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Εκατό χρόνια μετά η μνήμη
του 1922 και της

μικρασιατικής τραγωδίας
παραμένει ζωντανή σε

πολλούς Ελληνες

ΤΟΥ Π Κ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Το νέο έτος 2022 καταγράφει την άλλη
μεγάλη επέτειο Οχι την ηρωική όπως
αυτή των διακοσίων χρόνων της Ελληνικής

Επανάστασης του 1821 που μόλις
έκλειοε Αλλά τη θλιβερή εκατοστή επέτειο
από τη μεγάλη Μικρασιατική Καταστροφή

του 1922 που αποτελεί κατά κάποιον
τρόπο και το τέλος της επαναστατικής διαδικασίας

που ξεκίνησε το 1821 τέλος
Μεγάλης Ιδέας κ.λπ Εκατό χρόνια μετά
η μνήμη του 1922 είναι πιο ζωντανή σε
πολλούς που έχουμε ακούσει ή διαβάσει
το ανθρώπινο δράμα οι γονείς και παππούδες

μου ήσαν πρόσφυγες Μικρασιάτες
στη Λέσβο ήρθαν απ τη Σμύρνη το
εικοσιδυό Με τη Μικρασιατική Κα
τα(προφή ξεκινά συστηματικά και σχεδιασμένα

η οικοδόμηση της σύγχρονης
α<πικής Ελλάδας Και ένα από τα στοιχεία

αυτής της νέας διαδικασίας είναι η
επιδίωξη για τη θεσμική ενσωμάτωση της
χώρας σε μια ενοποιούμενη Ευρώπη αν
και το 1821 εντάσσεται στο ευρύτερο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι βλέπε μεταξύ άλλων

Κ Βββιοη ΤΗε Οτεεκ Κβνοΐιιιίοπ οί
1821 βηά ίΐ5 Οίοββΐ 5ί£ηίίϊθ3ηοε ΑΙΩΚΑ
2021 Μ ΚΐΙτοηηίΗάεδ εά ΤΗε Οββκ Κεν
οΐυιίοη ΐη ΙΗε Αββ οί Κενοΐιιίίοηδ 1776
1848 Κουίΐβάββ 2021 Μ Μβζοννει ΤΗε
Οι-εεκ Κενοΐυϋοη 1821 βηά ιηε Μβκίη
οί Μοάετη Ευτορε ΑΙΙεη ίβηε 2021 Ετσι
και ενώ δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι
πρώιμες ιδέες του I Καποδίστρια για την
ενοποίηση της Ευρώπης οι πολιτικές ηγεσίες

της χώρας μετά το 1922 υπήρξαν
μεταξύ των πρώτων πανευρωπαϊκά που
υποστήριξαν την ευρωπαϊκή ενοποίηση
Και αναφέρομαι εδώ πρωτίστως στον
μέγιστο Ελευθέριο Βενιζέλο

Η ιδέα της ενοποίησης
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1929 ο γάλλος πρωθυπουργός

Αριστείδης Μπριάντ σε λόγο
του στη δέκατη συνέλευση της Κοινωνίας
των Εθνών ΚΤΕ ανακοίνωσε ως είναι
γνωστόν το σχέδιο για την οικοδόμηση
μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ο ίδιος ο
Μπριάντ συνέταξε στη συνέχεια υπόμνημα
στο οποίο ανέπτυξε λεπτομερειακά την
ιδέα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση με τη
συγκρότηση μιας ομοσπονδίας Ο τίτλος
του ήταν Υπόμνημα περί οργανώσεως
καθεστώτος ομοσπονδιακής Ευρωπαϊκής
Ενώσεως Το υπόμνημα υποβλήθηκε τον
Μάιο του 1930 σε είκοσι επτά 27 άλλες
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες κλήθηκαν

να καταθέσουν τις απόψεις τους
Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που
έλαβαν το υπόμνημα Το μεγαλειώδες
αυτό σχέδιο για την πολιτική και οικονομική

ενοποίηση της Ευρώπης προκάλεσε
έντονες συζητήσεις σ όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες Στην Ελλάδα η ιδέα έγινε δεκτή
με ενθουσιασμό από την κοινή γνώμη
Οι εφημερίδες Ελεύθερον Βήμα 14
Ιουλίου 1929 κυβερνητική και Καθημερινή

