Τ. 15ος, σ. 5-53.
17
Η τακτική των Τούρκων για αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως με Τούρκους, στην Κωνσταντινούπολη
και εν μέρει στην Αδριανούπολη έφερε εποίκους κι άλλων εθνικοτήτων. Κατέφθασαν Αρμένιοι, Εβραίοι (πρόσφυγες
της Πολωνίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας) και Ευρωπαίοι, που έβλεπαν ότι η Αδριανούπολη ήταν σημαντικό
εμπορικό κέντρο (Καλλιόπη Παπαθανάση - Μουσιοπούλου. Ελληνικά Προξενεία στη Θράκη (1834-1862).
Αθήνα: Λειψία, 1976, σελ. 27.)
18
Η οικονομική εξαθλίωση και τουρκική καταπίεση σε όλο τον ελληνικό χώρο ως τα τέλη του 16ου αιώνα είχε ως
αποτέλεσμα την εσωτερική μετανάστευση. Μεγάλες ομάδες χριστιανικών πληθυσμών έφευγαν από όλη την
ελληνική χερσόνησο – κυρίως από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία- και
κατευθύνονταν προς τη Θράκη, κυρίως στην περιοχή της Αδριανούπολης και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη,
ψάχνοντας δουλειά ως εργάτες στις βιοτεχνίες και στα χωράφια. (Κ., Βακαλόπουλος. ΄Ο.π., σελ. 50, 51.)
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γεωργία κι ανέπτυξε μια πλουσιότατη συντεχνιακή δραστηριότητα19 (υπήρχαν 84 συντεχνίες Ελλήνων)
και πολιτιστική δράση.
3. Η προσφορά των Θρακών και δη των Αδριανουπολιτών
Σημαντικό στοιχείο προσφοράς και απόδειξη θρησκευτικής σχέσης των Θρακών με τους υπόλοιπους
Έλληνες αποτελεί η θρακική καταγωγή των Ελευσίνιων μυστηρίων τα οποία καθιέρωσε ο Εύμολπος ο Θραξ,
αλλά και η λατρεία του Διονύσου, που από τη Θράκη διαδόθηκε σ' ολόκληρη την Ελλάδα. 20
Την ίδια ακριβώς πορεία ακολούθησε η διονυσιακή και ορφική λατρεία από τις οποίες γεννήθηκαν η
αρχαία μουσική, τα αρχαία μυστήρια, η αρχαία ποίηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι και οι ποιητικές καταβολές
του ελληνικού κόσμου έχουν αφετηρία τη Θράκη.21
Επίσης πολλοί μυθικοί Θράκες συνδέθηκαν στενά με την ελληνική μυθολογία όπως ο Εύμολπος, ο
Ορφεύς, ο Μουσαίος, ο Βορέας, ο Θάμυρις, ο Διομήδης, ο Τηρεύς, η Ωρεί-θυια, ο Φιλάμμων, ο Φινέας κ.ά.
Πολλοί σπουδαίοι αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Αίσωπος, ο Δημόκριτος,, ο Πρωταγόρας, ο Λεύκιππος, ο
Εκοβαίος, ο Γλύπτης Πρίνιος, ο Αρχιγραμματέας του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ευμένης και άλλοι, ήταν
Θράκες. Και ο Θουκυδίδης ήταν υιός Θρακών, ο Θεμιστοκλής είχε μητέρα Θρακιώτισσα, ο Μιλτιάδης
παντρεύτηκε θυγατέρα βασιλέως της Θράκης και ο Αλκιβιάδης αποκαλείτο πολίτης της Θράκης.22
Την εποχή των Ρωμαίων ο μονομάχος ήρωας Σπάρτακος ήταν Θραξ και η επανάσταση (73 – 71 π.Χ.)
των δούλων κατά των Ρωμαίων ήταν η πρώτη ταξική επανάσταση του κόσμου.
Την εποχή του Βυζαντίου η δυναστεία των Μακεδόνων αυτοκρατόρων κατήγετο από τη Θράκη, που
ονομαζόταν θέμα της Μακεδονίας. Επίσης οι οικογένειες των Βρυέννιων και των Βατάτζηδων, που πρόσφεραν
τόσους σπουδαίους άνδρες, είχαν καταγωγή από τη Θράκη, και μάλιστα την Αδριανούπολη.
Και κατά την περίοδο της Οθωμανικής σκλαβιάς δεν έπαψε η προσφορά των Θρακών, και δη
Αδριανουπολιτών, στη Ελλάδα. Ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλειτος Πολυείδης είναι ο συγγραφέας του προφητικού
βιβλίου «Όραμα του Αγαθάγγελου». Αυτός όργωσε τη Β. Έλλάδα, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Ρωσία
(1727-1734) προσπαθώντας αφενός να αφυπνίσει το ελληνικό έθνος και να πετύχει την εξέγερσή του κατά
των Τούρκων κι αφετέρου να κερδίσει το ενδιαφέρον της Ευρώπης. Ο Ρήγας Φεραίος μιμήθηκε το έργο του
Πολυείδη και στην αρχή μοίραζε τα γραπτά του με τις προφητείες του Αγαθάγγελου.23
19

Ο Γ. Κωνσταντινίδης, άλλοτε Γραμματέας της Δημογεροντίας Αδριανουπόλεως, λέγει για τις συντεχνίες της
κοινότητας Αδριανουπόλεως ότι οι ΄Ελληνες Χριστιανοί Αδριανοπολίτες επειδή διακρίθηκαν επί φιλεργία,
νοημοσύνη και εν γένει οικοχυρωσύνη, κατώρθωσαν με την ευγενή και καλή συμπεριφοράς προς τους Τούρκους, να
κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να σχηματίσουν σωματεία καλώς συγκεκροτημένα τα όποια είχον την εξωτερικήν
εμφάνισίν των ως Συντεχνίαι ή κοινώς λεγόμενα ρουσφέτια ή εσνάφια. Αυτά λοιπόν ήσαν επισήμως ανεγνωρισμένα και η
κοινωνική των δράση επιτρέπονταν ελευθέρα, αλλ' υπό τον όρον να είναι τα μέλη αυτών νομοταγή. Κάθε συντεχνία είχε
δικό της κτίριο, στο οποίο ήταν τα γραφεία και γινόταν τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των Διοικητικών
συμβουλίων και οι γενικές συνελεύσεις τους. Είχαν σημαία και σφραγίδα, κρατούσαν πρακτικά και λογιστικά βιβλία, για
να διαχειρίζονται τα χρηματικά κεφάλαια της συντεχνίας και γενικά έπρατταν ότι προβλεπόταν από τον γραπτό
κανονισμό λειτουργίας τους, αποτελούντος τρόπον τινά, τον συνταγματικόν χάρτην μικράς πολιτείας ενεργούσης αυτοτελώς
και ελευθέρως δια παν ό,τι αφεώρα το Σωματείον - Συντεχνίαν. (Ιωάννης Α. Μανίκας.. Η επαρχία Αδριανουπόλεως. Η
εθνική, παιδευτική και εκκλησιαστική κίνηση (1850- 1922). Διδακτορική Διατριβή, 1997,σ. 439.)
20
Σ., Καργάκος. Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών. Αθήνα: Gutenberg, 2004. Τ.1ος , σ. 54-57.
21
Σύλλογος Ι. Κ. Τ. Α. Θ. Θράκη: Απ΄ τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας. Κομοτηνή: ιδίου, 1994, σ. 20.
22
Ν., Μάρτη. Οι Βούλγαροι και οι αρχαίοι Θράκες. Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2011 από την ιστοσελίδα
http://www.greekamericannewsagency.com
23
Κουρίλας ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ. Θεόκλητος Πολυείδης. Στα Θρακικά. Aθήνα: Θρακικό κέντρο, 1934. Τ. 5ος, σ. 76-78.
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Επίσης η Αδριανούπολη υπήρξε από τις πρώτες και σημαντικότερες πόλεις που περιέθαλψαν τη
Φιλική Εταιρία24 και κατ’ αυτόν τον τρόπο συνετέλεσε στην οργάνωση της ελληνικής επανάστασης.25
Πάρα πολλοί είναι οι Αδριανουπολίτες φιλικοί και αγωνιστές, που αν και δεν επαναστάτησε η πόλη τους
κατά των Τούρκων καθώς βρισκόταν δίπλα στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας - την
Κωνσταντινούπολη - αψήφησαν το μένος των Τούρκων και συμμετείχαν26 στο αγώνα του γένους. Όμως
οι Τούρκοι οργισμένοι από τον ξεσηκωμό των Ελλήνων ξέσπασαν βίαια σ’ αυτούς που έβρισκαν μπροστά
τους, δηλαδή τους Θράκες και μάλιστα στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής της Αδριανούπολης.
Στις 24 Μαρτίου 1821 άρχισαν μαζικές σφαγές χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη. Στις 10
Απριλίου (Κυριακή του Πάσχα) φονεύτηκαν με απαγχονισμό ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ και οχτώ
άλλοι μητροπολίτες, ανάμεσά τους και ο λόγιος
μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Δωρόθεος
Πρώιος, που βρισκόταν εκεί.
Μετά από μια εβδομάδα (16 Απριλίου
1821), το Σάββατο της Διακαινησίμου γνώρισαν βάρβαρο θάνατο (γι’ αυτό ονομάστηκε
Μαύρο Σάββατο) στην Αδριανούπολη ο
Αδριανουπολίτης, μετέπειτα Άγιος και πρώην
Πατριάρχης Κύριλλος ο Στ΄(Κων/νος Σερμπετζόγλου) με διαπόμπεψη και απαγχονισμό,
αλλά κι άλλοι 25 Έλληνες Πρόκριτοι, 2
Κλητήρες της Μητρόπολης, ο Γενικός Γραμματέας της και ο Πρωτοσύγκελος ιερέας της,
τους οποίους αφού συνέλαβαν, τους αποκεφάλιζαν μπροστά στα μάτια των συγγενών τους. Στη συνέχεια
μάζεψαν όλα τα πτώματα και τα έριξαν στον Έβρο, διατάζοντας να μην τα περισυλλέξει κανείς.27
Βέβαια η ελληνική κοινότητα στην Αδριανούπολη συνέχιζε να ζει κάτω από τη εξουσία των Τούρκων
και οι Θρακιώτες να προσφέρουν στο Έθνος συνολικά. Στο πέρασμα του χρόνου η εργατικότητά τους, η
φιλομάθεια και η οικονομική ευρωστία που απέκτησαν τους βοήθησαν ώστε η εκπαίδευσή τους28 και η

24

Κατά την έκφραση του ιστορικού της ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 Ιωάννη Φιλήμονα: «οι Έλληνες της
Θράκης εθήλασαν τη Φιλική Εταιρεία, που την γέννησαν Έλληνες έμποροι της Οδησσού». (Απ., Ευθυμιάδης, Δ.,
Παπαράλλης, και Ε. Καμαριανάκης. Η Θράκη και ο Έβρος. Αλεξανδρούπολη: Ν.Ε.Λ.Ε Έβρου, έκδ.2η , 1971,
σ.142.)
25
Κυρίως μετά το 1817, οπότε και μεταφέρθηκε η έδρα της Φιλικής Εταιρίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Εμμανουήλ
Ξάνθος, ένας από τους τρεις πρώτους Φιλικούς, επισκεπτόταν συχνά το παράρτημα της Αδριανούπολης, που
στεγαζόταν στο σπίτι του Αμυρά Αντωνάκη κοντά στη Μητρόπολη, και συνεργαζόταν με τους Αδριανουπολίτες
Φιλικούς. (Δ., Κιηγμάς - Γ., Ρυζιώτης. Ό.π., σ.90.)
26
Φιλικοί και πολεμιστές: Σωτήρης Κώκιας, Δημήτρης Χατζηστάνου,Δημήτρης Λέτζογλου, ο Κάρπος
Παπαδόπουλος, οι Χατζηγιώργης και Χατζηστεφανή Δημητρίου, ο Γεώργιος Παπάς ή Κούρτογλου… Πολεμιστές:
Δημήτριος Βούλγαρης, Παναγιώτης Μπάχαρης, Νικόλαος Μισυρλής, Αθανάσιος κυνηγός, Κων/νος Τριτζόπουλος,
Κώστας Δεληολάνης, Σταύρος Σταμούλης, Χριστόφορος Σταυράκης…( Δ., Κιηγμάς - Γ., Ρυζιώτης. Ό.π., σ.91-94)
27
Απ., Ευθυμιάδης, Δ., Παπαράλλης, και Ε., Καμαριανάκης. Ό.π.,σ. 177-189.
28
Η κορύφωση της πνευματικής δραστηριότητας της πόλης ήταν η λειτουργία της ελληνικής Αστικής Σχολής της
Αδριανούπολης. Ιδρύθηκε πριν το 1361, το 1490 και το 1515 κάηκε ολοσχερώς και μαζί της και τα αρχεία της

179

180

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

αναζήτηση μόρφωσης να φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι παλαιοί μαθητές της Αδιανούπολης έγιναν
λόγιοι29, που πρόσφεραν και στην Ευρώπη και στην πατρίδα, όταν αναγκάστηκαν να καταφύγουν σ΄αυτήν,
διότι διαχρονικά οι Θράκες κατέφευγαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για σπουδές, εργασία ή προστασία…
4. «Διπλή» δίωξη και προσφυγιά
Το δεύτερο μέρος του τίτλου της εργασίας μου είναι το «διπλή προσφυγιά» και θα μπορούσε να
αναφέρεται στο σύνολο της Θράκης και στις δύο χώρες που δημιούργησαν τα δύο μεγάλα κύματα θρακών
προσφύγων.
Καταρχάς των Τούρκων που διαχρονικά και μεθοδικά, με διώξεις, εκμουσουλμανισμό και παιδομάζωμα,
κατάφεραν να αλλοιώσουν τον πληθυσμό της Θράκης και δει τις ανατολικής, μεταφέροντας άλλοτε με
κίνητρα κι άλλοτε με τη διαταγή και τη βία, χιλιάδες Τούρκων και Ελλήνων. Το γεγονός αυτό εντάθηκε και
τον 20ο αι. με την άνοδο των Νεότουρκων στην εξουσία30, την υποχρεωτική στρατολόγηση των χριστιανών, που
συνδυάστηκε με τις βιαιοπραγίες των μουσουλμάνων προσφύγων εναντίον των Ελλήνων και με τον οικονομικό
πόλεμο εναντίον της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Κατά δεύτερο λόγο, αλλά με τη ίδια βία, έγινε και το ξερίζωμα του ελληνισμού της βόρειας Θράκης31 ή η
αλλοτρίωση του, από τους επίσης επήλυδες32 Βουλγάρους. Η κορύφωσή του άρχισε μετά την εξέγερση του
Ίλιντεν (1903)33, όταν οι Βούλγαροι κομιτατζήδες ξεκίνησαν τον ένοπλο αγώνα.
γι΄αυτό δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τη λειτουργία της - κι αφού παρέμεινε κλειστή για δύο περίπου αιώνες, άρχισε
πάλι να λειτουργεί το 16ο αιώνα (1540) ως παράρτημα της μητρόπολης, επί Μητροπολίτου Ιωάσαφ. Η σχολή
αποτέλεσε πραγματικό φάρο όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, μαζί με τη Μεγάλη του Γέ-νους Σχολή της
Κωνσταντινούπολης (που ιδρύθηκε το 1454 από τον πρώτο Πατριάρχη μετά την άλωση, το Γεννάδιο Σχολάριο και
λειτούργησε άμεσα). Το 1880, μετά από πυρκαγιά, ξανακτίστηκε νέο κτίριο, στα σχέδια του αρχιτέκτονα της Μεγάλης
του Γένους Σχολής κ. Δημάδη και ονομάστηκε Ελληνικό Γυμνάσιο. (Κωνσταντίνος, Χ., Κυριαζής. Το εν Αδριανουπόλει
Ελληνικόν Γυμνάσιον. Ιούνιος 1883. Στα Θρακικά. Aθήνα: Θρακικό κέντρο, 1956. Τ. 25ος, σ. 261. Τρύφων, Ε.,
Ευαγγελίδης. Τα σχολεία της Θράκης επί Τουρκοκρατίας. Στα Θρακικά. Aθήνα: Θρακικό κέντρο, 1929. Τ. 2ος, σ. 59-66
και Κ., Βακαλόπουλος. Ό.π., σ. 79-80.)
29
Λόγιοι: Χρήστος Παπαδόπουλος, Στέφανος Κουμανούδης, Μιχαήλ Κλεόβουλος, Γεώργιος Λαμπουσιάδης, Κων/νος
Κουρτίδης, Δαμιανός Λιβερόπουλος, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου Ευμορφόπουλος, Αθανάσιος Μεγακλής, Αύρα
Θεοδωροπούλου, Αθανάσιος Σπανός και Κων/νος Καραθεοδωρή, από το γένος των Καραθεοδωρήδων που έβγαλε
φημισμένους διπλωμάτες και ιατρούς. (Κιηγμάς Δ. - Ρυζιώτης Γ. Ό.π., σ.166-171)
30
Οι Νεότουρκοι υποσχέθηκαν ισονομία όλων των μειονοτήτων, στην πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκαν πολύ
χειρότεροι από τους Σουλτάνους. Υιοθέτησαν τις εθνικιστικές ιδεολογίες του Παντουρκισμού- Παντουρανισμού και κινήθηκαν
προς την εξόντωση των χριστιανών του οθωμανικού κράτους για «να αποκαθάρουν τα εδάφη από τα ξένα προς τον
Τουρκισμόν στοιχεία». Στο Συνέδριο των Νεότουρκων (Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 1911) «εξητάσθη το δυνατόν τι
τοιαύτης βιαίας ή εθελουσίας απομακρύνσεως ολοκλήρου Ελληνικού πληθυσμού, από τα εδάφη της Τουρκίας, εφ' όσον δεν
καθίσταται δυνατή η αφομοίωσίς του και συσσωμάτωσίς του εις το τουρκικόν σύνολον». (Θεοφ., Μαλκίδης. Θρακικός
Ελληνισμός. Ιστορική ταυτότητα και γενεοκτονία. Αλεξανδρούπολη: Ενδοχώρα, 2009, σ. 51- 53).
31
Στις αρχές του 20ου αιώνα, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, στη Βουλγαρία-Ανατολική Ρωμυλία ζούσαν
συνολικά 81.923 Έλληνες. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονταν οι Έλληνες που ήδη εκβουλγαρίστηκαν και οι
οποίοι υπολογίζονταν από 12.000 έως 15.000 περίπου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε επίσημα έγγραφά του αναφέρει
ότι ζούσαν περίπου 100.000 Ελληνες. (Πασχάλης Βαλσαμίδης. Πρόσφυγες από την Αν. Ρωμυλία στην Αδριανούπολη και
το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα. Ανακτήθηκε, 12 Απριλίου 2010, από την
ιστοσελίδα www.ems.gr.)
32
Οι Βούλγαροι εμφανίστηκαν στη Θράκη τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Με τις ληστρικές και γενοκτόνες επιδρομές τους
κατόρθωσαν να μειώσουν τον πληθυσμό της και να εκτοπίσουν τους Θράκες, ελέω Βυζαντινών Αυτοκρατόρων οι οποίοι

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

181

Από το 1907 πλέον τα βουλγαρικά στρατιωτικά και παραστρατιωτικά σώματα εισέβαλαν και στην
ανατολική Θράκη34, ληστεύοντας, δολοφονώντας και πιέζοντας τον ελληνικό πληθυσμό να προσχωρήσει
στην βουλγαρική Εξαρχία35.
Η ένοπλη άμυνα των Θρακών36 έναντι των βουλγαρικών διωγμών, που εντάθηκε στις αρχές του 20ου
αιώνα (Θρακικός αγώνας: 1906 - 1912), αποτελεί μία αρκετά άγνωστης αλλά ιδιαίτερα σημαντικής μέχρι
σήμερα πτυχή στην ιστορική πορεία του Θρακικού Ελληνισμού.37 Εν τω μεταξύ, στην Αν. Ρωμυλία –
βόρεια Θράκη-, οι Βούλγαροι είχαν φέρει την ελληνική μειονότητα στο στόχαστρο του βουλγαρικού
σωβινισμού.38 Τελικό αποτέλεσμα της πολιτικής που εφάρμοσαν ήταν να οδηγήσουν τους Έλληνες στην
αλλοτρίωση ή στον εκπατρισμό, τη φυγή. 39
Η σύγκρουση αυτή μεταξύ των τριών ουσιαστικά Εθνών, και με θύμα τους Έλληνες Θράκες, αλλά
κυρίως η βιαιότητα των Νεότουρκων40, οδήγησαν στους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913).
άφηναν τα βόρεια σύνορα της Θράκης αφύλακτα χρησιμοποιώντας τους Θράκες σε πολέμους στην Ασία. Διαχρονικά
έσφαξαν εκατοντάδες χιλιάδες Θρακιώτες στη Σόφια, Φιλιππούπολη, Αδριανούπολη και στην ύπαιθρο της Θράκης
και εκτόπισαν τους Θράκες από τις πατρογονικές τους Εστίας. Ολόκληρη η σημερινή Βουλγαρία των 111.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων και μέρος των Σκοπίων και της Σερβίας ήταν Θράκη.
33
Τη νύχτα της 20ης Ιουλίου, ημέρα της εορτής του Προφήτη Ηλία - απ΄όπου προήλθε η σλαβική ονομασία Ίλιντεν ένοπλες δυνάμεις βουλγάρων άρχισαν να επιτίθενται σε διάφορες πόλεις. Τότε έχουμε, για πρώτη φορά και τη
δημιουργία ανεξάρτητου κράτους με την ονομασία Δημοκρατία του Κρουσόβου. (Γ., Ρυζιώτης Η Ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Αδριανούπολης - από τα μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αι. Ορεστιάδα. Μεταπτυχιακή εργασία,
2011, σ.46).
34
Ιωάννης Α. Μανίκας. Ό. π., σ. 125- 136.
35
Η Πύλη εξέδωσε στις 10 Μαρτίου 1870 το φιρμάνι της ίδρυσης βουλγαρικής Εξαρχίας, αυτοδιοικούμενης δηλαδή
Βουλγαρικής Εκκλησίας, που περιλάμβανε πολλές πόλεις της Βόρειας κυρίως Θράκης με έδρα το Ορτάκιοϊ. Η
Αδριανούπολη, όπως ήταν το αναμενόμενο, παρέμενε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Η έκδοση του φιρμανιού
ήταν προκεχωρημένο πλήγμα και για τους Έλληνες και αποτέλεσε την επίσημη απαρχή της βουλγαρικής
αποθράσυνσης (Κ., Βακαλόπουλος. Ό. π., σ. 159- 165).
36
Την περίοδο αυτή με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Πολύκαρπου και των Σαράντα Εκκλησιών
Αγαθάγγελου συγκροτείται μυστική επαναστατική οργάνωση και ενημερώνεται γι’ αυτό η Αθήνα, που οργάνωνε τη
μακεδονική αντίσταση, και ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός αρχίζει να κινείται. Στέλνονται στα προξενεία της
Αδριανούπολης και των Σαράντα Εκκλησιών αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ως γραφείς ή δάσκαλοι ή
αντιπρόσωποι εταιριών κι αναλαμβάνουν το έργο της συγκρότησης επαναστατικών πυρήνων.
(Απ., Eυθυμιάδης. Η συμβολή της Θράκης στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους, Αλεξανδρούπολη: Εκδ.
Κονδύλη Α.Ε, 2005, σσ. 645 – 646.)
37
Θεοφ., Μαλκίδης.Ό.π., σ.49.
38
Χαρακτηριστικό του μίσους που καλλιεργήθηκε είναι ότι την 26η Αυγούστου του 1906 στη Στενήμαχο το
βουλγαρομακεδονικό Κομιτάτο τοιχοκόλλησε απειλητικό διάταγμα με το οποίο απαγόρευε τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας, τη δοσοληψία και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων. (Πασχάλης Βαλσαμίδης. Ό. π., σ. 265.)
39
Από τις αρχές Φεβρουαρίου του 1906 οι Έλληνες της Αν. Ρωμυλίας άρχισαν να φεύγουν για την Αδριανούπολη και
το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) και από εκεί στην Ελλάδα ή σ’ άλλες πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.…Από
την Εκκλησιαστική Αλήθεια πληροφορούμαστε ότι τη Βουλγαρία και την Ανατολική Ρωμυλία ως την 31η Μαρτίου το
1907 είχαν εγκαταλείψει 25.000 Έλληνες…. (Πασχάλης Βαλσαμίδης. Ό. π.)
40
Με επίκεντρο τη Ραιδεστό το Φεβρουάριο του 1914 και με την εποπτεία Γερμανών Αξιωματικών (και μάλιστα το
στρατηγό Φον Σάντερ Λίμαν, που είχε αναλάβει την αναδιοργάνωση των τουρκικών στρατευμάτων της
Κωνσταντινούπολης) δημιουργήθηκε το Τουρκικό κομιτάτο με στόχο την εξόντωση των Ελλήνων.
Από το Φεβρουάριο του 1914 οι διωγμοί είχαν ενταθεί κατά των ελλήνων της υπαίθρου και των πόλεων και ειδικά της
Αδριανούπολης. (Θεοφ., Μαλκίδης. Ό. π., σ. 52).
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Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) έδωσε την ευκαιρία στους Νεότουρκους να
πραγματοποιούν το σχέδιο της εξαφάνισης του ελληνικού πληθυσμού με μεγαλύτερη ευκολία, αφού η
υποχρεωτική στρατολόγηση χριστιανών, οδήγησε τους Θράκες σε μια από τις φονικότερες μάχες στην
Καλλίπολη.41 Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι συνέχιζαν τους εκτοπισμούς δημιουργώντας τα περίφημα τάγματα
εργασίας42.
Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, 1918, ο ελληνικός στρατός που στρατοπέδευε στο
Παρανέστι της Δράμας, ενεργώντας σύμφωνα με τις διαταγές της Α-ντάντ43 προχώρησε και κατέλαβε για
λογαριασμό της τη δυτική Θράκη44 ως και το Πόρτο Λάγος (Οκτώβριος 1919) 45. Και στις αρχές Ιουνίου
1920 το Διασυμμαχικό Συμβούλιο των Παρισίων, το οποίο πείστηκε για την ελληνικότητα και της
ανατολικής Θράκης, ενέκρινε την κατάληψή της από τον ελληνικό στρατό καθώς κάτι τέτοιο,
εξυπηρετούσε τα συμφέροντάτους εκείνη την περίοδο. 46
Πλέον όλη η υπόλοιπη Θράκη, εκτός της βόρειας –Αν. Ρωμυλία –, έχει απελευθερωθεί και για δύο
χρόνια γίνεται ένα οργασμός δημιουργίας και ανοικοδόμησης στις απελευθερωθείσες περιοχές και
αποκατάστασης της οικονομικής ευημερίας και πολιτικής ελευθερίας47.
Με την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών (Αύγουστος 1920) που παραχώρησε στην Ελλάδα την
Ανατολική Θράκη (μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης), τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, καθώς και
τη δυνατότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Σμύρνης κ.λπ., φαινομενικά έχει
λυθεί το Ανατολικό Ζήτημα. Όμως αμέσως μετά την υπογραφή της η πρώτη εθνική κυβέρνηση της
Τουρκίας, που είχε σχηματιστεί ήδη (Μάΐος 1920), την απέρριψε και ο τουρκικός «στρατός» υπό τον
Μουσταφά Κεμάλ ( Ατα-τούρκ ) αναδιοργανώθηκε και εκμεταλλευόμενος την αδράνεια των ευρωπαίων,

41

Θεοφ., Μαλκίδης. Ό. π.
Οι εκτοπίσεις και οι ατέλειωτες πορείες των «ταγμάτων εργασίας» ήταν μία νέα μορφή εξόντωσης. Το Μάιο του
1916 εισήχθη νομοθετικά η σωματική ποινή για να βελτιωθεί η πειθαρχία στο στράτευμα και κυρίως για να
περιοριστούν οι λιποταξίες, οι οποίες προερχόταν κυρίως από τον ελληνικό πληθυσμό. Μέχρι το τέλος του 1917
επιστρατεύθηκαν περισσότεροι από 200.000 Έλληνες 15 έως 48 ετών. Πολλοί από αυτούς πέθαναν από τις στερήσεις,
το κρύο, τις αρρώστιες. Αρκετοί λιποτάκτησαν για να σωθούν. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης των Νεότουρκων, και
η παραστρατιωτική «Ειδική Οργάνωση» συντόνιζαν την επιχείρηση της γενοκτονίας. (Θεοφ., Μαλκίδης. Ό.π., 2009,
σ.54).
43
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ρωσία και αργότερα και Ελλάδα ήταν οι νικητές. Και από την άλλη οι ηττημένοι, οι
Κεντρικές Δυνάμεις: Γερμανία, Αυστροουγγαρία και οι σύμμαχοί τους Τουρκία και Βουλγαρία.
44
Στις αρχές Μαΐου 1920 οι συμμαχικές δυνάμεις αποφάσισαν και τυπικά να παραχωρηθεί στην Ελλάδα η δυτική
Θράκη.( Γενικόν Επιτελείον Στρατού. Επιχειρήσεις εις την Θράκην (1919-1923). Αθήνα: Διεύθυνσις Ιστορίας
Στρατού, 1969.)
45
Η Αδριανούπολη, όπως και η υπόλοιπη ανατολική Θράκη, συνέχιζε να βρίσκεται υπό Γαλλική κατοχή, αλλά με την
παρουσία τουρκικού στρατού, καθεστώς που ίσχυε από τις 17 Οκτωβρίου 1918, οπότε και υπογράφτηκε η ανακωχή
του Μούδρου ανάμεσα στην Τουρκία και στις Συμμαχικές Δυνάμεις και τερμάτιζε το μεταξύ τους πόλεμο. (Απ.,
Eυθυμιάδης.’Ο.π. σ. 674.)
46
Αγγ., Γερμίδης. Η απελευθέρωσις της Ανατολικής Θράκης τον Ιούλιο του 1920 και η δραματική εγκατάληψίς της τον
Οκτώβριον του 1922. Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1952.
47
Μεγάλη σημασία είχε δοθεί στα δικαιώματα των μειονοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές της 1ης
Νοεμβρίου 1920 που συμμετείχε και η ελεύθερη Θράκη, εκλέχθηκαν 30 Έλληνες βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο,
20 Μουσουλμάνοι, 1 Εβραίος και 1 Αρμένιος.( Γ., Ρυζιώτης. Η Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Αδριανούπολης - από τα
μέσα του 19ου έως και τις αρχές του 20ου αι. Ορεστιάδα: Μεταπτυχιακή εργασία. 2011, σ.61.)
42

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

183

αλλά και μια σειρά από λανθασμένους χειρισμούς της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας48 και της
ασυνεννοησίας της με τη στρατιωτική, πέτυχε μετά τη μάχη του Σαγγάριου ποταμού (9/8/ 1922) να
απωθεί τα ελληνικά στρατεύματα, με αποκορύφωμα την ανακατάληψη και καταστροφή της Σμύρνης
τον ίδιο μήνα.
Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η Μικρά Ασία εγκαταλείπεται ολοκληρωτικά από τον ελληνικό στρατό.
Ακολουθούν βαρβαρότητες από τους Τούρκους και διωγμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
Ταυτόχρονα ξεκίνησε νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τουρ-κία, που άρχισε να έχει το
πάνω χέρι, και στους Δυτικούς Συμμάχους.49
Ανακωχή των Μουδανιών50
Μετά την κατάκτηση της Σμύρνης ο Κεμάλ διέταξε τις δυνάμεις του να πορευτούν προς τα
Δαρδανέλλια. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να κατακτήσει τη Θράκη, προτού οι ελληνικές δυνάμεις
μπορέσουν εκεί να δημιουργήσουν μία νέα γραμμή άμυνας. Έπρεπε βέβαια ο δυνάμεις του Κεμάλ να
περάσουν από την ζώνη θαλάσσης που ελεγχότανε από τις συμμαχικές δυνάμεις.
Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Κεμάλ δήλωσε στον Άγγλο πρόξενο στη Σμύρνη ότι θεωρούσε πως η
Τουρκία βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Αγγλία και ότι μόνο η άμεση παραχώρηση της Αν.
Θράκης θα μπορούσε να αποτρέψει τη σύγκρουση ανάμεσα στο συμμαχικό και τον τουρκικό στρατό
στην ουδέτερη ζώνη των στενών. Γάλλοι και Ιταλοί πήραν απόσταση: η μεν Ρώμη εξασφάλισε στον
Κεμάλ τη δική της ουδετερότητα, το δε Παρίσι έδωσε διαταγή να αποσυρθούν οι γαλλικές δυνάμεις
από την βρετανική ζώνη.
Τελικά την 21η Σεπτεμβρίου Γάλλοι και Άγγλοι συμφώνησαν51 ότι στα Μουδανιά θα τοποθετήσουν με τους Τούρκους μία γραμμή ( Έβρο-Μαρίτζα ), όπου οι Έλληνες έπρεπε μέχρι αυτή τη γραμμή να

5.

48

Η εκστρατεία συνεχιζόταν, ο στρατός εκεί δεν περιοριζόταν στο να θωρακίσει αμυντικά την περιοχή της Σμύρνης
(17.400 τετρ. χιλιόμ.) σύμφωνα με τη συνθήκη των Σεβρών (άρθρα 59,70,71) αλλά κυνηγούσε τους τούρκους
Τσέτες (αντάρτες του Κεμάλ) στο εσωτερικό της Μικρασίας. Και ήταν βέβαιο ότι έτσι αδυνάτιζε καθημερινά η
θέση του, κάθε βήμα «προέλασης» στο εσωτερικό ήταν κίνηση πιο μέσα στην παγίδα. Η αθέατη πλευρά της
ιστορίας αυτής είναι τούτη: όσο προχωρούσε ο ελληνικός στρατός από τη Σμύρνη προς το εσωτερικό
απασχολούνταν και οι Τούρκοι του Κεμάλ με τους Έλληνες «εισβολείς» και άφηναν αφύλακτη την άλλη πλευρά
του Κράτους τους στον Ευφράτη. Εκεί Βρετανικά στρατεύματα προωθούνταν από τον Περσικό Κόλπο
προς …τα πετρέλαια
πετρέλαια της Μοσούλης! Και…συμπτωματικά, όταν οι Βρετανοί έφτασαν εκεί, κατέρρευσε το
ελληνικό μέτωπο στο Σαγγάριο και βρέθηκε η Σμύρνη στις φλόγες (Αύγουστο – Σεπτέμβριο 1922).
49
Νικόλαος Σβορώνος. Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. Αθήνα: Θεμέλιο, 1986, σ. 124.
50
Δ., Παπουλιά: Η Συμφωνία των Μουδανιών. Από την έκδοση ΜΕΣΗ - Ψαθιά - Βερώνη – Εύανδρο.. Οι
αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολικής Θράκης. Ανακτήθηκε 14 Οκτωβρίου 2011 από την ιστοσελίδα
http://personal.pblogs.gr.
Εφημερίδα Χρόνος. Η συμφωνία των Μουδανιών. Έτσι χάσαμε την Ανατολική Θράκη. Ανακτήθηκε 30
Σεπτεμβρίου 2009 από την ιστοσελίδα http://www.xronos.gr.
Δ., Μαυρίδης. Η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης το 1922. Ανακτήθηκε 15 Οκτωβρίου 2009 από την ιστοσελίδα http://www.ardin.gr
51
Η συμφωνία αυτή έγινε στο παρασκήνιο των διπλωματικών επαφών μεταξύ των συμμάχων, κυρίως κατά τη
συνάντηση του Άγγλου υπουργού Εξωτερικών Κόρζον με το Γάλλο πρόεδρο Πουανκαρέ στο Παρίσι. Αυτό που
«κατάφερε» ο Κόρζον ήταν η διοίκηση της Ανατολικής Θράκης να περάσει για ένα μήνα στους συμμάχους μέχρι
την εκχώρησή της στην Τουρκία κι επρόκειτο για μια δήθεν «υποχώρηση» της φιλότουρκης, από το 1921,
Γαλλίας. Ουσιαστικά όμως, η συμφωνία αυτή προσδιόριζε το περιεχόμενο της συμφωνίας ανακωχής, που θα
επακολουθούσε. (Εφημερίδα Χρόνος. Η συμφωνία των Μουδανιών.’Ο.π.)
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εκκενώσουν τη Αν. Θράκη. Μετά θα έδιναν την περιοχή στο Κεμάλ, αφού αυτός αποδεχότανε την
ουδετερότητα των στενών. Φυσικά οι Έλληνες δεν ενημερώθηκαν για αυτήν την απόφαση.
Στις 3 Οκτωβρίου ο Βενιζέλος, αντιπρόσωπος της Ελλάδας, είδε τον Άγγλο υπουργό εξωτερικών στο
Λονδίνο και ενημερώθηκε επίσημα για την απόφαση των Αγγλογάλλων. Την ίδια μέρα, διαβίβασε
τηλεγραφικά τις απόψεις του στην Αθήνα. "Η απώλεια της Ανατολικής Θράκης", έγραφε, "ήταν
καταστροφή ανεπανόρθωτος... εφόσον οι Δυνάμεις απεφάσισαν την απόδοσιν ταύτην εις την Τουρκίαν". "Η
κυβέρνηση είναι ανάγκη όσον τάχιστα να χάραξη την πολιτικήν της. Εάν η πολιτική αυτή περιλαμβάνη την
απόφασιν όπως εμμείνωμεν να κρατήσωμεν την Θράκην και εναντίον της γνώμης πρώην συμμάχων μας, αι
θερμοί μου ευχαί θα συνοδεύουν τον αγώνα τούτον του Έθνους, αλλά ευρίσκομαι εν τοιαύτη περιπτώσει εις
την θλιβεράν ανάγκην να αρνηθώ την αποδοχήν της τιμητικής εντολής όπως αντιπροσωπεύσω την χώραν εις
το εξωτερικόν". Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ελ. Βενιζέλος52 είχε ήδη αποδεχτεί την άποψη των ξένων για την
Ανατολική Θράκη κι έτσι, συνέδεσε την ανάληψη της αντιπροσώπευσης της χώρας του στο εξωτερικό με
την αποδοχή της γαλλο - βρετανικής άποψης από τους επαναστάτες.
Τελικά κι αμέσως μετά το τηλεγράφημα Βενιζέλου, η ελληνική αντιπροσωπεία, που είχε επικεφαλής
το στρατηγό Μαζαράκη, αναχώρησε για τα Μουδανιά. Η διάσκεψη όμως άρχισε χωρίς τους Έλληνες, που
δεν είχαν ακόμη φθάσει, με κύρια συζήτηση τη γραμμή που θα αποσύρονταν οι Έλληνες. Κατά την
αφήγηση του Ισμέτ Ινονού, που συμμετείχε σ΄αυτήν, στον Σπύρο Μαρκεζίνη το 1972, όλοι εκεί δέχθηκαν
την προτροπή του: «Ας φθάσουμε σε ένα αποτέλεσμα και οι Έλληνες θα υποχρεωθούν να το δεχθούν».
Η συνάντηση στα Μουδανιά δεν απέβλεπε σε συμφωνία ειρήνης (αυτή επρόκειτο να συνομολογηθεί
ένα χρόνο αργότερα στην Λωζάννη), αλλά συμφωνία ανακωχής. Και στην ανακωχή είναι άγραφος νόμος
να ορίζεται ότι οι γραμμές που ανήκουν στους αντίπαλους στρατούς, κατά το χρόνο της συμφωνίας τους,
γίνονται σεβαστές μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης. Και ότι οι στρατοί που τις κατέχουν
παραμένουν σ’ αυτές μέχρι τη συνομολόγηση της συμφωνίας ειρήνης. Η Αν. Θράκη ήταν στα χέρια του
ελληνικού στρατού και είναι γεγονός ότι η προηγούμενη τουρκική διοίκηση της περιοχής ηττήθηκε από τον
ελληνικό στρατό στις επιχειρήσεις του Ιουλίου 1920 και την είχε παραδώσει στην Ελλάδα. Στα Μουδανιά,
λοιπόν ο κανόνας αυτός της διεθνούς πρακτικής ανετράπη.
Εν τω μεταξύ από τις 8 Οκτωβρίου ο Βενιζέλος, από το Παρίσι, έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα
στους πληρεξούσιους Θράκες στα Μουδανιά,: «Ανακοινώσατε, παρακαλώ, τηλεγράφημα εις πληρεξουσίους
Θράκης, Ανατολική Θράκη απωλέσθη ατυχώς δι' Ελλάδα και επανέρχεται εις άμεσον κυριαρχίαν Τουρκίας,
σας. Επιπλέον υποχρεούμεθα
αποκλειόμενης πάσης διαμέσου λύσεως, οία υπονοούμενη εις τηλεγράφημα σας
να εκκενώσωμεν από τούδε Θράκην. Ολόκληρος προσπάθειά μου στρέφεται πως χάνοντες Θράκης να
σώσωμεν εν μέτρω δυνατώ Θράκας..»

