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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, 1919-1922

Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση
' Η έκστρατεία τοϋ ελληνικού στρατού στή Μικρά ’Ασία καθώς καί τά γε
γονότα πού προηγήθηκαν καί άκολούθησαν την ήττα του Σεπτεμβρίου 1922
καί τον ξεριζωμό του ελληνικού στοιχείου άπό την Άνατολία, έξετάζονται σέ
πληθώρα συγγραφών είτε αποτελώντας το κύριο θέμα είτε μέσα σε ένα γενι
κότερο πλαίσιο. Οί συγγραφές αύτές καλύπτουν μεγάλο φάσμα από θέσεις,
άπόψεις καί εκτιμήσεις γιά τά γεγονότα καί, παράλληλα, προσφέρουν στον
έρευνητή τής περιόδου τεράστιο απόθεμα ύλικοϋ πού χρειάζεται νά αξιολογη
θεί γιά νά μπορέσει νά χρησιμοποιηθεί στή συνέχεια στο πλαίσιο τής συγκε
κριμένης έ'ρευνας.
Το υλικό αυτό συμπληρώνουν κατά τρόπο άποκαλυπτικύ τά σχετικά έγγρα
φα πού βρίσκονται στα ελληνικά καί ξένα άρχεία καθώς καί τά ’Επίσημα
Κείμενα Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής1 πού άναφέρονται στην περίοδο
1919-1922 καί δημοσιεύτηκαν τά τελευταία χρόνια. Οί άρχειακές αυτές
πηγές επιτρέπουν ενα μεγάλο βήμα στην έρευνα των γεγονότων, πού βρίσκουν,
έτσι, οριστικά το ιστορικό τους πλαίσιο, διαλύοντας μύθους καί αίροντας αδι
κίες, έστω καί μερικές δεκαετίες άργότερα. ’Έτσι, γιά παράδειγμα, γίνεται
σαφές στον έρευνητή δτι, αντίθετα μέ δ,τι γενικά πιστεύεται, ή αναθεώρηση
τής Συνθήκης των Σεβρών σέ βάρος τής Ελλάδας είχε άρχίσει νά συζητεϊται στούς συμμαχικούς κύκλους πολύ πριν τήν υπογραφή της καί τις εκλογές
τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1920. Γίνεται, ακόμη, σαφές δτι ή Μικρασιατική έκστρα
τεία πού ξεκίνησε κάτω άπό ορισμένες ευνοϊκές προϋποθέσεις άλλά, παράλλη
λα, μέ έκδηλη τήν ιταλική άντίθεση, τον άνταγωνισμύ ανάμεσα στή Γαλλία
καί τή Βρετανία γιά τον έλεγχο τής Τουρκίας καθώς καί σοβαρές αντιφάσεις
τής βρετανικής έξωτερικής πολιτικής προς τήν Ελλάδα χάριν τής συνοχής
τής Συμμαχίας12, γρήγορα θά άποδεικνυόταν δυσανάλογη γιά τις δυνάμεις μιας
1. W. N. Medlicott, (ΕΑ) Documents on British Foreign Policy 1919-1939 (DBFP),
First Series, vols I-XVII.
2. B. Δ. Μόστρας, Ή Μικρασιατική Έπιχείρησις, ’Αθήνα 1969, σ. ι'.
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μικρής χώρας, στη στρατιωτική καί οικονομική άντοχή τής οποίας βασιζόταν
(αποκλειστικά ή επιτυχία της.
