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Onur Yildirim, Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco- 
Greek Exchange of Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. 
Επανεξετάζοντας την τοϋρκο-έλληνική άνταλλαγη των πληθυσμών, 1922- 
1934], Νέα Ύόρκη & Λονδίνο, Routledge, 2006, 309 σελ.

“> I 'π\ σειρά έτών ή παραγωγή μελετών σχετικά με την ύποχρεωτική 
άνταλλαγη των πληδυσμών άνάμεσα στην Ελλάδα κα'ι την Τουρκία 

ύπήρξε πενιχρή με φωτεινές εξαιρέσεις την πρώτη ιστορική προσέγγιση 
του ζητήματος άπό τον Στέφανο Λαδά (S. Ρ. Ladas, The Exchange of 
Minorities. Bulgaria, Greece and Turkey, Νέα Ύόρκη, The Macmillan 
Co, 1932) κα'ι την άποτίμηση των επιπτώσεων της στην Ελλάδα άπο 
τον Δημήτριο Πεντζόπουλο (D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of 
Minorities and Its Impact Upon Greece, Παρίσι, Mouton & Co, 1962). Κατά 
την τελευταία δεκαετία ή άνταλλαγη ήλδε στο επίκεντρο τοΰ άκαδημαϊκοΰ 
ένδιαφέροντος κα'ι παρατηρήδηκε άξιοσημείωτη εκδοτική δραστηριότητα, 
με κυριότερους τους έξης συλλογικούς τόμους: α) R. Hirschon (έπιμ.), 
Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population 
Exchange between Greece and Turkey,'Οξφόρδη, Berghahn Books, 2003· 
6) M. Pekin (έπιμ.), Yeniden Kurulan Yaçamlar. 1923 Tiirk-Yunan Zorunlu 
Niifus Miibadelesi, Κωνσταντινούπολη, Istanbul Bilgi Universitesi 
Yayinlari, 2005· γ) K. Τσιτσελίκης (έπιμ.), Ή έλληνοτουρκική άνταλλαγη 
πληδυσμών. Πτυχές μίας εθνικής σύγκρουσης, Άδήνα, Εκδόσεις Κριτική, 
2006" δ) S. Akgönül (έπιμ.), Reciprocity: Greek and Turkish Minorities 
Law, Religion and Politics, Κωνσταντινούπολη, Istanbul Bilgi University 
Press, 2008.

Κοινό γνώρισμα κα'ι των τεσσάρων αυτών έκδόσεων είναι δτι συγκεν
τρώνουν κυρίως μελέτες Ελλήνων κα'ι Τούρκων άκαδημαϊκών, με άποτέ- 
λεσμα να προσφέρουν μία έν πολλοΐς ισορροπημένη κα'ι πολυφωνική πα
ρουσίαση τών διαφορετικών πτυχών τής έλληνοτουρκικής άνταλλαγής. 
Καί έδώ έγκειται ή διορατικότητα τοΰ Onur Yildirim καί ή πρωτοτυπία 
τής εργασίας του. ’Άν λάβουμε ύπόψη δτι τό βιβλίο του βασίζεται στη 
διδακτορική του διατριβή, πού εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο τοΰ Πρίνστον 
κα'ι όλοκληρώδηκε τό 2002, άντιλαμβανόμαστε δτι ό συγγραφέας ήταν άπό 
τούς πρώτους πού έντόπισαν τό κενό στην τουρκική, έλληνική κα'ι ξένη 
βιβλιογραφία κα'ι άφουγκράστηκαν την άνάγκη έπανεξέτασης τοΰ δέματος.
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Ή μονογραφία του βασίζεται τόσο σε ύλικό άπό τα τουρκικά άρχεία, 
κυρίως το Αρχείο της Πρωθυπουργίας (Baçbakanlik Cumhuriyet Arçivi), 
το Αρχείο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης (ΤΒΜΜ Ardivi) κα'ι το Αρχείο 
τής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Ιστορίας κα'ι Στρατηγικών Μελετών (Aske- 
ri Tarih ve Stratejik Etüdler Baçkanligi), όσο κα'ι στα έγγραφα κα'ι τις 
έκθέσεις τού Διπλωματικού καί'Ιστορικού Αρχείου τού ΎπουργείουΈξωτε- 
ρικών τηςΈλλάδας. Ό συγγραφέας, δμως, χρησιμοποιεί κα'ι πηγές άπό τα 
άρχεία κα'ι τη βιβλιοθήκη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το όποιο, 
δπως σημειώνει ό ίδιος, παραμένει ό χώρος διαφύλαξης τών πιο πολύτιμων 
συλλογών με μαρτυρίες κα'ι τεκμήρια τών Ελλήνων προσφύγων πριν κα'ι 
μετά την άνταλλαγή.

