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εθνικών κέντρων: δέν έπρόκειτο πλέον για τήν αντιπαράθεση άλυτρωτι- 
σμού/έθναρχίας άλλα για παραταξιακή αντιπαλότητα, έφ’όσον το Πα
τριαρχείο παρέμενε προσκολλημένο στον βενιζελισμό παρά τήν επικράτηση 
τών βασιλικών στήν ’Αθήνα. Δεδομένου πάντως ότι ό συγγραφέας δια
πραγματεύεται το θέμα του μέσα από το πρίσμα τής εκκλησιαστικής ιστο
ρίας, είναι αρκετά ενδιαφέρουσες καί χρήσιμες οί άντιδράσεις τις όποιες 
καταγράφει, προερχόμενες τόσο από τά πρεσβυγενή πατριαρχεία καί τήν 
’Αρχιεπισκοπή Κύπρου όσο καί από ιεράρχες τής ’Ιωνίας καί τής Θεσσα
λονίκης.

Για τό αντικανονικόν πάντως τής εκλογής, ας μου έπιτραπεί εδώ ή 
υπόμνηση τής άπόψεως τού Μανουήλ Γεδεών, «Δήθεν υπέρ νόμων άγων», 
Πρωτεύουσα, έτος Α', άρ. 93, 94, 99, 101 (4, 5, 10, 12 ’Ιανουάριου 1922), 
εκφρασμένης εν θερμώ, εν τούτοις σημαντικής ως προς τήν προσέγγιση 
τού ζητήματος άπό τήν σκοπιά ενός γνήσιου πολέμιου τού φυλετισμού καί 
τών έθνοκεντρικών πολιτικών.

Θά ήθελα νά κλείσω τό παρόν σημείωμα μέ τήν άκόλουθη σκέψη: Ή 
παρούσα μελέτη άποτελει μία άπό τις όχι συνήθεις περιπτώσεις κατά τις 
όποιες ένας μελετητής τής εκκλησιαστικής ιστορίας διαπραγματεύεται τό 
θέμα του επιδιώκοντας καί τήν προσέγγιση τών έκφάνσεων πού άπτονται 
τού πεδίου τής θύραθεν ιστορίας. Ή έλλειψη πάντως τής άρετής αυτής 
ισχύει καί στό άντίστροφο σχήμα καί συνίσταται στήν άγνοια, αν όχι στήν 
παραγνώριση, σημαντικών καί ουσιωδών εκκλησιαστικών ζητημάτων έκ 
μέρους τής νεοελληνικής ιστοριογραφίας.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, Τό Μικρασιατικό Ζήτημα στήν εφημερίδα Πά
φος τής Κύπρου, Λευκωσία 1994, 216 σσ.

Στήν Κύπρο, ή εθνικιστική Ιδεολογία πού είχε μεταλαμπαδευτεί άπό τό 
ελληνικό κράτος στό πλαίσιο τής πολιτικής τού εθνικού κέντρου επιβίωσε 
καί έπειτα άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή, ή όποια, αν μή τί άλλο, 
άποτέλεσε ισχυρό ράπισμα για τόν έλλαδικό άλυτρωτικό ιδεαλισμό. Ή 
κλιμάκωση, πάντως, τών κυπριακών διεκδικήσεων, ύστερα άπό τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, άπέφερε τήν άντιστροφή τών ρόλων στό ιστορικό 
προσκήνιο τής θεωρίας τού εθνικού κέντρου: επιδίωξη ενσωμάτωσης στό 
έλληνικό κράτος εκπορευόμενη άπό τήν περιφέρεια, καί τό εθνικό κέντρο, 
βάσει τής παρακαταθήκης τού Βενιζέλου, διατακτικό στό νά άκολουθήσει 
μαχητικότερη πολιτική έναντι τών ενωτικών αιτημάτων. Έμελλε, πάντως,
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ή έννοια του εθνικού κέντρου να τεθεί σέ νέα βάση μέ τή δημιουργία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (1960), ή οποία, εμφανιζόμενη ώς δεύτερο ανε
ξάρτητο ελληνικό κράτος στην ιστορία τού ελληνικού εθνικισμού, προκά- 
λεσε τό ψυχολογικό πλέγμα για τήν επαναλειτουργία των άντανακλα- 
στικών τού ενωτικού μεγαλοϊδεατισμού. Οί συνέπειες υπήρξαν τραγικές 
καί πάλι ώς προς τόν ιστορικό ρόλο καί τήν επιβίωση τού ελληνισμού σέ 
μιά Ιστορική του κοιτίδα. Τα ίδια αντανακλαστικά νομίζω ότι μπορεί να 
διαγνώσει κανείς, τηρουμένων των αναλογιών, καί στήν πολιτική τού 
τουρκικού κράτους έναντι τών νεόδμητων «τουρκογενών» Δημοκρατιών 
τής πρώην Σοβιετικής "Ενωσης.