22 Ιουλίου 1929 της αντιπολίτευσης

σε οχόλιά τους εξέφρασαν την
υποστήριξή τους προς την ιδέα μαζί με
κάποιον σκεπτικισμό ως προς τη γρήγορη
πραγματοποίησή της
Η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας
υπήρξε επίσης θετική Ο πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος που οι εκλογές
τού 1928 τον επανέφεραν θριαμβευτικά
στην εξουσία με δηλώσεις του στις αρχές
του 1930 τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης
της Ευρώπης Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι
παράλληλα ο Βενιζέλος εργαζόταν για
τη συμφιλίωση Ελλάδας Τουρκίας που
επιτεύχθηκε με τις συμφωνίες της 10ης
Ιουνίου και 30ής Οκτωβρίου 1930 και την

100 χρόνια από την εθνική τραγωδία που οδήγησε
στην οικοδόμηση της σύγχρονης αστικής Ελλάδας

Από τη Μικρασιατική
Καταστροφή στον πυρήνα
τηδ Ευρωπαίκήδ Ενωσηδ

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
είχε ταχθεί ήδη στις αρχές
του 1930 υπέρ της ενοποίησης
της Ευρώπης

προώθηση της ιδέας της Διαβαλκανικής
Συνεργασίας Σε δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν

στη γαλλόφωνη εφημερίδα ίε
Μεδ83§ετ ά Ατ,Ηεηεδ στις 18 Ιανουαρίου
1930 ο Βενιζέλος τόνιζε
Μια δυνατή ειρηνική και ενωμένη Ευρώπη

θα ήταν η πιο μεγάλη ενίσχυση που θα
μπορούσε να βρει η Αμερική για να πραγματοποιήσει

τους πολιτικούς και οικονομικούς

της σκοπούς Μια ενωμένη και ειρηνική

Ευρώπη θα εισήγαγε από την Αμερική
πολύ περισσότερα εμπορεύματα απ όσα
εισάγει η σημερινή Ευρώπη Ενωμένοι θα
αποτελούσαμε μια πολύ καλύτερη αγορά
και θα πληρώναμε καλύτερα απ όσο πληρώνουμε

σήμερα

Ο Βενιζέλος και ο Παπαναστασίου
Ο εθνάρχης τονίζει εδώ τη σημασία της
Ενωμένης Ευρώπης για την Αμερική γιατί
οι ΗΠΑ ήταν τότε αντίθετες σε κάθε ιδέα
για ευρωπαϊκή ενοποίηση Ο Αλέξανδρος
Παπαναστασίου ηγέτης τότε του Αγροτο
εργατικού Κόμματος εξέφρασε ακόμη πιο
εύγλωττα την υποστήριξή του για το σχέδιο

ευρωπαϊκής ενοποίησης Στο εικοστό
έβδομο Συνέδριο της Ειρήνης που έγινε

στις 7 Οκτωβρίου 1929 στην Αθήνα ο Αλ
Παπαναστασίου υπέβαλε μια έκθεση στην
οποία τονίζεται
θα ήτο δυνατόν και επιβάλλεται να επιδι

ωχθή η πραγμάτωσις της ομοσπονδιακής
ιδέας εις στενώτερον κύκλον και μάλιστα
εις την Ευρώπην Ενας φωτισμένος κυβερνήτης

μεγάλου κράτους ο Βιίβπά είχε

το θάρρος να πάρη την πρωτοβουλίαν
προσκλήσεως των Ευρωπαϊκών κρατών
προς αυτόν τον σκοπόν Πρέπει να γίνη
πραγματικότης η ιδέα των Ηνωμένων Πολιτειών

της Ευρώπης που θα σώση τους
λαούς αυτής
Κατηγορηματικά λοιπόν υπέρ της ευρωπαϊκής

ενοποίησης και ο ρηξικέλευθος
ηγέτης της πρώτης πραγματικής σοσιαλιστικής

κίνησης στην Ελλάδα
Η επίσημη ελληνική απάντηση στο υπόμνημα

Βπβπά συντάχθηκε από τον έλληνα
πρέσβη στο Παρίσι Ν Πολίτη και υιοθετήθηκε

από τον υπουργό Εξωτερικών Ανδρέα
Μιχαλακόπουλο Στο ελληνικό απαντητικό
κείμενο αναφέρονται ανάμεσα στ άλλα
και τα ακόλουθα

Η Ελληνική Κυβέρνησις θεωρεί ότι η
σχεδιαζόμενη ιδέα περί οργανώσεως με
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Η σημερινή
ευρωπαϊκή