Ή μελέτη χωρίζεται σέ δύο μέρη. Το πρώτο μέρος τιτλοφορείται 
«Diplomacy» («Διπλωματία») κα'ι έστιάζει στη στρατηγική τής έλληνικής 
κα'ι τουρκικής άντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια τών διαπραγματεύσεων 
στη Διάσκεψη Ειρήνης τής Λωζάννης. Έμφαση δίνεται στους έσωτερικούς 
παράγοντες πού έπηρέασαν την πολιτική τών δύο χωρών πριν κα'ι 
κατά τή διάρκεια τής διάσκεψης, καθώς κα'ι στους πρωταγωνιστές τών 
συνομιλιών, Ελευθέριο Βενιζέλο κα'ι Ίσμέτ Ίνονού. Το δεύτερο μέρος, μέ 
τίτλο «Displacement» («Έκτόπιση»), συνιστα κα'ι τήν ουσιαστική συμβολή 
τού Yildirim στο ζήτημα τής άνταλλαγής. Ό συγγραφέας έξετάζει το 
έλληνοτουρκικύ Σύμφωνο Άνταλλαγής, τις δοκιμασίες τών προσφύγων σέ 
σχέση μέ τήν έγκατάσταση κα'ι τήν ένσωμάτωσή τους στις χώρες προορισμού 
κα'ι το ρόλο τών διαφόρων οργανισμών διαχείρισης κα'ι άποκατάστασης 
τών άνταλλαγέντων πληθυσμών. Προπαντός, δμως, άναδεικνύει το 
έλλιπώς μελετημένο ζήτημα τών μουσουλμάνων προσφύγων. Ό Yildirim 
δέν υιοθετεί τήν καθιερωμένη άποψη περ'ι μή επιβάρυνσης τής Τουρκίας 
άπό τήν άνταλλαγή. Άντιθέτως, ύποστηρίζει μέ τρόπο πειστικό δτι τό 
πρόβλημα τών προσφύγων ήταν έξίσου μεγάλο κα'ι δισεπίλυτο για τήν 
Άγκυρα δσο κα'ι γιά τήν Αθήνα κα'ι εξηγεί τούς λόγους για τούς όποιους 
αύτό τό γεγονός άγνοήθηκε ή παρερμηνεύθηκε άπό τήν τουρκική έθνική 
ιστοριογραφία.

Συνολικά ό Yildirim παραμένει συνεπής στο στόχο του πού είναι άφενός 
νά εισαγάγει τήν έλληνοτουρκική άνταλλαγή κα'ι Ιδιαίτερα τό προσφυγικό 
ζήτημα στήν Τουρκία ώς έρευνητικό άντικείμενο τής νεότερης τουρκικής 
ιστοριογραφίας κα'ι άφετέρου να έντάξει στή γενικότερη άνάλυση τού
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δέματος το ρόλο της τουρκικής πλευράς στη διαδικασία λήψης άποφάσεων 
πρ'ιν καί μετά την άνταλλαγή. Ό συγγραφέας άνήκει σε μια νεότερη γενιά 
Τούρκων ιστορικών, οί όποιοι δέλησαν να άνατρέψουν τη μονομέρεια τής 
τουρκικής ιστοριογραφίας σε δ,τι άφορά τις έλληνοτουρκικές σχέσεις, 
μέσω τής χρήσης νέων μεδολογικών εργαλείων, άνάμεσα στα όποια συγκα
ταλέγεται κα'ι ή γνώση, έκτος των κυριότερων δυτικών γλωσσών, τής ελ
ληνικής. Αποτέλεσμα τής πολυγλωσσίας (τουρκικά, έλληνικά, άγγλικά, 
γαλλικά) κα'ι του μεδοδολογικοΰ εξοπλισμού τού Yildirim είναι ένα βιβλίο 
καλογραμμένο κα'ι άπαλλαγμένο άπό ιδεολογικά φορτισμένες εκφράσεις 
κα'ι άπλουστεύσεις παλαιότερων ιστορικών προσεγγίσεων.