52

Ο Βενιζέλος του 1922 δεν είναι ο Βενιζέλος του 1915 ή του 1919. Για πρώτη φορά, φαίνεται να τον διακρίνει κάποια
απαισιοδοξία και παραίτηση. Έχει απορρίψει τη Μεγάλη Ιδέα και πιστεύει πλέον ότι τα όρια του ελληνισμού βρίσκονται
στον Έβρο. Η έλλειψη ενδιαφέροντος του Βενιζέλου για την Ανατολική Θράκη μας φαίνεται σήμερα αδικαιολόγητη, όπως
και η σύνταξή του με το κλίμα της απογοήτευσης και της παραίτησης. Οπωσδήποτε, η αντίληψη του Βενιζέλου για το
Ανατολικό Ζήτημα δεν απέδιδε μεγάλη σημασία στη Θράκη, αφού η πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας ήταν γι’ αυτόν
αδύνατη χωρίς ελληνική παρουσία στην ασιατική πλευρά του Αιγαίου.(Δ., Μαυρίδης. Η εγκατάλειψη της Ανατολικής
Θράκης το 1922. Ανακτήθηκε 15 Οκτωβρίου 2009 από την ιστοσελίδα http://www. ardin.gr)
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Είναι χαρακτηριστικό ότι τη συμφωνία στα Μουδανιά δεν υπέγραψε ο Έλληνας αντιπρόσωπος
στρατηγός Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν53, ο οποίος αρνήθηκε να υπακούσει στους συμμάχους και
επέστρεψε στην Αθήνα, την 13ην Οκτωβρίου,, όμως την ίδια ημέρα ο Έλληνας αρμοστής στην
Κωνσταντινούπολη εξουσιοδοτήθηκε να δηλώσει, με ειδική διακήρυξη, ότι η ελληνική κυβέρνηση
αποδεχόταν τη Συμφωνία των Μουδανιών.
Η συμφωνία Ανακωχής των Μουδανιών δεν επέβαλε και την αποχώρηση του ελληνικού πληθυσμού.
Ωστόσο, οι γενοκτονικές πρακτικές των Τούρκων είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού και φόβου, που
ανάγκασαν σύσσωμο τον χριστιανικό πληθυσμό να αποχωρήσει, ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό. Με
την εκκένωση της Αν.Θράκης μετακινήθηκαν 260.000 Θράκες με την οικοσκευή τους και μέρος της
σοδειάς τους, όπως και δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, οι οποίοι, τον προηγούμενο
μήνα, με την κατάρρευση του μετώπου της Μικράς Ασίας, είχαν καταφύγει στη Θράκη. Τη μετακίνηση
συμπλήρωσε η αποχώρηση 70.000 περίπου στρατιωτών της Στρατιάς Θράκης, οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν δυτικά του Έβρου.
Έτσι χάθηκε η Αν. Θράκη και μαζί της η Αδριανούπολη, χωρίς πολεμική ήττα, ενώ ο ελληνικός
στρατός της Θράκης ήταν κατά πολύ ανώτερος από τον τουρκικό, αφού συγκέντρωσε τα υπολείμματα
της στρατιάς της Μικράς Ασίας.54
Κι εδώ αρχίζει το δράμα της διπλής προσφυγιάς. Οι Έλληνες της Αδριανούπολης μαζί με όλους τους
άλλους θράκες ακολουθούν τον οπισθοχωρούντα ελληνικό στρατό.
Η δημογεροντία με την Εκκλησία αποφασίζουν να μετακινηθούν προς το προάστιο της
Αδριανούπολης, το Καραγάτς (που είχε ονομαστεί Ορεστιάδα) ώστε οι κάτοικοι να΄ναι δίπλα στα σπίτια
τους και την περιουσία τους (μια γέφυρα τους χώριζε). Το Καραγάτς, φυσικά δεν είχε παραχωρηθεί στους
Τούρκους, καθώς βρίσκεται στη δυτική πλευρά του π. Έβρου, που ήταν το σύνορο.
Ο συντονισμός της φυγής γινόταν από την Αδριανούπολη, την «πρωτεύουσα» της Αν. Θράκης,
στην οποία τελέστηκε η τελευταία Θεία Λειτουργία στις 9 Οκτωβρίου 1922, πρωτοστατούντος του

53
«…Τον Σεπτέμβριον του 1922 ( παλαιό ημερολόγιο)
ημερολόγιο) εκλήθην εις το Υπουργείον των Εξωτερικών, όπου μου
ανέθεσαν να αντιπροσωπεύσω την Ελλάδα εις την μέλλουσαν να συνέλθη την 20 Σεπτεμβρίου εις Μουδανιά διάσκεψιν
στρατιωτικών αντιπροσώπων της Ελλάδος, της Τουρκίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και Ιταλίας, προς σύναψιν
ανακωχής. Σημειωτέον ότι και εγώ και η κυβέρνησις ενομίζαμε ότι επρόκειτο μόνον περί ανακωχής, περί των γραμμών
δηλαδή όπισθεν των οποίων θα έμενεν ο ελληνικός και ο τουρκικός στρατός μέχρι της συνθήκης της ειρήνης, ως άλλως
εξήγετο και από την διακοίνωσιν των δυνάμεων. Της επιτροπής μετείχον εκ μέρους της Αγγλίας ο στρατηγός Χάριγκτον,
της Γαλλίας ο στρατηγός Σαρπύ, της Ιταλίας ο στρατηγός Μομπέλλι, της Τουρκίας (τον οποίον διόλου δεν συνήντησα) ο
στρατηγός Ισμέτ Πασσάς. Ούτοι δεν ανέμενον την άφιξίν μας αλλά συνεδριάσαντες την 20–21 είχον ήδη παρασκευάσει
το κείμενον της ανακωχής το οποίον και μας παρουσίασαν προς αποδοχήν…Υπό τας συνθήκας ταύτας μετέβην εις την επί
του αντιτορπιλλικού σύσκεψιν όπου ευθύς αμέσως εδήλωσα ότι μη γενομένης δεκτής ουδεμιάς ημετέρας προτάσεως δεν
δύναμαι να υπογράψω.
«…Προκειμένου, επαναλαμβάνω, δια τόσον μεγάλον έπαθλον όπως η Θράκη, ήξιζε τον κόπον να μεταχειρισθή η Ελλάς
όλα τα μέσα δια να την κρατήση, φθάνουσα μέχρι του τελευταίου σημείου, όπου θα έβλεπε πλέον ότι η αντίστασίς της ήτο
άσκοπος και εγέννα δεινοτέρους κινδύνους. Νομίζω λοιπόν ότι και ο Βενιζέλος εν Παρι
Παρ ισίοις και η επανάστασις εν
Αθήναις έσπευσαν πολύ, χάσαντες απ’ αρχής κάθε ελπίδα, να αποδεχθούν την εκκένωσιν της Ανατολικής
Θράκης….».(Αλέξανδρος
Μαζαράκης-Αινιάν. Απομνημονεύματα. Αθήνα: χ.ε., 1948.)
Θράκης….».
54
Το Μάρτιο του 1923 η στρατιά του Έβρου διέθετε συνολική δύναμη 4.446 αξιωματικών και 110.775 οπλιτών.
(Σταμ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ. Η Νέα Ορεστιάδα και η επαρχία της: Πύλη Ανατολής και Δύσης. Αθήνα: Arrowhead
Studios, 1987, σ. 18.)
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Μητροπολίτη Αδριανουπόλεως Πολύκαρπου Βαρβάκη και από όπου μετά από 9 μέρες αποχώρησε και το
τελευταίο τμήμα του ελληνικού στρατού.55
Ο Μητροπολίτης, και πολλοί συμπολίτες του, εγκαταλείπουν την Αδριανούπολη και εγκαθίστανται
στο ελεύθερο Καραγάτς, όπου κατέφευγαν και χιλιάδες πρόσφυγες από όλη την Αν. Θράκη,
προσπαθώντας να περάσουν στην ελεύθερη Ελλάδα.56
6. Η Συνθήκη της Λωζάνης
Οι Αδριανουπολίτες δεν θα κλείσουν χρόνο όταν η δεύτερη προσφυγιά θα χτυπήσει την πόρτα τους.
Έρχεται η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης και ξαφνιασμένοι ακούν την εντολή να
ξαναεγκαταλείψουν τον τόπο, για να δοθεί αυτός αποζημίωση στους Τούρκους. Να αδειάσει τελείως όλη η
Θράκη από κάθε Έλληνα, όπως και το τρίγωνο του Καραγάτς (Ορεστιάδας)- Ντεμερντές (Καβύλης) και
Μπόσνας (Βύσσας). Μαθαίνουν την εντολή να φύγουν πιο πέρα….ως μια «έντιμο» λύση…
Ας δούμε όμως τα ιστορικά γεγονότα: Στις 8 Νοεμβρίου 1922 άρχισε η διάσκεψη της Λωζάννης. Στις
διαπραγματεύσεις, που διήρκεσαν έως τις 24 Ιουλίου 1923, η τουρκική ηγεσία, με στόχο να κερδίσει όσο το
δυνατόν περισσότερα, προέβαλλε συνεχώς αυξημένες απαιτήσεις, ακόμη και παράλογες. Η Ελλάδα δε
δεχόταν και η συνδιάσκεψη οδηγούνταν σε αδιέξοδο. Η τότε ελληνική επαναστατική κυβέρνηση με
Πρωθυπουργό το Στυλιανό Γονατά, αρχιστράτηγο το Νικόλαο Πλαστήρα, Υπουργό Εξωτερικών τον
Αλεξανδρή και αντιπρόσωπο στη Διάσκεψη της Λωζάννης τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αποφάσισε να
ξεκινήσει νέο πόλεμο με την Τουρκία κι ας μην είχε τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων, εφόσον μέχρι τις 26
Μαΐου δεν είχε επέλθει κάποια λογική συμφωνία με την Τουρκία. Για την αποφυγή, όμως, του πολέμου ο
Βενιζέλος πρότεινε στον Τούρκο αντιπρόσωπο Ισμέτ Πασά να του παραχωρήσει, από όσα ζητούσε και
κυρίως έναντι της χρηματικής αποζημίωσης, μόνο την περιοχή Καραγάτς - Ντεμιρντές - Μπόσνα57, δυτικά
του ποταμού Έβρου. Ο Τούρκος δε δέχθηκε. Όταν, όμως διαπίστωσε ότι ο ελληνικός στρατός και στόλος
ήταν έτοιμος να ανακαταλάβει ολόκληρη τη Θράκη, υποχώρησε και τελικά την τελευταία στιγμή, στις 26
Μαΐου 1923 συμφώνησε με την πρόταση του Βενιζέλου και έτσι προχώρησαν στην υπογραφή της
συνθήκης.58
Έτσι χάθηκε και το Καραγάτς, όπως η Αδριανούπολη, χωρίς να το υπερασπιστούμε πολεμικά, με
παραίτηση, χάριν μιας γενικότερης «έντιμης»59 ειρήνης60. Και μάλιστα, μολονότι ο ελληνικός στρατός
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Κ., ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ. Ό.π., σ. 320.
Τάκης, ΤΣΟΝΙΔΗΣ. Νέα Ορεστιάς, μια ματιά για να την γνωρίσουμε. Ασπροβάλτα: Μέλισσα, 1989, σ. 52.
57
Την εποχή εκείνη η Μπόσνα (το Μποσνοχώρι) αριθμούσε 3.875 κατοίκους, απ’τους οποίους οι 3000 ντόπιοι και οι
875 πρόσφυγες από την Αδριανούπολη και την Ανατολική Θράκη. Το Ντεμιρντές είχε 1075 κατοίκους (600
ντόπιους και 475 πρόσφυγες). Το δε Καραγάτς αριθμούσε 11800 κατοίκους, από τους οποίους οι 5200 ήταν ντόπιοι,
οι 4800 πρόσφυγες και οι 1800 ξένοι. Οι Μποσνοχωρίτες διάλεξαν το τουρκικό χωριό Αχύρ Κιοϊ, οι Ντεμιρντισιώτες
το τουρκικό χωριό Εμιρλί, όπου είχαν εγκατασταθεί λίγους μήνες πριν οι Ζαλουφιώτες (Ανασ., Μαρασλής. Επιστολή.
Περιοδικό: Η Ορεστιάδα.Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, 2008. Τευχ. 12, σ. 17).
58
Σύλλογος Ι. Κ. Τ. Α. Θ . Θράκη: Απ’ τον Όμηρο μέχρι τις μέρες μας. Κομοτηνή: Ιδίου, 1994, σ. 76-77.
59
Απαντώντας με τηλεγράφημα ο Ελ. Βενιζέλος στην έντονη γραπτή αντίθεση των αρχηγών στρατού και στόλου (για
υπογραφή συνθήκης) εκφράζει την πεποίθησή του ότι με τη συνθήκη της Λωζάννης εξασφαλίσθηκε για την Ελλάδα
«έντιμος» ειρήνη.
60
Επτά χρόνια αργότερα, το 1930, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της επιτροπής των
βραβείων Νόμπελ, με την οποία ζητούσε να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ..
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είχε αναδιοργανωθεί στον Έβρο, υπό το Θ. Πάγκαλο, και ήταν ικανός όχι μόνο το Καραγάτς να υπερασπισθεί, αλλά και να ανακαταλάβει όλη την Ανατολική Θράκη, αν του το ζητούσε η πολιτική ηγεσία.61
Οι Αδριανουπολίτες πρόσφυγες και κάτοικοι του τριγώνου του Καραγάτς συμπεριλήφθηκαν στους
πληθυσμούς της ανταλλαγής και οι περισσότεροι πήραν «των ομματίων τους» κι διασκορπίστηκαν όσο
πιο μακριά μπορούσαν, στην Ελλάδα. …..Η πίκρα της διπλής ξενιτιάς και το αίσθημα της αδικίας είναι
πολύ βαρύ, όσο κι αν αισθάνεσαι Ιφιγένεια, αυτό δεν ξεπερνιέται…. Αρκετοί ρομαντικοί, ίσως οι
φτωχότεροι, ίσως αυτοί που ακόμα πίστευαν ότι με χρόνια με καιρούς πάλι…θα ξαναγυρίσουμε…στα ίδια
χώματα, δημιούργησαν την Νέα Ορεστιάδα, αντικρίζοντας την πατρίδα που χάθηκε δυο φορές.
Η Νέα Ορεστιάδα είναι η μοναδική προσφυγική πόλη που χτίστηκε στα ίδια εδάφη τόσο κοντά… με
σύμβολο της πόλης την Ιφιγένεια – τη θυσία, για να στεγάσει την εναπομείνασα ελληνορθόδοξη
κοινότητα της Αδριανούπολης.
Επίλογος 62
Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, πριν γίνει ο συγγραφέας που έχουν λατρέψει εκατομμύρια αναγνώστες σ' όλο
τον κόσμο, υπήρξε ο δημοσιογράφος που πολλοί συνάδελφοί του έχουν ζηλέψει. Ως δημοσιογράφοςανταποκριτής του «Toronto Weekly Star» του Σικάγου, είναι παρών στην προσφυγιά των Θρακών,
που ακολούθησε τη συνθήκη των Μουδανιών το 1922.
Τον Οκτώβρη, λοιπόν, του 1922, αν και άρρωστος από ελονοσία παρακολουθεί την πορεία των
ελλήνων προσφύγων και γράφει: «…Το κυρίως σώμα της πομπής, που διασχίζει τον ποταμό Εβρο στην
Αδριανούπολη, φτάνει τα τριάντα χιλιόμετρα. Τριάντα χιλιόμετρα με κάρα που τα σέρνουν βόδια, ταύροι
και λασπωμένα βουβάλια, με εξουθενωμένους, κατάκοπους άνδρες, γυναίκες και παιδιά να περπατούν στα
τυφλά...»
Στις 3 Νοεμβρίου του 1922 από το Μουρατλί σημειώνει τον τραγικό επίλογο της καταστροφής και
γράφει: «…Ο ελληνικός στρατός ξεκινάει την εκκένωση της Αν Θράκης... Οι στρατιώτες παρελαύνουν
σκυθρωπά... Εγκατέλειψαν τις καμουφλαρισμένες θέσεις των πολυβόλων, τις οχυρωμένες και γεμάτες
συρματόπλεγμα κορυφογραμμές όπου είχαν σχεδιάσει να δώσουν την τελική μάχη έναντι των Τούρκων.
Αυτό είναι το τέλος της σπουδαίας ελληνικής στρατιωτικής περιπέτειας... Ακόμα και στην κκένωση, οι
Ελληνες φαίνονται καλοί στρατιώτες. ΄Εχουν έναν αέρα θαρραλέας επιμονής που θα σήμαινε
δύσκολα ξεμπερδέματα για τον Τούρκο, αν ο στρατός του Κεμάλ έπρεπε να πολεμήσει
πολεμή σει για τη
Θράκη αντί αυτή να του δοθεί σαν δώρο στα Μουδανιά. Ο λοχαγός Ουίταλ (...), μου είπε την εκ των
έσω ιστορία της ίντριγκας που οδήγησε στην κατάρρευση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία: «Οι
Έλληνες στρατιώτες ήταν πολεμιστές πρώτης κατηγορίας. Είχαν καλούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν
υπηρετήσει με τους Βρετανούς και τους Γάλλους στη Θεσσαλονίκη και υπερτερούσαν του κεμαλικού
στρατού. Πιστεύω ότι θα καταλάμβαναν την Αγκυρα και θα έβαζαν τέλος στον πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί.

7.
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Ο στρατηγός Θ. Πάγκαλος και ο ναύαρχος Χατζηκυριάκος, γνωρίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ελλ.
στρατού και στόλου, απέστειλαν τηλεγράφημα στην ελλ. αντιπροσωπεία της Λωζάννης εκφράζοντας με έντονο ύφος
την αντίθεσή τους στην επικείμενη υπογραφή της συνθήκης.
« Αποδεχόμενοι κατ’ ανάγκη χάριν της τιμής της Ελλάδος ατυχή λύσιν, επειδή αύτη εγένετο κατά παράβα
παράβ ασιν
ρητής εγγράφου εντολής δοθείσης υπουργόν εξωτερικών Αλεξανδρήν, αρχηγοί στρατού και στόλου, πενθούντες
από χθες
χθες εκφράζουν την βαθείαν λύπην των, αίροντες εφεξής την προ της αντιπροσωπείας εε-μπιστοσύνην των».
62
Χ., Σιάφκος. Χέμινγουεϊ: Μαρτυρία απ' τη Θράκη.Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, περιοδικό Επτά, 6-6-2010. Ανακτήθηκε 14 Οκτωβρίου 2011 από την ιστοσελίδα http://www.enet.gr
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΄Οταν ο Κωνσταντίνος ανέλαβε την εξουσία, έδιωξε όλους τους αξιωματικούς του στρατού στο πεδίο της
μάχης, από τον αρχιστράτηγο μέχρι τους διοικητές των διμοιριών. Αντικαταστάθηκαν με νέους αξιωματικούς
που ήταν οπαδοί του, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν περάσει τον πόλεμο στην Ελβετία ή τη
Γερμανία και δεν είχαν ακούσει ούτε πυροβολισμό. Αυτό προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση του στρατού και
ήταν το αίτιο της ελληνικής ήττας…».
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Οι μικρασιάτες λογοτέχνες, ως συντελεστές
της πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας
χώρας μας
και του ομαλού κοινωνικού μετασχηματισμού.
Αρχάγγελος Γαβριήλ

Από τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό και μετά, για εκατοντάδες χρόνια η
Μικρασία ακτινοβολούσε το πνευματικό της φως. Σε αυτή την μεγάλη κοιτίδα
του Ελληνισμού γεννήθηκε το ηρωικό έπος1 και η λυρική ποίηση2, η φιλοσοφία3
και η ιστορία4 . Εδώ ήταν το σημείο επαφής του ανατολικού με το δυτικό
κόσμο, το σταυροδρόμι των μεγάλων πολιτισμών.
Όσες περιπέτειες κι αν πέρασε αυτή η υπέροχη χώρα, όσες καταστροφές
κι αν την βρήκαν , η αγέρωχη ψυχή της, ο Μικρασιατικός Ελληνισμός,
κράτησε άσβεστη τη φλόγα της δημιουργίας και της προόδου ακόμα και στις
πιο απομακρυσμένες εστίες της Ρωμιοσύνης, τον Πόντο και την Καππαδοκία.
Όταν μάλιστα κατά τα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν
να φτάνουν από την Ευρώπη τα πρώτα μηνύματα του Διαφωτισμού και όταν
ήλθε και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία η ώρα των μεταρρυθμίσεων της
περιόδου του Tanzimat (1839-1876), οι Έλληνες της Μικράς Ασίας
βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στην πρωτοπορία της πνευματικής ανάπτυξης .

Aβδούλ Μετζήτ ,
ο Σουλτάνος
των Μεταρρυθμίσεων

Οι Ελλαδίτες και οι Μικρασιάτες Λογοτέχνες
Ειδικά στη Σμύρνη, στα νησιά και στα παράλια του Ανατολικού Αιγαίου αλλά φυσικά και στην
Κωνσταντινούπολη, οι επιστήμες και οι τέχνες άνθισαν και πάλι, με πρώτη και καλύτερη τη λογοτεχνική
παραγωγή, η οποία συναγωνιζόταν εκείνη της Αθήνας, όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα . Θα
μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη, προς το τέλος του 19ου και τις
αρχές του 20ου αι., από ορισμένες απόψεις υπερείχαν έναντι της Αθήνας, γιατί οι Ελλαδίτες λογοτέχνες
χαρακτηρίζονταν στην πλειοψηφία τους από έναν ενδοσκοπικό εθνικό επαρχιωτισμό που τους απομόνωνε

1

Murray , Gilbert (1964) , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας , μετ. Σίμου Μενάρδου ,
β΄ έκδοση ,
Αθήνα : Βιβλιοπωλείο Δημ. Παπαδήμα , σ. 7 .
2
Croiset , Alfred & Maurice (1928) , Histoire de la Littérature Grecque, Paris : E. de Boccard ,Éditeur,
τ. ΙΙ , σ. 49 . Σκιαδάς , Αριστόξενος (1968) , Ελληνική Γραμματολογία , Αθήνα : σ. 25 .
3
Lesky , Albin (1964) , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας , μετ. Αγαπ. Τσοπανάκη , Θεσσαλονίκη , σ.
246 κε.
4
Lesky , Albin , ό.π. , σ. 322 . Σκιαδάς , Αριστόξενος , ό.π. , σ. 61-64 .
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σε μεγάλο βαθμό από τα διεθνή λογοτεχνικά κινήματα και τις πνευματικές και κοινωνικές
αναζητήσεις5 . Ήταν εγκλωβισμένοι έτσι αφενός στην αρχαιολατρεία6, στις ατέρμονες και φανατικές
συζητήσεις για το γλωσσικό ζήτημα7 και αφετέρου στην προτίμησή τους για την ηθογραφική πεζογραφία8,
η οποία βασικά περιοριζόταν στη «φωτογραφική» παρουσίαση της ζωής, των εθίμων και της νοοτροπίας
του ελληνικού λαού και απέφευγε να ασχολείται με επικίνδυνα πολιτικοκοινωνικά θέματα.
Εξάλλου ο εθνικισμός και ο επικίνδυνος μονόδρομος της Μεγάλης Ιδέας συγκάλυπταν τα αληθινά
προβλήματα της Ελλάδας και δεν επιτρέπανε την ουσιαστική αντιμετώπιση της κοινωνικής πραγματικότητας . Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων οι Ελλαδίτες να διστάζουν να παραδεχτούνε ξεκάθαρα πως η ελληνική κοινωνία περιέκλειε στους κόλπους της και αλλόγλωσσες μειονότητες αρβανιτών,
σλάβων , σλαβόφωνων , βλάχων , εβραίων. Οι ανόητες και ανώφελες ρατσιστικές θεωρίες και επιθέσεις
που δεχόταν ο ελληνισμός από πολλές κατευθύνσεις περί μη καθαρότητας του ελληνικού αίματος και οι
εθνικές και συνακόλουθα εδαφικές διεκδικήσεις των Βαλκάνιων γειτόνων μας κατέληγαν συνήθως σε
αμήχανες και φοβικές αντιδράσεις της πολιτικής μας ηγεσίας αλλά πολλές φορές και των ανθρώπων του
πνεύματος και των Ελλαδιτών λογοτεχνών, οι οποίοι κατέφευγαν στην αρχαιολατρεία και στη διατύπωση
φυλετικών θεωριών, όχι πάντα και τόσο καλά τεκμηριωμένων .
Αντίθετα με τους Ελλαδίτες , οι Μικρασιάτες λογοτέχνες ζούσαν σε ένα απέραντο κράτος που είχε
απόδεχτεί από νωρίς τον πολυεθνικό του χαρακτήρα. Ο θεσμός των millet που νομοθετήθηκε και επισημοποιήθηκε κατά την περίοδο του Tanzimat, επέτρεψε στις μειονότητες της Τουρκίας να συμμετέχουν στους
διοικητικούς μηχανισμούς ολόκληρης της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα , στα πλαίσια της εκκοσμίκευσης,
να χειραφετηθούν τα μέλη τους από τον ασφυκτικό έλεγχο των εκκλησιαστικών τους ηγεσιών 9.
Παράλληλα, η αναδυόμενη εμπορική και βιομηχανική τάξη των Ρωμιών των παραλίων της Μικρασίας, λόγω των σχέσεών της με την Ευρώπη, μυήθηκε στις Γαλλικές δημοκρατικές πολιτικές ιδέες αλλά και
στις πρωτοποριακές για εκείνη την εποχή σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδεολογικές κατευθύνσεις10.
Οι Μικρασιάτες λογοτέχνες προέρχονταν οι περισσότεροι από μορφωμένες, πολύγλωσσες αστικές οικογένειες, είχαν φοιτήσει σε πολύ καλά σχολεία και ορισμένοι από αυτούς έκαναν αξιόλογες πανεπιστημιακές
σπουδές στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχουν ευρύτητα πνεύματος και εμπειρίες που δε διέθεταν οι πιο
πολλοί Ελλαδίτες συνάδελφοί τους.

5

Θεοτοκάς , Γιώργος (1929 α΄εκδ. , 1973 ) , Ελεύθερο Πνεύμα , Αθήνα 1973 : Εκδόσεις Ερμής , επιμ. Δημαράς , Κ .
, σ. 23 , 37 κε.
6
Dimaras , C. (1965) , Histoire de la Littérature Néo-Hellénique , Athènes : Collection de l’ Institut Français d’
Athènes , σ. 287 .
7
Πυλαρινός , Θεοδόσης (2004) , Η Λογοτεχνία στο Χώρο της Μικράς Ασίας , Η Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία (επιμ.
Θ. Πυλαρινού) , Αθήνα : Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 31 , 32 .
8
Θεοτοκάς , Γιώργος , ό.π. , σ. 39 . Τσάκωνας , Δημ. (1987) , Λογοτεχνία και Κοινωνία στον Μεσοπόλεμο , Αθήνα :
Κάκτος , σ. 30-32 , 34.
9
Zürcher , Erik (2004) , Σύγχρονη Ιστορία της Τουρκίας , Αθήνα : Εκδόσεις Αλεξάνδρεια , 110-111. Γαβριήλ , Αρχ.
(2009) , Καππαδοκικές Κοινότητες και Μετανάστες : Διοικητικοί Θεσμοί , Λειτουργίες και Οργανώσεις (18501922) , Πολιτικοί , Κοινωνικοί , Οικονομικοί Θεσμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κατά τους Νεότερους Χρόνους ,
Νέα Ιωνία : ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. , Πρακτικά 4ου Συμποσίου, σ.σ.170, 171.
10
Γαβριήλ , Αρχ. (2007) , Ένας Πρωτεργάτης του Μικρασιατικού Διαφωτισμού : Ο γιατρός Αρχάγγελος Γαβριήλ ,
εφ. Μικρασιατική Ηχώ , αρ. φύλλων 387 , 388 . Γαβριήλ , Αρχ. (2009) , Ποιητικές Συνεργασίες από τη Σμύρνη στο
Περιοδικό «Λόγος» της Πόλης , εφ. Μικρασιατική Ηχώ , αρ. φύλλων 398 , 399 .
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Η σημαντικότερη από αυτές τις εμπειρίες θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν η διαβίωσή τους σε
μεγάλες πόλεις, όπως η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη , σε μια εποχή που η Αθήνα ήταν μια μικρή
Βαλκανική πόλη με δομή και κοινωνική ζωή Ευρωπαϊκής κωμόπολης 11.
Είναι ευρύτερα αποδεκτή η άποψη ότι το μυθιστόρημα και ως ένα βαθμό η ποίηση συνδέονται πολύ
στενά με τη ζωή στις μεγαλουπόλεις και τις κοινωνικές και ιστορικές μεταβολές που συντελέστηκαν σε
αυτές με το πέρασμα των χρόνων και ειδικά κατά το 18ο και 19ο αιώνα12 . Πιστεύουμε πως ο Ελλαδίτης
Κώστας Ταχτσής θα ήταν δύσκολο να γράψει Το Τρίτο Στεφάνι το 196313 , αν δεν είχαν δημοσιευτεί
προηγουμένως η Eroica το 1938, Το Γυρί το 1944 και το Στου Χατζηφράγκου το 1962 του
Μικρασιάτη και μεγαλωμένου στην κοσμοπολίτικη και πολυεθνική Σμύρνη Κοσμά Πολίτη .
Η Λογοτεχνική Ακτινοβολία της Σμύρνης . Ο «Αιγοπελαγίτικος Συντελεστής»
Πράγματι, η πνευματική και λογοτεχνική ακτινοβολία της Σμύρνης επηρέασε αρχικά απ’ άκρου εις
άκρο την ανατολική πλευρά του Αιγαίου και μετά την Καταστροφή ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι μοιάζει
να διαμορφώθηκε αυτός ο περίφημος «αιγαιοπελαγίτικος συντελεστής» που λειτούργησε ως καταλύτης
στο σχηματισμό του σύγχρονου νεοελληνικού πολιτισμού. Για το συντελεστή αυτό μίλησε πρώτος , ήδη
από το 1934, ο Δημοσθένης Δανιηλίδης14. Το 1973 ο Γιώργος Σαββίδης μίλησε κι αυτός για το
λογοτεχνικό, για «το ρηματικό δυναμισμό των παραθαλασσίων, ιδίως του Ανατολικού Αιγαίου στα
τελευταία πενήντα χρόνια»15, δηλαδή από το 1923 και μετά, ο οποίος κυριάρχησε στα ελληνικά
γράμματα για τουλάχιστον μισόν αιώνα . H ποίηση και η πεζογραφία των Ιώνων λογοτεχνών κατέχει
κεντρική θέση στην τόσο αξιόλογη γενιά του Τριάντα, αλλά και η Αιολική Σχολή με το Βενέζη, το
Δούκα, τον Κόντογλου και το Μυριβήλη έπαιξε και αυτή σπουδαίο ρόλο16 .
Οι Κωνσταντινουπολίτες Λογοτέχνες
Φυσικά πολύ σημαντική είναι και η επίδραση της Κωνσταντινούπολης , η οποία δεν ήταν μόνο μια
πολύ μεγάλη πόλη, αλλά υπήρξε η πρωτεύουσα δύο αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής
και η γέφυρα ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και μουσουλμανικό κόσμο. Παρόλο που είναι δύσκολο από
γεωγραφική άποψη να θεωρήσει κανείς τους Κωνσταντινουπολίτες ως Μικρασιάτες, εντούτοις η
ατμόσφαιρα της Βασιλεύουσας, η καταγωγή και η νοοτροπία των περισσοτέρων Ρωμιών κατοίκων της

11

Vitti , Mario (1979) , H Γενιά του Τριάντα . Ιδεολογία και Μορφή . Αθήνα : Εκδοτική Ερμής , 1η ανατύπωση
βελτιωμένη , σ. 23 . Αγτζίδης Βλάσης (2011) , Πώς φτάσαμε στην Καταστροφή , εφημ . Σαββατιάτικη
Ελευθεροτυπία , 17 Σεπτ. 2011 , σ. 17 .
12
Δημοπούλου Κική (2004) , Η Σμύρνη στο έργο του Κοσμά Πολίτη . Από την Eroica … στου Χατζηφράγκου . Η
Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία , επιμ. Θ. Πυλαρινού , Αθήνα : Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 245 .
13
Ταχτσής Κώστας (1982) , Το Τρίτο Στεφάνι , Αθήνα : Ερμής , 15η έκδοση (Για τη χρονολογία της 1ης έκδοσης δες
στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) .
14
Δανιηλίδης , Δημοσθένης (1934) , Η Νεοελληνική Κοινωνία και Οικονομία , Αθήνα ( Ο Καππαδόκης Δανιηλίδης
ήταν δημοσιολόγος-κοινωνιολόγος ) . Δες και : Vitti , Μ. , ό.π., σ. 214 .
15
Vitti , M. , ό.π. , 215 . Ο Vitti μιλά για το «μυστηριακό ξημέρωμα στο Αιγαίο» , σ. 212-215.
16
Κοκκινάκη , Νένα (2004) , Ο Στρατής Δούκας εκπρόσωπος της Αιολικής Σχολής , Η Λογοτεχνία στη Μικρά
Ασία , επιμ. Θ. Πυλαρινού , Αθήνα: Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 167 κε.
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ήταν σε μεγάλο βαθμό Μικρασιατικές. Έτσι δεν έχει τόσο σημασία που συγγραφείς και ποιητές, όπως ο
Γ.Θεοτοκάς, ο Θράσος Καστανάκης, ο Απόστολος Μελαχρινός, ο
Όμηρος Μπεκές ή η Σοφία Σπανούδη , λόγω της Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής τους έφυγαν από την Πόλη όχι υποχρεωτικά ως
ανταλλάξιμοι πρόσφυγες αλλά με τη θέλησή τους.
Άλλωστε και από τους καθαρά Μικρασιάτες λογοτέχνες
ορισμένοι, όπως ο Σεφέρης ή ο Κοσμάς Πολίτης ήλθαν στην Ελλάδα
χωρίς να υποστούν το μαρτύριο της προσφυγιάς, λόγω της υψηλής
κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης17. Μάλιστα για πολλούς από
αυτούς, όπως παρατηρεί o Mario Vitti, «ίσχυε το δρομολόγιο Τουρκία
- Γαλλία - Ελλάδα , όπως λόγου χάρη, για τους Σεφέρη, Θεοτοκά,
Καστανάκη, Παύλο Φλώρο, Κοσμά Πολίτη, Φώτη Κόντογλου
κ.ά.»18. Ειδικά αυτοί οι τελευταίοι φτάνοντας στην Αθήνα φέρανε στις
πνευματικές αποσκευές τους όχι μόνo την υψηλή εκπαίδευση και τον
κοσμοπολιτισμό της Κωνσταντινούπολης ή της Σμύρνης αλλά και τις
νέες ιδέες, τα νέα καλλιτεχνικά κινήματα, την ευρωπαϊκή προοδευτική
Κοσμάς
Κοσμά ς Πολίτης
αντίληψη.
Ο Γ. Θεοτοκάς και το «Ελεύθερο Πνεύμα» .
Οι «Παρακμιακοί» και το Υπαρξιακό Πείσμα των Μικρασιατών
Έτσι ο Γιώργος Θεοτοκάς, γυρίζοντας από τη Γαλλία, δημοσίευσε το Φθινόπωρο του 1929 το
σημαντικότατο για την εποχή του δοκίμιο με τίτλο Ελεύθερο Πνεύμα 19. Για πολλούς το κείμενο αυτό είναι
πραγματικό μανιφέστο της Γενιάς του 30 και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Αλλά και οι υπόλοιποι
Μικρασιατικής καταγωγής λογοτέχνες, είτε ήλθαν ως πρόσφυγες είτε
γύρισαν από την Ευρώπη , τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά της
Ελληνικής πνευματικής ζωής. Όπως έγραφε το 1943 ο Ι. Μ.
Παναγιωτόπουλος: « Η Ελλάδα η πριν από το 1923 μας φαίνεται
στενόχωρη και σε ορισμένες, πολυσήμαντες, περιπτώσεις στενοκέφαλη
και στενόκαρδη: πνεύμα καταθλιπτικού τοπικισμού τη διατρέχει. Ο
βίος παρουσιάζεται οργανωμένος με μια μίζερη μικρονοικοκυρίστικη
λογική, με τη φοβερή λογική του δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Ύστερα
από το 1923 κι αφού ξεπεράστηκαν οι πρώτες δυσχέρειες κι έπεσαν οι
μεσότοιχοι κι άρχισε ουσιαστικότερα να συντελείται η αφομοίωση των
νεοφερμένων με τους παλιούς κατοίκους , νιώσαμε όλοι μας, πως
κάποιος αέρας είχε φυσήξει , αέρας που ξεκινούσε από μια πλατύτερη
αντίληψη της ζωής»20.

