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Γ. Θ. ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Ή αποκατάσταση καί αφομοίωση των προσφύγων τής Μικρασιατικής 
Καταστροφής υπήρξε καί παραμένει τό μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του 
νεοελληνικού κράτους — καί, κατ’ επέκταση, τού νεοελληνικού έθνους, στο 
μέτρο πού ή έμπρακτη άλληλεγγύη μεταξύ όμοεθνών άποτελεΐ τήν υπέρτατη 
επιβεβαίωση τής εθνικής υπόστασης. Σήμερα μάλιστα πού τό ίδιο κράτος, 
μέ διπλάσιο πληθυσμό καί πολλαπλάσιους πόρους, άποδεικνύεται άνίκανο 
νά άντιμετωπίσει πολύ μικρότερα άνάλογα ζητήματα, ή διαπίστωση αύτή 
μοιάζει περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ.

Κανονικά, θά έπρεπε ν’ άποτελεΐ έκτοτε κοινό τόπο των επετείων καί των 
σχολικών έγχειριδίων. Τείνει όμως νά ξεχαστεΐ όλότελα, καθώς ή χρονική 
άπόσταση μεγαλώνει καί ή στρεβλή συλλογική μνήμη τρέφεται άπό τούς 
μύθους των «χαμένων πατρίδων» καί τήν υπονοούμενη αύταπάτη ότι ήταν 
τάχα εφικτή ή επιβίωση τού Ελληνισμού στις περιοχές αύτές. Στο μέτρο 
άλλωστε πού ή συλλογική μνήμη μένει εγκλωβισμένη στο παραδοσιακό 
πλαίσιο των πολεμικών άναμετρήσεων, άδυνατεΐ νά συλλάβει πώςχ\ στρατι
ωτική ήττα μετατράπηκε σε ειρηνικό επίτευγμα. Τήν εικόνα θολώνουν επί
σης οί πικρίες γιά τις άπειρες άδικίες καί ελλείψεις τής προσφυγικής άποκα- 
τάστασης, καθώς καί ή μεγέθυνση τών κοινωνικών καί πολιτικών τους συνε
πειών. Ή άπόδοση, ιδίως, τής μεταγενέστερης ένίσχυσης τού ΚΚΕ γενικά 
στούς πρόσφυγες ίσοδυναμεΐ μέ πλήρη παραγνώριση τού έργου τής άποκατά- 
στασης1.

Ποιά δεδομένα οδηγούν σ’ αύτή τήν τόσο κατηγορηματική άρχική δια
πίστωση; Τό πιό προφανές είναι τό ίδιο τό μέγεθος τού εγχειρήματος, στό 
όποιο δέ χρειάζεται βέβαια νά έπιμείνει κανείς. Τότε, ήταν κοινότοπη ή

1. Για τό ζήτημα αύτό, όπως καί για δλλα πού θίγονται έδώ, άναλυτικότερα στό βιβλίο μου 
Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, Μπέρκλεϋ 1983.
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εκτίμηση ότι ποτέ άλλοτε ένα κράτος δεν δέχτηκε μονομιάς κύμα προσφύ
γων ίσο σχεδόν μέ τό ένα τέταρτο τού πληθυσμού του. Παρ’ δλα όσα μεσολά
βησαν έκτοτε, άκόμη καί εντελώς πρόσφατα, ή εκτίμηση αυτή διατηρεί την 
άξια της, τουλάχιστον για τά ευρωπαϊκά δεδομένα.

"Αν τό μέγεθος είναι πασίγνωστο, άγνοεΐται συνήθως ένα εξίσου σημαν
τικό δεδομένο: ή μοναδική ταχύτητα τού εγχειρήματος. Υπήρξε ωστόσο 
κρίσιμη για τήν επιτυχία του — άκόμη καί στο στοιχειώδες επίπεδο τής 
ίδιας τής βιολογικής επιβίωσης τού προσφυγικοϋ πληθυσμού, πού θέριζαν 
αρχικά οί επιδημίες καί οί κακουχίες. Σε τρία μόλις χρόνια (1923-26) ουσια
στικά πραγματοποιήθηκε τό μεγαλύτερο μέρος τής προσφυγικής άποκατά- 
στασης.