Ωστόσο, ειδικά στο πρώτο μέρος, κάποια ζητήματα τίδενται άκροδιγώς 
κα'ι στερούνται τής άπαραίτητης άνάπτυξης, καδιστώντας το κείμενο άνά
μεσα στά δύο μέρη άναλυτικά άνισοβαρές. Επιπλέον, άν κα'ι ό Yildirim 
ισχυρίζεται δτι τά δεύτερο μέρος τού βιβλίου του βασίζεται σε μεγάλο 
βαδμό κα'ι σε προφορικές μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων, αύτά δεν 
έπαληδεύεται στην τεκμηρίωση. Άντίδετα, ύπάρχουν μόνο δύο παρα
πομπές σέ τέσσερις φακέλους τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και αυτές μέ έλλιπή βιβλιογραφική 
άναφορά. Σέ μιά βιβλιογραφία πού πλαισιώνει μιά μελέτη σάν κι αύτή 
έπισημαίνονται επίσης ελλείψεις πού δέν δά έπρεπε νά ύπάρχουν, δπως 
ή δίτομη *Εξοδος μέ τις προσφυγικές μαρτυρίες τού Μικρασιατικού 
Ελληνισμού τών δυτικών παραλίων κα'ι τής κεντρικής κα'ι νότιας Μικρασίας 
(Ή "Εξοδος, τόμ. Α'\ Μαρτυρίες άπό τίς επαρχίες τών Δυτικών Παραλίων τής 
Μικρασίας, πρόλογος: Γ. Τενεκίδης, είσαγωγή-έπιλογή κειμένων-έπιμέλεια: 
Φ. Δ. Άποστολόπουλος, Άδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1980, 
κα'ι Ή "Εξοδος, τόμ. Β': Μαρτυρίες άπό τίς επαρχίες τής Κεντρικής καί 
Νότιας Μικρασίας, είσαγωγή-έποπτεία: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, επι
μέλεια: Γιάννης Μουρέλος, Άδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
1982, άνατύπωση 2004 ) ή τά άρδρο τών Πασχάλη Κιτρομηλίδη κα'ι Άλέξη 
Άλεξανδρή πού εξετάζει τά δημογραφικά στοιχεία τού έν λόγω έλληνικοΰ 
πληδυσμοΰ (Ρ. Μ. Kitromilides & A. Alexandris, «Ethnic survival and 
forced migration: The historical demography of the Greek community of 
Asia Minor at the close of the Ottoman era», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών 5 (1984-1985), σ. 9-44). Τέλος, δά πρέπει νά σημειωδεΤ δτι ή 
έκδοση άδικεΐται άπά σωρεία λαδών στην άναγραφή έλληνικών δρων,
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όνομασιών, άναφορών και πηγών, γεγονός το όποΤο ύποδηλώνει δτι το 
κείμενο δεν έτυχε της άνάλογης έπιμέλειας, τουλάχιστον σε δ,τι άφορά τη 
χρήση τής έλληνικής γλώσσας, πολλώ δε μάλλον όταν ό συγγραφέας είναι 
γνώστης της.

Ανεξάρτητα, δμως, άπό αυτές τις άδυναμίες, 9ά μπορούσαμε να πού
με δτι ή εργασία τού Yildirim καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη σχετική 
βιβλιογραφία κα'ι διαφοροποιείται ουσιαστικά —δπως κα'ι άλλες πρόσφα
τες μελέτες Τούρκων ιστορικών— άπό την παραδοσιακή τουρκική ιστο
ριογραφία, ή όποια είτε άγνόησε πλήρως τήν ιστορική σημασία τής έλ- 
ληνοτουρκικής άνταλλαγής, είτε υίοδέτησε τις κυρίαρχες άπόψεις τής έλ
ληνικής βιβλιογραφίας για το δέμα. Κα'ι στις δύο περιπτώσεις ό στόχος 
ήταν νά προβληδεΐ ή άνταλλαγή τών πληθυσμών κα'ι τά έπακόλουδά της 
ώς επιτυχία τού νεοσύστατου τουρκικού κράτους. Έντέλει, ό Yildinm 
άμφισβητεΐ αυτή τήν παγιωμένη άντίληψη και ώς εκ τούτου συμβάλλει 
στήν κατανόηση τής άνταλλαγής ώς μιας οδυνηρής εμπειρίας δχι μόνο για 
τήν Ελλάδα, άλλα κα'ι γιά τήν Τουρκία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ
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