17

Νικολοπούλου , Μαρία (2004) , Ο Κοσμάς Πολίτης και η Μικρασιατική Λογοτεχνία : Το Κλείσιμο ενός Κύκλου ,
Η Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία , επιμ. Θ. Πυλαρινού , Αθήνα : Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 225.
18
Vitti , M. , ό.π. , 24 , σημ. 5.4.
19
Δες υποσημείωση 5 .
20
Vitti , M. , ό.π. , σ.σ. 23 - 24.

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012
Δεν είχε άδικο λοιπόν ο Γ.
Θεοτοκάς, όταν δήλωνε ως εκπρόσωπος των νέων της γενιάς
του ότι « ο Ελληνικός δέκατος
ένατος αιώνας έκλεισε στα 1922
»21 και ότι οι μεγαλύτεροί τους καταπόντισαν στο λιμάνι της Σμύρνης « όχι μόνο τις δυνάμεις τους,
αλλά και τα ιδανικά τους και την
αυτοπεποίθησή τους […] Η κατάστροφή έπνιξε κάθε πνοή ιδεαλισμού »22. Στα χρόνια που ακολούθησαν το άδοξο τέλος της Μικρασιατικής εκστρατείας και το
ναυάγιο της Μεγάλης Ιδέας, ο
Ελληνισμός έδειχνε να έχει χάσει
Στο λιμάνι της Σμύρνης βούλιαξαν
τα Ιδανικά και η Αυτοπεποίθηση των Ελλήνων.
τελείως τον προσανατολισμό του,
να βρίσκεται σε «πολιτισμική
απόγνωση»23 και να έχει βυθιστεί σε ένα έντονα παρακμιακό κλίμα24, το οποίο επηρέασε μεγάλο μέρος
των Eλλαδιτών λογοτεχνών. Οι πιο χαρακτηριστικοί εκφραστές του πνεύματος της παρακμής, που
έφτανε σχεδόν στα όρια του υπαρξιακού μηδενισμού, ήταν οι ποιητές Καρυωτάκης, Λαπαθιώτης και
Παπανικολάου. Ειδικά ο πρώτος από αυτούς βρήκε πολλούς μιμητές και ηρωοποιήθηκε από τη
μεσοπολεμική αλλά ως ένα
βαθμό και από τη μεταπολεμική νεολαία, τις οποίες εκτός
από το ποιητικό του ταλέντο
συγκίνησε ιδιαίτερα και ο
τραγικός του θάνατος25.
Σε όλη αυτή τη μαυρίλα,
την ηττοπάθεια και το
αίσθημα φυγής των Ελλαδιτών αντιπαρατέθηκαν κατά
τρόπο μεγαλειώδη το πάθος
για ζωή και η αγωνιστικότητα των Μικρασιατών.

21

Θεοτοκάς , Γιώργος (1928) , Κριτικό άρθρο , Παρίσι : Εβδομαδιαία εφ. Αγών των Παρισίων , αρ. φ. 153 , 7
Ιουλίου 1928 .
22
Θεοτοκάς , Γ. (1929 , 1973) , Ελεύθερο Πνεύμα , Αθήνα , 1973 , β΄έκδοση , σελ. 63 .
23
Γαζή , Έφη (2011) , Πατρίς , Θρησκεία , Οικογένεια . Ιστορία ενός Συνθήματος , 1880 - 1930 , Αθήνα : Εκδόσεις
Πόλις , σ. 184 .
24
Τσάκωνας , ό.π. , σ. 104 .
25
Τσάκωνας , ό.π. , σ. 58 .
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Παρά τις τραγικές συνθήκες της αναχώρησης από την πατρογονική γη και τις αρχικά άθλιες συνθήκες
εγκατάστασης στις νέες του εστίες, παρά τις αρρώστιες, την οδύνη και τα ψυχικά τραύματα από την
απώλεια συγγενών και φίλων, ο προσφυγικός λαός ξε-περνώντας τη δυσπιστία και την εχθρότητα των
γηγενών, στάθηκε γερά στα πόδια του παλεύοντας για ένα καλύτερο μέλλον. Οι Μικρασιάτες λογοτέχνες
εκφράζοντας το υπαρξιακό πείσμα των συμπατριωτών τους, μίλησαν στα έργα τους για τραγικές
περιπέτειες, για αγώνες επιβίωσης, για συναντήσεις πολιτισμών και ανεπανάληπτες εμπειρίες που δίνανε
στη Μικρασιατική Ρωμιοσύνη ένα πλούτο και μια πολυδιάσταση μοναδική, μια απαράμιλλη
αυθεντικότητα .
Η Μαρτυρία στη Μικρασιατική Πεζογραφία
Στη λογοτεχνία η αυθεντικότητα αυτή ήταν αδύνατο να αποδοθεί μόνο με τα κλασικά μέσα . Γι’ αυτό
χρησιμοποιήθηκε και ένα καινούργιο για τα ελληνικά γράμματα λογοτεχνικό είδος, η Μαρτυρία, που
έριχνε ιδιαίτερο βάρος στον άμεσο, το βιωματικό λόγο. Στη Μαρτυρία ο συγγραφέας αφήνει τα γεγονότα
να μιλήσουνε μόνα τους μέσα από τα προσωπικά βιώματα των αφηγητών ηρώων τους, οι οποίοι
απευθύνονται στον αναγνώστη σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση26. Το Νούμερο 31328 του Ηλία Βενέζη είναι
χαρακτηριστικό δείγμα Μαρτυρίας και πρωτοπαρουσιάστηκε σε συνέχειες το 1924, ενώ εκδόθηκε ως
βιβλίο για πρώτη φορά το 1931. Το 1929 κυκλοφόρησε η Ιστορία
ενός Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα, που προκάλεσε μεγάλη
εντύπωση με το απλό και εξαιρετικά λιτό της ύφος. Το 1962, στην
επέτειο των 40 χρόνων από τη Mικρασιατική καταστροφή, η Διδώ
Σωτηρίου έδωσε στη δημοσιότητα τα Ματωμένα Χώματα και ο
Κοσμάς Πολίτης παρουσίασε στο περιοδικό Ταχυδρόμος σε
συνέχειες το υπέροχο μυθιστόρημα Στου Χατζηφράγκου , του οποίου
το συγκλονιστικό κεφάλαιο με τον τίτλο Πάροδος είναι γραμμένο με
τη μορφή της Μαρτυρίας27. Σημαντικό είναι και το έργο του Φώτη
Κόντογλου Τ’ Αϊβαλί , η Πατρίδα μου28.
Η Μαρτυρία όμως δε χρησιμοποιήθηκε μόνο στην παρουσίαση
των τραγικών μικρασιατικών περιπετειών. Αρκετοί συγγραφείς που
αργότερα θέλησαν να αφηγηθούν τα γεγονότα του ΕλληνοϊταΣτου Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη
λικού πολέμου, της Γερμανικής Κατοχής και προπάντων του
Εμφυλίου, επηρεασμένοι από τους πρωτοπόρους Μικρασιάτες πεζογράφους, υιοθέτησαν και αυτοί την
τεχνική της Μαρτυρίας. Ο Στρατής Τσίρκας, η Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, ο Παύλος Μάτεσις29 και εν
μέρει η Άλκη Ζέη την χρησιμοποίησαν με επιτυχία και την εξέλιξαν γόνιμα.
26

Σώκου , Αγγελική (2004) , Μικρασιατική Καταστροφή και Μεταμαρτυρία στο Έργο του Κοσμά Πολίτη , Η
Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία , επιμ. Θ. Πυλαρινού , Αθήνα : Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 207 κε.
27
Πολίτης , Κοσμάς (1963) , Στου Χατζηφράγκου . Τα Σαραντάχρονα μιας Χαμένης Πολιτείας , Αθήνα : Εκδόσεις
Α. Καραβία , σ.σ. 168-188 .
28
Θα πρέπει οπωσδήποτε να μνημονεύσουμε εδώ και την καταγραφή από συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών των μαρτυριών προσφύγων πληροφορητών του Κέντρου , που ξεκίνησε να γίνεται με συστηματικό τρόπο από
τη δεκαετία του 1950 και κατέληξε στην έκδοση από το 1980 και μετά των τριών τόμων της Εξόδου (Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών ,1980, Η Έξοδος, Αθήνα , σ.κη΄).
29
Σώκου , Αγγελική , ό.π. , 213-214 .

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012
Οι Μικρασιάτες Ποιητές
Εκτός από την πεζογραφία, μεγάλη είναι η προσφορά των
Μικρασιατών και στην ποίηση . Φυσικά καταλυτική υπήρξε η
συμβολή του Γιώργου Σεφέρη που σε συνδυασμό με το μοναδικό έργο
του Αλεξανδρινού αλλά και Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής
Κωνσταντίνου Καβάφη, έδωσε ένα ισχυρό χτύπημα στη μεγαλοστομία και φλυαρία πολλών επιγόνων και μιμητών του Παλαμά30.
Αν και ο Σεφέρης θεωρεί δάσκαλό του τον Παλαμά31, ωστόσο έχει
ένα τελείως διαφορετικό ταμπεραμέντο. Δε θα γίνει ο βάρδος μιας
εποποιίας ή ενός μεγάλου λυρικού έργου. Όπως λέει ο Octave
Merlier, « Δεν υπάρχει τίποτε σ’ αυτόν που να θυμίζει το
Δωδεκάλογο του Γύφτου ή τον Πρόλογο στη Ζωή του Σικελιανού ή
την Οδύσσεια με τους 33.333 στίχους του Καζαντζάκη » και η
Γιώργος Σεφέρης
απουσία κάθε ρητορικής εκζήτησης δίνει στις απλές λέξεις που
χρησιμοποιεί όλη τη σημασία τους και κάνει την αγωνία του ποιητή να φαίνεται πιο δραματική32.
Ταυτόχρονα ο Σεφέρης χτυπά τη «διαβρωτική νοσηρότητα
και τη μούχλα του Καρυωτακισμού», όπως γράφει ο
Αντρέας Καραντώνης, και την ξεπλένει με την καθαρή
γαλάζια θάλασσα του Αιγαίου και το φως των νησιών με
τους βράχους και τα πεύκα τους33. Το βραβείο Νόμπελ, με το
οποίο τιμήθηκε το 1963, προκάλεσε το παγκόσμιο
ενδιαφέρον για τη συνολική πνευματική δημιουργία του
Νεότερου Ελληνισμού.
Αν και όχι τόσο γνωστός όσο ο Σεφέρης, ο Κωνσταντινουπολίτης Απόστολος Μελαχρινός συντέλεσε κι αυτός
αποφασιστικά στην ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης
εισάγοντας σε αυτήν το γαλλικό συμβολισμό. Ήδη από το
1907 με τη συλλογή του Παραλλαγές έφερε «το ρίγος της
νέας ποιητικής γλώσσας , με σύμβολα μάλιστα και με θέματα
ξεκινημένα από την ελληνική λαϊκή παράδοση»34 και το
παγανιστικό παρελθόν του αρχαίου εθνικού κόσμου .

Απόστολος Μελαχρινός
30

Τσάκωνας , ό.π. , σ. 460 .
Merlier , Octave (1972) , Ο Γιώργος Σεφέρης και ο Ελληνισμός , Αθήνα : περ. Νέα Εστία : Αφιέρωμα στο Γιώργο
Σεφέρη , Τόμος 92ος , τεύχος 1087 , σ. 1408 , στήλη 1.
32
Merlier , Octave , ό.π. , σ. 1408 , στήλη 2.
33
Vitti , M. , ό.π. , σ. 159 .
34
Περάνθης , Μιχ. (1954 και μετά) , Μεγάλη Ελληνική Ανθολογία της Ποιήσεως , Αθήνα : 6η έκδοση , Τόμος Β΄ ,
σ. 407 , υποσημ. **. Στεργιόπουλος , Κώστας (1980) , Η Ελληνική Ποίηση . Η Ανανεωμένη Παράδοση . Αθήνα :
Εκδόσεις Σοκόλη , σ. 68 κε. Τσάκωνας , ό.π. , 222 κ.ε.
31
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Μετά την Καταστροφή , ο Μελαχρινός
αναγόρευσε τον υπέροχο Καππαδόκη και «απόστολο» του Πυθαγορισμού Απολλώνιο τον
Τυανέα ως ζωντανό σύμβολο των μυστικών δυνάμεων του κόσμου τούτου, στις οποίες ο ποιητής
στήριζε τις ελπίδες του για μιαν αναγέννηση του
Ελληνισμού. Την αναμφισβήτητη αξία του Μελαχρινού αναγνώρισαν ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος35
και πολλοί άλλοι. Επίσης το περιοδικό «Νέα
Εστία» του έκανε ειδικό αφιέρωμα36. Είναι πραγματικά κρίμα που , παρά τη μεγάλη του προσφορά,
οι καιροί δεν τον ευνόησαν για να αναγνωριστεί ως
ποιητικός αρχηγός 37.
Αλλά και άλλοι ποιητές , όπως ο Κωνσταντινουπολίτης Όμηρος Μπεκές , ο τελευταίος των
Μεγάλων κατά την Τατιάνα Σταύρου38 και οι
Σμυρνιοί Μιχάλης Αργυρόπουλος, Απόστολος
Μαμέλης, Στέλιος Σπεράντζας, Απόστολος
Μαγγανάρης, Ιωάννα Τσάτσου, Άγγελος Σημηριώτης39, όλοι τους συμβάλανε ενεργά στην
επικρά-τηση του δημοτικισμού, στην προώθηση
Άγγελος Σημηριώτης
προοδευτικών ιδεών, στην εισαγωγή νέων ποιητικών θεμάτων και τεχνοτροπιών. Αυτό που ο Θεοδόσης Πυλαρινός γράφει για τον παραγνωρισμένο
Σμυρνιό ποιητή Νίκο Τουτουντζάκη, πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές ισχύει για όλους τους
Μικρασιάτες λογοτέχνες, ότι δηλαδή ισότιμα και με αξιοπρέπεια αναδείξανε το μακραίωνο πολιτισμό του
προσφυγικού λαού, με τον οποίο μπόλιασαν τους Ελλαδίτες και ότι δεν αγιο-ποίησαν στείρα τον πόνο των
χαμένων πατρίδων , περιοριζόμενοι στα μνημόσυνα και στη νεκρή μνήμη , αλλά αξιοποίησαν τον πόνο και το
πάθος δημιουργικά και διεγερτικά .40

35

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. (1943) , Τα Πρόσωπα και τα Κείμενα , Αθήνα : Εκδόσεις Αετός Α.Ε. , σ . 61.
Παναγιωτόπουλος , Ι.Μ. (1953) , Ο Συμβολισμός και οι Νεοέλληνες Λυρικοί , Αθήνα : περ. Νέα Εστία , τ. 54 , σ.
114 .
36
Νέα Εστία (1962) , Αφιέρωμα στον Απόστολο Μελαχρινό , Τόμος ΟΒ΄, τεύχος 844 , 1 Σεπτ. 1962 , σ. 1217.
37
Στο : Τσάκωνας , ό.π. , σ. 225 .
38
Σταύρου , Τατιάνα (1971) , Ο Τελευταίος από τους Μεγάλους ( Όμηρος Μπεκές ) , Αθήνα : περ. Νέα Εστία , τ.
89 , σ.σ. 267-270 .
39
Ο τρυφερός ρομαντικός ποιητής Άγγελος Σημηριώτης και ο ποιητής και σημαντικός γλωσσολόγος από την Αρτάκη
της Κυζίκου Μένος Φιλήντας έζησαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους στη Νέα Ιωνία , όπου σήμερα μπορεί κανείς
να δει τις προτομές τους . Βλέπε : Νέα Ιωνία 1923-2003, 80 Χρόνια . Νέα Ιωνία 2004 : ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. , Προλεγόμενα
: Χάρης Σαπουντζάκης , Κείμενα-Επιλογή : Γιάννης Κορίδης , σ. 178 .
40
Πυλαρινός , Θεοδόσης (2004) , Νίκος Τουτουντζάκης , ο Απόβλητος , Η Λογοτεχνία στη Μικρά Ασία , επιμ. Θ.
Πυλαρινού , Αθήνα: Εκδόσεις Ενώσεως Σμυρναίων , σ. 259 κε. και κυρίως σ. 280 .
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Η Συμβολή των Μικρασιατών Λογοτεχνών στον Ομαλό Κοινωνικό Μετασχηματισμό
της Χώρας μας
Εκτός όμως από τη συμβολή τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας , οι Μικρασιάτες
λογοτέχνες συντελέσανε και στον ομαλό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας , ιδίως μετά την
απελευθέρωση τον Οκτώβρη του 1944 και τον Εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε ύστερα από λίγο . Με τα
κείμενά τους , οι πεζογράφοι κυρίως , βοήθησαν στο να καταστούν σεβαστοί και αποδεκτοί στην
Ελλαδική κοινωνία οι πρόσφυγες . Μυθιστορήματα , αφηγήσεις και μαρτυρίες όπως Το Νούμερο 31328
και προπάντων η καθαρά προσφυγικού περιεχομένου Γαλήνη του Ηλία Βενέζη , η Ιστορία ενός
Αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα , ακόμη και Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια του Στρατή Μυριβήλη41,
ασκώντας ισχυρή συναισθηματική επιρροή στους Ελλαδίτες αναγνώστες , διέλυσαν κάθε εχθρότητα και
δυσπιστία . Οι πρόσφυγες σιγά-σιγά , παράλληλα και με την οικονομική τους αποκατάσταση , έπαψαν να
θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας και με τις επιγαμίες πέσανε και οι τελευταίοι φραγμοί και
διακρίσεις .
Το 1962 ήτανε μια χρονιά - σταθμός για τον Προσφυγικό κόσμο . Στα πλαίσια του εορτασμού
συμπλήρωσης 40 ετών από την Καταστροφή , δημοσιεύτηκαν , όπως προαναφέραμε , τρία πολύ
σημαντικά έργα με Μικρασιατικό περιεχόμενο: Το Στου Χατζηφράγκου του Κοσμά Πολίτη , Τ’ Αϊβαλί
η Πατρίδα μου του Φώτη Κόντογλου και τα Ματωμένα Χώματα της Διδώς Σωτηρίου . Για πρώτη φορά
η επέτειος αυτή γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα πάνδημα και με γνήσιο λαϊκό αυθορμητισμό . Αντίθετα
όμως , η Πολιτεία και τα διοικητικά και θεσμικά της όργανα , μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο και
η Ακαδημία Αθηνών , έμοιαζε να μην ξέρουν ακριβώς ποια στάση να κρατήσουν . Έτσι περιορίστηκαν σε
κάποιες τυπικότητες και σε θρήνους για το μαρτυρικό θάνατο του Χρυσοστόμου42 και την πυρπόληση
της Σμύρνης . Από ό,τι φαίνεται , πέρασε ανεπίσημα από κυβερνητικούς κύκλους η γραμμή να
αποφευχθούν εκδηλώσεις και ομιλίες που θα μπορούσανε να αναμοχλεύσουν πάθη και ενδεχομένως να
προκαλέσουν συγκρούσεις .
Παρά ταύτα , η συγκινησιακή φόρτιση που επικράτησε στη διάρκεια της επετειακής χρονιάς του
1962 ήταν πολύ μεγάλη και τελικά , από τα όσα έγιναν , ειπώθηκαν και γράφτηκαν τότε , αποδείχτηκε
περίτρανα ότι στην ψυχή όλων των Ελλήνων η Μικρασιατική καταστροφή , εκτός από την αυταξία της ,
είχε αναδειχθεί σε ενωτικό σύμβολο των παθημάτων του Ελληνισμού σε αυτά τα σημαδιακά σαράντα
χρόνια από το 1922 έως το 1962 . Οι περιπέτειες του Μικρασιατικού λαού , ο οποίος ξεριζώθηκε από τις
προγονικές του εστίες λόγω των επεμβάσεων των ξένων δυνάμεων , των ιδεολογικών αγκυλώσεων και
εθνικισμών , αντιστοιχιζόντουσαν απόλυτα με τις τραγικές καταστάσεις που έζησαν οι Ελλαδίτες αλλά
μαζί τους και οι Μικρασιάτες , αυτή τη φορά όχι στην Τουρκία αλλά στην Ελλάδα , στη διάρκεια του Β΄
παγκοσμίου πολέμου , της κατοχής , του εμφυλίου και της περιόδου των εξοριών και των διώξεων .
Σε εποχές κομματικών διακρίσεων και λογοκρισίας , οι Μικρασιάτες λογοτέχνες κατάφεραν να
μιλήσουν για πράγματα που για την αριστερή παράταξη συχνά ήταν απαγορευμένα . Στα κείμενά
τους αφηγήθηκαν τους καημούς και τα βάσανα των απλών ανθρώπων που οι ζωές και οι τύχες τους
θυσιάστηκαν στο βωμό των συμφερόντων και των αδυσώπητων και πολλές φορές λανθασμένων
πολιτικών σχεδιασμών και υπολογισμών . Δυστυχώς οι πολιτικοί ηγέτες μπορεί να μιλάνε για δόξες ,
Μεγάλες Ιδέες και πατριωτισμούς αλλά στο στόμα τους όλα αυτά είναι κούφια λόγια .
41
Ο Στρατής Μυριβήλης , σημαντικός εκπρόσωπος της Αιολικής σχολής , δημοσίευσε τη Δασκάλα με τα Χρυσά
Μάτια το 1932 .
42
Νικολοπούλου , Μαρία , ό.π. , σ. 231 , 232 .
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Οι ταπεινοί άνθρωποι του λαού είτε είναι Έλληνες , είτε Τούρκοι , είτε είναι ντόπιοι είτε πρόσφυγες ,
με τα μάτια της ψυχής τους διαισθάνονται σαν τον μπαρμπέρη της Παρόδου του μυθιστορήματος του Κ.
Πολίτη Στου Χατζ-φράγκου43 ότι « πατρίδα δεν είναι μια ιδέα στον αέρα , δεν είναι οι περασμένες δόξες
κ’οι τάφοι και τα ρημαγμένα μάρμαρα … Πατρίδα είναι οι σημερινοί άνθρωποι , κι αγάπη της πατρίδας
είναι να θες την ευτυχία τους ».
Ευτυχώς τη μεγάλη αυτή αλήθεια την κατανόησε ολόκληρος ο Ελληνικός λαός έστω και αρκετές
δεκαετίες μετά την Καταστροφή και σε αυτό έπαιξαν σπουδαίο ρόλο οι Μικρασιάτες Λογοτέχνες , οι
οποίοι με το έργο τους συντέλεσαν αποφασιστικά στην πλήρη ενσωμάτωση του Προσφυγικού κόσμου στην
ελληνική κοινωνία , θέτοντας έτσι τέρμα στο διχασμό και πετυχαίνοντας από τότε τον ομαλό
μετασχηματισμό της44 .

Το Υπαρξιακό Πείσμα των Μικρασιατών Προσφύγων

43

Ό.π. , σ. 180 .
Στην εισήγησή μας αυτή αναφερθήκαμε σε πολύ σημαντικά έργα Μικρασιατών συγγραφέων που δημοσιεύτηκαν
έως και το 1962 , χρονιά επετειακή , η οποία κατά κάποιο τρόπο επισφράγισε πανηγυρικά , όπως πιστεύουμε , την
ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των Μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική κοινωνία . Μετά το 1962 βεβαίως
εκδόθηκαν και άλλα σπουδαία πεζογραφήματα , όπως π.χ. η Λωξάντρα της Μαρίας Ιορδανίδου (1963) ή Τα Παιδιά
της Νιόβης του Ακαδημαϊκού Τάσου Αθανασιάδη (1988) , τη μεγάλη αξία των οποίων δεν μπορεί κανείς να
παραγνωρίσει .
44
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Πρόσφυγες και κρατική πολιτική στην υγειονομική
αναδιοργάνωση της Ελλάδας του μεσοπολέμου.

Λένα Κορμά
Είναι αναμφισβήτητο ότι το 1922 αποτελεί τομή για την ελληνική ιστορία. Πολυάριθμες μελέτες,
από τα χρόνια κιόλας του Μεσοπολέμου, έχουν εστιάσει στη σημασία της εγκατάστασης των προσφύγων
για την ελληνική κοινωνία τόσο σε πολιτικό, οικονομικό, όσο και σε πνευματικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Πρόκειται, όμως, για μια θεματική, που αν και έχει απασχολήσει πολύ την ελληνική, τουλάχιστον,
ιστοριογραφία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί παρωχημένη και εξαντλημένη. Απεναντίας,
υπάρχουν αρκετές πτυχές του ζητήματος που αποτελούν στις μέρες μας γόνιμο έδαφος για μελέτη με νέα
ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία. Στο βιβλίο τους ‘Υγιεινής παραγγέλματα. Ιατρική επίβλεψη και
κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα’ που εκδόθηκε το 2010, οι Βασιλική
Θεοδώρου και Δέσποινα Καρακατσάνη σημειώνουν χαρακτηριστικά : «Η σχετική με το προσφυγικό
ζήτημα βιβλιογραφία, αν και πλούσια, δεν επιτρέπει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται
με την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και τις επιπτώσεις που είχε η εγκατάσταση τους στη
δημόσια υγεία, καθώς πρωτογενείς πηγές, όπως τα αρχεία των υγειονομικών υπηρεσιών, των διεθνών
οργανισμών υγείας και των Υπουργείων Υγιεινής και Περιθάλψεως, έχουν ελάχιστα αξιοποιηθεί προς
την κατεύθυνση αυτή»1. Το άρθρο του Κώστα Κατσάπη ‘Δημόσια Υγεία, Πρόσφυγες και Κρατική
Παρέμβαση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου’ αποτελεί μια από τις εξαιρέσεις και θέτει καίριες βάσεις για
περαιτέρω ανάλυση2. Αντίστοιχα, και η Έλσα Κοντογιώργη έδειξε στο βιβλίο της ‘Population exchange
in Greek Macedonia. The rural settlement of Refugees 1922-1930’ το 2006, το πως η αγροτική
εγκατάσταση των προσφύγων στην βόρειο Ελλάδα οδήγησε στην ίδρυση ενός συγκεκριμένου συστήματος
υγειονομικής οργάνωσης με την καθοριστική συμβολή της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων3.
Ήδη, από την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου εισέρχονται στο ελληνικό κράτος πολλαπλά
κύματα προσφυγικών πληθυσμών, ζητώντας επιτακτικά στέγαση, τροφή και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Το 1917, θα ιδρυθεί το Υπουργείου Περιθάλψεως στην Αθήνα, το οποίο με το Νόμο 748 της
19ης Αυγούστου του 1917 «περί συστάσεως Υπουργείου Περιθάλψεως», θα συνεχίσει το έργο της
Ανώτατης Διεύθυνσης Περιθάλψεως.
1

Βασιλική Θεοδώρου, Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής Παραγγέλματα». Ιατρική επίβλεψη και κοινωνική
πρόνοια για το παιδί της πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, Αθήνα, Διόνικος, 2010, σ. 345.
2
Κώστας Κατσάπης, «Δημόσια Υγεία, Πρόσφυγες και κρατική παρέμβαση στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου»,
Γιώργος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την Καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου,
Αθήνα, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2003, σ. 41-73.
3
Elisabeth Kontogiorgi, Population exchange in Greek Macedonia. The rural settlement of Refugees 1922-1930,
Clarendon Press∙ Oxford, 2006.
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Η Ανώτατη Διεύθυνση Περιθάλψεως ιδρύθηκε το 1916 στη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκέντρωνε
όλες τις αρμοδιότητες για τους πρόσφυγες, εκτός από την υγειονομική περίθαλψη που παρέμενε στην
δικαιοδοσία του Υπουργείου των Εσωτερικών4. Αναφερόμαστε σε μια εποχή, όπου δεν γινόταν σαφής
διαχωρισμός μεταξύ των θεμάτων Υγιεινής και Πρόνοιας, αφού οι υγειονομικές υπηρεσίες ήταν ακόμα
διεσπαρμένες στα διάφορα Υπουργεία5. Σύντομα, όμως, θα φανούν οι περιορισμένες αρμοδιότητες του
Υπουργείου Περιθάλψεως και στις 27 Αυγούστου 1922 η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη θα ψηφίσει τον
νόμο 2882/1922 «περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Υπουργείου της Περιθάλψεως,
μετονομαζομένου εις Υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας». Ο νόμος, όμως, που συνέπεσε με την μεγάλη
τομή της Μικρασιατικής Καταστροφής, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί 6.
Αν και, όπως ειπώθηκε, είχαν ήδη γίνει κάποιες πρώτες προσπάθειες, η Καταστροφή βρήκε την
ελληνική κοινωνία απροετοίμαστη να ανταποκριθεί στις νοσηλευτικές και ιατρικές ανάγκες των
προσφύγων. «Το Κράτος μη ευρεθέν εκ των προτέρων παρασκευασμένον προς αντιμετώπισιν ζητήματος
τοσούτον σοβαρού, αλλά και δυσχερούς, εδείχθη ανεπαρκές, αι δε προσπάθειαι αυτού υπήρξαν μάλλον
σπασμωδικαί και ασυστηματοποίητοι μη εξερχόμεναι σχεδόν εκ των στενών ορίων της αντιλήψεως», θα
γράψει τον Δεκέμβριο του 1923 ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Μακεδονίας Φωκίωνας Κοπανάρης7. Η
εμφάνιση του προσφυγικού ζητήματος, με άλλα λόγια, προσδίδει νέες διαστάσεις στην αντίληψη για τη
δημόσια υγεία και θα οδηγήσει πολύ σύντομα σε ριζικές μεταρρυθμίσεις8. Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου 1922, η
κυβέρνηση Στυλιανού Γονατά, θα εκδώσει νομοθετικό διάταγμα «περί ιδρύσεως Υπουργείου Υγιεινής,
Πρόνοιας και Αντιλήψεως», στο οποίο θα ενσωματωθεί το ιδρυθέν το 1917 «Υπουργείον
Περιθάλψεως». Στο Υπουργείο, δημιουργήθηκε Γενική Διεύθυνση Υγιεινής με προϊστάμενο ιατρό
υγιεινολόγο9.
Στην υγιεινιστική αναδιοργάνωση του κράτους, εξέχοντα ρόλο θα διαδραματίσει και ο Απόστολος
Δοξιάδης από τη Στενήμαχο της Ανατολικής Θράκης, στη σημερινή Βουλγαρία. Ο Δοξιάδης θα
σπουδάσει ιατρική στη Βιέννη και από το 1915, θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπου θα εργαστεί ως
γιατρός στην Πολυκλινική του Πατριωτικού Συνδέσμου στην Αθήνα. Ως παιδίατρος, θα αφήσει ένα
πλούσιο συγγραφικό έργο σχετικά με την προστασία του παιδιού και της μητρότητας. Θα εκτελέσει χρέη
προέδρου στην Κεντρική Επιτροπή Αλυτρώτων, ενώ μετά την κατάληψη της Ανατολικής Θράκης θα
διατελέσει Διευθυντής της Δημόσιας Υγείας της Ύπατης Αρμοστείας με έδρα την Αδριανούπολη,
οργανώνοντας τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών. Ως οπαδός του Κόμματος των Φιλελευθέρων
αλλά και εξαιτίας του ότι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες της Βουλγαρίας, λόγω και της
καταγωγής του, θα θεωρηθεί κατάλληλος για τη λήψη σημαντικών κυβερνητικών θέσεων στον τομέα της
δημόσιας υγείας κατά τον Μεσοπόλεμο ; Υπουργός Υγιεινής στην επαναστατική κυβέρνηση από τον

4

Μιχαήλ Αιλιανός, Το έργον της ελληνικής περιθάλψεως, Αθήναι, 1921, σ. 70-71.
Γεώργιος Αντ. Σαριδάκης, Ο Μίτος της Αριάδνης. Η ιστορία της Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο Νομό Ηρακλείου,
Ηράκλειο, 1998, σ. 20.
6
Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, «Η ιστορική πορεία του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα (1833-1981)», Ιατρικό
Βήμα, 10-11/2008, σ. 50-52.
7
Φωκίων Κοπανάρης, Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι, Αθήναι, 1933, σ. 46
8
Χρήστος Ζηλίδης, «Η επιδημιολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου και η πολιτική
για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας», Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και κοινωνική πολιτική : ο
Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008, σ. 141.
9
Θ. Ι. Δαρδαβέσης, ό,π.
5
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Σεπτέμβριο του 1922 έως το 1924, πρόεδρος του Πατριωτικού Ιδρύματος Περιθάλψεως την περίδο
1925-1928 και 1929-193210.
Ο Δοξιάδης θα υπηρετήσει και ως Υφυπουργός Υγιεινής κατά την περίοδο 1928-1929, αφού το
1928 ο Βενιζέλος θα προβεί στον χωρισμό του Υπουργείου Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως,
ιδρύοντας Υφυπουργείο και μετέπειτα αυτοτελές Υπουργείο Υγιεινής. Το Υφυπουργείο Υγιεινής, θα
δημιουργηθεί λόγω της επείγουσας κατάστασης που είχε προκαλέσει η πανδημία του δάγκειου πυρετού,
από τον οποίο θα νοσήσει και ο ίδιος ο Βενιζέλος. Ο Δοξιάδης θα προτείνει στον Βενιζέλο την προσφυγή
για βοήθεια στο υγειονομικό τμήμα της Κοινωνίας των Εθνών, κίνηση που θα προκαλέσει έντονες
αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο διότι έβλεπε τα συμφέροντα του να θίγονται11. Από το ολοκληρωμένο
πακέτο προτάσεων της Οργάνωσης Υγείας της ΚΤΕ για ριζική αναμόρφωση των υγειονομικών δομών
της χώρας, λίγες θα μπορέσουν τελικά να υλοποιηθούν. Από αυτές, ξεχωρίζει η ίδρυση της Υγειονομικής
Σχολής Αθηνών12.
Η νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί με την παρουσία εξαθλιωμένων και άρρωστων ατόμων,
πολλά από τα οποία ήταν φορείς μολυσματικών ασθενειών, θα οδηγήσει στη λήψη άμεσων μέτρων και σε
ό,τι αφορά τη μείωση της θνησιμότητας και την αντιμετώπιση των μολυσματικών νόσων. Τον πρώτο
καιρό, στρατιωτικά νοσοκομεία θα τεθούν στη διάθεση των υγειονομικών, εγκαταλελειμμένα μοναστήρια
και εκκλησίες θα χρησιμεύσουν ως τόπος απομόνωσης των θυμάτων του τύφου ή της ευλογίας. Ο
εξανθηματικός τύφος θα πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η δυσεντερία, ακόμη, θα προκαλέσει τον θάνατο
πολλών προσφύγων, ενώ η ελονοσία13 και η φυματίωση, που μάστιζαν, θα αποβούν μοιραίες για τους
εξασθενισμένους οργανισμούς14. Παράγοντες, όπως η κακή διατροφή, το πρόβλημα με το μολυσμένο νερό,
οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης και ο μη υπολογισμός κλιματολογικών παραγόντων στην εγκατάσταση
των προσφύγων θα συμβάλουν καταλυτικά στην εκδήλωση επιδημιών και στην γρήγορα εξάπλωση τους
στους προσφυγικούς πληθυσμούς15.
Σύμφωνα με αναφορά της Ε.Α.Π., μόνο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 1923,
σε σύνολο 14.000 ατόμων που ζούσαν σε προσωρινούς καταυλισμούς κοντά στη Θεσσαλονίκη,
αναφέρθηκαν 5.207 κρούσματα ελονοσίας, από τα οποία 320 υπήρξαν θανατηφόρα16. Το Ταμείο
Περιθάλψεως Προσφύγων, στην ίδρυση του οποίου πρωτοστάτησε ο Δοξιάδης, θα επιχειρήσει να
αντιμετωπίσει την εξάπλωση των λοιμωδών νοσημάτων με την αποστολή φαρμάκων και ειδών
καθαριότητας, με την προμήθεια κλιβάνων, με την ενίσχυση των λοιμοκαθαρτηρίων του κράτους17.