Οί συγγραφές γύρω άπό το Θέμα άπασχολοΰν αύτοτελεΐς εκδόσεις καί απο
σπασματικές σχετικές δημοσιεύσεις σέ εύρύτερα έ'ργα καί έγκυκλοπαίδειες,
καθώς καί στον τύπο. Ειδολογικά, άντιπροσωπεύονται όλα τά είδη του γρα
πτού λόγου, άπο τά λογοτεχνήματα καί τις προσωπικές άναμνήσεις ώς τίς
ιστορικές μελέτες καί τίς κοινωνιολογικές έ'ρευνες. Ή πληθώρα αύτή των εκ
δόσεων στον ελληνικό κύριο χώρο δέν πρέπει νά ξαφνιάζει3. Ή Μικρασιατική
καταστροφή «εξακολουθεί νά κυριαρχεί στή συνείδηση τοϋ νεοελληνισμοΰ σάν
τό Θεμελιώδες γεγονός πού μετέβαλε τό χαρακτήρα καί τή ροή τής ιστορίας
τοϋ έθνους στή σύγχρονη έποχή»4. 'Ο όγκος τών συγγραφών είναι ή έκφραση
τής συναίσθησης αύτής πού προσπαθεί νά εξηγήσει καί νά κατατάξει τά γε
γονότα τής περιόδου 1919-1922 καί, άκόμη, νά καταγράψει τήν πάλη τοϋ
προσφυγικοϋ κόσμου γιά τήν ένταξή του στή νεοελληνική κοινωνία.
'Η προσπάθεια χρονολογικής ταξινόμησης τής ιστοριογραφίας τής περιόδου
αύτής συναντά, κατά πρώτο λόγο, μιά σειρά άπό φυλλάδια καί βιβλία πού έκδόθηκαν τόσο στή διάρκεια όσο καί άμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο καί τήν υπογραφή τής συνθήκης άνακωχής μέ τήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, στά τέλη ’Οκτωβρίου τοϋ 1918. Οί εκδόσεις αυτές στόχευαν κύρια στήν
τεκμηρίωση τών έλληνικών έπιδιώξεων πού ταυτίζονταν μέ τήν άπελευθέρωση
τών άλύτρωτων τής Μικράς ’Ασίας, υπογραμμίζοντας τήν ελληνικότητα τής
Μικρασιατικής άκτής σέ άριθμό καί οικονομική επιφάνεια5. ’Αρκετές άπό τίς
εκδόσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν άπό τό Σύνδεσμο τών ’Αλυτρώτων, τόν
Έλληνο-’Αμερικανικό Σύνδεσμο καί άλλες φιλελληνικές οργανώσεις. Παρόλο
πού, στό μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν συνταχτεϊ άπό ιστοριοδίφες καί όχι
ιστορικούς, οί εκδόσεις αύτές είναι ιδιαίτερης σημασίας γιά τό σημερινό έρευνητή, γιατί παρέχουν σημαντικά στοιχεία καί πληροφορίες γιά τίς συνθήκες
κάτω άπό τίς όποιες θά πραγματοποιόταν, λίγο άργότερα, ή εκστρατεία τοϋ
ελληνικού στρατού στή Μικρά ’Ασία6. Στήν ίδια κατηγορία έντάσσονται καί
3. Σέ πρόσφατη απαρίθμηση τών έργων πού σχετίζονται μέ τή Μικρασιατική έκστρατεία καί καταστροφή, ό Π. Χατζημωϋσής άπαριθμεΐ 2360 λήμματα. Παύλος Χατζημωϋσής, Βιβλιογραφία 1919-1978. Μικρασιατική εκστρατεία — "Ηττα — Προσφυγιά, ’Α
θήνα 1981.
4. Π. Κιτρομηλίδης, «Συμβολή στή Μελέτη της Μικρασιατικής Τραγωδίας. Τεκμήρια
της καταστροφής τοϋ ελληνισμού τής Βιθυνίας», Μικρασιατικά Χρονικά, ΙΕ' (1972), σ. 372.
5. Ενδεικτικά άναφέρονται τά έργα: R. Puaux, La deportation et le repatriement
des Grecs en Turquie, Παρίσι 1919. L. Maccas, L’Hellenisme de l’Asie Mineure, Πα
ρίσι 1919. Correspondent special du Morning Post, L’Hellénisme en Turquie, Παρίσι
1919. A. Alaux et R. Puaux, Les Persecutions anthihellcniques en Turquie, Λωζάνη
1918.