Άκόμη περισσότερο παραγνωρισμένη, άλλά ταυτόχρονα σαγηνευτική 
πτυχή τού εγχειρήματος είναι ότι ποτέ άλλοτε στήν ιστορία τού νεοελληνι
κού κράτους δεν έπιδείχθηκε τόσος ορθολογισμός, τόσος ρεαλισμός. Πρώτο 
τέτοιο δείγμα άποτελεΐ ή ίδια ή καταρχήν άποδοχή τής Ιδέας τής υποχρεω
τικής άνταλλαγής πληθυσμών μέ τήν Τουρκία. Όσοδήποτε άντιπαθής καί 
απάνθρωπη, όπως έχει κατά κόρον τονιστεί, ή έπιλογή αύτή όχι μόνο επέτυ
χε τήν έπιβίωση (βιολογική, άλλά καί πολιτιστική) ελληνικών πληθυσμών 
πού άπειλοΰνταν μέ πλήρη εξόντωση, όχι μόνο εξαφάνισε μελλοντικές εστί
ες ελληνοτουρκικών διενέξεων, άλλά καί έξασφάλισε, χάρη στήν άναχώρη- 
ση τών άνταλλαξίμων Τούρκων, τόσο τήν εθνική ομοιογένεια τού νεοελλη
νικού κράτους όσο καί τά μισά περίπου υλικά μέσα (σπίτια καί χωράφια) γιά 
τήν αγροτική ιδίως άποκατάσταση τών Ελλήνων προσφύγων.

Όποιος άμφιβάλλει άκόμη γιά τόν άδήριτο ορθολογισμό τής επιλογής 
έκείνης, δεν έχει παρά νά άναλογιστεΐ τις συνέπειες πού είχαν μέχρι σήμερα 
—καί θά συνεχίσουν νά έχουν— οί μοιραίες εξαιρέσεις άπό τή λογική τής 
άνταλλαγής: παραμονή τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τών Ελλήνων 
στήν Πόλη (όπως καί στήν Ίμβρο καί Τένεδο), μέ άντιστάθμισμα τήν παρα
μονή τών Τούρκων στή Δυτική Θράκη. Έπρόκειτο έξαρχής γιά επιφανειακή 
μόνο ισορροπία, πού έχει προ πολλοΰ άνατραπεϊ άμετάκλητα. Ή διάρρηξη 
τού γενικού ορθολογισμού στις ειδικές αυτές περιπτώσεις ουσιαστικά υπονό
μευσε τά συνολικά του οφέλη, χωρίς βέβαια νά ύπηρετήσει τά μακροπρόθε
σμα συμφέροντα τού Ελληνισμού, όπως νομίστηκε τότε.

Στή συνέχεια τό έργο τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων 
(ΕΑΠ) υπήρξε μνημείο ορθολογικής μεθόδευσης, μέχρι τήν τελευταία του 
λεπτομέρεια. Έγιναν βέβαια άμέτρητα λάθη, κυρίως έξαιτίας τής πίεσης τού 
χρόνου πού δέν έπέτρεπε τήν πολυτέλεια άλλων έπιλογών. Κάθε αναβολή θά 
έσήμαινε νέες εκατόμβες μεταξύ προσφύγων πού βρίσκονταν στό έσχατο 
όριο τής επιβίωσης. 'Υπήρξε ωστόσο άπό τήν πρώτη στιγμή ή κατεξοχήν 
ορθολογική διάθεση άξιολόγησης τών λαθών καί διόρθωσής τους ή πάντως 
άποφυγής τους στό εξής.

Τελική δοκιμασία καί πανηγυρική επιβεβαίωση τού ορθολογισμού τών 
έπιλογών πού έγιναν άποτελεΐ άσφαλώς ή επίτευξη τών πολλαπλών —άν-
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θρωπιστικών, εθνικών καί κοινωνικών— στόχων πού έπιδιώχθηκαν, τόσο με 
τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών όσο καί με τήν άποκατάσταση τών προσφύ
γων. Σώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες υπάρξεις (αν όχι τό σύνολο) καί τούς 
δόθηκε ή δυνατότητα ν’ άρχίσουν μια νέα ζωή. Τό μεγαλύτερο μέρος τού 
Ελληνισμού συγκεντρώθηκε όριστικά μέσα στα άσφαλή σύνορα τού εθνι
κού του κράτους — άσφαλή στο μέτρο άκριβώς πού επιτεύχθηκε εθνική 
όμοιογένεια. Ειδικά στήν έλληνική Μακεδονία καί ειδικότερα στις παραμε
θόριες περιοχές της, μόνο ό συστηματικός προσφυγικός εποικισμός εξασφά
λισε τήν άπόκρουση πολλαπλών άπειλών κατά τήν περίοδο 1940-50. Τό ίδιο 
άλλωστε ισχύει καί για τό μέλλον. Άπό τούς κοινωνικούς στόχους τής 
αποκατάστασης τών προσφύγων, άρκεΐ νά άναφερθεΐ έπιγραμματικά ό σπου
δαιότερος: να γίνουν τό ταχύτερο Ιδιοκτήτες μικροαστοί, στηρίγματα τού 
αστικού καθεστώτος, καί όχι προλετάριοι άνατροπεΐς του. Καί αύτός ό στό
χος επιτεύχθηκε για τήν κρίσιμη μάζα τών προσφύγων. Υπήρξαν βέβαια οι 
εξαιρέσεις, οί άδικημένοι ή καί όλότελα ξεχασμένοι τής προσφυγικής απο
κατάστασης. Δεν ήσαν ώστόσο αρκετοί για μία κοινωνική επανάσταση, ούτε 
τότε ούτε άργότερα.