10

Β. Θεοδώρου, Δ. Καρακατσάνη, ό,π., σ. 392-398.
Κώστας Δαφνής, Απόστολος Δοξιάδης. Ο Αγωνιστής και ο Άνθρωπος, Αθήνα, 1974, σ. 141-159.
12
Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η
ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος,
1993, σ. 326-335. ; Κ.. Κατσάπης, ό.π., σ. 65.
13
Βλ. : Κατερίνα Γαρδίκα, «Η ελονοσία κατά το Μεσοπόλεμο : Κοινωνία, Κράτος και Διεθνής Βοήθεια»,
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία
κατά τη βενιζελική περίοδο, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007. σ. 266-280.
14
Β. Θεοδώρου, Δ. Καρακατσάνη, ό,π., σ. 345-351.
15
Κ.. Κατσάπης, ό.π., σ. 62-65.
16
Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Γενεύη 1926, Αθήνα, Τροχαλία, 1997, σ. 79.
17
Σπυρίδων Μουρατίδης, Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα (19221932), Αθήνα, Θεμέλιο, 2005, σ. 120.
11

201

202

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Βασίλειος Κριμπάς, διευθυντής της Αγροτικής Αποκατάστασης των Προσφύγων της Ε.Α.Π., στην
έκθεση του για το έργο της αγροτικής εγκατάστασης των προσφύγων θα εστιάσει στα «έργα κοινής
ωφελείας» που πραγματοποίησε η Ε.Α.Π. τα οποία «εξησφάλιζον την ανάπτυξιν των προσφυγικών
εγκαταστάσεων [..] και την βελτίωσιν της υγιεινής καταστάσεως των πληθυσμών»18. Έτσι, μεγάλα
χρηματικά ποσά για την εποχή θα διατεθούν για την αποξήρανση μικρών ελωδών εκτάσεων, παράλληλα με
τα μεγάλα αποξηραντικά έργα που γίνονταν στην Μακεδονία, για την αγορά κινίνης προκειμένου να
αντιμετωπισθεί η ελονοσία, καθώς και για την ύδρευση και άρδευση των αγροτικών συνοικισμών της
Ε.Α.Π. με στόχο την εξασφάλιση «ύδατος εις ποιότητα καλήν και εις ποσότητα επαρκή»19.
Το ελληνικό κράτος θα αναγκασθεί να ιδρύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κρατικά
‘προσφυγικά’ νοσοκομεία σε πάνω από 35 πόλεις της χώρας, δυναμικότητας άνω των 2638 κλινών.
Αριθμός, πολύ σημαντικός αφού σύμφωνα με τις στατιστικές του 1925, το σύνολο των νοσηλευτικών
κλινών στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε τις 900020. Ένα από αυτά, και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ιπποκράτειο», πρώην Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, κατά την περίοδο 1922-1935. Το κτήριο του
Ιπποκρατείου κτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και στέγασε το Μαράσλειο Χημείο έως τον Α’ Βαλκανικό
Πόλεμο. Αργότερα, και μέχρι το 1922 λειτούργησε εκεί το Δ’ Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Μετά την μαζική
άφιξη των προσφύγων, επιτάχθηκε και με Βασιλικό Διάταγμα ιδρύθηκε στον ίδιο χώρο το «Νοσοκομείο
Προσφύγων Αθηνών». Διευθυντής του Νοσοκομείου, θέση την οποία διατήρησε για 25 χρόνια, θα οριστεί
ο Απόστολος Ορφανίδης, τέως διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Σμύρνης. Πολλοί πρόσφυγες,
γιατροί και νοσοκόμοι στο επάγγελμα, καλούνται μέσω του τύπου να προσληφθούν σε αυτό, καθώς και στα
άλλα ιδρυόμενα προσφυγικά νοσοκομεία. Το Νομοθετικό Διάταγμα της 21ης Ιουλίου του 1935, θα
τερματίσει την διαδρομή του Νοσοκομείου Προσφύγων Αθηνών, το οποίο θα μετονομαστεί σε
«Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών»21. Αντίστοιχα, και στη Νέα Ιωνία, η επείγουσα ανάγκη για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εκεί εγκατεστημένων προσφύγων θα οδηγήσει το 1923 στην
μετατροπή ενός σχολείου σε νοσοκομείο.
Παράλληλα, στην Αθήνα, ο φόβος εμφάνισης επιδημιών, κυρίως στους προσφυγικούς συνοικισμούς,
θα αποτελέσει αφετηρία για επίλυση σημαντικών προβλημάτων της πόλης. Σύμφωνα με τον Κατσάπη, ο
δήμος Αθηναίων, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, θα λάβει δραστικά μέτρα για την προστασία της
υγείας των κατοίκων του : διπλασιασμός των οχημάτων της καθαριότητας, τακτικές απολυμάνσεις των
υπονόμων, κατάργηση των παλαιών σφαγείων και κατασκευή νέων, που πληρούσαν τις προδιαγραφές της
εποχής. Τα σημαντικότερα, όμως, μέτρα θα αφορούν την ύδρευση της πόλης, ενώ γρήγορα θα γίνει
αντιληπτό, ότι το πεπαλαιωμένο δίκτυο αποτελεί εστία για την εξάπλωση επιδημιών. Στο πλαίσιο αυτό,
τον Απρίλιο του 1925, θα υπογραφεί η σχετική μελέτη ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την αμερικανική
εταιρεία ύδρευσης «Ούλεν». Η μελέτη αυτή προέβλεπε τη δημιουργία τεχνητής λίμνης στην περιοχή του

18

Βασίλειος Δ. Κριμπάς, «Το έργον της Αγροτικής Εγκαταστάσεως της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων»,
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1999-2000/13, σ. 251.
19
Β. Δ. Κριμπάς, ό.π., σ. 251-255.
20
Γιώργος Νικολαΐδης, Σπύρος Σακελλαρόπουλος, «Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα τον μεσοπόλεμο : γεγονότα,
συγκρούσεις και εννοιολογικοί μετασχηματισμοί», Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και κοινωνική
πολιτική : ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008,
σ. 453.
21
Δημήτρης Χρ. Βανδώρος, Γενικόν Νοσοκομείον Αθηνών «Ιπποκράτειον» 85 χρόνια. Προσέγγιση στην ιστορική
διαδρομή του και πραγματοποίηση του οράματος αναμόρφωσης του (2005-2007), Αθήνα, 2007, σ. 20-35.
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Μαραθώνα, στην οποία θα συλλέγονταν τα νερά των βόρειων κλιτύων της Πάρνηθας και του
ορμητικού χειμάρρου της, του Χαράδρου. Το έργο, όπως είχε προβλεφθεί, ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι
του 192922.
Στον χώρο της Μακεδονίας, ειδικά για την περίθαλψη των αγροτών προσφύγων, η ‘Επιτροπή
Αποκατάστασης Προσφύγων’, σε συνεργασία με τη Γενική Διοίκηση Εποικισμού της Μακεδονίας, θα
ιδρύσει το 1925 ξεχωριστή υγειονομική υπηρεσία23. Εξάλλου, «η ανεπάρκεια των υπέρ αυτής πιστώσεων
ηνάγκασε την υγειονομικήν υπηρεσίαν του Κράτους να περιορίση την δράσιν αυτής εις τα αστικά κυρίως
κέντρα, όπου οι κίνδυνοι της μεταδόσεως των μολυσματικών νόσων ήσαν μεγαλείτεροι λόγω του
συνωστισμού και των εν γένει ανθυγιεινών συνθηκών», θα επισημάνει χαρακτηριστικά το 1932 ο
Μιχαήλ Μεταλλινός, διευθυντής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης24.
Αποφασίστηκε να εφαρμοσθεί ένα σύστημα παρεμφερές με αυτό της κοντότας, που ίσχυε για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα στις κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Σύμφωνα με αυτό,
ένα ή περισσότερα χωριά μαζί προσλαμβάνανε έναν γιατρό με ετήσια αμοιβή, ο οποίος πληρωνόταν από
όλες τις οικογένειες για να τους παράσχει ιατρική φροντίδα25.
Το αρχικό, λοιπόν, σχέδιο στον νέο τόπο εγκατάστασης, προέβλεπε την ίδρυση αγροτικών ιατρείων.
Ένα ιατρείο αντιστοιχούσε σε 500-800 οικογένειες, οι οποίες ήταν συνήθως κατανεμημένες σε δυο ή τρείς
οικισμούς. Τα αγροτικά αυτά ιατρεία στεγάζονταν σε ιδιόκτητα κτήρια, τα οποία είχαν κατασκευαστεί
με ανάλογες για τη λειτουργία τους προδιαγραφές, και στελεχώνονταν από έναν γιατρό και φαρμακοποιό
πλήρους απασχόλησης26. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε από το 1925 έως το 1930, παρά το ότι δεν
μπόρεσε στην πράξη να ανταποκριθεί στις ανάγκες τόσων προσφύγων. Όταν διαλύθηκε η Ε.Α.Π., τα
αγροτικά ιατρεία περιήλθαν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγιεινής, γεγονός που οδήγησε σταδιακά
στην εξασθένιση του θεσμού. Έχει, πάντως υποστηριχθεί, ότι παρά τις όποιες αδυναμίες, η ίδρυση των
αγροτικών ιατρείων αποτέλεσε «την πρώτη καλά οργανωμένη προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός
συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό»27.
Συνοψίζοντας, επιχείρησα να αναδείξω επιγραμματικά τη σημασία της εγκατάστασης των
προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, σε ό,τι αφορά την οργάνωση ενός κρατικού συστήματος πρόνοιας
και υγειονομικής περίθαλψης. Όπως έχει υποστηρίξει χαρακτηριστικά και ο Γιώργος Μαυρογορδάτος, η
αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής υπήρξε και
παραμένει το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους28. Μια μελέτη, επομένως, για την
ανασυγκρότηση του υγειονομικού συστήματος κατά τον Μεσοπόλεμο, δεν μπορεί να μην λάβει ξεχωριστά
και αναλυτικά υπ’ όψιν της και την παράμετρο της παρουσίας των προσφύγων. Μια παρουσία που
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο και επιτάχυνε τις εξελίξεις στην κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας του
Μεσοπολέμου.
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Κ. Κατσάπης, ό.π., σ. 62-65.
E. Kontogiorgi, ό. π., σ. 269-277.
24
Μιχαήλ Μεταλλινός, Η υγιεινή κατάστασις των αγροτικών πληθυσμών Μακεδονίας-Θράκης από του 1925-1930, Εν
Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1932, σ. 8.
25
Μ. Μεταλλινός, ό.π., σ. 9.
26
Χρήστος Ζηλίδης, Γεράσιμος Πεντόγαλος, «Η υγειονομική προστασία των προσφυγικών πληθυσμών της
Μακεδονίας (1925-1930)», Ελληνική Ιατρική, 53/6, σ. 430.
27
Χρ. Ζηλίδης, Γ. Πεντόγαλος, ό.π., σ. 432.
28
Γιώργος Μαυρογορδάτος, «Το Ανεπανάληπτο Επίτευγμα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9/1992, σ. 9.
23
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«Δεύτερη γενιά προσφύγων»:
απόπειρα καθορισμού ενός ασαφούς όρου.
Μιχάλης Βαρλάς
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ιστορίας των ελλήνων προσφύγων της περιόδου πριν από τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η επίμονη διατήρηση της προσφυγικής μνήμης και η αναπαραγωγή της
προσφυγικής ταυτότητας για δεκαετίες1. Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού λειτουργούν από το 1997 τα
προγράμματα Γενεαλογίας και Μαρτυριών που με τη συμπλήρωση ενός τρίτου σκέλους «Ιστορία Μου»
αποσκοπούν στην καταγραφή και διατήρηση της οικογενειακής και κοινοτικής μνήμης των Ελλήνων, τόσο
για ερευνητικούς, όσο κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς2. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας
συναντάμε εκπληκτικό αριθμό συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσφυγες και
συμμετέχουν –ενεργά ή παθητικά- στα προσφυγικά σωματεία, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται
μεταξύ τους στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδας. Τόσο ιδιωτικά όσο και
θεσμικά, διεκδικούν μια ταυτότητα που εκτός από κατοχυρωμένα δικαιώματα – π.χ. διαδοχής στον
προσφυγικό κλήρο – τους παρέχει το δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε συλλογικά σώματα με
παρουσία και λόγο στο δημόσιο χώρο3.
Η –προβλήματική σε πρώτη ανάγνωση – ταύτιση σήμερα με την κοινωνική κατηγορία –
μικρασιάτης, πόντιος, θρακιώτης κλπ- πρόσφυγας ξεπερνιέται και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο πεδίο μέσα
από την οικογενειακή διαδοχή. Πρόκειται για μια κληρονομημένη ταυτότητα, πράγμα το οποίο εκφράζεται
με τη συχνή προσθήκη του τακτικού αριθμητικού προσδιορισμού «πρόσφυγας πρώτης, δεύτερης, τρίτης ...
γενιάς». Δικαιολογημένα μπορεί κανείς να αναρωτηθεί πού τίθεται ένα όριο, πόσο διαρκεί η προσφυγιάκαι κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις ο όρος αυτός μπορεί να αποτελεί μια αναλυτική κατηγορία
που θα αξιοποιηθεί στις μελέτες μας για την ιστορία και τη μνήμη των προσφύγων και των απογόνων τους.
Εξαιρώ από τη διαπραγμάτευση μου μια σημαντική παράμετρο του θέματος που είναι η διατήρηση
της μνήμης της καταγωγής ως αμφισβήτηση της υφιστάμενης κατάστασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

1

Βλ. Μιχαήλ Βαρλάς, H διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης, στο, Γιώργος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την
Kαταστροφή. Mικρασιάτες πρόσφυγες στην Eλλάδα του Mεσοπολέµου. Αθήνα (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 2007
(β΄ έκδοση), σ.148-174· Αντώνης Λιάκος, Εισαγωγή. Το “1922” και εμείς, στο Αντώνης Λιάκος (επιμ.), Το 1922 και
οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, Αθήνα (Νεφέλη) 2011, σ.11-17 και Χάρης Εξερτζόγλου, Η ιστορία της προσφυγικής
μνήμης, Ο.π., σ. 191-201. Για μια συνοπτική αναφορά βλ. Μιχάλης Βαρλάς, Η ανατομία της μικρασιατικής
τραγωδίας. Μνήμες της προσφυγιάς, στο περιοδικό Ιστορία του “Έθνους”, 18 (Αύγουστος 2010), σ.27-29.
2
Βλ. http://genealogy.ime.gr, τελευταία επίσκεψη 4-2-2012 και Μιχαήλ Βαρλάς – Ιωάννης Καραχρήστος,
«Εκπαίδευση στη συλλογική μνήμη. Το Πρόγραμμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού», (υπό δημοσίευση στο: Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση. Συνέδριο Αφιερωμένο στα 20 Χρόνια
από την Ίδρυση του Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη 28 – 30 Μαρτίου 2008).
3
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εμπλοκής των σωματείων σε ζητήματα της δημόσιας ζωής ήταν η διαμάχη γύρω από το
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την ιστορία της ΣΤ΄ δημοτικού.
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και ως συντήρηση ενός ανεδαφικού σήμερα αλυτρωτισμού. Μια τέτοια προσέγγιση θα άξιζε μια αυτοτελή
μελέτη προσανατολισμένη εξ αρχής στο θέμα που ασφαλώς θα προϋπέθετε αυτή την πιο τεχνική εισήγηση.
Το πρόβλημα του καθορισμού των γενεών ξεκίνησε για μας από την οργάνωση των γενεαλογιών και
τα γνωστά σε πολλούς «Δελτία Καταγραφής Γενεαλογικού Δένδρου» του προγράμματος μας που θέτουν
ως πρόσωπο αναφοράς τον ή την πρόσφυγα, τον ή την σύζυγο και τα αδέλφια του /της4. Η περσόνα του
πρόσφυγα εκεί λειτουργεί ιδεοτυπικά, αφού ως τέτοιος νοείται το πρόσωπο που προσέφυγε στην Ελλάδα ή
αλλού μετά το γάμο του και ενδεχομένως την απόκτηση κάποιου ή κάποιων απογόνων. Θα μπορούσαμε να
το προσδιορίσουμε εμπειρικά ως τον δικαιούχο των ωφελημάτων της αποκατάστασης στη λογική της
οικογενειακής αποκατάστασης των προσφύγων5.
Η πραγματικότητα της προσφυγιάς και της εγκατάστασης των μικρασιατών είναι πολύ πιο σύνθετη
από τη σχηματική της αναπαράσταση. Η προσφυγική κίνηση προς –αλλά και από - την Ελλάδα
χαρακτήρισε μια μεγάλη περίοδο από λίγο πριν τους Βαλκανικούς μέχρι το ξέσπασμα του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου. Σχηματικά, λόγω του όγκου του προσφυγικού κύματος και της σύνδεσης του με τη
στρατιωτική κατάρρευση στο Μικρασιατικό πόλεμο, η μνήμη και η ιστορία αναγνώρισαν το 1922 ως το
χρονικό ορόσημο που συμβολίζει τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Είναι προφανές ότι, τόσο η συνολική
προσφυγική κίνηση μέχρι το 1940, όσο και η κορύφωση της το 1922, αφορούν περισσότερες από μια γενιές
ανθρώπων, είτε σε μια δημογραφική, είτε σε μια πολιτισμική προσέγγιση του όρου της γενιάς. Ήδη από τις
πρώτες στατιστικές για τους πρόσφυγες6 μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάθε προσφυγικό κύμα
περιλάμβανε στις τάξεις του από νεογέννητα ως υπερήλικες που ανήκαν σαφώς σε διαφορετικές γενιές,
ιστορικές περιόδους και πολιτισμικές φάσεις και ακόμα περισσότερο αντιλαμβάνονταν πολύ διαφορετικά
τα γεγονότα και την ίδια την κατάσταση των προσφύγων.
Το περιεχόμενο της έννοιας της γενιάς προφανώς είναι δύσκολο να αποδοθεί με αδιαμφισβήτητο
τρόπο. Σε μια τρέχουσα χρήση του όρου, η γενιά έχει νόημα στο πλαίσιο της ιστορίας μιας συγγενειακής
ομάδας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ταξινομηθούν στο ίδιο επίπεδο γενεαλογικής εξέλιξης σε αναφορά με
κάποιον γενάρχη και πάντοτε σε συνάρτηση με την προηγούμενη γενιά, η οποία σχηματικά αποτελείται
από τους γονείς και τα αδέλφια ή τα εξαδέλφια των γονέων. Ασαφέστερη είναι η σημασία της γενιάς, όταν
καλείται να καταδείξει μια χρονική περίοδο. Λέμε για παράδειγμα, «από την επανάσταση μέχρι τους
βαλκανικούς πολέμους έχουν περάσει τρεις με τέσσερις γενιές”. Κατά συνθήκη, σε αυτή την περίπτωση, η
γενιά προσδιορίζεται από ένα αυθαίρετο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην χρονική απόσταση των
γονιών από τα παιδιά τους. Ένας τέτοιος υπολογισμός διαφοροποιείται στο χρόνο και στον τόπο ανάλογα με
τα πρότυπα του γάμου και της αναπαραγωγής, τις πολιτισμικές συνθήκες αλλά και τη συγκυρία φυσικών
και ανθρωπιστικών καταστροφών. Στη δημογραφία, αντιθέτως, χρησιμοποιούμε τον όρο κοόρτη που
προσδιορίζει όσους γεννήθηκαν στη διάρκεια μιας πενταετίας χωρίς κριτήρια οικογενειακής διαδοχής.
Τέλος, η γενιά στη λογοτεχνία και στις κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα, σημαίνει την ομάδα των ανθρώπων
που μοιράζονται κοινές εμπειρίες, πολιτισμικά χαρακτηριστικά και, ενδεχομένως, κοινούς στόχους και
προοπτικές, όπως "γενιά του '30" ή "γενιά της Αντίστασης".7
4

Βλ. το Δελτίο Καταγραφής Γενεαλογικού Δένδρου στο http://genealogy.ime.gr, τελευταία επίσκεψη, 4-2-2012.
Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μετάφραση Φιλοκτήτης Βεϊνόγλου, Μαρία Βεϊνόγλου, Αθήνα
(Τροχαλία) 1997.
6
Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της
15-16 Μαΐου 1928. ΙΙ. Ηλικία-οικογενειακή κατάστασις – παίδευσις, Αθήνα 1935, σ.369.
7
Για το ζήτημα της γενιάς σε σχέση με τη μνήμη βλ. Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der
individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, Μόναχο (C.H.Beck) 2007, σ.31-67, ιδιαίτερα σ.32-36.
5
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Όσον αφορά στους πρόσφυγες η χρήση του όρου "γενιά" υιοθετήθηκε κυρίως για να τονίσει τη
διαφορά μεταξύ αυτών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη και των απογόνων
τους, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο όρος παραπέμπει στη μετανάστευση, σε ένα πεδίο, όπου η
γενιά χρησιμοποιήθηκε ως αναλυτική κατηγορία για τη μελέτη της ενσωμάτωσης των μεταναστών και
των απογόνων τους στις κυρίαρχες κουλτούρες των τόπων εγκατάστασης τους. Ήδη παρατηρήσαμε ότι
οι πρόσφυγες – και εννοώ εδώ όσους ήρθαν από την πατρίδα - ανήκαν προφανώς σε πολλές γενιές με
οποιαδήποτε έννοια του όρου. Τόσο από ηλικιακή άποψη, όσο και ως προς τη μεταξύ τους συσχέτιση οι
πρόσφυγες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τέσσερις με πέντε γενιές, ξεκινώντας από τους υπερήλικες
και καταλήγοντας στα νεογέννητα και τα παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Για
να προσδιορίσουμε με κάποιον τρόπο γενιές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σχετικά ασφαλείς
αναλυτικές κατηγορίες θα πρέπει να εξετάσουμε τη συμπτωση μιας σειράς βιολογικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών παραγόντων8.
Κατ’ αρχήν οι πρόσφυγες βίωσαν στις πατρίδες τους μια ποικιλία πολιτικών εμπειριών και
εντάξεων, με μεγαλύτερη τομή το διαχωρισμό τους σε οθωμανούς και έλληνες υπηκόους. Η πολιτική
οργάνωση και η πολιτική εμπειρία διαφοροποιούνταν σημαντικά από την πόλη στο χωριό, από τις
ελληνόφωνες στις τουρκόφωνες περιοχές, από τα παράλια στο εσωτερικό και από τα εκκλησιαστικά
κέντρα στις περιφέρειες. Ακόμα και οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ομογενοποίησης των θεσμών της
αυτοκρατορίας γνώριζαν σημαντικές παραλλαγές με κύρια παράμετρο την πληθυσμιακή και κοινωνική
βαρύτητα των ομάδων των ελληνορθοδόξων σε κάθε περιοχή9. Μπορεί να προστεθεί σε όλα αυτά η
σαφώς διαφορετική διαχείριση των ελληνορθόδοξων πληθυσμών μετά το 1914, έτος έναρξης του
Ευρωπαϊκού (Α΄ Παγκόσμιου) Πολέμου ανάλογα με τη στρατηγική θέση των περιοχών της
εγκατάστασης τους. Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό των
προσφύγων προέρχονταν από περιοχές εκτός της οθωμανικής αυτοκρατορίας (Ρωσσία, Βουλγαρία,
ιταλοκρατούμενα Δωδεκάννησα) και, ασφαλώς, η διάκριση «πρόσφυγες» και «ανταλλάξιμοι» είχε και
για τους ίδιους πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από μια απλή τεχνική διπλωματική διατύπωση10. Από αυτή
την άποψη οι πρόσφυγες ελάχιστα μπορεί να θεωρηθούν και να εξετασθούν ως μια ενιαία γενιά.
Για τη συγκρότηση μιας ιστορικής γενιάς, αυτής της Ε.Π.Ο.Ν. βλέπε την εξαιρετική μονογραφία της Οντέτ ΒαρόνΒασσάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Αθήνα (Βιβλιοπωλείον της
Εστίας) 2009.
8
Βλέπε Assmann, οπ, και Peter Loizos, ‘Generations’ in Forced Migration: Towards Greater Clarity, Journal
of Refugee Studies 20.2 (2007) σ.193-209.
9
Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αι.-1919 οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο
ελληνικό έθνος, Αθήνα 1998, σ.189-238. Χάρης Εξερτζόγλου, Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας – αρχές 20ου), στο Αντώνης Λιάκος (επιμ.), Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα
ματιά, σ. 25-53, ιδιαίτερα 37 κ.ε.
10
Είναι χαρακτηριστική η σωματειακή και πολιτική έκφραση αυτής της διαφοράς όπως εκφράστηκε με την ίδρυση
της Προσφυγικής Οργάνωσης Αμύνης Δικαιωμάτων Ανταλλαξίμων (Π.Ο.Α.Δ.Α.) αλλά και της Ένωσης Ελλήνων
Υπηκόων, βλ. Κώστας Κατσάπης, Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, στο,
Γιώργος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την Kαταστροφή. Mικρασιάτες πρόσφυγες στην Eλλάδα του Mεσοπολέµου.
Αθήνα (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 2003, σ.127-147, σ. 139. Για την Ένωση βλ. Ένωσις των Ελλήνων
Υπηκόων, στο, Ειδικόν Ετήσιον Προσφυγικόν Ημερολόγιον. Ειδική θερινή έκδοσις. Αθήναι. Παράρτημα της μεγάλης
εκδόσεως του 1928, σ. 134-136· για την πρώτη συνέλευση και τις εκλογές βλέπε την αναγγελία στην εφημερίδα
Παμπροσφυγική, 13/12/1926· αναφορά στο αναφορά στο Μιχαήλ Βαρλάς – Ιωάννης Καραχρήστος, Immigrants
in Smyrna – Refugees in Greece: Subsequent transformations of identity among the Kytherian migrants, στο,
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Εξετάζοντας τις γενιές των προσφύγων ως προς την παράμετρο της κοινής εμπειρίας και προοπτικής
ενδεχομένως πρέπει να εφεύρουμε μια ενδιάμεση κατηγορία για όσα παιδιά γεννήθηκαν σε ολόκληρη τη
φάση των περιπλανήσεων, από το 1914 και εξής, η οποία για κάποιες οικογένειες διαρκεί για όλο το
Μεσοπόλεμο και τουλάχιστον για μεγάλο μέρος της δεκαετίας του '2011. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρά τη
σχετικά χαμηλή αναλογία στο σύνολο του πληθυσμού, παρουσιάζουν τα ορφανά παιδιά και τα παιδιά που
περιπλανούνταν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διωγμών. Η διάλυση των οικογενειών, μια από τις
σημαντικότερες παραμέτρους της δωδεκαετίας 1912-1924, δημιούργησε μια κατηγορία ανθρώπων που
είχαν ανατραφεί ως πλάνητες και υποκείμενοι σε ιδρυματική και αστυνομική επίβλεψη ή φιλανθρωπική
συνδρομή. Ακόμη και για τα παιδιά που μεγάλωναν στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας τους,
είναι χαρακτηριστικά τα σημάδια μιας πρόωρης εφηβείας ή ενηλικίωσης, που μέχρι τώρα καταγράφεται
κυρίως ως προς την εισαγωγή τους στον κόσμο της εργασίας12.
Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να προσδιορίσει μια «γενιά» εγκατεστημένων «προσφύγων» που
η γέννηση τους μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά από την αποκατάσταση ως το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο και
οι οποίοι μοιράζονται μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά.
Το πρώτο κοινό στοιχείο αποτελεί η πολιτειακή ένταξη των νεαρών απογόνων των προσφύγων. Η
"δεύτερη" προσφυγική γενιά σε αντίθεση με τους γονείς της, οι οποίοι πάσχιζαν να ισορροπήσουν ανάμεσα
σε δυο κρατικές εντάξεις και σε ποικίλες τοπικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες, μεγαλώνει ως κομμάτι
του ενιαίου ελληνικού πολιτικού σώματος και αναπτύσσεται σε ένα αρκετά ομοιογενές θεσμικό πλαίσιο. Τα
τέκνα των προσφύγων λαμβάνουν αυτοδικαίως την ελληνική υπηκοότητα με τη γέννηση τους, αφού οι
γονείς τους έχουν πολιτογραφηθεί στο Ελληνικό κράτος με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, δικαίωμα που
δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τα αντιπροσφυγικά κινήματα του Μεσοπολέμου. Παρά τη χαώδη
κατάσταση και τον συνωστισμό πολλών προσφύγων σε περιθωριακούς συνοικισμούς και παραγκουπόλεις
μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν καταγραφεί και
ενταχθεί στους πολιτειακούς θεσμούς, είτε μέσω των δικτύων εκπαίδευσης, είτε μέσω της στρατολογίας,
είτε, τέλος, μέσω της ληξιαρχικής τους καταγραφής κατά τη δημιουργία νέων οικογενειών και την απόκτηση απογόνων. Από τις μαρτυρίες και από τα –λιγοστά προσβάσιμα– αρχειακά τεκμήρια φαίνεται ότι η
αποφασιστική καμπή για την ολοκληρωση της καταγραφής αποτελεί η στρατιωτική αναδιοργάνωση της
Μεταξικής περιόδου και οι προσπάθειες ελέγχου της Κατοχής. Τα κενά του κρατικού ελέγχου, όπως και η
ανατροπή του δικαίου στο πλαίσιο του Διχασμού αποτελούν γέφυρες με την εμπειρία της “ενδιάμεσης”
Maria Stassinopoulou - Ioannis Zelepos (εκδ.), Griechische Kultur in Südosteuropa in der Neuzeit. Beiträge zum
Symposium in memoriam Gunnar Hering, (Wien 16.-18. Dezember 2004), Βιέννη (Byzantina et Neograeca
Vindobonensia - Εκδόσεις Αυστριακής Ακαδημίας των Επιστημών) 2008, σελ. 375-386, υποσημείωση 37. Για την
κατανομή των προσφύγων ανάλογα με τον τόπο προέλευσης τους βλ. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδος της 15-16 Μαΐου 1928. Ι. Πραγματικός και
νόμιμος πληθυσμός – Πρόσφυγες, Αθήνα 1933, σ.411-468.
11
Βλ. Μιχαήλ Βαρλάς, Προσφυγικές μνήμες στο Συνοικισμό της Θήβας. Aπό την ιστορία του τόπου στην ιστορία των
ανθρώπων, στο, Δ΄Διεθνές Συνέδριο Bοιοτικών Mελετών, Λεβαδιά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000, Επετηρίς της Εταιρείας
Βοιωτικών Μελετών, τ.4, τεύχος Β, Αθήνα 2008, σ.369-388, η αναφορά σ.383-384. Γενικά για την περιπλάνηση ως
τρόπο επιβίωσης βλ. Πέτρος Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το
Μεσοπόλεμο, Αθήνα (Θεμέλιο) 1993.
12
Μια παραδειγματική περίπτωση ενός ορφανού καταγράφεται στην υπό έκδοση αυτοβιογραφία του Κωνσταντίνου
Ιωάννου από την Αίνο της Θράκης που ετοιμάζουν οι εκδόσεις ΙΑΣΩΝ. Για την εργασία εκείνη την εποχή βλέπε
Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα (Εμπορική Τράπεζα) 1993, σ.43-95
και Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 1870-1940, Αθήνα 1995.
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γενιάς και ερμηνεύουν πολλές αξίες και ιδιώματα στη συμπεριφορά των προσφύγων ανεξάρτητα ίσως από
την οικονομική τους κατάσταση ή την κοινωνική κατηγορία στην οποία εντάσσονται.
Ανεξάρτητα από τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής και άλλα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, η
συντριπτική πλειονότητα της δεύτερης γενιάς μεγαλώνει σε οικισμούς με υψηλά ποσοστά προσφύγων.
Ακόμα κι όταν πρόκειται για περιοχές με κατοίκους που διαθέτουν διακεκριμένη κοινωνική θέση και
οικονομική επιφάνεια, η προσφυγική προέλευση αποτελεί ένα σημαντικό ενοποιητικό στοιχείο και έναν
δίαυλο επικοινωνίας με τις ασθενέστερες κοινωνικά και οικονομικά κατηγορίες. Οι περισσότεροι από
αυτούς τους οικισμούς αποτελούν εξ ολοκλήρου νέους σχηματισμούς ή εγκαταστάσεις ανταλλαγέντων
μουσουλμανικών πληθυσμών, ώστε η νέα γενιά των εγκατεστημένων αποκτά μια ιδιαίτερη σχέση με τον
τόπο και την ιστορία, αφού η ιστορία ξεκινά ή επανεκκινείται με τη δική τους παρουσία στην περιοχή. Το
παρελθόν τοποθετείται σε μια άλλη χώρα, σε έναν άλλο, απαγορευμένο, τόπο που ανήκει περισσότερο
στη μνήμη13. Το μνημονικό πλαίσιο και η επιθυμία της ενσωμάτωσης στον τόπο δημιουργεί την κοινή
ταυτότητα της δεύτερης γενιάς. Η πατρίδα λειτουργεί περισσότερο σαν μεταφορά και όχι ως
αντικειμενικό τοπικό πλαίσιο ύπαρξης στην πραγματική ζωή14.
Η δημιουργία από το μηδέν των προσφυγικών συνοικισμών δε συνεπάγεται και την ανασύσταση
της κοινωνίας από μηδενικής βάσης ούτε την απουσία ιεραρχιών. Η δεύτερη γενιά μεγαλώνει υπό το
βάρος της ανάμνησης της προηγούμενη κοινωνικής ιεράρχησης και της νέας διαμορφωμένης κατάστασης.
Σε κάποιες περιπτώσεις η μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας των προσφύγων ανατρέπει την
παραδοσιακή σχέση των γενεών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του χωριού Μαυρόλοφος στα
νότια του Νομού Σερρών, όπως καταγράφηκε από την επιτόπια έρευνα που διεξήγαγε το τμήμα
Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Οι τουρκόφωνοι πρόσφυγες
από την Πάρλα της Πισιδίας, κατά παράδοση περιφερόμενοι μάστορες (κτίστες, πελεκάνοι και
κατασκευαστές κρηνών) μετατρέπονται αναγκαστικά σε γεωργούς στο πλαίσιο της αγροτικής
προσφυγικής αποκατάστασης. Τα παιδιά τους είναι εκείνα που βιώνουν την αγροτική ζωή από τα πρώτα
βήματα τους και θα εξελιχθούν στους μεταγενέστερους αγρότες αμφισβητώντας στην πράξη την
πατριαρχική ιεραρχία στον καταμερισμό της εργασίας αλλά και στοιχεία της παραδοσιακής κουλτούρας,
όπως η τουρκική γλώσσα15.
Η Κατοχή έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από τομές, συγκρούσεις και διαιρέσεις ως πολιτική
εμφύλια διαμάχη. Η κρίση του πολέμου ήρθε να υποσκάψει τις κληρονομημένες ιεραρχίες στις
προσφυγικές κοινωνίες, να αναδείξει παλιές διαμάχες και να ανατρέψει τη βασικότερη διαίρεση του
μεσοπολέμου, ανάμεσα στους ντόπιους και τους πρόσφυγες.