6. Στό έργο του Propagande et pressions dans la politique internationale, Παρίσι
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οί τουρκικές εκδόσεις πού αναπτύσσουν τά αντίθετα επιχειρήματα, βασισμένα
στις άρχές του Τουρανισμοϋ καί, λίγο άργότερα, του Τουρκισμοΰ7.
Τά πρώτα έργα πού άσχολοϋνται μέ τούς λόγους καί τ'ις συνθήκες κάτω
άπύ τ'ις όποιες οί Σύμμαχοι κάλεσαν τον έλληνικύ στρατό νά αποβιβαστεί
στή Σμύρνη γιά την άποκατάσταση της τάξης και την προστασία των χρι
στιανικών πληθυσμών, είναι τά άπομνημονεύματα εκείνων πού συμμετείχαν
στο Συνέδριο τής Ειρήνης, είτε σαν πολιτικοί άρχηγοί τής εποχής εΐτε σάν
εμπειρογνώμονες καί σύμβουλοι των πολιτικών αρχηγών. Τά άπομνημονεύ
ματα αύτά οπωσδήποτε καθρεφτίζουν τις προσωπικές θέσεις του κάθε συγ
γραφέα άπέναντι στις έλληνικές βλέψεις γιά τήν πραγμάτωση τής Μεγάλης
’Ιδέας καί γιά το λόγο αυτό ή άξια τους ποικίλλει γιά τον ερευνητή. "Ομως,
παρά τις φανερές διαφορές στις άπόψεις τους ύπέρ καί κατά τής ελληνικής
άπόβασης, τά άπομνημονεύματα αύτά χαρακτηρίζονται άπύ τήν τάση νά συμ
φωνήσουν στο ότι ή άπόφαση τών Συμμάχων γιά τήν άπόβαση αύτή εϊχε πολύ
μικρή σχέση μέ όποιαδήποτε διάθεσή τους νά συμβάλουν στην πραγματοποίη
ση τής Μεγάλης ’Ιδέας ή στην προστασία τών χριστιανών τής Μικράς ’Ασίας:
γιά τούς Συμμάχους, ή ελληνική άπόβαση ήταν κυρίως ενα προσωρινό μέτρο
προορισμένο νά διαρκέσει όσο χρόνο θά απαιτούσε γιά νά λυθεί το ’Ανατολικό
Ζήτημα, νά φτάσουν δηλαδή σέ συμφωνία γιά το διαμελισμύ τής ’Οθωμανικής
Αύτοκρατορίας άνάμεσά τους8.
Στην κατηγορία τών άπομνημονευμάτων θά πρέπει νά συμπεριληφθούν καί
τά άντίστοιχα έργα τών Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, διπλωματών καί
1963, ό Δ. Κιτσίκης καλύπτει τύ θέμα τών έκδόσεων αύτών σέ έκταση. Γιά τήν άνάπτυξη
της Μεγάλης ’Ιδέας καί τή σχετική βιβλιογραφία, βλ. Δ. Ζακυθηνοϋ, «Ή Ιδεολογία τοϋ
Μεγαλοϊδεατισμού», Πολιτική ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, ’Αθήνα 1965, σ. 4765, K. Ν. Βαβούσκου, Ή Μεγάλη Ιδέα ώς Ιδέα καί πραγματικότης, Θεσσαλονίκη 1970,
Σ. Γ. Ξύδη, «Modern Greek Nationalism», στο συλλογικό έργο Nationalism in Eastern
Europe, Ούάσινγκτον 1974, 207-58.
7. ’Ανάμεσα στά άλλα, Türk Yordu, Smyrne au point de vue géographique, écono
mique, de l’instruction publique, ethnographique, historique et politique, Λωζάνη
1918. Société de defence des droits ottomans, Smyrne turque, Σμύρνη 1919. Χαρα
κτηριστικό γιά τήν άνάπτυξη τοϋ Τουρανισμοϋ καί τοϋ Τουρκισμοΰ είναι τό άρθρο Τούρκου
δημοσιολόγου πού παραθέτει ό Έμμ. X. Έμμανουηλίδης στο έργο του Τά τελευταία ετη
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ’Αθήνα 1924. Στό άρθρο τονίζεται ή άνάγκη άφομοίωσης όλων τών ξένων έθνοτήτων της Αύτοκρατορίας πρός τό κυρίαρχο Τουρκικό έθνος
κατά τή γλώσσα, τή θρησκεία, τά ήθη κα'ι τή συνείδηση.