Ή τελευταία παρατήρηση παραπέμπει στον άνεπανάληπτο ορθολογισμό 
πού χαρακτηρίζει καί τήν πολιτική πλευρά τού προσφυγικοΰ ζητήματος. 
Ποτέ άλλοτε στή νεοελληνική ιστορία δεν παρατηρήθηκε τόσο πλήρης καί 
τόσο εύλογη αντιστοιχία μεταξύ κοινωνικών δυνάμεων καί πολιτικών κομμά
των, μεταξύ συλλογικών συμφερόντων καί κομματικών επιλογών. Μόνο χά
ρη στό Βενιζελισμό απέκτησαν οί πρόσφυγες όσα άπέκτησαν: περίθαλψη, 
σπίτια, χωράφια, άποζημιώσεις, άλλα καί πλήρη πολιτικά δικαιώματα Ελ
λήνων πολιτών. ’Αντίστοιχα, μόνο χάρη στήν προσφυγική ψήφο διατήρησε 
ό Βενιζελισμός τήν εξουσία μέχρι τό 1933. Καί τότε άκόμη, έφθασε ή διαρ
ροή μερικών χιλιάδων προσφύγων γιά νά τή χάσει. ’Αντίθετα, ό Άντιβενι- 
ζελισμός υπήρξε έκφραση εκείνων τών γηγενών πού άρνήθηκαν τόσο τήν 
άποκατάσταση όσο καί τήν πολιτική ενσωμάτωση καί ισοτιμία τών προσφύ
γων.

’Έτσι, τό μεγεθος τού επιτεύγματος μετριέται τελικά καί άπό τήν ένταση 
τών αντιστάσεων ηού συνάντησε καί υπερνίκησε. ’Αρκεί νά σημειωθεί εδώ 
ότι, τουλάχιστον μέχρι τό 1932 (άν όχι μέχρι καί τό 1935), εκδηλωνόταν 
απερίφραστα (καί κάποτε βίαια) ή βούληση άνατροπής τής προσφυγικής 
άποκατάστασης άπό τήν πλευρά τόσο τών οπαδών όσο καί έγκύρων έκπρο- 
σώπων τού Άντιβενιζελισμοΰ. Ήταν όμως πλέον πολύ άργά γιά νά άρθοΰν 
τετελεσμένα γεγονότα καί κεκτημένα πού είχαν ήδη παγιωθεΐ. Γίνεται πάλι 
φανερό πόσο κρίσιμη υπήρξε ή άνεπανάληπτη ταχύτητα (καί τραχύτητα) 
τού εγχειρήματος γιά τήν άκλόνητη εμπέδωση τών άποτελεσμάτων του.

Ποιές ήσαν οί προϋποθέσεις πού έπέτρεψαν ένα τέτοιο επίτευγμα; Μή
πως ήσαν καί αύτές εξίσου μοναδικές κι άνεπανάληπτες;