13

Βλ. Αντώνης Λιάκος, Εισαγωγή, ο.π., σ.11, όπου και η αναφορά στην έννοια των Lieux de Memoire του Pierre
Nora. Για τους τόπους της μνήμης και τις μνημονικές σπουδές βλ. Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen
und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Μόναχο (C. H. Beck) 1999. Για τη σύνδεση μνήμης και τόπου
βλ. Penelope Papailias, Genres of Recollection Archival Poetics and Modern Greece. Anthropology, History and
the Critical Imagination, Λονδίνο 2005.
14
Για την πατρίδα σα μεταφορά βλ. Hommi Baba, DissemiNation: Time, narrative and the margins of the
modern nation, στο Homi Bhabha (εκδ.), Nation and Narration, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 1990, σ.290-322.
15
Βλ. http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/place_histories/greek/mavrolofos.html, τελευταία
επίσκεψη, 4-2-2012 και Μιχαήλ Βαρλάς, Ιωάννης Καραχρήστος, "Narrating one’s Life Story: Storytellers,
Storytelling Cultures and the Dimensions of Self-presentation among the greek-orthodox Αsia Μinor
refugees", στο Narratives across Time and Space: The 15th Congress of the International Society for Folk
Narrative Research, Αθήνα, 21-27 Ιουνίου, 2009. (υπό δημοσίευση).
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Η λεγόμενη δεύτερη γενιά αποτελείται από πρόσφυγες που αγωνίζονται να είναι πρώτα από όλα κάτι
διαφορετικό από πρόσφυγες. Σε αυτό συμβάλλει αποφασιστικά η ένταξη τους σε ένα καθολικό
εκπαιδευτικό σύστημα που λόγω του εθνικού και συγκεντρωτικού του χαρακτήρα αποτρέπει σε μεγάλο
βαθμό παρεκκλίσεις, όπως συνέβαινε πριν την Κατατροφή στις πόλεις και τα χωριά της Ανατολίας.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παράμετρος της γλωσσικής ένταξης για πληθυσμούς είτε αλλόγλωσσους, είτε
με διαφορετική διάλεκτο. Παρά τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε πόλη και ύπαιθρο, αστικά και εργατικά
στρώματα, πλούσιους και φτωχούς το κύριο διακύβευμα της δεύτερης γενιάς ήταν η ενσωμάτωση στο
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στο οποίο ανήκαν, υπερβαίνοντας το γεγονός της προσφυγιάς και της
μειονεκτικής θέσης που ήρθε ως συνέπεια της.
Σημαντικό στοιχείο για την ανασκευή αυτής της μειονεξίας αποτελούν οι ιδρυτικοί μύθοι των τόπων
καταγωγής, αλλά και ένα σύνολο από ιστορίες καταστροφής, επιβίωσης και επανάκαμψης στη ζωή. Το
μνημονικό απόθεμα της δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει κοινά πρότυπα μνημονικών αναπαραστάσεων που
διαφοροποιούνται από τις αναμνήσεις και τις ιστορίες της προσφυγικής γενιάς. Οι θεσμοί αναπαραγωγής
της προσφυγικής μνήμης και ταυτότητας, σύλλογοι, τελετουργίες, ειδικά έντυπα που ενθαρρύνουν την
ανάμειξη των γενεών και την εμπέδωση του αισθήματος της συνέχειας, συμπληρώνονται από τους
οριζόντιους θεσμούς της νεανικής συλλογικότητας, οι οποίοι οργανώνονται κεντρικά και ανεξάρτητα από
την παράμετρο της προσφυγικής καταγωγής. Ιδιαίτερα οι πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, όπως η μεταξική
Ε.Ο.Ν., η Ο.Κ.Ν.Ε./Κ.Ν.Ε. και αργότερα η Ε.Π.Ο.Ν., λειτουργούν ως παράγοντας υπέρβασης της
διαφοράς προσφύγων και ντόπιων, όπως και των τοπικών διαφορών. Πέρα από πολιτικές εντάξεις τόσο για
την ενδιάμεση γενιά, όσο και για την πρώτη μεταπροσφυγική –δεύτερη όπως την αποκαλούμε συμβατικάγενιά προσφύγων η μείζων εμπειρία δεν είναι η Καταστροφή του 1922 αλλά η Κατοχή, η Αντίσταση και
σε αρκετές περιπτώσεις ο Εμφύλιος. Είναι τόσο προφανές αυτό το στοιχείο, ώστε μετά τα Δεκεμβριανά
αποτελεί καίριο μέλημα νέων συλλογικών μορφωμάτων του προσφυγικού κόσμου, όπως η Μικρασιατική
Εστία, να επαναφέρουν στο προσκήνιο συστηματικά και οργανωμένα την μικρασιατική μνήμη και
ταυτότητα16.
Στο κοινό υπόστρωμα της δύσκολης κατάστασης του πρόσφυγα, της περιθωριοποίησης από τους
ντόπιους, της οικονομικής και ανθρωπιστικής καταστροφής, οι εκ γεννετής «πρόσφυγες» αναπτύσσουν
μια νέα πολυεπίπεδη ταυτότητα. Διπλή ως προς τον τόπο καταγωγής και εγκατάστασης και διπλή ή
πολλαπλή κοινωνικά, ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές ταυτότητες που συμπληρώνουν την
προσφυγική. Η ίδρυση των συνοικισμών δημιούργησε μια σειρά από κοινωνικά κλάσματα (clusters) που
αποκτούν στην πορεία πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάλογα με τους όρους εγκατάστασης και το
περιβάλλον των συνοικισμών. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η Νέα Ιωνία. Λόγω της εγκατάστασης στην
περιοχή πολλών εργοστασίων και της ύπαρξης άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων (λιγνιτωρυχεία) στην
περιοχή της Καλογρέζας διαμορφώθηκαν ιδιαίτερες επαγγελματικές και κοινωνικές ταυτότητες που
αφορούσαν τους εργάτες και τις εργάτριες των υφαντηρίων και των ταπητουργείων, όπως και μια ιδιαίτερη
κοινωνική ταυτότητα του υποαπασχολούμενου πλήθους στο περιθώριο της εργατικής και υπαλληλικής
κοινωνίας της πόλης. Αντίστοιχα στην αγροτική και αλιευτική κοινότητα της Νέας Κίου, η εγγύτητα με τα
πλησιόχωρα εργοστάσια κονσερβοποιΐας δημιούργησε μια υβριδική κοινωνική ταυτότητα ανθρώπων με

16

Μικρασιατική Εστία, τεύχος 1 (Αθήνα 1946) και Μενέλαος Χαραλαμπίδης, "Νεανικές συλλογικότητες στην
Κατοχή. Αντιστασιακοί πυρήνες νέων στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας", στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εύη
Ολυμπίτου και Ιωάννα Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές
πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 2010, σ. 59-75.
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αστικό και αγροτικό υπόστρωμα που κατέληξαν στην βιομηχανική εργασία κυρίως των γυναικών από
ανάγκη για να υποστηρίξουν με άλλη μια πηγή εισοδήματος τα νοικοκυριά τους.
Αυτή τη γενιά ακολουθεί μια άλλη, η οποία γεννιέται και μεγαλώνει από τον πόλεμο του 1940 και
λίγο αργότερα και διεκδικεί επίσης τον τίτλο της δεύτερης γενιάς μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκε από
γονείς που βίωσαν την Καταστροφή και ανατράφηκε σε οικογενειακό περιβάλλον όπου παρέμεναν
ζωντανές οι αφηγήσεις και οι μνήμες της παλιάς πατρίδας και της προσφυγιάς. Η γενιά αυτή των
«αργοπορημένων παιδιών» ήταν απόρροια της ασυνεχούς κοινωνικής και δημογραφικής εξέλιξης του
προσφυγικού πληθυσμού εξαιτίας της προσφυγιάς αλλά και των όρων εγκατάστασης των προσφύγων
στην Ελλάδα. Οι διαδικασίες της αποκατάστασης και η οικογενειακή βάση της συγκρότησης των νέων
κοινοτήτων προκάλεσε μια διαρκή αναστάτωση στη διανομή της οικογενειακής περιουσίας και στη
συγκρότηση νέων νοικοκυριών. Είτε λόγω του μικρού κλήρου και του περιορισμένου οικιακού χώρου,
όπου επικρατούσαν πατριαρχικοί οικογενειακοί σχηματισμοί, είτε λόγω της χαμηλής διαθεσιμότητας γης
και οικιών, όπου το νεοτοπικό πρότυπο γάμου συνδυάζονταν με προίκα σε σπίτι, η διαδοχή των
οικογενειακών κύκλων διαταράχτηκε. Πολλοί νεαροί πρόσφυγες προχώρησαν σε μια βιαστική
δημιουργία ενός νοικοκυριού για να πετύχουν τα ωφελήματα της αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι
βρέθηκαν στο περιθώριο μιας «αγοράς γάμου» που γνώριζε μια σειρά από οικονομικούς περιορισμούς
και πολιτισμικούς καταναγκασμούς που σημάδεψαν την «ενδιάμεση», τη δεύτερη και την
«αργοπορημένη» γενιά.
Αναρωτιέται κανείς κατά συνέπεια αν υπάρχουν στοιχεία ενότητας της λεγόμενης “δεύτερης”
γενιάς. Η τραυματική μνήμη συνήθως αποτελεί ένα πεδίο συνάντησης και συγχώνευσης των ξεχωριστών
μνημονικών χαρακτηριστικών κάθε γενιάς – όπως και επιμέρους ομάδας. Η συμμετοχή της «δευτερης»
γενιάς σε μια σειρά από τελετουργίες μνήμης λειτούργησε ενοποιητικά ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές,
ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες17. Το καλενδάρι των προσφύγων γέμισε πολύ γρήγορα από μέρες
μνήμης, από το μνημόσυνο του Χρυσοστόμου Σμύρνης που εγκαινιάστηκε αμέσως μετά την Καταστροφή
ως τις πανηγύρεις των πολιούχων των πατρίδων των προσφύγων, την κοπή της βασιλειόπιτας και τους
χορούς των σωματείων18. Η θέσμιση των αναμνηστικών τελετών και η μετακίνηση των σωματείων από
το λειτουργικό στο πολιτισμικό πεδίο προκάλεσε δυο αντίρροπες τάσεις συσπείρωσης αλλά και
απομάκρυνσης των επιγόνων από τα σωματεία των προγόνων τους. Ιδιαίτερα προβληματική κατέστη
αυτή η ένταξη στις περιπτώσεις των «μεικτών» γάμων, όχι μόνο ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους
ντόπιους αλλά ανάμεσα στις διαφορετικές εθνοτοπικές ομάδες προσφύγων19.
Ένας σημαντικός περιορισμός υπήρξε η διάθεση των κοινοτήτων να διατηρήσουν την ενότητα τους
στο επίπεδο των γαμήλιων ανταλλαγών και των τελετουργιών. Οι προφορικές μαρτυρίες και οι
γενεαλογίες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο των αντίστοιχων προγραμμάτων του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού δείχνουν μια σαφή τάση για να αναζητηθούν συντοπίτες σύζυγοι ή τουλάχιστον
από τα κοντινά χωριά και πόλεις. Θα θυμίσω ότι στην πορεία του χρόνου, συναντήσεις των συλλόγων,
χοροί, εκδρομές κλπ, νεοτερικά πολιτισμικά στοιχεία δλδ, αποσκοπούσαν και στην ανάπτυξη σχέσεων ή
την επιλογή συζύγων ανάμεσα στα νεότερα μέλη. Όταν το νεοτερικό στοιχείο υποχώρησε μπροστά στην

17

Bohleber, W., «Trauma, Trauer und Geschichte», στο Liebsch, B., Rüsen, J. (ed.), Trauer und Geschichte,
Köln 2001, pp.131-145, βλ. σ.144 και
18
Βλ. Βαρλάς, H διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης, σ.166.
19
Renée Hirschon, Heirs Of The Greek Catastrophe: The Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus,
Οξφόρδη 1989, σ.111-112.
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επιστροφή της "παράδοσης" δρώμενα, όπως τα “Παντρολογήματα” λειτούργησαν ως υπόμνηση της
θεμελιώδους πράξης συγκρότησης και αναπαραγωγής της κοινότητας των μικρασιατών20.
Ήδη από τη δεκαετία του 1920 υπήρξαν σημαντικές και οργανωμένες προσπάθειες για να τονωθεί η
σωματειακή και κοινωνική οργάνωση των μεγάλων ομάδων των προσφύγων, των Ποντίων, των
Καππαδοκών, των Μικρασιατών και των Θρακιωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι γύρω στο '30
εμφανίζονται τα ειδικά έντυπα, χωριστά για Μικρασιάτες, Καππαδόκες, Πόντιους, στα οποία επιδιώκεται
συμμετοχή των νέων χωρίς όμως συνέχεια21. Παρότι στο μικροεπίπεδο οι διαφορές τους ήταν εμφανείς σε
ορισμένα στοιχεία εμφάνισης και συμπεριφοράς, οι πρόσφυγες διέθεταν μια σειρά από κοινά πολιτισμικά,
κοινωνικά και ιστορικά χαρακτηριστικά που διέτρεχαν τις εθνοτοπικές ομάδες και γεφύρωναν τα χάσματα
μεταξύ τους.
Η αγωνία ηγετικών παραγόντων της ελληνικής κοινωνίας μπροστά στην προοπτική μετατροπής
της αναγνωρίσιμης και θεσμικά οριοθετημένης κατάστασης του πρόσφυγα σε κοινωνική και, ενδεχομένως,
πολιτική ταυτότητα αυξάνονταν δικαιολογημένα όσο η βενιζελική παράταξη έχανε τον έλεγχο των
προσφύγων ψηφοφόρων και ιδιαίτερα όσο πρόσφυγες στελέχωναν την αριστερά αλλά και ακροδεξιές
ομάδες. Ο μύθος του προσφυγικού βενιζελισμού καλύπτει το γεγονός ότι οι απόγονοι των προσφύγων
βίωναν την παρακμή του βενιζελικού αστικού οράματος και μεγάλωναν σε μια κοινωνία που πρόλαβε να
γνωρίσει σε λιγότερο από είκοσι χρόνια τέσσερα τουλάχιστον πραξικοπήματα και μια βασιλική δικτατορία.
Ο φόβος μπροστά στην ανάδυση μιας ενιαίας προσφυγικής ταυτότητας, πρόσφορου πεδίου για την
κομμουνιστική κυρίως προπαγάνδα, οδήγησε στην αντιφατική για τον εθνικό κανόνα τόνωση της
ιδιαίτερης μνήμης των εθνοτοπικών ομάδων από τα πάνω, κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στο λόγο, όσο και
στα έργα σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Χρύσανθος Τραπεζούντας και μετέπειτα Αθηνών22.
Η δεύτερη γενιά βιώνει συμπτωματικά τις διαιρέσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες των προσφύγων.
Πρωταρχικά αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ξεκινούν από το πλαίσιο και τους όρους εγκατάστασης
τους, όπως και το πολιτισμικό υπόβαθρο των οικογενειών τους. Στις πόλεις η ανάμειξη των διαφορετικών
πολιτισμικών και γλωσσικών ομάδων των προσφύγων είναι μεγαλύτερη και με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού συστήματος εκλείπουν πολύ γρήγορα οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις και δημιουργούνται νέα
γλωσσικά ιδιώματα και υβριδικοί τρόποι έκφρασης και ψυχαγωγίας23. Στην επαρχία και ιδιαίτερα στα
μικρά χωριά, όπου συνήθως κυριαρχεί μια ομάδα, τα επιβιώματα από τον πολιτισμό της πατρίδας είναι
πολύ πιο έντονα και ανθεκτικά. Σημαντικότεροι δείκτες για την πολιτισμική εξέλιξη και αφομοίωση
αποτελούν η τουρκοφωνία και η ιδιαίτερη γλωσσική και χορευτική κουλτούρα κυρίως των Ποντίων. Η
γλωσσική ιδιαιτερότητα αποτελούσε ένα από τα κύρια στοιχεία υποτίμησης των προσφύγων των χωριών
από τα στρώματα των πόλεων. Ακόμα και κοντά σε συγγενείς τα χωριατόπαιδα και τα παιδιά των λαϊκών
συνοικιών νοιώθουν μειονεκτικά για την καθυστέρηση στο να υιοθετήσουν τα κοινά νεοτερικά πρότυπα,
που δε σταματάνε στη γλωσσική αφομοίωση24. Από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του '60 είτε συγκρο-
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Βαρλάς, ο.π., σ.162-163· βλ. και Λάζαρος Θ. Τακαδόπουλος, Τα παντρολογέματα και η παντρειές στην Σινασό
(Ηθογραφία), στο, Λάζαρος Θ. Τακαδόπουλος, Η Σινασός που έσβησε, Αθήνα 1982, σ.95-185.
21
Βαρλάς, ο.π., 154 κ.ε..
22
Βλ. Αρχείον Πόντου, 1 (1928) σ.4.
23
Για την έννοια του υβριδισμού βλ. Peter Burke, Cultural Hybridity, Cambridge 2009.
24
Βλ. Μιχαήλ Βαρλάς, Ιωάννης Καραχρήστος, "Narrating one’s Life Story: Storytellers, Storytelling Cultures and
the Dimensions of Self-presentation among the greek-orthodox Αsia Μinor refugees", στο Narratives across
Time and Space: The 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, Αθήνα, 21-27
Ιουνίου, 2009. (υπό δημοσίευση).
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τημένα, είτε ιδιωτικά και τυχαία, μοδίστρες και χοροδιδάσκαλοι αναλαμβάνουν να μυήσουν τους νέους
στις αστικές ευρωπαϊκές συνήθειες στο ντύσιμο και στο χορό25.
H συγκρότηση ενός τμήματος του πληθυσμού σε αυτό που σχηματικά ονομάσαμε δεύτερη γενιά,
βασίστηκε στην έννοια της συνέχειας που περιλάμβανε, όχι μόνο τη σύνδεση με το παρελθόν, αλλά και την
προβολή προς το μέλλον. Η δεύτερη γενιά ανάλαβε να διατηρήσει τη μνήμη μιας ουτοπίας, αφού ήταν η
γενιά που όχι μόνο δεν έζησε στην πατρίδα αλλά και δεν ήλπιζε αρχικά ούτε να επιστρέψει. Επιπλέον
ανέλαβε το βάρος για την ενσωμάτωση, αλλά και την προβολή των προσφύγων, ως εξέχουσας ομάδας της
ελληνικής κοινωνίας. Η δεύτερη γενιά αποτελεί τη γενιά που εμπέδωσε την εικόνα για τις πατρίδες των
προσφύγων αλλά και τις σκληρές συνθήκες της προσφυγιάς. Τα μέλη της, πολύ περισσότερο από τους
προγόνους και τους επιγόνους τους, απέφυγαν να απασχοληθούν με την αναπαραγωγή της μνήμης και της
γνώσης για τη Μικρά Ασία. Ασχολήθηκαν περισσότερο με τη διαχείριση του διπλού τραύματος του
Παγκόσμιου και του Εμφυλίου πολέμου, με τις λαμπρές και τις σκοτεινές τους πλευρές. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, παρά τις φωνές που καλούσαν σε συστράτευση για τη διάσωση της μνήμης των
μικρασιατική πατρίδων, η δεκαετία του 1950 χαρακτηρίζεται περισσότερο από την αυτοβιογραφική και
χρονικογραφική διάθεση των αντιστασιακών και των πολεμιστών του Εμφυλίου, παρά από την ευρείας
κλίμακας καταγραφή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών26.
Ακόμα και σε επίπεδο πολιτισμικής διαφοροποίησης των προσφυγικών ομάδων από τους υπόλοιπους
πληθυσμούς του Ελλαδικού χώρου τα πράγματα σκλήρυναν πολύ αφού η διαφορά δεν αποτελούσε μόνο
αφορμή κοινωνικής υποτίμησης αλλά κυρίως ένδειξη για αντικαθεστωτική ή εμφυλιοπολεμική δράση.
Σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική αφομοίωση των προσφύγων έπαιξε η ανάπτυξη του ραδιοφωνικού
δικτύου, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα επαφής με την κυρίαρχη
κουλτούρα του αθηναϊκού κέντρου και τις μεγάλες αφηγήσεις για το Ελληνικό Έθνος. Το παράδοξο της
δεύτερης γενιάς είναι ότι διατήρησε τις μνήμες χωρίς να πασχίζει για αυτό. Η συνύπαρξη της με
διαφορετικές γενιές στο πλαίσιο της οκογένειας ή της μικροκοινωνίας των συνοκισμών και μια
κοινωνικότητα που αγνοούσε τους όρους της μαζικής κουλτούρας και επικοινωνίας προκάλεσε ένα
μνημονκό απόθεμα από δεύτερο χέρι το οποίο εκφράστηκε με ολοκληρωμένα αφηγήματα για κάθε πατρίδα
χωριστά και για όλους τους πρόσφυγες μαζί. Η δεύτερη γενιά είναι εκείνη που κατά κύριο λόγο θεμελίωσε
μια κατηγορία μικρασιατικής πατριδογνωσίας ως το βασικό εργαλείο για την συνέχεια της ταυτότητας των
Μικρασιατών, προσφύγων. Η μαρτυρία, είτε με τη μορφή της ιστορικολαογραφικής έρευνας του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, είτε, πολύ αργότερα, με τη μορφή των οπτικοακουστικά καταγεγραμμένων
συνεντεύξεων υπήρξε υπόθεση κυρίως της πρώτης γενιάς27.
25

Σημαντικά στοιχεία για την καθημερινότητα στους προσφυγικούς οκισμούς βρίσκονται στο Αρχείο Μαρτυριών του
τμήματος Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στο πλαίσιο των προγραμμάτων
Πολιτιστική και Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής· βλέπε για παράδειγμα από το
Μαυρόλοφο Σερρών τα αποσπάσματα της συνέντευξης του Ζαχαρία Παυλίδη στις 17-3-2006,
http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/transcriptions/greek/PEPKM_VID_036_2t.pdf, της Μαρίτσας
Πασχαλίδου – Ησαϊόγλου στις 18-3-2006,
http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/pages/g_form_list_sources_popup.php?init=1&sid=701 και
της Κυριακής Καλαμάρη πάνω σε αναμνηστική φωτογραφία στις 17-3-2006,
http://www.genealogies.gr/IME_genealogy/pep/pages/g_form_list_sources_popup.php?init=1&sid=164.
26
Μιχαήλ Βαρλάς, Από τη δικαστική κατάθεση στην τηλεοπτική συνέντευξη. Τεχνολογία 'μαρτυριών' μικρασιατών
προσφύγων, στο Proceedings of the conference “Claiming History. Aspects of Contemporary Historical Culture" Αθήνα
30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2001, στο συνοδευτικό CD-ROM του περιοδικού Ιστορείν 4 (2003-2004), Athens 2004.
27
Βαρλάς, Τεχνολογία “μαρτυριών”.
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Το ίδιο και οι μαρτυρίες που κατέγραφαν τα ειδικά έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες των
προσφυγικών ενώσεων. Η συμβολική σημασία της γέννησης στην πατρίδα εξαφάνιζε κάθε αδυναμία του
πληροφορητή κάτω από το ένδυμα του "αυτόπτη" και τη λάμψη του επιζώντα. Η μαρτυρία της πρώτης
γενιάς χαρακτηρίστηκε από την αποσπασματικότητα, το μερικό χαρακτήρα και τον υποκειμενισμό της
προσωπκής αυτοβιογραφικής αφήγησης. Η δεύτερη γενιά αντίθετα είχε την πολυτέλεια να επεξεργαστεί εκούσα άκουσα -τη μνήμη που παρέλαβε. Να συμπληρώσει τα κενά που άφηναν οι μαρτυρίες των γονιών
και των παππούδων με τις πληροφορίες του περίγυρου και τις σκόρπιες γνώσεις περιστασιακών
αναγνωσμάτων. Ανάλογα με την παιδεία των μελών της συμπλήρωνε τα κενά και απάλειφε τις αντιφάσεις
της προφορικής παράδοσης μέσα από την ιστορία και διαμόρφωνε το ολκληρωμένο της αφήγημα υπό το
φως μιας ευρύτερης κοσμοαντίληψης που υπήρξε αποτέλεσμα κυρίως του εμφυλίου.
Μέσα σε αυτό το πολιτισμικό κλίμα της μνημονικής κουλτούρας της δεύτερης γενιάς απόκτησαν
νόημα έργα, όπως τα Ματωμένα χώματα και οι πολλαπλές εκδοχές της ιστορίας του Μανώλη Αξιώτη και
όπως τα θεατρικά συμπιλήματα της Έλλης Παπαδημητρίου28. Συνεκδοχικά κάθε ιστορία πρόσφυγα
αποτελεί μια ψηφίδα από μια μεγάλη ιστορία που αποκαλύπτεται κατά μέρος αλλά προσλαμβάνεται ως
σύνολο από μια γενιά που ανατράφηκε και εκπαιδεύτηκε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Στη μνήμη της
δεύτερης γενιάς η δράση χάνει το υποκείμενο της και η ιστορία τον αφηγητή - μάρτυρα. Η βεβαιότητα για
τα ρητορικά σύμβολα της Καταστροφής συνδυάζεται με την ασφάλεια μιας οργανωμένης μνήμης, η οποία
εμμένει στις πεπατημένες διαδρομές. Όλοι είδαν και αφηγούνται για τους ναύτες που περιέχυναν καυτά
υγρά ή κτύπαγαν τα χέρια όσων προσπαθούσαν να καταφύγουν στα πλοία των ξένων δυνάμεων; Κάθε
γυναίκα γνώρισε τη βαρβαρότητα των τραβηγμένων βίαια σκουλαρικιών και του ατυχώς χαμένου χρυσού
που ξεχάστηκε ή κλάπηκε καθοδόν; Γιατί η ίδια μνήμη έσβησε τους βιασμούς και απάλειψε τη φτώχεια του
Πολέμου, τους βομβαρδισμούς των πόλεων από τους Άγγλους ή τις βιαιότητες που διέπρατταν τα
Ελληνικά στρατεύματα; Η δεύτερη γενιά διατήρησε έντονα και ξεκάθαρα μια πολιτισμική μνήμη που
αφορούσε αμέτρητες λεπτομέρειες των καθημερινών συνηθειών και της οικογενειακής οργάνωσης. Δεν
κατάφερε ποτέ όμως να απελευθερωθεί από τα μεγάλα αφηγήματα της επίσημης ιστορίας και της
καθιερωμένης μέσα σε ιδιωτικές και δημόσιες τελετουργίες προσφυγικής μνήμης.
Τα τελευταία δεκαπέντε με είκοσι χρόνια η ελληνική κοινωνία γνώρισε μια άνθηση της καταγραφής σε
οποιαδήποτε ποιότητα μαρτυριών από τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε μια
ρητορεία για τη χαμένη ευκαιρία να καταγράψουμε τις εμπειρίες των προσφύγων και καλλιεργήθηκε ένα
φόβος για να μη χαθεί και η πιο περιθωριακή μαρτυρία ανθρώπων που γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία και
τον Πόντο. Επενδύσαμε όλοι κυρίως στην εμπειρία αυτού που ονόμασα ενδιάμεση γενιά και κινδυνεύουμε
να χάσουμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε τον μνημονικό πλούτο και την πολύπλευρη εμπειρία της
δεύτερης γενιάς που συνδέει τους πρόσφυγες όχι με τις πατρίδες τους στην Τουρκία αλλά με τη δύσκολη
ιστορία των ελληνικών πληθυσμών. Η καταγραφή της δεύτερης γενιάς μπορεί να αποτελέσει το πιο
συνεκτικό πρόγραμμα προφορικής ιστορίας για τον ελληνικό 20ο αιώνα.

28

Διδώ Σωτηρίου «Ματωμένα Χώματα», Αθήνα 1962, Μανώλης Αξιώτης, Το μπερδεμένο κουβάρι, Αθήνα
1965, Μανώλης Αξιώτης, Ενωμένα Βαλκάνια, Πειραιάς 1976. Βλ. σχετικά το δημοσίευμα του Ιού,Εγώ ο Μανώλης
Αξιώτης. Τα αυθεντικά “ματωμένα χώματα¨, Ελευθεροτυπία 4-1-2009, προσβάσιμο στο
http://www.iospress.gr/ios2009/ios20090104.htm, τελευταία επίσκεψη, 4-2-2012. Για την Έλλη Παπαδημητρίου
βλ. Βαρλάς, Η διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης, σ. 169-170, όπου και τα σχετικά δημοσιεύματα.
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Η συμβολή των προσφύγων
στη βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας.
Λάζαρος Εφραίμογλου
Η ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας αποτελεί κατά κύριο λόγο έργο των ιστορικών
της οικονομίας και των οικονομολόγων. Οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης αυτής συνήθως παραμένουν
μακριά από τις σελίδες της ιστορίας, όπου πρωταγωνιστούν οι αριθμοί, οι νόμοι και οι δημόσιες δηλώσεις
των πολιτικών παραγόντων και σπανιότερα των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων και των
επιχειρηματιών. Ο ίδιος ο όρος επιχειρηματίας σήμερα δεν αποδίδει την ιστορία της βιομηχανίας και των
βιομηχάνων στα χρόνια που ακολούθησαν τον ξεριζωμό.
Στα δικά μας χρόνια και περισσότερο στα χρόνια των πρωτοπόρων γονέων και προγόνων μας οι
επιχειρηματίες ήταν πρώτα από όλα εργαζόμενοι και δημιουργοί στις επιχειρήσεις τους. Θα μου
επιτρέψετε να σας θυμήσω το παράδειγμα των Σπαρταλήδων που είναι και εντυπωσιακό αλλά και πιο
οικείο σε μένα και στους Νεοϊωνιώτες. Και μεις ως νέοι προτού περάσουμε στη διεύθυνση μάθαμε πρώτα
την δουλειά του απλού δημιουργού, μέσα στην παραγωγή και όχι θεωρητικά, ασχέτως εάν στην εξέλιξη
της ζωής μας κερδίσαμε και θεωρητική επιστημονική γνώση και εμπειρία διεύθυνσης και διαχείρισης.
Ακολουθώντας το αρχαίο γνωμικό του σοφού Αθηναίου Σόλωνα "άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει" οι
μικρασιάτες επιχειρηματίες που γνωρίσαμε υπήρξαν πρώτα εργάτες και παρέμειναν σε όλη τους τη ζωή
δημιουργοί.
Μετά από αυτή τη σύντομη παρέκβαση θα προχωρήσω στο θέμα μας αφού επισημάνω κάτι που
μπορεί να είναι κοινά αποδεκτό αλλά σπάνια -επίσης- καταγράφεται. Όταν διαβάζουμε εμείς οι
παλαιότεροι βιβλία για την εποχή που ζήσαμε ή έζησαν ενεργά οι γονείς μας και μετέφεραν σε εμάς την
εμπειρία τους αναπόφευκτα συγκρίνουμε τα γραφόμενα με όσα έχουν κατασταλάξει στη μνήμη και στην
εμπειρία μας. Αυτό που γνωρίζουν όλοι είναι ότι ο ερχομός των προσφύγων στην Ελλάδα ευεργέτησε την
Ελλάδα σε βαθμό που πιθανόν δε θα την ευεργετούσε ούτε η ενσωμάτωση στην Ελλάδα των
μικρασιατικών εδαφών που κατέλαβε μετά τη Συνθήκη των Σεβρών. Όλοι επίσης γνωρίζουμε καλά την
εργατικότητα, το πείσμα και την επιμονή των προσφύγων για να αποκτήσουν ξανά αυτά που τους πήρε ο
πόλεμος και η προσφυγιά. Πρόσφυγες και ντόπιοι είναι σήμερα πια πεπεισμένοι για την προσφορά των
πρώτων στον πολιτισμό, την εθνική ολοκλήρωση και την οικονομία.
Παρ' όλα αυτά, σημαντική μερίδα από ιστορικούς1 το αμφισβητεί και θέτει εν αμφιβόλω τη
συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη τη βιομηχανίας. Επιγραμματικά αναφέρω τα επιχειρήματα
τους.
1

Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία και Τράπεζες στην Ελλάδα τον Μεσοπολέμου, Αθήνα, 1990, Χρήστος
Χατζηϊωσήφ, Η γηραιά σελήνη, Αθήνα 1993, Μιχάλης Ρηγίνος, Η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων
στις πόλεις, στο, Επιστημονικό Συμπόσιο. Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα (11 και
12 Απριλίου 1997), Αθήνα χ.χ., σ.231-241.
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• Ένα πρώτο επιχείρημα είναι η χαμηλή συγκέντρωση εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου στις
βιομηχανικές μονάδες, δηλαδή η κυριαρχία των μικρών βιοτεχνιών και των οικογενειακών
επιχειρήσεων.
• Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι πρόσφυγες δεν αποτέλεσαν αποκλειστικά βιομηχανικούς εργάτες,
ούτε συγκέντρωσαν τα κεφάλαια τους σε μεγάλες επιχειρήσεις που θα απασχολούσαν στρατιές
ανθρώπων που διαφορετικά δε θα είχαν στον ήλιο μοίρα.
Δε θέλω να αντιπαρατεθώ με τους ιστορικούς και οικονομολόγους, άξιους πανεπιστημιακούς
καθηγητές, κατά τα άλλα αλλά να καταθέσω τη δική μου μαρτυρία αφού επισημάνω κάποιες αντιφάσεις
και παραλείψεις στην παραπάνω άποψη. Οι ίδιες μελέτες αναφέρουν ότι 71,73 % των γυναικών και
49,45% των ανδρών προσφύγων που αποκαταστάθηκαν αστικώς απασχολήθηκαν στη βιομηχανία.
Επίσης, είναι παραδεκτό και από τους ίδιους, ότι, σε σχέση με την πριν από το 1920 περίοδο, υπήρξε
σημαντική αύξηση σε όλος αυτούς τους δείκτες της βιομηχανικής ανάπτυξης, αν και όχι τόση όσο θα
ικανοποιούσε τους μελετητές που σύγκριναν την πορεία της ελληνικής οικονομίας με αντίστοιχες τάσεις
κατά την περίοδο της εκβιομηχάνισης της Αγγλίας ή με την εκβιομηχάνιση της Γερμανίας. Ξεχνούν επίσης
να συνυπολογίσουν και να συγκρίνουν αυτούς τους αριθμούς με την αντίστοιχη δραστηριότητα των
εντοπίων -εργοστασιαρχών και εργατών- για να έχουμε συμπεράσματα που να δείχνουν τη συμβολή των
προσφύγων στο πλαίσιο της χώρας μας και των συνθηκών της κοινωνίας και της οικονομίας εκείνη την
εποχή. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι από τις περισσότερες μελέτες εξαιρείται η ταπητουργία, ένας
κλάδος δηλαδή που απευθύνεται περισσότερο στις μεγάλες αγορές.
Ενδεχομένως θα ήταν απλό και εύκολο για να σας πείσω να θυμίσω τα νόματα και τις φίρμες των
μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που ακόμα και σήμερα αποτελούν σύμβολο, όπως η ΕΛΑΪΣ, η
Πεταλούδα, ο Σικιαρίδης, ο Παπαδόπουλος, ο Μποδοσάκης, η Μουταλάσκη, η δική μας 3Α, όλες
επιχειρήσεις προσφύγων που απασχολούσαν κατά κύριο λόγο πρόσφυγες ως υπαλλήλους και εργάτες. Θα
χρειαστώ όμως μόνο λίγο χρόνο για να περιγράψω την κατάσταση της βιομηχανίας και να εξηγηθεί από
που πηγάζει η παρανόηση των ακαδημαϊκών ιστορικών.
Ο ερχομός των προσφύγων ωφέλησε τη βιομηχανική ανάπτυξη από δύο πλευρές. Πρώτα από όλα
όταν οι πρόσφυγες ήρθαν είχαν απογυμνωθεί σχεδόν από κάθε στοιχείο οικιακού εξοπλισμού, ένδυσης και
υπόδησης. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια εκρηκτική αύξηση της ζήτησης στα αντίστοιχα αγαθά, όπως
και η εγκατάσταση τους σε κατοικίες προκάλεσε την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα και της
αγοράς πρώτων υλών, όπως ξυλεία. Η εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών δεν μπορούσε να γίνει διαμιάς και
μέσα από παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές που προσιδίαζαν τις πρακτικές των αναπτυγμένων
αγορών, όπως της Αγγλίας. Εξυπηρετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δίκτυα παραγωγής και εμπορίας στα
οποία συμμετείχαν και οι ίδιοι οι πρόσφυγες που έπρεπε να διατηρηθούν με χαμηλό κόστος μέσα σε
αφυκτικές πιέσεις φτώχειας και γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας για την οικονομία. Για την
κατανάλωση της εποχής πρέπει κανείς να υπολογίσει την προσωπική σχέση, το βερεσέ, το χαμηλό όγκο
συναλλαγών των τελικών πωλητών και βέβαια την απουσία των υποδομών. Οι πρόσφυγες δεν
αποτελούσαν έναν πληθυσμό μεταναστών που ερχόταν να κατοικήσει και να εργαστεί σε μια οργανωμένη
κοινωνία και οικονομία αλλά λειτούργησαν από μηδενική πολλές φορές βάση, δημιουργώντας οι ίδιοι τις
πόλεις, τις συνοικίες και τα χωριά στα οποία κατοίκησαν. Αν φανταστούμε την Ελλάδα στην πρώτη
δεκαετία της προσφυγικής εγκατάστασης περισσότερο θα μας θυμίσει την κατάκτηση της Δύσης στην
Αμερική παρά την ανάπτυξη του Μάντσεστερ. Η βιομηχανία και το εμπόριο έπρεπε να λειτουργήσουν σε
περιοχές που δεν υπήρχαν υποδομές ή τουλάχιστον σύγχρονες υποδομές. Δεν υπήρχαν οργανωμένοι
οικισμοί, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και εμπορικές αμαξοστοιχίες, επαρκή δίκτυα μεταφορών, ώστε να
αναπτυχθεί μια οικονομία κλίμακος, η οποία θα συντηρούσε κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις και μονάδες.
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Μοιραία σε μια πρωτόγονη και κατακερματισμένη αγορά ήταν αναγκαίο να αναπτυχθούν οι μικρές
εκείνες μονάδες που ζέσταναν την τοπική παραγωγή και την περιορισμένη κατανάλωση και βήμα βήμα
δημιούργησαν τα κεφάλαια για να εξελιχθούν, όσες μπορούσαν, σε πραγματικές βιομηχανίες και
επιχειρήσεις.
Οι πρόσφυγες βιομήχανοι ήρθαν στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους κυρίως την επιχειρηματική
τους εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα δίκτυα των επαφών και των συναλλαγών τους. Βρέθηκαν
αναγκασμένοι να δημιουργήσουν από την αρχή το χώρο στον οποίον θα δραστηριοποιούνταν, να
οργανώσουν την αγορά της εργασίας που θα χρησιμοποιούσαν και το δίκτυο προώθησης των προϊόντων
τους, όσων τουλάχιστον απευθύνονταν στην τοπική αγορά.
Η εξέταση αυτής της εξέλιξης της βιομηχανίας στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνει υπ’όψιν της ότι η
οικονομική ενσωμάτωση των προσφύγων, άρα και η συμβολή τους στη βιομηχανία, πραγματοποιήθηκε σε
κύκλους, ο πρώτος από τους οποίους ήταν αυτός της επιβίωσης, τόσο για τους εργοστασιάρχες, όσο και
για τους εργάτες και τους καταναλωτές. Ο δεύτερος κύκλος που ξεκίνησε μετά το 1930 αφορούσε σε μια
κοινωνία που πλέον προσπαθούσε να δημιουργήσει και άρα ζητούσε καλύτερα αγαθά και επιθυμούσε μια
μονιμότερη και με προοπτικές εργασία χωρίς τις περιοδικές διακυμάνσεις της πρώτης περιόδου.
Σε αυτές τις συνθήκες η βιομηχανία μπορούσε να πατήσει καλύτερα στα πόδια της γιατί
παράλληλα με την αποκατάσταση των προσφύγων προόδευσαν και τα μεγάλα έργα, δημιουργήθηκαν
υποδομές και σταθεροποιήθηκε το οικονομικό πλαίσιο. Οι βιομήχανοι μπορούσαν να επενδύσουν με το
βλέμμα προς το μέλλον και να χαράξουν μια αναπτυξιακή πορεία. Η χαρακτηριστικά κερδισμένη από
αυτή την εξέλιξη είναι κυρίως η Υφαντουργία η οποία αυξάνει το ποσοστό της στη διάρθρωση της
βιομηχανικής παραγωγής από 16,92% το 1921 σε 22,08 % το 1925 και σε 35,65% το 1930. Η δύναμη
επιβίωσης της υφαντουργίας φαίνεται από τη διατήρησης της σε πολύ υψηλό ποσοστό της ελληνικής
βιομηχανίας αμέσως μετά τους πολέμους της δεκαετίας του 1940, ήτοι σε 41,72% το 1950 δίνοντας
εργασία σε 58073 πρόσωπα, γυναίκες και άνδρες. Η υφαντουργία υπήρξε μαζί με την ταπητουργία το
πεδίο, στο οποίο προνομιακά δραστηριοποιήθηκαν και κυριάρχησαν οι πρόσφυγες επιχειρηματίες, όπως
μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από τους καταλόγους των επιχειρήσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας,
από την περίοδο του Μεσοπολέμου αλλά και μέσα από τη μνήμη των παλαιοτέρων στις περιοχές των
βιομηχανικών καταστημάτων της οδού Πειραιώς και της Νέας Ιωνίας.
Εναργέστερα μπορεί κανείς να το εικονογραφήσει την ανάπτυξη της Ελληνικής Υφαντορυγίας
μέσα από τα παραδείγματα ξεχωριστών επιχειρηματιών που όχι μόνο σημάδεψαν τη βιομηχανική ιστορία,
αλλά άφησαν μνημεία της δραστηριότητας τους μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα και ιδρύματα που
προσέφεραν και προσφέρουν στον πολιτισμό και στην κοινωνία της χώρας μας. Για λόγους ευγενίας θα
ξεκινήσω από ένα χώρο γειτονικό από το δικό μας Ίδρυμα, εκεί που σήμερα στεγάζεται η Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών στην οδό Πειραιώς 256. Εκεί το 1929 ιδρύθηκε η Αγγλοελληνική Εριουργία Α.Ε. από
τους αδελφούς Σικιαρίδου, οι οποίοι κατάγονταν από την Κερμύρα της Καππαδοκίας. Ο πρωτότοκος της
οικογένειας Σίμος, μεγαλωμένος στη Βηρυττό του Λιβάνου είχε νυμφευτεί την κόρη του Ιωάννου Ιωσήφ
Απάζογλου από τη Μουταλάσκη δημιουργώντας έτσι μια Καππαδοκική οικογένεια στην Αθήνα του
Μεσοπολέμου. Η πρόοδος των επιχειρήσεων Σικιαρίδου ήταν τέτοια, ώστε το 1939 ανήγειραν με ίδιες
δαπάνες το μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου στο οποίο στεγάζεται το “ΡΕΞ” και έκτοτε ίδρυσαν μια
σειρά από Ιδρύματα που στόχευαν στην περίθαλψη ασθενών και στη φροντίδα και εκπαίδευση απόρων
παίδων μετά τη λαίλαπα του πολέμου.
Αν έρθουμε στην περιοχή της δικής μας Νέας Ιωνίας κανείς δε μπορεί να ξεχάσει τη ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ του Τσαλίκογλου και Σινιόσογλου. Χαρακτηριστικό της δύναμης της Μουταλάσκης που
ιδρύθηκε το 1925, είναι και το γεγονός, ότι ο Συμεών Σινιόσογλου χρημάτισε Πρόεδρος του Συνδέσμου
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Ελληνικών Βιομηχανιών στην πιο κρίσιμη περίοδο στο τέλος του Εμφυλίου και συνδέθηκε με
οικογενειακούς δεσμούς με την οικογένεια του αείμνηστου Ευάγγελου Αβέρωφ. Η Μουταλάσκη κατάφερε
να διατηρηθεί για περισσότερα από πενήντα χρόνια ζωντανή, μέχρι να τη χτυπήσει η μεγάλη κρίση της
κλωστουφαντουργίας στη χώρα μας την περίοδο μετά το 1981.
Νομίζω ότι μπαίνοντας στη Νέα Ιωνία, είναι η ώρα να αναφερθούμε στους πιο δικούς μας
ανθρώπους. Χωρίς να θέλω να παρακάμψω μεγάλες επιχειρήσεις, όπως την υφαντουργία Σινάνογλου ή τη
μεταξουργία του Μποδοσάκη, είναι ώρα να σας θυμίσω την παρουσία των Σπαρταλήδων στη βιομηχανική
ζωή αυτής της πόλης. Η διασημότητα των Σπαρταλήδων οφείλεται κυρίως στην ταπητουργία. Οι
πρόσφυγες μεταφύτευσαν στην Αττική την τέχνη του χαλιού και στη Νέα Ιωνία ιδρύθηκαν σημαντικές
μονάδες, όπως της «Ελληνικη ς Ταπητουργι ας», της «Ανατολικη ς Ταπητουργι ας» και του
«Σπα ρταλη». Ήδη με την άφιξη τους οι Σπαρταλήδες δρυσαν το 1924 τον πρώτο ταπητουργικό
συνεταιρισμό με την επωνυμία «Ταπητουργικός Συνεταιρισμός Σπάρτης της Πισιδι ας, Π.Ε.». Η
ταπητουργία αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της βιομηχανίας αλλά μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη της
αποτέλεσε και για τη Νέα Ιωνία, αλλά και για όπου εγκαταστάθηκαν αντίστοιχες μονάδες, η ανάπτυξη της
υπήρξε σωτήρια για τον πληθυσμό γιατί προσέφερε εργασία και πόρους ζωής σε χιαλιάδες –κυρίως
γυναίκες.
Η ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας αποτέλεσε όμως τομέας με πολύ μεγαλύτερη προοπτική και
δυναμική και κατάφερε να απογειώσει την ελληνική βιομηχανία, όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες της κάθε
εποχής. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η επιχείρηση Εφραι μογλου – Αθανα σογλου – Στυ λογλου, το
κατοπινό “Τρία Άλφα”, για το οποίο μπορώ να μιλήσω αυτοβιογραφικά μεταφέροντας σας την
οικογενειακή μνήμη για το Μεσοπόλεμο αλλά και την εμπειρία μου από τη μεταπολεμική εποχή.
Κάθε περίπτωση στην ιστορία είναι μοναδική. Όμως μέσα από την κάθε προσωπική ή οικογνειακή
πορεία μπορούμε να κρατήσουμε ένα κομμάτι που αφορά στη γενική εξέλιξη. Οι πρόσφυγες επιχειρηματίες
αποτέλεσαν την αιχμή για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, με τη γνώση τους, την εμπειρία και τη θέληση
τους για να επιβιώσουν και να προκόψουν. Η προσφορά τους δεν πρέπει να αποτιμηθεί μόνο σε σχέση με τα
ψυχρά νούμερα της στατιστικής· πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν τη συμβολή τους για να διατηρηθεί για
παράδειγμα στη Νέα Ιωνία, ο ιστός της κοινωνίας των προσφύγων. Να συνεκτιμηθεί ότι προσέφεραν
εργασία, ότι διοργάνωσαν συσσίτια στην Κατοχή, ότι στήριξαν την εργατική οικογένεια με το γάλα, τα
φτηνά στεγαστικά δάνεια, την προστατευτική συμπεριφορά απέναντι στον εργαζόμενο και τη μέριμνα για
το παιδί του. Η βιομηχανία των προσφύγων, για λόγους συναισθηματικούς, για λόγους παράδοσης και
σχέσεων των συμπατριωτών, για λόγους σκοπιμότητας ακόμη δεν εκμεταλλεύτηκε την ελληνική κοινωνία
αλλά τη στήριξε.
Το αποτέλεσμα ήταν για ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους – και ανέφερα την κλωστοϋφαντουργία ως παράδειγμα – οι πρόσφυγες να αποτελούν το δυναμικό τμήμα του επιχειρηματικού κόσμου,
των στελεχών και του εργατικού δυναμικού. Ακόμα και σήμερα που οι ανθρωπιστικές αξίες και η έννοια
των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχουν κυριαρχήσει στην ιδεολογία μας μπορώ να πω ότι η προσφορά των
Μικρασιατών στην οικονομία είναι αυτοί που καταξίωσε τους πρόσφυγες στη συνείδηση των Ελλήνων. Και
από αυτή την άποψη η βιομηχανική ανάπτυξη προσέφερε εκτός από εργασία και πλούτο και γέφυρες
ενότητας ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους εντόπιους.
Σήμερα που η χώρα μας περνά μια τόσο σοβαρή κρίση πολλοί στρέφουν το βλέμμα στην ιστορία για
να αναζητήσουν θάρρος και παραδείγματα για μια νέα υπέρβαση. Από πολλούς ακούμε να ζητούν το
μυστικό για την επιτυχία των προσφύγων στον επιχειρηματικό τομέα. Η συνταγή, όπως την ακούσατε
είναι απλή. Σκληρή εργασία, σεβασμός για τον άνθρωπο και πίστη για την επιτυχία μπορούν να
ξαναδημιουργήσουν το μικρό θαύμα που χρειάζεται η πατρίδα μας.