πολιτική αποτελεί
την ιστορική
συνέχεια μιας
πολιτικής που
υιοθέτησε η
Ελλάδα μετά τη
Μικρασιατική
Καταστροφή από
την εποχή του
Μεσοπολέμου Θα
μπορούσε δηλαδή
να υποστηριχθεί
ότι εάν ζούσαν
οι Ελευθέριος
Βενιζέλος και
Αλέξανδρος
Παπαναστασίου θα
στήριζαν ενεργά
τή συμμετοχή
της χώρας στη
Ευρωπαϊκή Ενωση

ταξύ των Κρατών της Ευρώπης καθεστώτος
διαρκούς και μεθοδικής οικονομικής

και πολιτικής συνεργασίας εν τω πνεύμα
τι και εντός του πλαισίου της Κοινωνίας
των Εθνών ανταποκρίνεται εις τας πλέον
ευγενείς των εμπνεύσεων και εις τα πραγματικά

συμφέροντα όλων των λαών της
ηπείρου
Με άλλα λόγια η ελληνική κυβέρνηση
έκανε δεκτή την πρόταση του γάλλου πρωθυπουργού

χωρίς καμιά σοβαρή επιφύλαξη

Η σύντομη αυτή αναδρομή στις αντιδράσεις
της ελληνικής ηγεσίας στην πρώτη

συγκεκριμένη πρόταση για ευρωπαϊκή
ενοποίηση δείχνει ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός

της χώρας μας έχει πράγματι

βαθιές ιστορικές ρίζες Οι μεγάλοι
έλληνες ηγέτες του Μεσοπολέμου Βενιζέλος

Παπαναστασίου απάντησαν
ναι στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και είδαν

την Ελλάδα σαν τμήμα του ευρωπαϊκού
συνόλου Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν

είχαν επίγνωση των προβλημάτων που
θα προέκυπταν από την ενσωμάτωση της
Ελλάδας στην Ευρώπη αλλά πίστευαν ότι
μπορούν να ξεπερασθούν με προσπάθειες
των Ελλήνων
Το συμπέρασμα συνεπώς είναι ότι η σημερινή

ευρωπαϊκή πολιτική αποτελεί την
ιστορική συνέχεια μιας πολιτικής που υιοθέτησε

η Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή από την εποχή του Μεσοπολέμου

Θα μπορούσε δηλαδή να υποστηριχθεί

ότι εάν ζούσαν οι Ελευθέριος
Βενιζέλος και Αλέξανδρος Παπαναστασίου

θα στήριζαν ενεργά τη συμμετοχή της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Ο καθηγητής Π Κ Ιωακειμίδης είναι
πρώην πρεσβευτής-σύμβουλος του

ΥΠΕΞ και μέλος της συμβουλευτικής
επιτροπής του FEPS και ΕΛΙΑΜΕΠ Από

τις εκδόσεις Θεμέλιο κυκλοφορεί το
τελευταίο του βιβλίο Επιτεύγματα

και Στρατηγικά Λάθη της Εξωτερικής
Πολιτικής της Μεταπολίτευσης

Οι εκπατρισθέντες των ανακατατάξεων του Μεσοπολέμου

Η μνημόνευση του μεγάλου ξεριζωμού
και η σύγκριση με το σύγχρονο δράμα
ΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΣΑΛΒΑΝΟΥ

Ποιο νόημα απέκτησαν ως τώρα οι επέτειοι

του 1922 Το 1962 στην επέτειο
των σαράντα χρόνων από τη Μικρασιατική

Καταστροφή μπήκε στη σι>ζήτηοη η
οπτική του βιώματος η ιστορία των πολλών

όσων δεν χάραζαν τις αποφάσεις
για τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας
Ταυτόχρονα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες

να ενταχθεί ο ελληνοτουρκικός
πόλεμος στον ανταγωνισμό εξουσίας
που αφορούσε τον έλεγχο της Μέσης
Ανατολής μετά το τέλος του Πρίότου Παγκοσμίου

Πολέμου Μια δεκαετία αργότερα

στην επέτειο των πενήντα χρόνων
είχε διαμορφωθεί το αφήγημα για την
προσφορά των προσφύγων στην οικονομική

ανάπτυξη της χώρας

Ελληνική εξαίρεση
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και
ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 βρισκόμαστε

στον αστερισμό της οτιζήτησης
για το τραύμα και τη γενοκτονία συζητάμε

για το 1922 ως ελληνική εξαίρεση
Βλέπουμε δηλαδή ότι κάθε φορά η επέτειος

συνομιλούσε με ευρύτερα ζητήματα

και αλλαγές που απασχολούσαν
την ελληνική κοινωνία τη στροφή στη
μαρτυρία και την υποκειμενικότητα τη
συζήτηση για τον ρόλο των Μεγάλων
Δυνάμεων και την αποικιοκρατία την
οικονομική ανάπτυξη τα νέα προσφυγικά