8. Άπύ τά έργα αύτά, κύρια παραδείγματα άποτελοϋν τά έργα τών D. Lloyd George,
War Memoirs, Λονδίνο 1938, The Truth About the Peace Treaties, Λονδίνο 1938,
Memoirs of the Peace Conference, New Haven 1939, D. H. Miller, My Diaries at
the Peace Conference, 21 τόμοι, Νέα Ύόρκη 1928, W. Churchill, The Aftermath,
Λονδίνο 1929, N. Aldrovandi-Marescotti, Nuovi ricordi e frammenti di diario,
Βερόνα 1938 καί H. Nicholson, Peacemaking, 1918, Λονδίνο 1964 (3rd ed.).

353
23

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΎ

άνωτέρων δημοσίων λειτουργών πού χωρίζονται σέ δύο βασικές ένότητες: τούς
απολογητές καί τούς έπικριτές της Μικρασιατικής έκστρατείας στή βενιζελική
(Μάιος 1919-Νοέμβριος 1920) καί τή βασιλική (Δεκέμβριος 1920-Σεπτέμβριος 1922) περίοδο. Στήν πλευρά των βενιζελικών, τά άπομνημονεύματα των
στρατηγών Παρασκευόπουλου, Μαζαράκη-Αίνιάνος καί Δαγκλή9, καθώς καί
το υπόμνημα του Βενιζέλου στο Συνέδριο της Ειρήνης μαζί μέ το ημερολό
γιό του πού καλύπτει την έβδομάδα πριν τή λήψη τής συμμαχικής άπόφασης10,
περιλαμβάνουν σημαντικές λεπτομέρειες καί πληροφορίες γιά την εξέλιξη τών
γεγονότων, παρουσιάζουν τά επιχειρήματα του ελληνικού άλυτρωτισμοΰ μέ τύ
σκεπτικό 6τι ό Μικρασιατικός χώρος στάθηκε τύ γόνιμο έδαφος τής ιδεολογίας
τής Μεγάλης Ελλάδας καί εκφράζουν τήν άκρατη αισιοδοξία τής εποχής γιά
τη σίγουρη έπιτυχία τής έκστρατείας. ’Αναπότρεπτα, τύ βάρος τής άποτυχίας
άποδίδεται στις μετανοεμβριανές, βασιλικές, κυβερνήσεις.
Στήν πλευρά τών βασιλικών, οί στρατηγοί Μεταξας καί Στρατηγός παρου
σιάζουν στά έργα τους11 τά επιχειρήματα κατά τής έκστρατείας καί ρίχνουν
τύ βάρος τών συνεπειών στούς βενιζελικούς. ’Αναντίρρητα, οί πιο σημαντικές
συγγραφές στο χώρο αυτό είναι οί άπολογίες τών κατηγορουμένων στή Δίκη
τών Έξι καί, κυρίως, αυτές τού Π. Πρωτοπαπαδάκη καί τού Δ. Γούναρη,
μέσα άπύ τις όποιες φαίνεται καθαρά τύ αδιέξοδο πού άντιμετώπισαν οί μετανοεμβριανές κυβερνήσεις σάν άποτέλεσμα τής ανάληψης τεράστιας υποχρέωσης
άπύ τούς προκατόχους τής έξουσίας12. Στήν κατηγορία τών προσωπικών ανα
μνήσεων, έλάχιστα είναι τά έργα πού στοχεύουν σέ άμερόληπτη άνάλυση γε
γονότων καί έπιχειρημάτων καί στήν τοποθέτηση τής Μικρασιατικής περιπέ
τειας στο ευρύτερο πλαίσιο τού Διχασμού καί τών γενικότερων μεταπολεμικών
έξελίξεων στή διεθνή σκηνή13.