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

221

ΜΕΡΟΣ Η΄

5η Συνεδρία
Προεδρεύων: Λουκάς Χριστοδούλου
Μέλη: Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γιάννης Ιωαννίδης

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

222

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

223

Η διαμόρφωση και η εξέλιξη της μικρασιατικής
μικρασιατικής
ταυτότητας και η συμβολή της στην πολιτιστική,
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Μελέτιος Μελετόπουλος
Η σύγχρονη Μικρασιατική ταυτότητα, δηλαδή η ταυτότητα του σημερινού απογόνου τρίτης ή
τέταρτης γενιάς των Μικρασιατών προσφύγων του 1922, έχει διαμορφωθεί μέσα από ιστορικές
διαδικασίες και με αλλεπάλληλα συστατικά στοιχεία.
Οι προσφυγικοί πληθυσμοί, που ήλθαν υπό δραματικές συνθήκες στην Ελλάδα το 1922 και με την
ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, όχι μόνον δεν αφομοιώθηκαν από τα ήθη,έθιμα,νοοτροπίες και
παραδόσεις του εγχώριου προϋπάρχοντος παλαιοελλαδικού πληθυσμού,αλλά διατήρησαν, αναπαρήγαγαν,και μάλιστα μετεξέλιξαν και ενδυνάμωσαν την μικρασιατική τους ταυτότητα.
Οι περισσότεροι απόγονοι της πρώτης γενιάς Μικρασιατών προσφύγων,ακόμη και αυτοί που
προέρχονται από μεικτούς γάμους Μικρασιατών με αυτόχθονες (όπου η ταυτότητα μεταβιβάζεται
μητριαρχικά),προσδιορίζουν ακόμη και σήμερα την ταυτότητά τους με βάση την μικρασιατική τους
προέλευση,έμμεσα ή άμεσα ( «πρόσφυγας», «Μικρασιάτης», «είμαστε από την Μικρά Ασία» κλπ.).
Αυτό αποτελεί ασφαλώς ένα εντυπωσιακό φαινόμενο.
Προσπάθησα να μελετήσω τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των Μικρασιατών Ελλήνων στη φάση
πριν τη μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή στην τελευταία φάση της μακραίωνης παρουσίας τους στη
Μικρά Ασία, όπως αυτή καταγράφεται από διάφορες πηγές. Για παράδειγμα την έκθεση του Γενικού
Επιθεωρητού της Εθνικής Τραπέζης της Σμύρνης Δρακάκη, (ο οποίος διορίστηκε από το Βενιζέλο
εκπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης της Σμύρνης την περίοδο 1919 – 1922, δηλαδή την περίοδο κατά
την οποία η Σμύρνη και ολόκληρο το βιλαέτι της Σμύρνης βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ελληνικού
κράτους), και άλλες πηγές και διαπίστωσα ότι οι Μικρασιάτες Έλληνες, και ο πληθυσμός της Σμύρνης
αλλά και στις άλλες περιοχές που υπήρχαν ελληνικοί πληθυσμοί, δεν είχαν ούτε προλεταριακά χαρακτηριστικά ούτε εργατική συνείδηση. Απεναντίας ήταν γαιοκτήμονες, επιχειρηματίες, βιοτέχνες κι ακόμη και
αυτοί που δούλευαν στις βιομηχανίες της Σμύρνης ήταν άνθρωποι με μεγάλη κοινωνική διαιρετικότητα,
επεδίωκαν την ατομική τους βελτίωση και, εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύει αυτό το πόρισμα, αν θέλετε,
ότι ήταν ένας πληθυσμός με εργατική φυσιογνωμία.
Κάνοντας μία παρένθεση θα ήθελα να πω ότι την εποχή που ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη
Σμύρνη, ο ελληνισμός ήταν διασπαρμένος σε όλη τη Μικρά Ασία, όχι μόνο στην περιοχή της Σμύρνης.
Υπήρχαν δηλαδή ελληνικοί πληθυσμοί, και μάλιστα αναλογικά πλειοψηφικοί, στο συνολικό πληθυσμό
της Μικράς Ασίας ως κυρίαρχη θεωρητική ομάδα, σε όλη την έκταση της μικρασιατικής, ας πούμε,
υποηπείρου. Υπήρχαν Έλληνες μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας, μέχρι την Ανατολία, και μάλιστα
παρατηρούνται ελληνικοί πληθυσμοί αναλογικά περισσότεροι από τους Τούρκους ακόμη και σε περιοχές
όπως το Ικόνιο.
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Υπάρχει μία απογραφή μοναδική της εποχής εκείνης, η οποία διεξήχθη από το Οικουμενικό
Πατριαρχείο και χρησιμοποιήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στη
Συνθήκη των Σεβρών, η οποία δείχνει ότι επί συνόλου 10.000.000 κατοίκων της Μικράς Ασίας, όχι της
Κωνσταντινουπόλεως, καταγράφονται 2.500.000 Έλληνες και 1.800.000 Τούρκοι. Δηλαδή, ναι μεν οι
Έλληνες δεν είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού, φυσικά η Μικρά Ασία ήταν ένα πολυεθνικό συνονθύλευμα, όπως και εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα, αλλά η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα είναι οι Έλληνες, είναι
2.500.000. Απ’ αυτά, όπως ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος ήρθε στην Ελλάδα και ένα άλλο μέρος εσφάγη.
Αυτός ο πληθυσμός ήλεγχε, στην ουσία, την οικονομία της Ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Όταν κατέφθασαν οι Γερμανοί με αποικιοκρατικές προθέσεις στο τέλος του 19ου αιώνα στη Μικρά Ασία,
προσπάθησαν συστηματικά να εξοντώσουν τον ελληνικό πληθυσμό, διότι καταλάβαιναν ότι είναι το
βασικό εμπόδιο για την οικονομική τους εμπέδωση, για την οικονομική τους διείσδυση στη Μικρά Ασία.
Έχετε υπ’ όψη σας ότι η πρώτη συστηματικά απόπειρα γενοκτονίας έγινε από τους Γερμανούς αποικιοκράτες μεταξύ του 1890 και του 1910. Αυτοί οργάνωσαν και ενέπνευσαν στους Τούρκους τα τάγματα
εργασίας, τα αμελέ ταπουρού κλπ.
Ο ελληνικός πληθυσμός είχε μια εξέχουσα κοινωνική και οικονομική θέση και ταυτόχρονα και πολιτιστική. Το συμπέρασμα, το οποίο, προσωπικά, συνήγαγα μελετώντας τις πηγές, είναι ότι οι πρόσφυγες του
’22 δεν ήρθαν στην Ελλάδα ως μία κοινωνική ομάδα προλεταρίων, οι οποίοι συγκρότησαν το πρώτο
ελληνικό προλεταριάτο με τα αντίστοιχα κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά και
ενετάχθησαν, αν θέλετε, στην ελληνική κοινωνική δομή, στη δομή της παλαιάς Ελλάδος ως το κατώτερο
μέρος της. Απεναντίας, ήταν άνθρωποι με παρελθόν, οικογενειακό και ατομικό, υψηλών κοινωνικών και
οικονο-μικών προδιαγραφών. Βρέθηκαν προσωρινά σε μία κατάσταση ένδειας και στην ανάγκη να
εργαστούν σε εργασίες κυρίως χειρωνακτικές, εργάτες κλπ.
Αυτή όμως η φάση κράτησε πάρα πολύ λίγο. Η παιδεία τους, η προέλευσή τους και η προγενέστερη
οικονομική τους κατάσταση τους ώθησε να ανασυγκροτήσουν, αν θέλετε, την προηγούμενη κοινωνική τους
θέση και να προχωρήσουν γρήγορα σε μία νέα φάση, τη φάση της οικονομικής ανάπτυξης και, σε λίγες
μόλις δεκαετίες, να ανακτήσουν αυτά τα οποία είχαν απολέσει, λόγω της μικρασιατικής καταστροφής. Γι’
αυτό και δεν ήταν φορείς εργατικής, ταξικής συνείδησης. Ήταν φορείς αστικής συνείδησης, την οποία
σύντομα κατόρθωσαν να επαναπροσαρμόσουν με την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, ανεβάζοντας την οικονομική τους θέση και προσαρμόζοντάς την στην κοινωνική τους συνείδηση. Αυτός ο μηχανισμός που σας περιγράφω είχε μια εξαιρετική επίδραση στην όλη πορεία του ελληνικού κράτους μετά το
’22, διότι οι πρόσφυγες είναι αυτοί που λειτούργησαν ως μηχανισμός οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος.
Είναι οι άνθρωποι που είχαν την τεχνογνωσία, είχαν τα κίνητρα, είχαν, αν θέλετε, την εστίαση στον
οικονομικό παράγοντα, που έλλειπε από τον ελληνικό πληθυσμό και από το ελληνικό κράτος πριν το ’22.
Θέλω όμως σήμερα να εστιάσω και σ’ ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, το πώς συγκρο-τήθηκε
αυτό που λέμε «μικρασιατική ταυτότητα» και «μικρασιατική συνείδηση», διότι παρατήρησα τα τελευταία χρόνια, μέσα από διάφορες κοινωνιολογικές έρευνες και μελέτες, στις οποίες έχω συμμετάσχει, ότι,
κατά περίεργο τρόπο - κι αυτό το λέω απευθυνόμενος συγκεκριμένα σε σας και είμαι βέβαιος ότι θα το επαληθεύσετε από την προσωπική σας εμπειρία – κατά περίεργο τρόπο, όσο περνάνε οι δεκαετίες από τη
μικρασιατική καταστροφή, η ιδρυτική πράξη της δημιουργίας του μικρασιατικού πληθυσμού μέσα στην
Ελλάδα, η μικρασιατική ταυτότητα και συνείδηση όχι μόνο δεν αποδυναμώνεται, όχι μόνο δεν εξασθενίζει,
όχι μόνο δε χάνεται αλλά ενδυναμούται. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο, το οποίο μου κίνησε το
ενδιαφέρον και ασχολήθηκα μαζί του, μελέτησα ορισμένα κείμενα και επιπλέον έκανα και κάποιες
συνεντεύξεις από Μικρασιάτες. Δεν είναι μία εκτενής ερευνητική δραστηριότητα, είναι μια ερασιτεχνική
προσέγγιση. Σας καταθέτω τα συμπεράσματά μου.
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Αυτό, λοιπόν, το πρωτοφανές φαινόμενο, που συμβαίνει 89 χρόνια μετά την μικρασιατική
καταστροφή και το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου, δηλαδή πληθυσμοί, που
μεταφέρονται γεωγραφικά, όχι μόνο να διατηρούν, αλλά να ενδυναμώνουν τα χαρακτηριστικά τους τα
ιδιαίτερα, γιατί αυτά τους δίνουν δύναμη να διεκδικήσουν μια νέα θέση στο νέο χώρο στον οποίο
βρίσκονται. Αυτό το φαινόμενο εξηγείται μόνο μέσω της κοινωνικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.
Είναι ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός και σ’ αυτό θα εστιάσω το υπόλοιπο μέρος της εισήγησής μου.
Θα ήθελα μόνο να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι προσφυγικοί πληθυσμοί, που ήρθαν στην Ελλάδα υπό
δραματικές συνθήκες το 1922, δεν αφομοιώθηκαν από το προϋπάρχον πλαίσιο, δηλαδή, ήθη, έθιμα,
νοοτροπίες, παραδόσεις του εγχώριου πληθυσμού. Δεν αφομοιώθηκαν, δεν προσχώρησαν αλλά, τουναντίον, διατήρησαν, αναπαρήγαγαν και μετεξέλιξαν τη δική τους ταυτότητα, τη μικρασιατική, την οποία
έφεραν μαζί τους.
Λοιπόν, θα σας πω, διακόπτοντας την εισήγησή μου, από πού ξεκίνησε όλος αυτός ο προβληματισμός. Το 1997 έμεινα δέκα μέρες στο Μελιγαλά Μεσσηνίας φιλοξενούμενος από τον αείμνηστο πρώην
υπουργό, Ιωάννη Μπούτο, στο σπίτι του. Ο Μελιγαλάς είναι ένα σκληρό, ας πούμε, μέρος. Έχει παραγάγει πολιτικούς, όλη εκείνη η περιοχή, δηλαδή. Ένα βράδυ, λοιπόν, ήμαστε καλεσμένοι σε μία οικογένεια
για φαγητό. Στην οικογένεια αυτή ο πατέρας ήταν αυτόχθων Μεσσήνιος. Η μητέρα ήταν Ποντία. Την
ώρα που τρώγαμε επέστρεψε ο γιος του, που ήταν δεκατεσάρων δεκαπέντε χρονών, ντυμένος με ποντιακή
ενδυμασία. Και τον ρώτησα προς τι η ποντιακή ενδυμασία. Μου είπε ότι: «Εγώ είμαι Πόντιος από τη
μάνα μου, μετέχω στο Σύλλογο Ποντίων, μαθαίνω ποντιακούς χορούς κλπ.». Και τότε τον ρώτησα: «Τι
συνείδηση έχεις; Πελοποννησιακή ή ποντιακή;» Τι ιδιαίτερη συνείδηση, είμαστε όλοι Έλληνες, φυσικά.
Και μου απάντησε: «Ποντιακή». Και από κει ξεκίνησε ο προβληματισμός μου στην αρχή. Πώς δηλαδή
συμβαίνει στο σκληρό πυρήνα της παλαιάς Ελλάδος, την Πελοπόννησο, ένα παιδί που αναπτύσσεται σ’
αυτό το πλαίσιο, να αυτοπροσδιορίζεται ως Πόντιος, από τη μεταφορά, μέσω της μάνας, της ποντιακής
παράδοσης, οχτώ δεκαετίες μετά την εκρίζωση των πληθυσμών. Από κει ξεκίνησε ο προβληματισμός μου.
Κλείνω την παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον.
Οι περισσότεροι απόγονοι της πρώτης γενεάς Μικρασιατών, ακόμη και αυτοί που προέρχονται από
μεικτούς γάμους Μικρασιατών και γηγενών, διότι σήμερα έχει επέλθει σε μεγάλο βαθμό επιμειξία, ενώ δεν
υπήρχε παλαιότερα, μέχρι τη δεκαετία του ’60 δεν υπήρχε επιμειξία. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, απόγονοι των μικρασιατικών οικογενειών προσδιορίζουν την ταυτότητά τους με βάση τη μικρασιατική τους
προέλευση. Δηλαδή αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, να θεωρούν τον εαυτό τους Μικρασιάτη, αυτός ο
αυτοπροσδιορισμός, είναι ο πυρήνας αυτής της ταυτότητας της μικρασιατικής.
Τώρα αυτή η μικρασιατική ταυτότητα, δεν είναι η ταυτότητα ενός Μικρασιάτη, κατοίκου δηλαδή
της Μικράς Ασίας. Έχει διαφορά. Δεν είναι ο Μικρασιάτης που γεννήθηκε στη Μικρά Ασία, αναπτύχθηκε εκεί, έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από τη Μικρά Ασία και κινείται σε μία σημερινή
μικρασιατική πραγματικότητα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Η σημερινή μικρασιατική ταυτότητα
του Ελλαδίτη Μικρασιάτη, που προσδιορίζει το «Μικρασιάτης», οικοδομήθηκε με πρώτη ύλη τη μνήμη
της παλαιάς μικρασιατικής ταυτότητας. Δηλαδή, αυτός που λέει, σήμερα, είμαι Μικρασιάτης, εννοεί ότι
είναι προϊόν ενός πολιτισμού που γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και υπήρξε στη Μικρά Ασία μέχρι το 1922.
Σε κείνη τη Μικρά Ασία αναφέρεται η μικρασιατική ταυτότητα η σημερινή. Αυτό είναι, ο θεμέλιος
λίθος της σύγχρονης μικρασιατικής ταυτότητας εν Ελλάδι. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό.
Οι μικρασιατικές μνήμες είναι μέρος μόνο της σημερινής μικρασιατικής ταυτότητας των προσφύγων
τρίτης ή τέταρτης γενιάς, ίσως και πέμπτης, έχουν προστεθεί και άλλα υλικά εν τω μεταξύ. Βασικός
άξονας, φυσικά, της ταυτότητας αυτής, αφού ξεκαθαρίσουμε ότι η βάση είναι οι προσλαμβάνουσες που
έχουν μεταφερθεί, από γενιά σε γενιά, από την παλαιά Μικρά Ασία προ του Κεμαλισμού, στη συνέχεια
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έρχεται το επόμενο υλικό της μικρασιατικής ταυτότητας της σημερινής, της δικιάς σας δηλαδή, που είναι η
τρομακτική εμπειρία της καταστροφής, της εξόδου δηλαδή, του ελληνισμού από την Ιωνία, που είναι ένα
συλλογικό τραύμα, από το οποίο όλοι οι Μικρασιάτες έχουν κάποια εμπειρία.
Και πάλι ανοίγω μια παρένθεση, γιατί είναι σωστό να διανθίζουμε αυτού του είδους τις αναλύσεις με
προσωπικές εμπειρίες. Υπήρχε ένας διάσημος Έλληνας κοινωνιολόγος, ο Ευάγγελος Λεμπέσης. Έχει γράψει
το βιβλίο «Η τεραστία σημασία των βλακών». Ο Λεμπέσης, λοιπόν, παντρεύτηκε μια Μικρασιάτισσα,
την Κλειώ, η οποία ζει ακόμα, είναι 101 και μου διηγήθηκε την προσωπική της εμπειρία από τη Μικρά
Ασία, από τη μικρασιατική καταστροφή, όπου η μάνα της με την αδερφή και αυτήν από το χέρι πήγαιναν
προς την παραλία για να σωθούν, (ο περίφημος «συνωστισμός»). Και στο «συνωστισμό» λοιπόν ( ντροπή και η λέξη μόνο ) χάθηκε η αδελφή της και για οχτώ ώρες δεν ήξεραν πού είναι το παιδί. Όποιοι έχετε
παιδιά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και τελικά το βράδυ μια γειτόνισσα το
βρήκε το κοριτσάκι μόνο του και της το έφερε πίσω. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Λοιπόν, κάθε οικογένεια έχει τέτοιες εμπειρίες. Αυτό είναι τρομακτικά, αν θέλετε, ισχυρό στοιχείο οικοδόμησης μιας ταυτότητας. Το δεύτερο, λοιπόν, στοιχείο είναι η
εμπειρία της εξόδου.
Το τρίτο υλικό, το οποίο προσετέθη στην οικοδόμηση αυτής της ταυτότητας είναι οι αρχικές τρομακτικές δυσκολίες επιβίωσης και προσαρμογής στο ελληνικό κράτος. Εδώ θέλω να πω το εξής. Θεωρείται
διεθνώς ότι η αποκατάσταση των προσφύγων από την ΕΑΠ (την περίφημη Επιτροπή Αποκατάστασης
Προσφύγων και τον Μοργκεντάου, που ήταν ο πρώτος πρόεδρος και τα κονδύλια που έδωσαν κυρίως οι
Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι γι’ αυτό το πράγμα), στην Ελλάδα ήταν επιτυχής. Δηλαδή, θεωρείται ότι ήταν
από τις πιο πετυχημένες διεθνώς διαδικασίες ενσωμάτωσης των προσφύγων σε μια νέα τους πατρίδα. Παρά
ταύτα, η ελληνική κοινωνία, μια παραδοσιακή, κλειστή κοινωνία εκείνη την εποχή, με τρομερό τοπικισμό –
σας υπενθυμίζω ότι η φράση «θα γίνουμε από δυο χωριά» είναι ελληνική φράση, δεν υπάρχει ούτε στην
Ελβετία ούτε στην Αμερική ούτε πουθενά – για αρκετές δεκαετίες έμεινε αρκετά κλειστή στους πρόσφυγες,
με την έννοια ότι ήταν, στην ουσία, δύο παράλληλοι κόσμοι, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Δύο παράλληλοι κόσμοι. Δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Νομίζω δηλαδή ότι τη δεκαετία του
’60 και του ΄70 άρχισε σταδιακά να σπάει ο πάγος. Αυτή η αρχική δυσκολία και η οιονεί γκετοποίηση των
προσφυγικών πληθυσμών, νομίζω ότι κι αυτή είναι ένα στοιχείο που ενδυνάμωσε τη μικρασιατική ταυτότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής της.
Η επίμονη πορεία προς την κοινωνική και οικονομική άνοδο, δηλαδή ο τιτάνιος αγώνας που έδωσαν οι
Μικρασιάτες για να αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά στην Ελλάδα υπήρξε κι αυτή ένα πολύ ισχυρό
συστατικό της σημερινής μικρασιατικής ταυτότητας. Η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσεται οικονομικά πάρα
πολύ αργά και δύσκολα στο μεσοπόλεμο. Στην ουσία η πρώτη πραγματική οικονομική ανάπτυξη έλαβε
χώρα μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Για τους γηγενείς ήταν πιο εύκολο, διότι είχαν και τις προσβάσεις στο
πολιτικό σύστημα. Εδώ θέλω να πω ότι οι προσφυγικοί πληθυσμοί δεν είχαν θέση στο ελληνικό πολιτικό
σύστημα αρχικά. Δηλαδή στην ουσία το λαϊκό κόμμα και η λεγόμενη δεξιά δε συμπεριέλαβε πρόσφυγες.
Κυρίως διοχετεύτηκαν στην αριστερή πτέρυγα του Βενιζελισμού, δηλαδή στον Παπαναστασίου, στον
Πλαστήρα, στον Πανταζή. Υπήρξαν ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί, που λειτούργησαν ανοιχτά προς τους
πρόσφυγες, αλλά το σύνολο του πολιτικού συστήματος όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι μετά τη δεκαετία του ’70
υπήρξε αυτό το άνοιγμα. Αν υπήρχε και μία δυσκολία πολιτικών προσβάσεων, που δυσκόλευε τον αγώνα
των προσφύγων να αναπτυχθούν οικονομικά. Επομένως, λοιπόν, αυτά όλα τα στοιχεία δημιούργησαν τη
μικρασιατική ταυτότητα.
Εδώ θέλω να προσθέσω και το εξής. Οι πρόσφυγες είχαν ήδη μία κουλτούρα μικρασιατική, την οποία
εγώ χαρακτηρίζω ως βυζαντινή. Δηλαδή είχε πάρα πολύ έντονα στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης η
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μικρασιατική κουλτούρα της Μικράς Ασίας προ του ’22, η οποία αναπαρήχθη και εξελίχθηκε από τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα μετά το ’22. Παραδείγματος χάρη τα ρεμπέτικα τραγούδια θεωρούνται από
τους μουσικολόγους ένα είδος βυζαντινής μουσικής. Το ρεμπέτικο ήρθε με τους πρόσφυγες στην Αθήνα το
’22 και λίγο πριν είχε ήδη εμφανιστεί, αλλά κυρίως με την καταστροφή. Αυτό εξελίχθηκε όμως, δεν έμεινε
στάσιμο. Η μικρασιατική μουσική εξελίχθηκε και όχι μόνο εξελίχθηκε, αλλά σταδιακά, καθώς οι πρόσφυγες ανέβαιναν οικονομικά και κοινωνικά, κατέστη και κυρίαρχη μουσική στην Ελλάδα. Δηλαδή εκτόπισε
την παραδοσιακή, εγχώρια μουσική, αναπτύχθηκε κι έγινε η κυρίαρχη μουσική έκφραση, τα λαϊκά τραγούδια κλπ. Αυτά, λοιπόν, τα πολύ έντονα και ισχυρά πολιτιστικά στοιχεία ήταν το περίβλημα το
πολιτιστικό της μικρασιατικής ταυτότητας.
Ένας παράγων που συνέβαλε καθοριστικά στην επιβίωση και ενδυνάμωση της μικρασιατικής
ταυτότητας υπήρξε ο χωροταξικός παράγων, δηλαδή το πώς εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, όταν ήρθαν
στην Ελλάδα. Για διάφορους λόγους - άμα θέλετε σας τους λέω, γιατί είναι μερικοί απ’ αυτούς και
χαριτωμένοι – οργανώθηκε μία πάρα πολύ συστηματική, είναι αλήθεια, εγκατάσταση των προσφυγικών
πληθυσμών στις συνοικίες γύρω γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό, έχετε υπ’ όψη σας, ότι το έκανε ο
βενιζελισμός κυρίως για εκλογικούς λόγους. Επειδή, παραδείγματος χάρη, η πλειοψηφία της Αθήνας είχε
αντιβενιζελική πολιτική κατεύθυνση, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο ιθύνων νους αυτού του
σχεδιασμού, δηλαδή του πού θα τοποθετηθούν οι Μικρασιάτες, φρόντισε να δημιουργηθεί ένα δαχτυλίδι,
ένας κλοιός γύρω από την Αθήνα με συνοικίες Μικρασιατών, ώστε τελικώς να αλλάξουν οι συσχετισμοί οι
εκλογικοί. Αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο, η εκλογική σκοπιμότητα του βενιζελικού κόμματος, στο πώς
εγκαταστάθηκαν οι Μικρασιάτες γύρω - γύρω από τις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα. Πάντως, το ότι
εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες σε συνοικίες περιμετρικά της Αθήνας της Θεσσαλονίκης και των άλλων
επαρχιακών πόλεων ή σε νεοπαγείς οικισμούς στην ύπαιθρο, που έλαβαν την ονομασία των χαμένων
πατρίδων με το πρόθεμα «νέα» ή και χωρίς αυτό, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι, εάν είχαν
διαχυθεί μέσα στην Αθήνα, ας πούμε, τότε θα είχε εξασθενήσει η δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα, ενώ έτσι,
όπως εγκαταστάθηκαν όλοι μαζί, μαζικά σε συνοικίες, διατηρήθηκαν μεταξύ τους δεσμοί αλληλεγγύης,
δηλαδή δημιουργήθηκαν μικρασιατικές τοπικές κοινωνίες.
Πραγματοποιήθηκε έτσι ένα είδος αναδημιουργίας του χαμένου μικρασιατικού περιβάλλοντος στο
εσωτερικό της ίδιας της παλαιάς Ελλάδας.Έτσι οι πρόσφυγες από την Ιωνία που εγκαταστάθηκαν στην
Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη,Νέα Φιλαδέλφεια,Καλαμαριά κλπ., όπως και οι Πόντιοι στην βορειοελλαδική
ύπαιθρο,δεν αναμείχθηκαν με τον γηγενή πληθυσμό που άλλωστε τηρούσε επιφυλακτική στάση απέναντί
τους. Έτσι δεν αφομοιώθηκαν από την προϋπάρχουσα κουλτούρα. Επίσης οι περιοχές στις οποίες
εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες ήσαν κενές από πληθυσμό και μνήμες, οπότε οι πρόσφυγες δεν
προσδιορίσθηκαν από αυτές αλλά τις προσδιόρισαν οι ίδιοι. Ένα άλλο στοιχείο που βοήθησε σ’ αυτή την
οικοδόμηση και την ενδυνάμωση της μικρασιατικής ταυτότητας ήταν τα ονόματα.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως βεβαίως, η μικρασιατική αυτή ταυτότητα δεν είναι η ταυτότητα ενός
Μικρασιάτη που γεννήθηκε και ζει στην Μικρά Ασία και κινείται σε μία σύγχρονη μικρασιατική
πραγματικότητα. Η σημερινή μικρασιατική ταυτότητα οικοδομήθηκε με πρώτη ύλη την μνήμη της
παλαιάς μικρασιατικής πραγματικότητας. Αλλά όχι μόνον. Οι μικρασιατικές μνήμες και η ανάμνηση της
χαμένης ευημερίας είναι μέρος μόνον της σημερινής μικρασιατικής ταυτότητας των προσφύγων τρίτης ή
και τέταρτης γενιάς. Σημαντικά συμπληρωματικά συστατικά στοιχεία της ταυτότητας αυτής είναι η
τρομακτική εμπειρία της Μικρασιατικής Καταστροφής, της Εξόδου του Ελληνισμού από την Ιωνία,οι
τρομακτικές δυσκολίες επιβίωσης και προσαρμογής στο Ελληνικό Κράτος τις πρώτες δεκαετίες μετά την
Καταστροφή,η επίμονη πορεία προς την κοινωνική και οικονομική άνοδο, οι αρχικές αντιπροσφυγικές
στάσεις της παλαιοελλαδικής κοινωνίας και η πολιτική περιθωριοποίηση των προσφύγων από το κλειστό
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ελλαδικό πολιτικό σύστημα,η διαμόρφωση μίας παράλληλης προσφυγικής κουλτούρας δίπλα στην κυρίαρχη
του επίσημου ελληνικού κράτους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
ΧΑΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Εξ όσων γνωρίζω στη Μικρασία, ιδιαίτερα στη Σμύρνη και τις
περιοχές που είχαν ορυχεία μετάλλων (Μπάλια κλπ.), αλλά και σε πόλεις, όπου οι Ελληνορθόδοξοι είχαν
ανεπτυγμένη βιοτεχνία (π.χ. Σπάρτη με την ταπητουργία) υπήρχαν οργανωμένα συνδικάτα των
εργαζομένων, γίνονταν κινητοποιήσεις και το λεγόμενο «εργατικό προλεταριάτο» είχε δύναμη.
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω αμέσως, κύριε Σαπουντζάκη. Καταρχήν τα σινάφια δεν
είναι συνδικαλιστικό φαινόμενο. Η λέξη «σινάφι» βγαίνει από το τουρκικό «esnaf», το οποίο βγαίνει
από το βυζαντινό «σινάφια» και είναι οι συντεχνίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ένα σύστημα εξαιρετικά αναπτυγμένο και εξελιγμένο, για το οποίο υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία, οι οποίες λειτουργούσαν ως
ένας μηχανισμός εκπαίδευσης και προετοιμασίας, ακόμη και ηθικού ελέγχου των εργαζομένων ενός κλάδου,
και με το οποίο σύστημα λειτούργησε και η Βυζαντινή και η Ρωμαϊκή και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και
το αντέγραψαν και πολλές χώρες της Δύσης.
Σας πληροφορώ ότι στην Κρήτη, μέχρι πριν από 20 χρόνια, υπήρχαν ακόμα τέτοιου είδους συντεχνίες.
Η συντεχνία δεν είναι συνδικάτο. Είναι άλλο πράγμα τελείως. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, τα σινάφια
της Μικράς Ασίας δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις με μαρξιστική λογική. Πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Την κομμουνιστικοποίηση του ΣΕΚΕ, το οποίο, στην αρχή, ήταν μία πανσπερμία ιδεολογικών τάσεων, πολιτικών ομάδων (σοσιαλιστών, εθνικιστών – δεν μπορείτε να φανταστείτε)
δεν την έκαναν Μικρασιάτες. Την έκανε ο, εκ Θήβας, Παντελής Πουλιόπουλος, ο οποίος πήγε στη Μικρά
Ασία, καταδικάστηκε σε θάνατο, γιατί ήταν λιποτάκτης και γύρισε πίσω. Έφτιαξε το Κίνημα Βετεράνων
από τη Μικρά Ασία, Βετεράνων Πολέμου και ήταν αυτός που έβαλε την κομμουνιστική σφραγίδα και
συνέδεσε το ΣΕΚΕ με τη Διεθνή, ο Πουλιόπουλος.
Ότι υπήρξαν Μικρασιάτες στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά αυτό δεν οφειλόταν σε κάποια εγγενή, ας πούμε, ιδιότητα των Μικρασιατών, ότι είχαν μία, αν θέλετε, αριστερή ιδεολογία,
η οποία οφειλόταν σε κάποια ταξική τους θέση, εργατική, στη Μικρά Ασία. Όχι, ήταν ιδεολογική επιρροή.
Ο κομμουνισμός ήταν ιδεολογικό κίνημα, το οποίο επηρέασε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Δε συνδέεται
με την κοινωνική θέση των Μικρασιατών, κάθε άλλο. Και δεν ήταν οι Μικρασιάτες εκείνοι που έκαναν,
που δημιούργησαν το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Ο Κορδάτος ήταν από το Βόλο.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για τη μητέρα σας και τους Μικρασιάτες, ότι συμμετείχαν ως εργατικό
δυναμικό, δεν αμφισβήτησα αυτό. Είπα ότι οι Μικρασιάτες δεν ήταν αυτό. Δεν είχαν συνείδηση εργάτη.
Λοιπόν, αυτό που λέμε προλεταριάτο στην Ευρώπη, δηλαδή στην περιοχή που γεννήθηκε η έννοια της
βιομηχανίας, με τη βιομηχανική επανάσταση το 18ο αιώνα και όπου αναπτύχθηκαν οι δυο βασικές τάξεις
της βιομηχανικής κοινωνίας, η εργατική – το προλεταριάτο δηλαδή – και η αστική, αυτά τα πράγματα δεν
υπήρξαν στην καθ’ ημάς Ανατολή.
Όταν λέμε εργατική συνείδηση στην Ευρώπη, όταν λέμε ταξική συνείδηση εργάτη, εννοούμε μία
κατάσταση, στην οποία ο εργαζόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως την κοινωνική του θέση ως εργάτη – αυτό
είναι, αυτό θα παραμείνει. Έχει αποδεχθεί πλήρως τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία, την ταξική του
θέση και έχει αποκτήσει και τα ιδεολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που αντιστοιχούν στη θέση
αυτή.
Ε, αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε στη δική σας οικογένεια ούτε σε καμία από τις
οικογένει-ες των Μικρασιατών, που περιστασιακά δούλεψαν, για κάποιες δεκαετίες, ως εργατικό
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δυναμικό της ελλη- νικής βιομηχανίας. Οι άνθρωποι είχαν την φιλοδοξία να γίνουν επιχειρηματίες, να
γίνουν πλούσιοι, να γίνουν αφεντικά κλπ. Δεν υπήρχε, δηλαδή, εργατική ταξική συνείδηση στο
μικρασιατικό πληθυσμό. Αυτό προσπάθησα να πω, αλλά φοβούμαι ότι απέτυχα να σας πείσω. Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Ο κύριος Παπαδόπουλος.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πήρα τηλέφωνο κάποτε, ήθελα να επισκεφτώ την εβραϊκή
χάβρα, στη Θησείο κάπου. Και με ρωτήσανε: «Από πού είσαι;». Λέω: «Από την Καππαδοκία». Όταν
λέω από την Καππαδοκία, τρομάξανε αυτοί. Λένε: «Από τη Συρία;». «Όχι» λέω «συγγνώμη, οι γονείς
μου ήταν πρόσφυγες από την Καππαδοκία». Αλλά και ο γιος μου, όταν τον ρωτάνε από πού είναι η
καταγωγή σου λέει από την Καππαδοκία. Ένα θέμα είναι αυτό.
Όσον αφορά τώρα την κατάσταση, υπήρχε εντολή της κυβερνήσεως τότε, οι πρόσφυγες, που θα
εγκαθίσταντο σε κάποια περιοχή, να κάνουν ομάδες, τουλάχιστον, των δέκα οικογενειών. Και αυτό έγινε
για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί χρεώνανε και στην ομάδα και στο άτομο, αυτά που παίρνανε από το
κράτος για να εγκατασταθούνε. Ένα θέμα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο θέμα ήταν, γιατί θέλανε να ανασυστήσουν τους πυρήνες των οικισμών από τη Μικρά Ασία. Και να προστατευθούν από το περιβάλλον, που
ήταν, όπως είπατε, όχι φιλικό, για να μην πω εχθρικό, το περιβάλλον που θα εγκαθίσταντο εκεί. Και
επιτρέψανε βεβαίως να αλλάξουνε.
Τώρα όσον αφορά τις αποζημιώσεις, επειδή μελέτησα τα ταπιά μιας οικογενείας, είχε δηλώσει αυτός
900 λίρες ότι άφησε εκεί και υποτίθεται πως θα έπαιρνε εδώ ίσης αξίας κτήματα κλπ. Τελικά η επιτροπή
του έβαλε 260 λίρες και του δώσανε 16.000 δραχμές εκείνης της εποχής, του κόψανε. Αλλά του δώσανε
μόνο 3.000 και τις 10.000 σε ομόλογα. Αυτά τα ομόλογα πήγαν υπέρ της αεροπορίας.
Αυτά ήθελα να πω μονάχα. Και για την ιδεολογία τη βυζαντινή ήθελα να σημειώσω. Η γιαγιά μου
έλεγε: «Πρώτα ο Θεός παιδί μου και δεύτερο ο βασιλιάς». Στο μυαλό της είχε τον Παλαιολόγο. Τον
Παλαιολόγο είχε στο μυαλό της η γιαγιά μου, όταν έλεγε : «Πρώτα ο Θεός παιδί μου και δεύτερο ο
βασιλιάς». Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα απλά σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρατήρηση. Οι Καππαδόκες
είναι ίσως η πιο αρχαία ελληνική κοινωνία της Μικράς Ασίας. Και ήταν τόσο έντονη η ελληνική τους
παιδεία και η συνείδηση, ώστε παλιά είχε σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής παιδείας, όπως τον
Παύλο Καρολίδη, τον ιστορικό και το μεγάλο κοινωνιολόγο Δημοσθένη Δανιηλίδη. Αυτοί ήταν
Καππαδόκες. Εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν.
Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ: Εδώ να κάνω μια παρέμβαση. Ο κύριος Ιορδάνης Παπαδόπουλος έχει
γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για την Καππαδοκία. Μέσα στο Δεκέμβριο θα έχουμε τη χαρά να
σας το παρουσιάσουμε και να σας το χαρίσουμε.
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ιορδάνη, καλή κυκλοφορία.
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
ΒΛΑΣΗΣ ΑΓΤΖΙΔΗΣ
ΑΓΤΖΙΔΗΣ:
ΗΣ: Εγώ θα θίξω τρία θέματα και θα τα σχολιάσετε, τα οποία νομίζω ότι ίσως να
έχουν και άλλες ερμηνείες. Ας πούμε, όσον αφορά την προ του ’22 κατάσταση και την πρόταση για το
εργατικό κίνημα και την εργατική τάξη της Σμύρνης και της Ιωνίας, αναφέρεται ότι είναι ένα ρευστό
στρώμα κοινωνικό, το οποίο δε διακρίνεται από την ταξική του συνείδηση.
Να επισημάνω και αυτά που έχω συναντήσει κι εγώ στη δική μου έρευνα. Είναι ότι καταρχάς υπάρχει ένας ανερεύνητος χώρος, επιστημονικά. Είναι ο χώρος της μικρασιατικής αριστεράς. Δεν ξέρουμε πώς
εκφράστηκαν αυτά τα ρεύματα στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο. Έχουμε κάποια
στοιχεία. Θα σας πω τα τρία και θα σχολιάσετε. Ας πούμε ξέρουμε το Ζαχαριάδη. Ο Νίκος ο Ζαχαριάδης. Ανδριανουπολίτης. Ανατολικοθρακιώτης, ενστερνίζεται σοσιαλιστικές ιδέες. Πού; Στην Προύσα.
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Ξέρουμε επίσης - όταν λέμε Μικρά Ασία εννοούμε και Πόντο φυσικά, έτσι δεν είναι; - ξέρουμε ότι ο
Πόντος την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου ’17, που έχουμε την αστική επανάσταση ως και τη συνθήκη του
Μπρεστ Λιτόφσκ, που αποχωρούν οι Ρώσοι από τον Πόντο και τα παραδίδουν στους Τούρκους, έρχονται
πάρα πολλοί πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στη Ρωσία. Έχουμε επηρεασμένους από τις σοσιαλιστικές
ιδέες, έχουμε συγκρούσεις έξω από τη Μητρόπολη Τραπεζούντας με ένα νεκρό. Με σοσιαλιστικές ιδέες,
σοσιαλιστικά συνθήματα. Φανταστείτε τώρα, αυτά όλα στο τέλος του ’17 στην Τραπεζούντα.
Ξέρουμε πώς προέκυψε η αριστερά στον Καύκασο, από τους Έλληνες του Καυκάσου. Μικρασιάτες
πρόσφυγες ήταν, επί της ουσίας, που από το 1905 διαμορφώνουνε, έρχονται σε επαφή με τα ρεύματα τα
σοσιαλιστικά, τα ρώσικα, δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο ελληνικό αντικαπιταλιστικό έργο θα γραφεί το 1905
ως απόηχος της αποτυχημένης επανάστασης από το Γεώργιο Φωτιάδη. Πού; Στο Βατούμ. Είναι το
«Λαζάραγας» ή «Τα σκοτάδια» και θα γραφεί στην ποντιακή, το πρώτο ελληνικό αντικαπιταλιστικό
έργο. Θέλω να πω ότι είναι ένας ανερεύνητος χώρος για τους ερευνητές. Είναι terra incognita, κακά τα
ψέματα.
Ένα δεύτερο. Θα σας τα πω όλα μαζί και θα τα σχολιάσετε όλα μαζί. Επίσης ξέρουμε, ότι με την άφιξη
τους στην Ελλάδα οι πρόσφυγες, πάρα πολύ νωρίς, ένα μεγάλο μέρος που έρχεται επηρεασμένο από τις
σοσιαλιστικές ιδέες, ας πούμε, ο Σαμουηλίδης ο Χρήστος μας ενημερώνει ότι στους Έλληνες δασκάλους του
Καυκάσου επικρατεί πλειοψηφική επαναστατική τάση. Έρχονται λοιπόν στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω
ότι αυτοί βρίσκουν το ΚΚΕ και όχι το ΚΚΕ αυτούς. Το οποίο το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα περιθωριακό, με
συγκρούσεις, όπου ήδη από το ’23-’24 έχει εκδιώξει και τον Πουλιόπουλο και άλλους. Και από το ’28 αυτοί
που επικρατούν, που παίρνουν ηγεσία στο ΚΚΕ, ποιοι είναι; Πρόσφυγες. Η ομάδα Χαϊτά - Ευτυχιάδη
είναι η κυρίαρχη ομάδα στο ΚΚΕ, που συγκρούεται με τους Παλιοελλαδίτες, την ομάδα Θέου. Θέλω να
πω, ότι ακόμα και μέσα στην ιστορία του ελλαδικού ΚΚΕ, έχουμε σήματα μιας προϋπάρχουσας προσφυγικής αριστερής ταυτότητας, που δε διαμορφώθηκαν εδώ ως αποτέλεσμα των ινστρουκτόρων του ΚΚΕ,
αλλά προϋπήρχαν και συναντήθηκαν και συνδέθηκαν.
Άρα, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε τους πρόσφυγες ως ενιαία ομάδα. Οι
πρόσφυγες ήταν μια πολυσύνθετη ομάδα. Τα είχε πει πολύ καλά ο Βαρλάς. Είχε πολλές τάσεις, πολλές
τάξεις. Δεν μπορείς να βρεις το μέσο όρο τόσο εύκολα για να τον προσδιορίσεις. Έχει πάρα πολλά
στρώματα και εκφράσεις διαφορετικές.
Η κατάσταση στην Αθήνα, που είπατε ότι ήταν συνδυασμένη, είναι μεν συνδυασμένη, αλλά να
σκεφτούμε ποια ήταν η Αθήνα τότε. Η Αθήνα τότε, οι Αμπελόκηποι ήταν Αμπελόκηποι. Δηλαδή ήταν μια
πόλη των 450 χιλιάδων που ήρθαν άλλοι 250 χιλιάδες. Δεν μπορούσαν να ανακατευτούν αυτοί οι πληθυσμοί, πρώτον, γιατί οι φιλομοναρχικοί ντόπιοι κάτοικοι δε δεχόταν τους πρόσφυγες, τους μισούσαν. Άρα,
από την άλλη, υπήρχε μια πολύ άγονη περιοχή ολόγυρα, τα παλιά τσιφλίκια, τα οποία ήταν άδεια και εκεί
εγκαταστάθηκαν. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια τέτοιου τύπου παρέμβαση συνειδητή,
ίσως πιο πολύ είναι οι συνοικισμοί στα Μεσόγεια, που προσπαθούν να σπάσουν την αλβανοφωνία, με την
εγκατάσταση των προσφυγικών οικισμών. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Κι ένα τελευταίο για να τελειώνω. Αυτό που είπα για την τριλογία της παλιννόστησης. Γιατί δεν
αναπτύχθηκε; Δεν αναπτύχθηκε, γιατί ο Βενιζέλος κάνει τη συνθήκη της Άγκυρας; Γιατί στην Ελλάδα δεν
έχουμε παλαιστινιακό κίνημα; Για να σκεφτούμε λιγάκι. Εγώ το σκέφτηκα και με απασχόλησε πάρα πολύ.
Το μικρασιατικό μοιάζει πάρα πολύ με το παλαιστινιακό. Και μπορώ να σας πω ότι είναι ακόμα πιο έντονο.
Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα δεν έχουμε παλαιστινιακό κίνημα; Η απάντηση δεν είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι
διαφορετική. Και θέλω το σχολιασμό από εσάς.
Το πρώτο στοιχείο είναι ότι αφενός η διανόηση των Μικρασιατών δε λειτουργεί αλυτρωτικά, όπως ο
Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος είναι ένας Μαρξιστής Λενινιστής, αλλά προτάσσει τα εθνικοαπελευθερωτικά. Σε
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μας προτάσσονται τα ταξικά. Λόγω του συγκεκριμένου πλαισίου της δεκαετίας του ’20 και ’30. Η
Σοβιετική Ένωση εξάλλου δεν ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Το Παλαιστινιακό ενθαρρύνθηκε σε
μεγάλο βαθμό από τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία, που αν ήταν μια άλλη διαφορετική
συγκυρία, εγώ πιστεύω, ότι το μικρασιατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχτεί σε παλαιστινιακό. Δηλαδή πιο
πολύ να δούμε αυτές τις προσπάθειες.
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε Βλάση. Εγώ πάρα πολύ σύντομα θα απαντήσω. Η προσχώρηση
των Μικρασιατών στην κομμουνιστική ιδεολογία, στη Μικρά Ασία, έγινε από ελλαδίτες διανοούμενους.
Δεν αναπτύχθηκε εγχώρια, εγχώρια μαρξιστική διανόηση στη Μικρά Ασία, οι οποίοι πήγαν εκεί με τον
ελληνικό στρατό. Στον ελληνικό στρατό του ’22 υπήρχαν αρκετοί Μαρξιστές προπαγανδιστές με
κορυφαίο τον Παντελή Πουλιόπουλο, οι οποίοι προσπάθησαν να προσηλυτίσουν, και πέτυχαν να προσηλυτίσουν, αρκετούς Μικρασιάτες στον κομμουνισμό. Δηλαδή δεν ήταν μια πρωτογενής διαδικασία, ότι
έχουμε μια βιομηχανία στη Σμύρνη. Οι εργάτες αποκτούν ταξική συνείδηση, άρα προσχωρούν στο
Μαρξισμό, ως την ιδεολογία εκείνη που εκφράζει την ταξική τους θέση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Τώρα, ότι στη συνέχεια πολλοί Μικρασιάτες στελέχωσαν την αριστερά στην Ελλάδα, αυτό είναι
σαφές και ακριβές. Αλλά αυτό δεν έγινε διότι οι Μικρασιάτες αισθάνονταν προλετάριοι, άρα τους εξέφραζε το κομμουνιστικό κόμμα, έγινε για έναν άλλο λόγο. Ότι τα παραδοσιακά ελληνικά πολιτικά
κόμματα δεν τους άνοιξαν την πόρτα. Δεν τους ήθελαν. Το πολιτικό σύστημα παρέμεινε ερμητικά
κλειστό για το μικρασιατικό ελληνισμό. Γι αυτό και πράγματι στην αριστερά έχουμε αρκετούς Μικρασιάτες την εποχή εκείνη.
Ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Ο Ζαχαριάδης προσηλυτίστηκε στο Μαρξισμό από τον Κύπριο
διερμηνέα του βρετανικού στρατού στην Κωνσταντινούπολη το 1919. Ο Κύπριος διερμηνέας του βρετανικού στρατού στην Κωνσταντινούπολη το νεαρό Ζαχαριάδη τον μύησε στο Μαρξισμό και τα συμπεράσματα μπορεί ο καθένας να τα βγάλει μόνος του για την μετέπειτα πολιτική εξέλιξη του Ζαχαριάδη.
Πιστεύω ότι και στον Καύκασο, δεν το έχω μελετήσει, (δεν είναι μέρος της Μικράς Ασίας ο Καύκασος, ο Πόντος είναι) αλλά ο Πόντος και ο Καύκασος ήταν πιο κοντά στη Σοβιετική Ένωση και στην
εξωτερική γεωπολιτική επιρροή. Άρα, λοιπόν, εκεί η ανάδειξη του Μαρξισμού είναι σαφέστατα μια
αντανάκλαση της παρουσίας σοβιετικών στρατευμάτων, πρακτόρων, διπλωματών κτλ.
Η ιδεολογία την Παλιννόστησης. Κοιτάξτε εδώ υπάρχει μία διαφορά. Οι Μικρασιάτες δεν ξεριζώθηκαν για να πάνε σε μια ξένη χώρα. Σε μια εντελώς ξένη χώρα. Ήρθαν στην Ελλάδα. Μιλούσαν την ίδια
γλώσσα, ήταν ένα άλλο κομμάτι του ίδιου έθνους. Το ευρωπαϊκό και το ασιατικό. Πάντοτε. Όταν λέμε
ασιατικό, εννοούμε το μικρασιατικό, την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο. Δηλαδή είναι ένα έθνος
δισυπόστατο και η μεταφορά του ενός σκέλους του στο εσωτερικό του άλλου είναι φυσικό να μην
εκλαμβάνεται, αν θέλετε, ως μία εξορία του περιπλανώμενου Ιουδαίου, ας πούμε. Εκεί ήταν ο πλούτος.
Επομένως αυτοί οι άνθρωποι δεν ανέκτησαν εύκολα μια επαναστατική διάθεση παλαιστινιακού τύπου,
ας πούμε, επιστροφής. Ήξερε ότι ο παππούς του ήταν από τη Χίο. Η γιαγιά του ήταν από τη Σαντορίνη.
Από τη Νάξο. Δηλαδή ένα μέρος του μικρασιατικού πληθυσμού ήταν και εκεί, και στη Μικρά Ασία, αν
θέλετε, μετανάστης από την παλιά Ελλάδα. Αυτό λοιπόν κάνει το θέμα αρκετά σύνθετο. Εγώ όμως
πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω, αγαπητέ Βλάση, ότι το καταλυτικό στοιχείο για τη μη δημιουργία
κινήματος επιστροφής ήταν η στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αυτός ήταν ο άνθρωπος, που βοήθησε να
ρίξει το σύνθημα της επιστροφής και η Τουρκία να βρίσκεται σε μια διαρκή αποσταθεροποίηση μέχρι
σήμερα υπό την απειλή της επιστροφής των προσφύγων. Δεν το έκανε αυτό, τελείωσε.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ Α: Να ρωτήσω κάτι; Είχαν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν και πότε χρονικά;
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Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δε μίλησα για πρακτική παλιννόστηση, μίλησα για αιτιολογία παλιννόστησης. Οι Εβραίοι ανέδειξαν ιδεολογία παλιννόστησης, την οποία διατήρησαν 1500 χρόνια. Από τότε
που τους εξόρισαν οι Ρωμαίοι το 60 μ.Χ. μέχρι το 1948. Δύο χιλιετίες οι Εβραίοι είχαν την ιδεολογία αυτή.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ Α: Μετά τη συνθήκη της Λωζάνης είχαν τη δυνατότητα να ονειρευτούν τέτοιο πράγμα;
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επαναλαμβάνω δε μίλησα για πρακτική παλιννόστησης. Βεβαίως και δεν
είχαν πρακτικά τη δυνατότητα να ξεμπαρκάρουν στη Σμύρνη κτλ. Μίλησα για την ιδεολογία. Η ιδεολογία
ήταν μια θεωρητική κατασκευή, η οποία λέει ότι κάποια στιγμή θέλουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα δισέγγονα
μας, ο ελληνισμός ο μικρασιατικός να ξαναπάει στην πατρίδα του. Αυτό είναι ιδεολογία, δεν είναι συγκεκριμένη πολιτική πρακτική. Αυτή την ιδεολογία δεν την επέτρεψε ο Βενιζέλος. Ναι μεν ήταν κι άλλοι
παράγοντες, αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι η στάση του Βενιζέλου ήταν εκείνη που την κατέστειλε.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ Β: Συναισθηματικά, η ιδεολογία της επιστροφής υπήρχε στους Μικρασιάτες και μαρτυρία, την οποία άκουγα από παλιούς και από τον πατέρα μου, είναι ότι η ελπίδα χάθηκε μαζί με τα λεφτά,
τις ομολογίες που δεν επένδυσαν οι Μικρασιάτες, γιατί τις κράταγαν για να γυρίσουν πίσω, και το ’40, με
τον πόλεμο, χάθηκε το νόμισμα και εξανεμίστηκε και η τελευταία τους ελπίδα. Δηλαδή, διατηρείτο μέσα
τους η τάση, η ελπίδα ότι μπορεί να γυρίσουν πίσω και να ξαναφτιάξουν και δουλειές με τις αποζημιώσεις
που πήραν.
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να προσθέσω το εξής. Ένας βασικός λόγος, που και οι ίδιοι οι Τούρκοι δε θα
επέτρεπαν ποτέ στους Μικρασιάτες να γυρίσουν πίσω είναι ότι ο Κεμάλ ήθελε να οικοδομήσει τουρκική
εθνική αστική τάξη, η οποία να αντικαταστήσει τη μικρασιατική. Στην Οθωμανική Αυτόκρατορία οι Μικρασιάτες ήταν η αστική τάξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί ήτανε η αστική τάξη. Οι Τούρκοι
είχανε μόνο τους στρατιώτες. Επομένως, εφόσον ο Κεμάλ αποφάσισε να δημιουργήσει εθνική αστική τάξη,
δεν υπήρχε πλέον οικονομικά και κοινωνιολογικά χώρος για να λειτουργήσουν οι Μικρασιάτες ως αυτό που
ήταν πάντοτε στους αιώνες. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση της κυβέρνησης Βενιζέλου το 1928-32
απέκλεισε την ανάπτυξη ιδεολογικού κινήματος επιστροφής των Μικρασιατών προσφύ-γων στις πατρίδες
τους, όπως συνέβη σε άλλες αντίστοιχες ιστορικές περιπτώσεις, π.χ. των Εβραίων. Επίσης η ανάπτυξη
εθνικής αστικής τάξης από τον Κεμάλ απέκλειε από τουρκικής πλευράς την επιστροφή των Μικρασιατών
Ελλήνων, οι οποίοι πριν την Καταστροφή ήλεγχαν την οικονομική ζωή της Μικράς Ασίας.
Ταυτόχρονα τον πρότειναν και για το Νόμπελ Ειρήνης, όπως ξέρετε, το οποίο είναι φρικώδες, ας
πούμε. Δηλαδή αυτό δεν το έχω καταλάβει. Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο ανακόπηκε και κατεστάλη κάθε
πιθανή δημιουργία ιδεολογίας επιστροφής των Μικρασιατών στην πατρίδα τους. ήταν μια αγροτική
κοινωνία. είχε ούτε βιοτεχνία ούτε βιομηχανία. Της έλειπε δηλαδή αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν
επιχειρηματικότητα. Η ανάληψη ρίσκου, ο συνδυασμός συντελεστών παραγωγής κτλ. Αυτό δεν υπήρχε.
Οι Έλληνες που ήθελαν να καζαντήσουν πήγαιναν στην Αμερική. Εδώ υπήρχε μια κοινωνία παραδοσιακή
αγροτική. Δηλαδή οι πρόσφυγες έφεραν στην Ελλάδα το δυναμικό στοιχείο της οικονομικής, αν θέλετε,
ανάπτυξης, της φιλοδοξίας της οικονομικής. Δεν υπήρχε οικονομική φιλοδοξία στην Ελλάδα. Λείπανε αυτά
τα πράγματα. Αλλά είχε την τεχνογνωσία. Το know how. Παραδείγματος χάριν, όλη η
κλωστοϋφαντουργία φτιάχτηκε από Μικρασιάτες. Ήξεραν πώς δούλευαν τα μηχανήματα κτλ, πώς
στήνεται μια τέτοια επιχείρηση.
Λοιπόν, η συμβολή, η καθοριστική, των Μικρασιατών συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα τους, την
πολιτιστική. Δηλαδή το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν τίποτα,
επιθυμώντας να ξαναποκτήσουν την κοινωνική και οικονομική τους θέση και έχοντας όμως, στο μυαλό τους
μέσα, τον τρόπο, την τεχνογνωσία της οικονομικής ανάπτυξης, συνδυαζόμενα όλα αυτά, ήταν, υπήρξαν
ένας καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ.