ρεύματα και την πρ<ότη περίοδο του
Μακεδονικού Στο κατώφλι της επετείου
των εκατό χρόνων η συγκυρία έχει αλλάξει

Ο εορτασμός θα γίνει με φόντο
τον απόηχο της εκατονταετηρίδας του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου την πανδημία

το σύγχρονο προσφυγικό ζήτημα
και την όξυνση των σχέσεων μεταξύ της
Ελλάδας και Τουρκίας Π(ός θα επηρεάσουν

τα ζητήματα αυτά την επέτειο

Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας
Εχει γίνει κοινός τόπος ότι το 1922

σηματοδότησε

το τέλος της Μεγάλης Ιδέας
και τον βίαιο εκτοπισμό του ελληνισμού
από τις μικρασιατικές του πατρίδες Το
σκεφτόμαστε αυτόνομα ως ένα από τα
κατεξοχήν τραύματα της εθνικής μνήμης
Σήμερα όμως βλέπουμε ότι ο Πρώτος
Παγκόσμιος Πόλεμος όπως είχε προεόρ
τια είχε και μεθεόρτια Ποια ήταν αυτά
Πόλεμοι που ο ίδιος παρήγαγε όπως ο
ρωσικός και ο φιλανδικός εμφύλιος ο
ιρλανδικός πόλεμος της ανεξαρτησίας
και οι πόλεμοι μεταξύ Πολωνίας και

Λιθουανίας Πολωνίας και Ουκρανίας
ΕΣΣΔ και Εσθονίας και μεταξύ Λετονίας

και ΕΣΣΔ Στους πολέμους αυτούς
συγκαταλέγεται και ο ελληνοτουρκικός
πόλεμος του 1919-1922 Συνεπώς όσο
και αν έχει καταγραφεί στην εθνική μνήμη

ως εθνική εξαίρεση ίσως η χρονική
απόσταση είναι ευκαιρία να βγούμε από
την αυκχιναφορικότητα και αντί να το
βλέπουμε αποκλειστικά ως επεισόδιο
της ελληνικής ιστορίας να εντάξουμε
το γεγονός στο ιστορικό του πλαίσιο

Η μεγάλη εικόνα του Προσφυγικού
Μιλάμε για ενάμισι εκατομμύριο πρόσφυγες

στην Ελλάδα Μήπως όμως θα
πρέπει να τους δούμε ανάμεσα στα δεκατρία

περίπου εκατομμύρια των ανθρίί
πων που υπολογίζεται ότι εκπατρίστηκαν
την περίοδο των πολέμων της δεύτερης
δεκαετίας του 20ού αιώνα Πρόσφυγες
μετακινήθηκαν από τα Βαλκάνια στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία και αντίστροφα

από το Βέλγιο στη Γαλλία την Αγγλία

και την Ολλανδία από τη Σερβία
στην Κέρκυρα την Κορσική και την Τυνησία

από τη Ρωσία στην υπόλοιπη Ευρώπη

από την Κεντρική Ασία στην Κίνα
Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στην πορεία
άλλοι κλείστηκαν σε στρατόπεδα προσφύγων

οι περισσότεροι δεν κατάφεραν
να επιστρέψουν ποτέ στις εστίες τους
πληρώνοντας το τίμημα της διάλυσης
των ιστορικών αυτοκρατοριών της Ευρώπης

και της οργάνωσης του κόσμου
σε εθνικά κράτη Το να δούμε τον διωγμό

και την προσφυγιά των Μικρασιατών
από αυτή την οπτική γωνία δεν αφαιρεί
από το δράμα του ξεριζωμού Αντίθετα
βοηθάει στο να την κατανοήσουμε στο
ιστορικό της πλαίσιο ως μια διαδικασία
που συνόδευσε το τέλος μιας εποχής και
μέσα από την οποία διαμορφώθηκαν οι
πολιτικές οντότητες οι ταυτότητες και
οι θεσμοί με τους οποίους λίγο ως πολύ
πορευόμαστε ως σήμερα Η Κοινωνία
των Εθνών οι νομοθεσίες που ρύθμιζαν