Φαντάζομαι πώς όταν τόν Σεπτέμβριο τού 1921, υπό τήν ευφορία καί 
τή βεβαιότητα πού προξένησαν οί άρχικές νίκες τού ελληνικού στρατού 
στή μικρασιατική χερσόνησο, ό μικρασιάτης λόγιος Πασχάλης Πασχαλίδης 
εξέφραζε τήν πεποίθηση ότι «ή Ελλάς δέν δύναται νά ζήση ανευ τής Μι
κρός ’Ασίας, ήτις αποτελεί οίονεί τόν έτερον τών πνευμόνων, ίσως τόν 
σπουδαιότερον δι’ ών αναπνέει τό έθνος», δέν θά μπορούσε τότε νά φαν- 
τασθεΐ ότι όχι μόνον ή μικρασιατική εκστρατεία θά είχε τραγική κατάληξη 
άλλα καί ότι ό άλυτρωτικός εθνικισμός θά είχε καί μεταγενέστερα επι
πτώσεις ώς προς τή μοίρα τού έξωελλαδικοΰ ελληνισμού.

Οί άπόψεις αύτές δημοσιεύθηκαν στο φύλλο τής 2ας Σεπτεμβρίου 1921 
τής κυπριακής εφημερίδας Πάφος. ΤΗταν τό πρώτο φύλλο τού εβδομαδι
αίου εντύπου τού δικηγόρου Δόίζου Φιλίππου, ό όποιος διαπίστωνε τήν 
έκπαιδευτική πενία καί τήν οικονομική καχεξία τής γενέτειράς του, Πά
φου, πιστεύοντας ότι ή θεραπεία τής κατάστασης προέβαλλε ώς εθνικό κα
θήκον άλλα καί ώς πρόκριμα τής μελλοντικής ελευθερίας καί τής ένωσης 
μέ τήν Ελλάδα. Έτσι καί τό Μικρασιατικό Ζήτημα καταλαμβάνει εξ άρ- 
χής περίοπτη θέση μέ τή δημοσίευση τού άρθρου τού Π. Πασχαλίδη, «Ή 
σημασία τής Μικράς ’Ασίας διά τήν Ελλάδα».