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903(1903-1984):
ένας κοσμοπολίτης συνθέτης από την Σμύρνη
Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
Όταν κάποιος μιλάει για τον Γιάννη Κωνσταντινίδη και τη μουσική του συνήθως αντιμετωπίζει
βλέμματα απορίας, διότι είναι πολύ πιθανό στην Ελλάδα του 2011 καταρχήν να μην γνωρίζουμε τον ίδιο
τον Κωνσταντινίδη και κατά δεύτερον ότι είχε γράψει έργα όπως η «Μικρασιατική Ραψωδία», οι δύο
«Δωδεκανησιακές σουίτες», τα «44 παιδικά κομμάτια σε λαϊκά θέματα για πιάνο», τα «20 τραγούδια
για τον ελληνικό λαό», τις «τρεις σονατίνες» του για πιάνο με την πρώτη να είναι πάνω σε λαϊκούς
σκοπούς από την Κρήτη, την δεύτερη να είναι γραμμένη πάνω σε λαϊκούς σκοπούς από την Ήπειρο και
την τρίτη να είναι εμπνευσμένη από λαϊκούς σκοπούς των Δωδεκανήσων. Έγραψε φυσικά κι άλλα έργα,
όπως σκηνική μουσική για θεατρικές παραστάσεις καθώς και μουσική για τον κινηματογράφο σε ταινίες
όπως η περίφημη αλληγορική κωμωδία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται».
Όταν όμως κάποιος μιλήσει για τον Κώστα Γιαννίδη, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποιοι που,
εκτιμώντας το καλό τραγούδι, να γνωρίζουν ότι υπήρχε κάποτε ένας συνθέτης με αυτό το όνομα που
έγραψε τραγούδια όπως το «Ξύπνα αγάπη μου», «Λίγα λουλούδια αν θέλεις στείλε μου», «Λες και
ήταν χτες», «Πάμε σαν άλλοτε» κι ακόμη το περίφημο «Το Τάβλι ή Τα νέα της Αλεξάντρας» πάνω
σε δικούς του στίχους. Ακόμη, ο Γιαννίδης είχε γράψει επιθεωρήσεις και οπερέτες, όπως το «Μικρόβιο
του Έρωτα» που παίχθηκε πρόσφατα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Φυσικά η έκπληξη μεγαλώνει όταν αποκαλύψει κανείς σ’ εκείνους που έχουν ακούσει το όνομα του
Γιαννίδη ότι ο Κωνσταντινίδης κι ο Γιαννίδης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να
σκιαγραφήσω τη ζωή και την καριέρα του Κωνσταντινίδη κι όχι του Γιαννίδη και να δείξω πως η
συνεισφορά ενός μικρασιάτη συνθέτη εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της τότε ελληνικής μουσικής
πραγματικότητας.
Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 21 Αυγούστου 1903. Ο πατέρας του
Τζώρτζης Κωνσταντινίδης καταγόταν από τη Ζαγορά Πηλίου ενώ η μητέρα του Ευαγγελία Ξένου είχε
γεννηθεί στη Σμύρνη με καταγωγή από τη Μυτιλήνη και τη Μενεμένη. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης
ζούσε σε ένα τυπικό, αστικό περιβάλλον της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης. Το σπίτι της οικογένειας
βρισκόταν στη συνοικία της Αγίας Αικατερίνης, ενώ ο νεαρός Κωνσταντινίδης ολοκλήρωσε τις
γυμνασιακές του σπουδές στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Οι μουσικές επιρροές του
συνθέτη προέρχονται καταρχήν από τον άμεσο οικογενειακό περίγυρο. Όπως μας ενημερώνει ο Γιώργος
Σακαλλιέρος: «το τραγούδι ήταν μια καθημερινή συνήθεια στο σπίτι της οικογένειας Κωνσταντινίδη.
Τόσο η μητέρα του συνθέτη όσο και οι αδερφές της τραγουδούσαν, κυρίως ιταλικές καντσονέτες που ήταν
της μόδας τότε στην αστική κοινωνία της Σμύρνης, συνοδεύοντας το τραγούδι με κιθάρα ενώ συχνά
αυτοσχεδίαζαν πάνω σε γνωστές μελωδίες. Ελληνικά τραγούδια ακούγονταν στο σπίτι αλλά
σπανιότερα». Παράλληλα, ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος παίζει τον ρόλο του όσον αφορά τα πρώιμα
μουσικά ερεθίσματα του Κωνσταντινίδη. Τα καλοκαίρια που η οικογένεια παραθερίζει στο Εβιντίκιορι
και στον Μπουτζά ο συνθέτης έρχεται σε επαφή με πολλά δημοτικά και λαϊκά τραγούδια τα οποία ακούει
σε κοινωνικές συνευρέσεις αλλά ακόμη και κατά την διάρκεια αγροτικών εργασιών των κατοίκων της
περιοχής. Κάποια από αυτά τα τραγούδια τα ενσωμάτωσε αργότερα στα έργα του.
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Το 1915 ξεκινά επισήμως να διδάσκεται πιάνο αλλάζοντας κατά την επόμενη τριετία (1918)
τουλάχιστον τέσσερις δασκάλους. Παράλληλα, επωφελείται από το κοσμοπολιτικό περιβάλλον της
Σμύρνης για να γνωρίσει περισσότερα έργα της κλασικής και ρομαντικής εποχής. Παρακολουθεί οπερέτα,
είναι παρών στη μία και μοναδική συναυλία που δίνει ένα νεοϊδρυθέν, αλλά με σύντομο βίο, ορχηστρικό
σύνολο, ακούει μουσική δωματίου. Η τελειοποίηση της γνώσης της γαλλικής γλώσσας του προσφέρει ένα
βασικό πλεονέκτημα: γίνεται συνδρομητής στο περιοδικό La Revue Musicale για να μπορεί να
παρακολουθεί τα μουσικά τεκταινόμενα στην ευρωπαϊκή μουσική πραγματικότητα. Αποκτά όλο και
περισσότερες παρτιτούρες και «χτίζει» ένα ρεπερτόριο που απαρτίζεται από σύγχρονα, για την εποχή του,
έργα των Ντεμπισί, Ραβέλ, Προκόφιεφ και άλλων.
Η απόφαση του Κωνσταντινίδη να σπουδάσει μουσική είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στο μυαλό του
και φυσικά, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν αντίθετη με την επιθυμία του πατέρα του.
Οι αντιρρήσεις του Τζώρτζη Κωνσταντινίδη κάμφθηκαν όταν αντιλήφθηκε ότι οι ιστορικές συνθήκες που
διαμορφώνονταν (οι οποίες είχαν την τραγική κατάληξη που γνωρίζουμε με την Μικρασιατική
Καταστροφή) θα ήταν σε βάρος του γιου του, ενώ ήταν πιθανό να έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή του. Η
απόφαση λοιπόν της οικογένειάς του ήταν να στείλουν τον Κωνσταντινίδη στη Γερμανία να σπουδάσει
μουσική. Ο συνθέτης έφτασε στη Δρέσδη, πρώτο σταθμό της Γερμανικής του «περιπέτειας», τον Μάιο
του 1922. Εν τω μεταξύ, συντελείται η καταστροφή της Σμύρνης. Η οικογένειά του, όντας πλέον
πρόσφυγες, φτάνει στην Αθήνα και νοικιάζουν ένα διαμέρισμα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.
Το 1923, ο Κωνσταντινίδης μετακομίζει στο Βερολίνο στο οποίο έζησε για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Το
1924 προσπάθησε να εισέλθει στην τοπική Ακαδημία Μουσικής όμως δυστυχώς απορρίφθηκε στις εξετάσεις ακουστικών. Ξεκινά λοιπόν να σπουδάζει μουσική ιδιωτικά και κάνει μαθήματα με διάφορους καθηγητές, ακόμη και με τον Κουρτ Βάιλ. Παράλληλα, παρακολουθεί τα μαθήματα της Ακαδημίας Μουσικής ως
ακροατής. Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες εμβάθυνσης στη μουσική γνώση, ο Κωνσταντινίδης εργάζεται
σε διάφορα σχήματα ελαφράς μουσικής για να μπορεί να έχει κάποιο εισόδημα. Εκείνη την εποχή γνωρίζει
και τον Νίκο Σκαλκώτα, με τον οποίο ανέπτυξε βαθιά φιλία η οποία δυστυχώς δεν συνεχίστηκε κατά τα
χρόνια που και οι δύο βρίσκονταν στην Αθήνα. Το 1927 γράφει την πρώτη του οπερέτα «Το μικρόβιο του
Έρωτα», η οποία ανεβαίνει με επιτυχία στο θέατρο της πόλης Στράλσουντ. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ο
συνθέτης συνεχίζει την ενασχόλησή του με την ελαφρά μουσική και συνθέτει τραγούδια σε ύφος καμπαρέ.
Το 1927 όμως συνθέτει και την πρώτη του «Σονατίνα για πιάνο», το πρώτο έργο που υπογράφει με το
αληθινό του επώνυμο. Για τις συνθέσεις ελαφράς μουσικής είχε επιλέξει το ψευδώνυμο Costa Dorres.
Το καλοκαίρι του 1931 επιστρέφει στην Αθήνα υπολογίζοντας να ταξιδέψει και πάλι για την Γερμανία
μέσα στους επόμενους μήνες. Δυστυχώς αυτός ο πόθος του δεν θα ευοδωθεί καθώς η άνοδος του ναζισμού
δημιουργούν μια εξαιρετικά αρνητική ατμόσφαιρα. Από το 1931 έως το 1962, οπότε και σταματά να
ασχολείται με το ελαφρό τραγούδι, ο Κωνσταντινίδης επιλέγει να ζει μια διπλή ζωή. Συνεχίζει να συνθέτει
έντεχνη μουσική, παρ’ όλο που αυτό γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς, ενώ οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την επιθεώρηση και το ελαφρό τραγούδι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.
Το 1939 προσλαμβάνεται στο ΕΙΡ ως υπεύθυνος του τομέα ελαφράς μουσικής. Παρέμεινε στη θέση
του μέχρι την παράδοση του σταθμού στους Γερμανούς το 1941 και επαναπροσλήφθηκε το 1944 μετά την
αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Κωνσταντινίδης δοκιμάζεται, κι εκείνος όπως και πολλοί άλλοι, από τις αντιξοότητες, ενώ ταυτόχρονα η προσφερόμενη εργασία στον τομέα της μουσικής, ακόμη και της ελαφράς, δεν είναι αρκετή. Αποφασίζει να επενδύσει
τον, αναγκαστικά, ελεύθερό του χρόνο στη μελέτη του δημοτικού τραγουδιού, γεγονός σημαντικό καθώς
αυτή η μελέτη θα καθορίσει την ποιότητα των έργων έντεχνης μουσικής των επόμενων ετών. Αποτέλεσμα
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αυτής του της ενασχόλησης είναι και το έργο «Από τα Δωδεκάνησα – 22 Τραγούδια και Χοροί για
πιάνο» το οποίο ο Κωνσταντινίδης έγραψε χρησιμοποιώντας τις καταγραφές του Baud-Bovy.
Το 1947 ξεκινά την σύνθεση της «Μικρασιατικής Ραψωδίας», μία σύνθεση με προφανέστατη
αυτοαναφορικότητα. Πρόκειται για το έργο με το οποίο ασχολήθηκε περισσότερο στη ζωή του ο
συνθέτης. Όπως μας ενημερώνει και ο Σακαλλιέρος: «[Ο Κωνσταντινίδης] άρχισε να συνθέτει μέρη του
από το 1947, να τα παρουσιάζει τμηματικά από το 1949, ενώ το έργο εμφανίζεται ολοκληρωμένο το
1965, τυπωμένο το 1975 και εκτελείται για πρώτη φορά ολόκληρο μόλις στα 1981». Στο έργο αυτό θα
εστιάσουμε λίγο παρακάτω.
Το 1948 ξεκινά την σύνθεση των «Τριών Ελληνικών Χορών» για ορχήστρα με τη σειρά να είναι: 1)
Μικρασιατικός, 2) Μακεδονικός, 3) Κυκλαδίτικος. Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στις 6
Απριλίου 1952 κι αργότερα ο συνθέτης θα το αποσύρει. Οι δύο πρώτοι χοροί αργότερα θα
ενσωματωθούν στη «Μικρασιατική Ραψωδία».
Το 1952 αναλαμβάνει την οργάνωση της ορχήστρας ελαφράς μουσικής του ΕΙΡ, ενώ παράλληλα
ξεκινά την παραγωγή και παρουσίαση εκπομπών στο ραδιόφωνο. Κατά τη δεκαετία του ’50 αλλά και το
διάστημα 1960-1962 ο Κωνσταντινίδης – Γιαννίδης, πραγματοποιεί μια σαφέστατη στροφή στην συνθετική του παραγωγή τραγουδιών γράφοντας κομμάτια όπως το «Ξύπνα αγάπη μου» με το οποίο λαμβάνει το Πρώτο Βραβείο στο Διαγωνισμό Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελώνη το 1960 καθώς και το
«Γκρίζα Ματάκια» με το οποίο λαμβάνει το Τρίτο Βραβείο στον ίδιο διαγωνισμό το αμέσως επόμενο
έτος (1961). Το 1962 κερδίζει το Πρώτο Βραβείο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Θεσσαλονικής με το
«Αλυσίδες» το οποίο ερμήνευε η Μπελίντα. Ουσιαστικά αυτές οι τρεις επιτυχίες είναι και το κύκνειο
άσμα του Γιαννίδη–Κωνσταντινίδη όσον αφορά το ελαφρό τραγούδι. Από το 1962 αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στις εκπομπές του στο ραδιόφωνο αλλά και στη συνθετική του εργασία πάνω στην έντεχνη
μουσική.
Το αξιόλογο έργο του Κωνσταντινίδη τυγχάνει της εκτίμησης σημαντικών καλλιτεχνών, οι οποίοι το
εντάσσουν άμεσα στο πρόγραμμά τους και το εκτελούν σε κάθε ευκαιρία. Έτσι, πιανίστες όπως η Νέλλη
Σεμιτέκολο, ο Άρης Γαρουφαλής, η Αλίκη Βατικιώτη, οι βιολονίστες Σπύρος Τόμπρας και Παντελής
Δεσποτίδης και άλλοι ενδιαφέρονται για την μουσική του. Το 1972 ο Κωνσταντινίδης συνθέτει δύο
χορωδιακά έργα για τη Χορωδία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τα
«8 Μικρασιατικά Τραγούδια» και τα «8 Δωδεκανησιακά τραγούδια». Ένα από τα πλέον ώριμα έργα
του είναι και το «10 ελληνικοί λαϊκοί σκοποί» για κουιντέτο πνευστών που γράφονται το 1972. Από
εκείνο το σημείο και μετά και μέχρι τον θάνατό του, ο Κωνσταντινίδης ουσιαστικά ασχολείται είτε με
αναθεωρήσεις του υπάρχοντος συνθετικού του έργου είτε με την προετοιμασία έκδοσης κάποιων από τα
έργα του. Στις 16 Φεβρουαρίου 1981 δίνεται η πρεμιέρα της «Μικρασιατικής Ραψωδίας» του συνθέτη
από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βύρωνα Κολάση. Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης πεθαίνει στις 17 Ιανουαρίου 1984 και η κηδεία του συνέπεσε την ίδια μέρα με την κηδεία του Βασίλη
Τσιτσάνη. Στην κηδεία του Κωνσταντινίδη παραβρέθηκαν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δώδεκα άτομα.
Αξίζει κανείς να παραθέσει ένα μέρος από τη νεκρολογία που έγραψε ο Γιώργος Λεωτσάκος και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ελεύθερη Γνώμη στις 22 Ιανουαρίου 1984. Λέει ο Λεωτσάκος: «[…] Ελάχιστα
απασχόλησε τον Τύπο ο θάνατός του [ενν. του Κωνσταντινίδη] στις 21.45 το βράδυ της Τρίτης 17
Γενάρη […] Για τον πολύ κόσμο ο Κώστας Γιαννίδης της ελαφράς μουσικής που την υπηρέτησε με τόση
φιλοκαλία και αυταπάρνηση όση και ως Γιάννης Κωνσταντινίδης τη λόγια, ανήκε σε άλλους καιρούς»
Η ελληνική Εθνική Σχολή έχει τις ρίζες της στις αρχές του 20ού αιώνα. Τις βασικές της αρχές
συστηματοποίησε ο Μανώλης Καλομοίρης, ο οποίος είχε θέσει τις βάσεις της με ένα κείμενο-μανιφέστο
που είχε παρουσιαστεί στο κοινό στη θέση του κειμένου προγράμματος κατά τη διάρκεια της πρώτης
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συναυλίας με έργα του στο Ωδείο Αθηνών τον Ιούνιο του 1908. Ο Κωνσταντινίδης εντάχθηκε συνειδητά
σε ένα πλαίσιο εθνικής μουσικής πραγματικότητας, δίχως όμως αυτό να διατυμπανίζεται από τον ίδιο. Σε
ένα κείμενο προγράμματος του 1947 για το έργο του «Από τα Δωδεκάνησα – Τραγούδια και χοροί» για
ορχήστρα, το οποίο παίχθηκε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Θεόδωρο Βαβαγιάννη, ο Κωνσταντινίδης γράφει: «Με το έργο αυτό ο συνθέτης θέλησε να παρουσιάσει ένα καινούργιο κομμάτι από τον
ακόμη ανεκμετάλλευτο μελωδικό και ρυθμικό πλούτο της Ελλάδος. Αντίθετος με κάθε θεματική επεξεργασία δημοτικού τραγουδιού [ο συνθέτης] αφήνει τις μελωδίες έτσι όπως τις έδωσε ο λαός». Παρ’ όλο που δεν
γίνεται καμία σαφής αναφορά στην εθνική σχολή, το περιεχόμενο των παραπάνω καταδεικνύει την πηγή
έμπνευσης του συνθέτη. Η ελληνικότητα παραμένει μία, ίσως και η μόνη, σταθερά για τον Κωνσταντινίδη.
Η «Μικρασιατική Ραψωδία» για την οποία μιλήσαμε παραπάνω, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
το Magnum Opus του συνθέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται σε τρεις
συνολικά ηχογραφήσεις που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για έργο
της ελληνικής έντεχνης μουσικής. Ασχολήθηκε μ’ αυτήν για πάνω από 30 χρόνια ενώ το υλικό στο αρχείο
του συνθέτη που αφορά το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ και ποικίλο: χειρόγραφες σημειώσεις, τετράδιο
παροραμάτων, αναγωγές για πιάνο, διαφορετικές εκδοχές κ.ά. Μία εξαιρετική και καθ’ όλα κατατοπιστική
ανάλυση του συγκεκριμένου έργου έχει γίνει από τον λέκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Γιώργο Σακαλλιέρο στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου. Η εργασία είχε τίτλο: «Η Μικρασιατική Ραψωδία του Γιάννη
Κωνσταντινίδη, ένα χαρακτηριστικό έργο ελληνικής συμφωνικής μουσικής με χρήση και επεξεργασία
παραδοσιακού μουσικού υλικού». Η «Μικρασιατική Ραψωδία» αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο
τιτλοφορείται ως Πρελούδιο-Οστινάτο και ο συνθέτης αντλεί την έμπνευσή του από τα τραγούδια
«Μαύρη Πέτρα του Γιαλού» (τραγούδι των δυτικών μικρασιατικών παραλίων), από το ποντιακό
τραγούδι του Γάμου «Ώρα Καλή στην πρύμνη σας» (από την συλλογή του Παχτίκου) και από τα
κάλαντα των Φώτων «Σήμερα τα Φώτα…». Στο δεύτερο μέρος, το Ιντερμέτζο, ο Κωνσταντινίδης
αποφασίζει να χρησιμοποιήσει υλικό από τον πρωτοχρονιάτικο χορό της Καππαδοκίας «Εϊντάντε να
πάμεν στον Άη-Βασίλη» και από το τραγούδι «Αν πας, Μαριώγκα μ’, ‘ς το νερό», ενώ για το τρίτο μέρος
– Φινάλε χρησιμοποιεί έναν Καρσιλαμά από τα Αλάτσατα της Μικρασίας, έναν Αϊβαλιώτικο ζεϊμπεκικο
κι έναν Σμυρνέικο ζεϊμπέκικο χορό. Τις αναφορές αυτές τις κάνει ο ίδιος ο συνθέτης στο προλογικό του
σημείωμα για την πρώτη δημόσια εκτέλεση του έργου του το 1981. Οι μνήμες και οι σκοποί της νιότης του
συνθέτη έχουν εδώ την τιμητική τους. Πρόκειται για τα τραγούδια που άκουγε στις κοινωνικές
συνευρέσεις, τις γιορτές αλλά και τις ώρες της δουλειάς από τους ανθρώπους της περιοχής. Παράλληλα
όμως ο Κωνσταντινίδης μπολιάζει το εν λόγω έργο με το συνθετικό του ύφος που βρίσκεται πολύ κοντά στο
γαλλικό εξωτισμό και ιμπρεσσιονισμό των Ντεμπισί και Ραβέλ. Αυτό που αξίζει να προσέξει κανείς είναι
αυτή η ανεπίληπτη, διαρκώς παρούσα μελωδική γραμμή που διατρέχει το έργο του Κωνσταντινίδη και
συνδέει τη μουσική του με την μουσική πολιτιστική κληρονομιά της Μικρασίας και του Μικρασιατικού
Ελληνισμού. Ουσιαστικά το έργο αυτό αποτελεί επιτομή της συνολικής μουσικής προσφοράς του συνθέτη
πρώτιστα στην ελληνική έντεχνη μουσική αλλά ταυτόχρονα και στο ιδίωμα της εθνικής σχολής που
υπηρέτησε.
Ο Γιάννης Κωνσταντινίδης ήταν αδιαμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες μορφές της νεοελληνικής
μουσικής. Η έντεχνη μουσική του δημιουργία, την οποία προσπάθησα να καταδείξω με συνοπτικό τρόπο,
σίγουρα αξίζει της προσοχής όλων μας. Ο Κωνσταντινίδης αναδεικνύει την βαθύτατη επιρροή που του
άσκησαν τα πρώτα ακούσματά του από την Σμύρνη. Μεγαλώνοντας σε μια αστική οικογένεια έχει την
τύχη να έρθει σε επαφή με το κοσμοπολίτικο στοιχείο της Σμύρνης. Η παραδοσιακή μουσική αλλά και τα
λαϊκά τραγούδια σε συνδυασμό με την αγάπη του για το γαλλικό στοιχείο διαμορφώνουν μια ιδιοσύστατη
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μουσική οντότητα που καταγράφεται ως απολύτως πρωτότυπη. Η μουσική του Κωνσταντινίδη περιέχει
στοιχεία συνθετικής πρακτικής άλλων σχολών αλλά τελικά καταφέρνει και παραμένει χαρακτηριστική.
Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, η αστική του προέλευση από τη μια, αλλά και η Μικρασιατική του
καταγωγή από την άλλη, αποτελούν βασικά εξωγενή χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το έργο του.
Τελικά, ο Κωνσταντινίδης είναι ακριβώς αυτό που λέει κι ο Λεωτσάκος στη νεκρολογία του: «Οι
φτυαριές το χώμα πάνω στο απλό φέρετρο έκλεισαν το τεράστιο αυτό κεφάλαιο που λέγεται Εθνική
Σχολή: το ουσιαστικότερο που θα μπορούσαμε να πούμε για τον Κωνσταντινίδη ήταν ότι υπήρξε ο
τελευταίος μεγάλος επιζών της και ένας από τους μεγάλους όλης της μουσικής γραμματολογίας μας».
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ΜΕΡΟΣ Θ΄