Τέτοια προϋπόθεση ύπήρξε άσφαλώς τό ’ίδιο τό μέγεθος τού προβλήμα
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τος. Ξεπερνοϋσε τόσο τις κρατικές δυνατότητες, ώστε ώθησε τό καθεστώς 
Πλαστήρα σε μία καθαυτό επαναστατική ενέργεια τό Φεβρουάριο του 1923. 
(Καί μόνο γι’ αυτήν αξίζει τό όνομά του ώς Επανάσταση). Ήταν ή πιό 
ριζική προσβολή του θεσμού τής ιδιοκτησίας στή νεοελληνική ιστορία, με 
άναστολή τής σχετικής συνταγματικής διάταξης προκειμένου να γίνουν 
απαλλοτριώσεις χωρίς προηγούμενη πλήρη άποζημίωση. Αν κρίνει κανείς 
από τά ποσά πού καταβλήθηκαν τελικά, έπρόκειτο ουσιαστικά για δήμευση, 
όπως δεν έπαψε νά καταγγέλλει ό Άντιβενιζελισμός. ’Έτσι, ή κοινωνική 
επανάσταση πού δεν έγινε άπό τούς πρόσφυγες έγινε πριν από αύτούς καί για 
χάρη τους.

Δεν υπήρξε πάντως ανεπανάληπτη μία δεύτερη προϋπόθεση: ή ξένη βοή
θεια, πού ενσαρκώθηκε προπαντός μέ τή συγκρότηση τής ΕΑΠ. 'Ωστόσο 
ποτέ άλλοτε, ούτε πριν ούτε μετά, δέν πραγματοποιήθηκε τόσο γόνιμη συ
νεργασία μεταξύ Ελλήνων καί ξένων.

Τρίτη άναγκαία προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα ό ζωντανός καί έμπρα
κτος έθνικισμός πού ενσάρκωνε ό Βενιζελισμός. Χωρίς αύτήν, είναι έξαιρε- 
τικά άμφίβολο αν θά άρκοϋσαν οί άλλες δύο. Για τούς Βενιζελικούς ή Μι
κρασιατική Καταστροφή έσήμανε ασφαλώς τό τέλος τής Μεγάλης ’Ιδέας, 
όχι όμως καί τού έθνικισμοΰ. Σ’ αυτόν έδωσαν νέο περιεχόμενο, όπως μαρ
τυρούν τά κείμενα αλλά καί τά έργα τους, μέ κυριότερο ακριβώς τήν προ- 
σφυγική αποκατάσταση.

Μέχρι τώρα έγινε λόγος περισσότερο γιά τήν άποκατάσταση τών προ
σφύγων παρά γιά τήν άφομοίωσή τους. Τί σημαίνει όμως «άφομοίωση» καί 
πότε συντελεΐται;

Ή ’ίδια ή έννοια είναι αμφιλεγόμενη καί ή σχετική ξένη βιβλιογραφία 
τεράστια. ’Αρκεί ίσως έδώ ένας έπιγραμματικός όσο καί πρακτικός ορισμός: 
άφομοίωση σημαίνει νά μή διακρίνεται πλέον ό πρόσφυγας άπό τόν γηγενή. 
Άπό τήν άποψη αύτή, ή άφομοίωση ολοκληρώνεται μέ τήν πολιτική πολυ
διάσπαση τών προσφύγων στή διάρκεια τής Κατοχής καί τού Εμφυλίου πού 
έπακολούθησε. Χωρίστηκαν τότε οί πρόσφυγες στα ίδια στρατόπεδα μέ τούς 
γηγενείς καί έπαψαν οριστικά ν’ άποτελοΰν ενιαία κοινωνική ομάδα μέ ιδι
αίτερη πολιτική συμπεριφορά.

Είχε όμως προηγηθεΐ ή άφομοίωσή τους στήν έλλαδική οικονομική καί 
κοινωνική δομή. Κι αύτό χάρη στή ραγδαία μεταμόρφωση τής συντριπτικής 
τους πλειοψηφίας σέ άντιπαραγωγικούς μικροαστούς τής πόλης καί τού 
χωριού, όπως οί γηγενείς. ’Αντίτιμο άκριβώς τής άφομοίωσης τών προσφύ
γων υπήρξε ή άπουσία καταλυτικών επιπτώσεων γιά τή γεωργική καί τή 
βιομηχανική άνάπτυξη τής χώρας. Μόνο ή πιό έκτεταμένη προλεταριοποί
ηση καί μονιμότερη περιθωριοποίηση τών προσφύγων θά μπορούσε νά έχει 
τέτοιες θετικές οικονομικές επιπτώσεις, άλλά μέ άπαγορευτικό κοινωνικό, 
πολιτικό καί έθνικό κόστος. 'Ο ορθολογισμός πού έπικράτησε ήταν ασφα
λώς υπέρτερος τού οικονομικού.
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