Ή παρούσα εργασία τής Κύπριας φιλολόγου Μάγδας Μ. Κιτρομηλί- 
δου, ή όποια, όπως καί ό πατέρας της Πασχάλης Πασχαλίδης, έχει πολυ
ετή καί σημαντική διακονία στήν εκπαίδευση καί τή λαογραφική έρευνα 
τής Κύπρου, διερευνά άκριβώς αυτή τή συστηματική καταγραφή τής κρισι
μότερης φάσης τού Μικρασιατικού Ζητήματος άπό τις στήλες τής Πάφου, 
άπό τό εναρκτήριο φύλλο τής 2ας Σεπτεμβρίου 1921 έως τό φύλλο τής 
8ης Δεκεμβρίου 1922, όπότε καί έχουμε ένα δραματικό terminus. Οί σελί
δες τού βιβλίου, πάντως, δέν παρέχουν στον αναγνώστη μόνον ένα ευσύ
νοπτο χρονικό αυτής τής διετίας, άλλά, καί εδώ έγκειται ουσιαστικά ή 
συμβολή τής εργασίας, άναδεικνύουν μιάν ενδιαφέρουσα καί σημαντική 
μαρτυρία ώς προς τήν πρόσληψη τών γεγονότων άπό πνευματικές δυνά
μεις ευρισκόμενες εκτός τού προσκηνίου τού ιστορικού γίγνεσθαι. ’Επί 
παραδείγματι, στις 14 ’Οκτωβρίου 1921, τό κύριο άρθρο τής έφημερίδας 
έπέχει θέση κατακραυγής καί θρήνου γιά τήν εξόντωση τού ελληνισμού
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από τον κεμαλικό στρατό, ένά> ό συντάκτης του προτρέπει την έλληνική 
κυβέρνηση να κρατήσει πάση θυσία τά κεκτημένα εδάφη, γιατί «ούαί καί 
άλλοίμονον εις τον ελληνικόν πληθυσμόν τον διαβιοΰντα εις αυτά. Μέχρι 
τοΰ τελευταίου θά ύποστει την αυτήν άθλίαν τύχην των μαρτύρων άδελ- 
φών», ενώ στο κύριο άρθρο τής 11ης Αύγούστου 1922: «Ή διευθέτησις 
τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος. Κρίσιμοι έθνικαί περιστάσεις» εκφράζεται ή 
πεποίθηση δτι ή έπανακατάληψη τής Μικρός ’Ασίας άπό τούς Τούρκους 
θά έχει ώς συνέπεια τον πλήρη άφανισμό τοΰ ελληνικού πληθυσμού, 
άφ’ ετέρου δέ, ή απώλεια τής μικρασιατικής χερσονήσου, ή οποία διακρί- 
νεται για τον πλούτο της, θά οδηγήσει τό ελληνικό κράτος σέ πτώχευση. 
Στίς 24 Νοεμβρίου 1922, υπό τόν εύγλωττο τίτλο «Τό τραγικόν τέλος», 
εκδηλώνεται άποτροπιασμός γιά τή θανατική εκτέλεση τών έξι καί απευ
θύνεται έκκληση γιά τήν ψύχραιμη αντιμετώπιση τής κατάστασης: «Εύχώ- 
μεθα όπως ή πατρίς έξέλθη όσον τό δυνατόν μέ όλιγωτέρας ζημίας άπό 
τάς συνέπειας μιας πρωτοφανούς ήττης, τήν όποιαν ύπέστη εν Μικρά 
’Ασία καί τής όποιας άμεσος συνέπεια είναι τά διαδραματιζόμενα σήμερον 
εν Έλλάδι γεγονότα. "Εκαστος εξ ημών, θέτων τό γενικόν συμφέρον ύπε- 
ράνω κομμάτων, τήν Πατρίδα ύπεράνω τών άτόμων, οφείλει νά έχει 
ύπ’οψιν του ότι salus populi suprema lex esto».

Ή έρευνήτρια δέν περιορίστηκε, καί καλώς έπραξε, μόνο στήν άνάδει- 
ξη τών δημοσιευμάτων πού άφοροΰν στίς εξελίξεις στή Μικρά ’Ασία. Κα
τέγραψε επίσης καί δημοσιεύματα πού συσχετίζονται μέ τις ευρύτερες πτυ
χές τοΰ ’Ανατολικού Ζητήματος καί ιδίως, μέ τά τεκταινόμενα καί τις ζυ
μώσεις στον κυπριακό χώρο, βοηθώντας έτσι τόν αναγνώστη στό νά πα
ρακολουθήσει τή διαπλοκή τών γεγονότων, αλλά καί στό νά διαμορφώσει 
άποψη ώς προς τή φυσιογνωμία τής εφημερίδας. Στήν πληρέστερη κατατό
πιση τοΰ χρήστη τής εργασίας συμβάλλει ούσιαστικά καί ό σχετικός ύπο- 
μνηματισμός τής συγγραφέως. Ώς παράρτημα τοΰ βιβλίου δημοσιεύονται 
τά άρθρα τού Π. Πασχαλίδη, «Ή σημασία τής Μικράς ’Ασίας διά τήν Ελ
λάδα» καί «Σμύρνη», συνέντευξη τοΰ Μητροπολίτου Πάφου ’Ιακώβου Άν- 
τζουλάτου μέ τόν αρχιστράτηγο ’Αναστάσιο Παπούλα στή Σμύρνη καί εγ
κύκλιος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ' άναφερόμενη στον δρα
ματικό επίλογο τής μικρασιατικής εκστρατείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
καί ή είκονογραφική πλαισίωση τών κειμένων, ή όποια καθ’όσον αφορά 
στον μικρασιατικό ελληνισμό αντλήθηκε άπό τό φωτογραφικό αρχείο τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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