Λήξη εργασιών του Συμποσίου
Στατιστικά και λοιπά στοιχεία

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011
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Προεδρεύων 5ης συνεδρίας κ. Λουκάς Χριστοδούλου.
Θα παρακαλέσουμε τον κ. Χάρη Σαπουντζάκη να συνοψίσει τα συμπεράσματα του 5ου Συμποσίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, παρουσίασε επιγραμματικά τα
συμπεράσματα από τις εργασίες του 5ου Συμποσίου, που έχουν ως εξής:
1-

2-

3-

4-

5-

6-

Το 5ο Συμπόσιο ξεχώρισε από τα προηγούμενα στο γεγονός ότι με βάση τη θεματική και τις
εισηγήσεις ακούστηκαν τοποθετήσεις συνέδρων, οι οποίες εμπεριείχαν κριτική και δημιούργησαν
έναν διαφορετικό παλμό και μια πρωτόγνωρη ζύμωση και κινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση
ακούστηκαν αρκετές «αιρετικές» απόψεις (όπως π.χ. για τις αποφάσεις του Ελ. Βενιζέλου σε
ορισμένες περιπτώσεις και τις ευθύνες του) οι οποίες αν και δεν υπήρχε χρόνος να τεκμηριωθούν
πλήρως χρωμάτισαν αυτό το Συμπόσιο και ανανέωσαν το ενδιαφέρον για το επόμενο.
Το επίπεδο των εισηγητών και των εισηγήσεών τους ήταν σε γενικές γραμμές καλό. Δόθηκε η
ευκαιρία να παρουσιαστούν θέσεις που αφορούν π.χ. στην προσφυγιά των Θρακών, οι οποίες
μέχρι τώρα δεν είχαν κατατεθεί.
Ο κατάλογος των εισηγητών ήταν σημαντικά διαφοροποιημένος από τα προηγούμενα Συμπόσια.
Μόνον δύο εκ των παλαιών εισηγητών έδωσαν πάλι το «παρών» τους. Σημαντική υπήρξε και η
παρουσία των νέων επιστημόνων κι ερευνητών (Κατιμερτζόγλου, Ρυζιώτης, Κιηγμάς, Κορμά,
Βαρλάς).
Διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν δόθηκε επαρκής χρόνος για τις ερωτήσεις-τοποθετήσεις
των συνέδρων, παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές οι εισηγητές τήρησαν το χρόνο τους.
Η πρόταση για το επόμενο Συμπόσιο είναι να περιορισθεί ο αριθμός των εισηγήσεων κατά δύο ή
τρεις, ώστε να υπάρξει άνεση στη ροή του προγράμματος.
Η θεματική του Συμποσίου υπηρετήθηκε ικανοποιητικά στους επί μέρους τομείς (οικονομία,
πολιτική, πολιτισμός, κοινωνικές σχέσεις), αλλά, ίσως και εξ αιτίας της εξαιρετικής συγκυρίας,
της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι, ο πρώτος τομέας υπηρετήθηκε πολύ περισσότερο από
τους άλλους, κυρίως μέσα από τις εισηγήσεις των Πανεπιστημιακών (Μαυροκορδάτος,
Αγτζίδης, Ρήγος, Εφραίμογλου). Η πολιτική και ο πολιτισμός δεν αναδείχθηκαν επαρκώς.
Θα πρέπει ν’ ανακοινώνεται έγκαιρα κάθε νέο Συμπόσιο, για να μελετάται ο κατάλογος των
εισηγητών και το γενικό πλαίσιο των εισηγήσεων τους, ώστε να είναι μέσα στα ζητούμενα της
θεματικής του.
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Λουκάς Χριστοδούλου.
Θα παρακαλέσουμε τον Πρόεδρο του ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ. και Δήμαρχο Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση να
κλείσει τις εργασίες του 5ου Συμποσίου.
Δήμαρχος κ. Ηρακλής Γκότσης.
Είναι γεγονός ότι το θέμα του φετινού, του 5ου Συμποσίου είχε και αγκάθια. Άλλωστε γι’ αυτό το επιλέξαμε
σαν Διοικητικό Συμβούλιο, να κουβεντιάσουμε για τη συμβολή των προσφύγων και στην πολιτική και
στην πολιτιστική αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Νομίζω ότι ακούστηκαν απόψεις,
κάποιες ήταν αντικρουόμενες, αλλά, όπως είπε και ο Χάρης ο Σαπουντζάκης, αυτή είναι η πεμπτουσία του
Συμποσίου και της συζήτησης. Και νομίζω ότι και αυτές οι απόψεις, οι διαφορετικές, θα βοηθήσουν και τους
μελετητές, που ασχολούνται μ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της χώρας μας, να βγάλουν τις δικές τους
εκτιμήσεις και τα δικά τους συμπεράσματα.
Επίσης, συμφωνώ κι εγώ μ’ αυτό που είπε ο Χάρης ο Σαπουντζάκης, ότι είναι ένα πολύ θετικό γεγονός η
παρουσία νέων σε ηλικία εισηγητών, που έδωσαν μία αισιοδοξία σε μας ότι έχει μέλλον αυτή η ιστορία, έχει
μέλλον, δηλαδή, το να συζητιέται και να μελετιέται αυτή η ιστορική περίοδος της πατρίδας μας.
Θα θέλαμε να υπήρχε μεγαλύτερος χρόνος, να υπάρχουν και περισσότερες ερωτήσεις και να γίνονται, ίσως,
κάποιες μικρές τοποθετήσεις. Την επόμενη φορά ίσως να δούμε μια μέρα παραπάνω, αν είναι δυνατόν, ή
λιγότερες εισηγήσεις, για να υπάρξει η δυνατότητα, σ’ αυτούς που παρακολουθούν, να μπορούν να
συμμετέχουν πιο ενεργά.
Θα ήθελα ναν σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Το 5ο Συμπόσιο είναι πια ένα γεγονός και θ’
αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το 6ο Συμπόσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λουκάς Χριστοδούλου. Κι επειδή εμείς αρχίσαμε με μουσική, με μουσική θα κλείσουμε. Θα
ακούσουμε τώρα τη Μικτή Ορχήστρα του Ο.Π.Α.Ν, που θα μας τραγουδήσει μικρασιάτικα τραγούδια
υπό τη διεύθυνση του Στάθη Ουλκέρογλου. Θα πούνε «Δε σε θέλω πια», «Έχε γεια, Παναγιά», «Ο
καϊκτσής», «Το δίχτυ», «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» και άλλα πολλά. Θα τα πούμε σε λίγο.
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Στατιστικά στοιχεία συμμετοχών στο 4ο Συμπόσιο.
1.
2.
3.
4.
5.

Επίσημοι – Εισηγητές
Εκπρόσωποι φορέων εκτός Νέας Ιωνίας.
Εκπρόσωποι φορέων από τη Νέα Ιωνία
Μ.Μ.Ε
Σύνεδροι

31
26
15
6
337
Σύνολο
415
Ζήτησαν και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης των εργασιών του Συμποσίου 17 σύνεδροι.

Ποιοι παρέστησαν.
Τις εργασίες του 4 ου Συμποσίου
Συμποσίου παρακολούθησαν οι εξής:

Κων/νος Μανιάτης, Αντιπεριφερειάρχης Βορ. Τομέα
Νικος Χιωτάκης, Δήμαρχος Κηφισιάς & Ν. Ερυθραίας
Παντελής Βλασσόπουλος, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής
Παναγιώτης Μαϊστρος, Περιφερειακός Σύμβουλος
Κολμανιώτης Γιάννης, Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής
Κωστάκης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Τσαούσης Μάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Τσομπάνογλου Φώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Σακαλόγλου Δημήτρης, Δημ. Σύμβουλος - Επικεφαλής Συνδυασμού "ΝΕΑ ΠΝΟΗ"
Αμανατίδου Ευαγγελία, Δημ. Σύμβουλος
Ουσταμπασίδου Ρεγγίνα, Δημ. Σύμβουλος
Καναβός Μιλτιάδης, Δημ. Σύμβουλος
Αμανατίδης Σπύρος, Δημ. Σύμβουλος
Ξεν. Κυριακόπουλος, Δημ. Σύμβουλος - Πρόεδρος ΟΠΑΝ
Χρ. Χατζηϊωάνου, Δημ. Σύμβουλος - Πρόεδρος ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.
Κωστιδάκης Δημήτρης, Δημ. Σύμβουλος
Χαμαλίδης Κυριάκος, Γεν. Γραμματέας Δήμου Ν. Ιωνίας
Λαγοδήμος Αθανάσιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων
Αρζόγλου Ευθύμιος, Πρ. Πανελλήνιας Ομοσπ. Μικρ. Σωματείων & Ένωσης Σμυρναίων Β.Ε.
Χατζόπουλος Ελευθέριος, Πρ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων
Σακιλτζόγλου Παναγιώτης, Νομικός - Συγγραφέας - Πρόεδρος Ενωσης Συλλαίων
Τσίρκας Ευάγγελος, Πρόεδρος Ένωσης Σμυρναίων, Παπαθεοδώρου Φαίδων, Αντιπρόεδρος
Ενωσης Σμυρναίων, και ο Γ.Γ. Βικέτος Νίκος
Ευαγγελίδου Ελένη, Γ.Γ. Πολιτιστικού Συλλόγου Ορεστιάδας
Βρυώνης Νικόλαος, Πρόεδρος Επιμορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ηρακλείου Αττικής
Ιωαννίδου Δέσποινα, Γ.Γ. Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου - Βιβλιοθήκη "Ο ΦΑΡΟΣ"
Χατζηϊωάννου Αικατερίνη, Εκπρ. Εύξεινου Λέσχης Ποντίων & Μικρασιατών Τρικάλων
Παντέλας Δημήτρης, Γραμματέας Ενωσης Μικρασιατών Θήβας
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Μαρκοπούλου Ευγενία, Πρ. Μικρασιατών & Ανατολικοθρακιωτών Ν. Καρδίτσας
Στεργιούλης Παναγιώτης, Εκπρ. Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαϊδας
Ράλλη - Υδραίου Μαρία, Εκπρ. Ξάνθης - ΠΑΟΝΕ Πανθρακική Ομοσπονδία
Παπάζογλου Βασίλειος, Σύλλογος Μαυρολοφιτών Σερρών "Η Πάρλα"
Μασσάκη Γεωργία, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Μυκόνου
Μαρτάκης Ιωάννης, Πρόεδρος Ενωσης Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας
Βλασσακίδης Απόστολος, Συνδέσμου Μακεδόνων-Θρακών Παπάγου - Χολαργού "Η Β. Ελλάδα"
Γεωργούλια Μαρία, Σύνδεσμος Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών "Ρίζες"
Βλασιάδης Κυριάκος, Εκπρ. Σωματείου "Νέα Σινασσός"
Κατσούπης Γεώργιος, Εκπρ. Συλλόγου Μικρασιατών Νικομήδειας "Οι Κιζδερβενιώτες"
Ασπρόμμουγγος Γιάννης, Γ.Γ. Συλλόγου Αλατσατιανών "Τα Εισόδεια της Θεοτόκου"
Ουσταμπασίδης Γιώργος, Πρ. Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών & Ποντίων Ν.
Φιλαδέλφειας Λαγοδήμου Μαρία, Εκπρ. Προκοννησιακού Συνδέσμου
Νίκαινας Δημήτρης, Πρ. Ενωσης Παλαιών Προσκόπων
Ζουγανέλλη Αννα, Εκπρ. Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Πηλιχού Κυριακή, Εφορος Πανευβοϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδος
Ηλίας Μωραλόγλου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας
Ηλιού Γιάννης Πρόεδρος Συλλόγου Ινεπολιτών – Κασταμονιτών
Μελεμενής Αγγελος, Πρ. Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας
Κώστας Τσοπανάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αλαγιωτών
Όλγα Φτούλη, Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. ιωνίας «Η Καπαδοκία»
Γεωργούδης Δημήτρης, Εκπρ. Ιωνικού Συνδέσμου
Γεωργανλής Γιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Ηπειρωτών "Απειρος Γαία"
Καραθανάσης Παναγιώτης, Γ.Γ. Ρουμελιώτικης Εστιας
Λιβέρης Στέφανος, Πρόεδρος Φυσιολατρικού Ομίλου Ν. Ιωνίας
Τσαγκαράκης Κώστας, Πρόεδος Συλλόγου Α.Γ.Σ. Ανατολή
Μπανούση Λέλα, Πρ. Ε.Γ.Ε. Ν. Ιωνίας
Δαρμογιάννης Γιάννης, Πρόεδρος ΔΙΑΠΕ
Αρώνη Μαίρη, Πρ. Συλλόγου "Ζέφυρος" Φίλων Στ. Καζαντζίδη Ηρακλείου Ν. Ιωνίας
Κωνσταντόπουλος Ευάγγελος, Εκπρ. Συνταξιούχων ΤΕΒΕ
Μακαρώνης Χρήστος, Πρόεδρος Πανελλήνηιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών
Κοκολάκη Αμαλία, Από τον Ιστοχώρο Ο Μικρασιάτης.gr
Μποδάκος Θανάσης, Εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ
Παντελοπούλου Μαριάνα, Εφημερίδα ΖΩ
Βελής Γιάννης, Εκδότης - Δημοσιογράφος
Μακρή Ελίνα, Από τον Ιστοχώρο Ionia Net
Μαρία Πολίτου, Εκδόσεις "ΕΝΤΟΣ"
Επίσης πολλά μέλοι των διοικήσεων των μικρασιατικών συλλόγων της Ν. Ιωνίας

5ο Συμπόσιο 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2012

245

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
1. «1923 – 2003: Νέα Ιωνία, 80 χρόνια». Λεύκωμα, 2004, σελίδες: 204.
2. Πρακτικά 1ου Συμποσίου: «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας από την αρχαιότητα ως τη Μεγάλη
Έξοδο».
Έξοδο» 2005, σελίδες: 256.
3. «Στέλιος Καζαντζίδης». Στ. Ουλκέρογλου – Π. Αμελίδη – Ευστ. Τσεσμελή. 2005, σελίδες: 78.
4. Πρακτικά 2ου Συμποσίου: «Παιδεία
«Παιδεία – Εκπαίδευση στις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής».
Ανατολής»
2006, σελίδες: 330.
5. «Μικρασιατικός Γλωσσικός Πλούτος». Νίτσας Παραρά – Ευτυχίδου.

Α΄ έκδοση 2006,

σελίδες: 272. Β΄ έκδοση 2008, σελίδες: 272.
6. «Τα πρώτα σχολεία των προσφύγων στη Νέα Ιωνία». Χάρη Σαπουντζάκη – Μάκη Λυκούδη.
Α΄ έκδοση 2007. Β΄ έκδοση 2008. Σελίδες: 252.
7. Πρακτικά 3ου Συμποσίου: «Τρεις χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού ( Επιστήμες – Γράμματα
- Τέχνες ) ».
» 2008, σελίδες: 270.
8. «Εκκλησιαστικά κειμήλια των πατρίδων της καθ’ ημάς
ημάς Ανατολής στους ναούς της Νέας
Ιωνίας». Λεύκωμα, 2009, σελίδες: 230. Χορηγία της Νομαρχίας Αθηνών.
Ιωνίας»
9. «Βραχοκκλησιές και πετρομονάστηρα της Καππαδοκίας». Γιάννη Θ. Σταματιάδη. 2009,
σελίδες: 250.
10. Πρακτικά 4ου Συμποσίου: «Πολιτικοί, Κοινωνικοί, Οικονομικοί
Οικονομικοί Θεσμοί, των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας κατά τους Νεότερους Χρόνους». 2010, σελίδες 340.
11. «Τα Ελληνικά Κωνσταντινουπολίτικα περιοδικά για παιδιά και νέους». Ζαχαρούλας Καραβά.
2010, σελίδες: 367.
12.«Τσεσμές.
«Τσεσμές. Πολιτισμός και καθημερινή ζωή» . Κορίνας Ανδριώτου – Μπούρχα. 2010, σελίδες: 244.
13. «Καππαδοκικά παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις». Ιορδάνη Παπαδόπουλου. 2011, σελίδες: 134.
14. Πρακτικά 5ου Συμποσίου: « Η συμβολή των προσφύγων στην Πολιτική, Πολιτιστική και
Οικονομική ανάπτυξη της Eλλάδας». 2012, σελίδες: 268
♦ Περιοδικό ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. : Τεύχη 1 – 15.
♦ Ειδικές εκδόσεις: « Ακριτικά Έπη»,
Έπη», «Το
«Το θέατρο σκιών»,
«Τα μέσα μαζικής μεταφοράς»,
«Δήμος Νέας Ιωνίας, 75 χρόνια»
χρόνια».
ια».
♦ Παραγωγή 2 επιμορφωτικών D. V. D. Με θέματα:
«Το Χαλί» και «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς».
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) αποτελεί
Ν.Π.Δ.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Η ίδρυσή του δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. αρ. 646 / τ. 2 / 2003, όπου παρατίθεται η σχετική
Συστατική Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας Αττικής (113/03).
Με την υπ’ αριθμ. 36281/04.08.2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1765/5.8.2011)
το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. εξαιρέθηκε της συγχώνευσης κι εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτόνομο
Ν.Π.Δ.Δ..
Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. μπορεί να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του
Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, με τους Ο.Τ.Α. γενικότερα, με Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,
και με πολίτες.
Στο πλαίσιο των δράσεων του Κέντρου περιλαμβάνονται η έρευνα, μελέτη και εκπόνηση προγραμμάτων, η ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, οι εκδόσεις, η προκήρυξη υποτροφιών, η καταγραφή στοιχείων του μουσικού και ορχηστικού πολιτισμού, η διδασκαλία παραδοσιακών τεχνών, η λειτουργία μουσείων, η διεξαγωγή εκθέσεων και η οργάνωση εκδηλώσεων
και συνεδρίων.
Οι πόροι του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. προέρχονται από το Δήμο Ν. Ιωνίας. Παράλληλα, ενίσχυση
προσφέρουν οι δωρεές και χορηγίες φορέων και φυσικών προσώπων.
Το Κέντρο στεγάζεται σε ανακαινισμένους χώρους του συγκροτήματος κτιρίων του Δήμου
Νέας Ιωνίας που βρίσκονται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 4, πολύ κοντά στον ομώνυμο
σταθμό των Η.Σ.Α.Π.
Σε καθημερινή βάση, υποδεχόμαστε το κοινό από τις 09:30 έως τις 13:00.

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Γραφεία: Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Νέα Ιωνία 142 34
Αρ. Τηλ.: 210 279 5012 Τηλεομ.: 210 2790775
Hλεκτρ.διεύθ.: Kemipo@otenet.gr
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Τακτικά μέλη
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος
ΜΕΛΗ :
Τάκης Κωστιδάκης, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Σακαλόγλου, Δικηγόρος - Δημοτικός Σύμβουλος
Χάρης Σαπουντζάκης, τ. Πρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Μάκης Λυκούδης, Ζωγράφος - Αγιογράφος
Κώστας Τσοπανάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αλαγιωτών
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος - Γ. Γραμμ. Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας
Αρχάγγελος Γαβριήλ, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Λαμπρινή Σπανοπούλου, Ιδιωτική Υπάλληλος
Κώστας Κατιμερτζόγλου, Εκπαιδευτικός
Ιωάννης Ιωαννίδης, Γιατρός
Σωτήρης Βάρβογλης. Ψηφιδογράφος
Γιώργος Σαββίδης, Βιοτέχνης
Ισαάκ Παναγιωτίδης, Ηλεκτρονικός
Αναπληρωματικά μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Χρήστος Χατζηιωάννου, Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Ζαχαρούλα Καραβά, Δρ. Παν. Αθηνών –Συγγραφέας
ΜΕΛΩΝ :
Αναστασία Δημητσάνου, Δημοτική Σύμβουλος
Δημήτρης Κυριαζής, Δημοτικός Σύμβουλος
Στάθης Ουλκέρογλου, Μουσικοσυνθέτης
Χρήστος Αναμουρλόγλου, Δημοτικός Σύμβουλος
Σάββας Καλαμάρης, Γιατρός
Όμηρος Ακιανίδης, Γραφίστας
Όλγα Φτούλη, Βιβλιοπώλης
Γιάννης Καραγιαννίδης, Αντ. Σωματείου Ινεπολιτών – Κασταμονιτών
Ιωάννης Κατιμερτζόγλου, Πολιτικός Επιστήμων - υπ. Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α.
Λουτσία – Μαρία Κάντσεβα, Εκπαιδευτικός
Γιώργος Τσοπανάκης, Φοιτητής
Γιώργος Νουβέλογλου, Βιοτέχνης
Ευδοκία Μωϋσίδου, Μουσικός
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ΜΕΡΟΣ Ι΄

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011
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Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Η Χρυσούλα Σπανού και ο Γιώργος Παπάς στην έναρξη.
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Ά ποψεις της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου Νέας Ιωνίας
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Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Ηρακλής Γκότσης

Ο Πρόεδρος της ΟΠΣΕ
κ. Αθανάσιος Λαγοδήμος

Αντιπεριφεριάρχης
εριάρχης κ. Κων. Μανιάτης
Ο Αντιπεριφ

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Λουκάς Χριστοδούλου
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Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης παραδίδει την τιμητική πλακέτα
στον κ Χάρη Σαπουντζάκη

Ο κ. Χάρης Σαπουντζάκης

Ο κ. Γεώργιος Μαυρογορδάτος
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Το προεδρείο της 1ης Συνεδρίας

Ο κ. Βλάσης Αγτζίδης

Ο κ. Νίκος Ιντσεσίλογλου
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Ο κ. Άλκης Ρήγος
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Ο κ. Ιωάννης Κατιμερτζόγλου

Άποψη της αίθουσας του Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Νέας Ιωνίας
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Το προεδρίο της 2ης Συνεδρίας

Ο κ. Δημήτρης Κιηγμάς

Ο κ. Θεοφάνης Μαλκίδης
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Το προεδρείο της 3ης Συνεδρίας

Ο κ. Γεώργιος Ριζιώτης

Ο κ. Αρχάγγελος Γαυριήλ
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Η κ. Λένα Κορμά

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Μ.Σ. κ. Αρζόγλου

Δεξίωση προς τιμήν των
των προσκελκημένων
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Το προεδρείο της 4ης Συνεδρίας

Ο κ. Μιχάλης Βαρλάς

Ο κ. Λάζαρος Εφραίμογλου

262

Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας

Το προεδρ3ίο της 5ης Συνεδρίας

Ο κ. Μελέτιος Μελετόπουλος

Ο κ. Αλέξανδρος Χαρκιολάκης
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Η χορωδία του ΟΠΑΝ Δήμου Νέας Ιωνίας
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Μαθητές και μαθήτριες του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου, σε επίσκεψή τους στο
Μουσείο Υφαντουργίας - Ταπητουργίας
Ταπητουργίας του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Επίσκεψη των ΚΕΑ – ΑΜΕΑ στο Λαογραφικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Μαθητές και μαθήτριες του 3ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων, σε επίσκεψή τους
στο Ιστορικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Το ΚΑΠΗ Αναβύσσου σε επίσκεψή του στα Μουσεία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Άποψη του Λαογραφικού Μουσείου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
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Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας
κατά την περίοδο της έκδοσης :
Πρόεδρος: Ηρακλής Γκότσης, Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
Αναπληρωτής : Χρήστος Χατζηϊωάννου – Δημ. Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος : Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος
Αναπληρωτής : Ζαχαρούλα Καραβά, Δρ Παν. Αθηνών, Συγγραφέας
Μέλη:
Τάκης Κωστιδάκης, Δημ. Σύμβουλος, Καραγκιοζοπαίχτης
Αναπληρωτής : Αναστασία Δημητσάνου, Δημ. Σύμβουλος
Δημήτρης Σακαλόγλου, Δικηγόρος – Δημ. Σύμβουλος
Αναπληρωτής : Δημήτρης Κυριαζής, Δημ. Σύμβουλος
Χάρης Σαπουντζάκης, τ. Πρόεδρος ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., Ιστορικός
Αναπληρωτής : Στάθης Ουλκέρογλου, Μουσικοσυνθέτης
Μάκης Λυκούδης, Ζωγράφος - Αγιογράφος
Αναπληρωτής : Σάββας Καλαμάρης, Γιατρός
Κώστας Τσοπανάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Αλαγιωτών
Αναπληρωτής : Χρήστος Αναμουρλόγλου, Δημ. Σύμβουλος
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος, Γεν. Γρ. Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας
Αναπληρωτής : ΄Ομηρος Ακιανίδης, Γραφίστας
Αρχάγγελος Γαβριήλ, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Αναπληρωτής : Φτούλη Ολγα, Βιβλιοπώλης
Λαμπρινή Σπανοπούλου, Γεν. Γραμ. Σωμ. Ινεπολιτών - Κασταμονιτών
Αναπληρωτής: Γιάννης Καραγιαννίδης, Αντιπρ. Σωμ. Ινεπολιτών - Κασταμονιτών
Κώστας Κατιμερτζόγλου, Εκπαιδευτικός
Αναπληρωτής : Κάντσεβα Λουτέλα Μαρία, Εκπαιδευτικός
Γιάννης Ιωαννίδης, Γιατρός
Αναπληρωτής : Ιωάννης Κατιμερτζόγλου,Πολιτικός Επιστήμων – υπ. Διδάκτορας
Ε.Κ.Π.Α.
Σωτήρης Βάρβογλης, Ζωγράφος - Ψηφιδογράφος
Αναπληρωτής : Γιώργος Τσοπανάκης, Φοιτητής
Γιώργος Σαββίδης, Βιοτέχνης
Αναπληρωτής : Γιώργος Νουβέλογλου – Βιοτέχνης
Ισαάκ Παναγιωτίδης, Ηλεκτρονικός
Αναπληρωτής : Ευδοκία Μωϋσίδου – Μουσικός

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ευχαριστεί όλους τους συντελεστές του 5ου Συμποσίου