τα δικαιώματα των προσφύγων οι

Από την πρώτη εγκατάσταση
μικρασιατών προσφύγων στη
Λεύκη του νομού Καβάλας το 1922
Μήπως το ενάμισι εκατομμύριο
πρόσφυγες που ήρθαν στην
Ελλάδα πρέπει να τους δούμε
ανάμεσα στα δεκατρία περίπου
εκατομμύρια των ανθρώπων που
υπολογίζεται ότι εκπατρίστηκαν την
περίοδο των πολέμων της δεύτερης
δεκαετίας του 20ού αιώνα

πρακτικές ένταξης και αποκατάστασης
είναι όλα γεννήματα της ανάγκης που
δημιούργησαν οι μεγάλες ανακατατάξεις

του Μεσοπολέμου

Καταλύτης μεταρρυθμίσεων
Μιλάμε συνήθως για την προσφυγιά ως
μια παθητική κατάσταση Οι πρόσφυγες
όμως και μόνο με την παρουσία τους
παρενέβησαν δραστικά στη διαμόρφωση

της νέας κατάστασης στις χώρες
υποδοχής τους έγιναν καταλύτης για να
εφαρμοστούν δομικές μεταρρυθμίσεις
Η ανάγκη να αναμετρηθούν τα κράτη με
τη δημογραφική αναστάτωση με την παρουσία

ανθρώπων που δεν είχαν ούτε τα
αναγκαία που ήταν ήδη ταλαιπωρημένοι
από ενδημικές και επιδημικές ασθένειες

αρκεί μια γρήγορη αναφορά στην
ισπανική γρίπη τη χολέρα τον τύφο τη
φυματίωση την ελονοσία τις ψείρες και
τη δυσεντερία πολλαπλώς επιβαρυμέ
νους ψυχολογικά και με την απορρύθμι
ση που επέφεραν στην αγορά εργασίας
δεν άφηνε πολλά περιθώρια από το να
προσπαθήσουν να δημιουργήσαν νέες
κανονικότητες Η σύσταση αυτόνομου
υπουργείου για την Υγεία Υπουργείο Υγιεινής

Πρόνοιας και Αντιλήψεως 1922
η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1929
αλλά και μεγάλα έργα υποδομών όπως
οι αποξηράνσεις η συστηματοποίηση
και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων
ύδρευσης και αποχέτευσης στις μεγάλες
πόλεις ήταν μεταξύ των άλλων και αποτέλεσμα

της νέας πραγματικότητας που
δημιούργησε

η παρουσία το)ν προσφύγων

Οι συγκρίσεις με το σύγχρονο δράμα
Τέλος δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει
κανείς ότι σήμερα οι ίδιο τόποι υποδέχονται

όμοια βασανισμένους ανθρώπους
που έχουν ακολουθήσει παρόμοιους δρόμους

προσφυγιάς Δεν μπορούμε να μιλάμε

για τους πρόσφυγες του 1922 σαν
να μην εκτυλίσσεται δίπλα μας το δράμα
των σύγχρονων προσφύγων Δεν είναι
τόσο διαφορετικά τα πράγματα όσο τα
παρουσιάζουμε Μπορεί εκείνοι οι πρόσφυγες

να θεωρούνταν Ελληνες και να
ήταν χριστιανοί αλλά η άφιξη τους συνοδεύτηκε

από φόβο δυσπιστία ενίοτε
και από ανοικτή εχθρότητα Οι σημερινοί
πρόσφυγες δεν μιλούν ελληνικά ούτε είναι

χριστιανοί αλλά και αυτοί νιώθουν
πως δεν έχουν τόπο στον τόπο τους Το
να σκεφτούμε την επέτειο και τους πρόσφυγες

μέσα από τον φακό της σύγχρονης

ελληνοτουρκικής διαμάχης είναι
ένας τρόπος αλλά όχι αναγκαστικά ο
προσφορότερος Το να τιμάται μια μνήμη

δεν σημαίνει μόνο να μην αφήνεται
στη λήθη αλλά και να φροντίζουμε να
μη δημιουργούνται παρόμοιες στο ίδιο
μήκος κύματος Είναι ευκαιρία λοιπόν
να κοιτάξουμε πέρα από το εθνικό μας
τραύμα Ας επιχειρήσουμε να επανασυνδεθούμε

με τις παραδόσεις που γέννησε
η προσφυγική κρίση του Μεσοπολέμου
πρωτίστως με αυτές του ανθρωπισμού και
των πολιτικών ένταξης Στο κάτω-κάτω το
ζήτημα παραμένει βαθιά ανθρωπιστικό

Η κυρία Αιμιλία Σαλβάνου
είναι ιστορικός Πανεπιστήμιο

Ουτρέχτης ΕΚΠΑ
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