9. ’Αντίστοιχα: ’Αναμνήσεις, ’Αθήνα 1939, ’Απομνημονεύμετα, ’Αθήνα 1948, καί
’Αναμνήσεις, ’Έγγραφα, ’Αλληλογραφία (2 τόμοι), ’Αθήνα 1965' έδώ θά πρέπει νά άναφερθεϊ καί ή έκδοση τοϋ Γενικού ’Επιτελείου Στρατού, Ή εκστρατεία εις τήν Μικρόν
’Ασίαν, τόμοι 7, ’Αθήνα 1957 κ.έ.
10. 'Τπόμνημα Ε. Βενιζέλου, Greece Before the Paris Peace Congress, Paris, De
cember 1918 καί Ε. Βενιζέλου, ’Ιδιόγραφον 'Ημερολόγιαν, Χανιά 1979.
11. ’Αντίστοιχα: Tò Προσωπικό του 'Ημερολόγιο (τόμοι 2 καί 3), ’Αθήνα 1952 καί
1964, καί Ή Έλλάζ εις τήν Μικρόν ’Ασίαν, ’Αθήνα 1925. ’Από τά άπομνημονεύματα τών
στρατιωτικών ξεχωριστό ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί οί ’Αναμνήσεις τοϋ Σ. Σαράφη,
’Αθήνα 1962.
12. Π. Πρωτοπαπαδάκη, ’Απολογία ενώπιον τοϋ ’Επαναστατικού Δικαστηρίου, 8 Νο
εμβρίου 1922 καί Δ. Γούναρη, «Κείμενον έγγράφου Άπαντήσεως Δ. Γούναρη πρός τήν
’Επαναστατικήν Άνακριτικήν ’Επιτροπήν». Tò κείμενο δημοσιεύεται όλόκληρο στό έργο
τοϋ Β. Δ. Μόστρα, Ή Μικρασιατική ’Επιχείρησις, ’Αθήνα 1969.
13. ’Ανάμεσα στις προσπάθειες αύτές ξεχωρίζει τό έργο τοϋ Α. Πάλλη Greece's Ana
tolian Venture and After, Αονδίνο 1937. Σημαντική συμβολή είναι, άκόμη, καί τό έργο
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Στον ’ίδιο χώρο, σημαντική πηγή πληροφοριών άποτελοΰν οί δύο τόμοι τών
άπομνημονευμάτων του George Horton πού υπηρέτησε στή Σμύρνη ώς Γε
νικός Πρόξενος τών ΗΠΑ καί εξιστορεί, σάν αύτόπτης μάρτυρας, τά γε
γονότα τών τριών χρόνων ελληνικής κατοχής14. 15Σέ διαφορετικό επίπεδο, τό
έργο του Arnold Toynbee The Western Question in Greece and Turkey
έκδόθηκε στα 1922, λίγο πριν τήν καταστροφή, καί ήταν προϊόν τής επίσκε
ψης του συγγραφέα στή Μικρά ’Ασία στα 1921 σάν άνταποκριτή τής έφημερίδας Manchester Guardian. 'Η άποστολή αύτή είχε σάν άποτέλεσμα τήν
προσωπική του άλλαγή άπό παραδοσιακό φιλέλληνα σέ ύπέρμαχο του Τουρκισμοΰ. 'Η εκτίμηση τής συλλογιστικής πού οδήγησε στή δραματική άλλαγή
του Toynbee ξεφεύγει άπό τούς σκοπούς τής εργασίας αύτής. Θά πρέπει, όμως,
νά σημειωθεί δτι, παρά τό γεγονός ότι επιχειρεί σοβαρή άνάλυση τής μικρασια
τικής πραγματικότητας, τό έργο περιέχει ορισμένες παραπλανητικές άνακρίβειες.
'Η άντίστοιχη τουρκική ιστοριογραφία και ή πληθώρα τών τουρκικών εκ
δόσεων γύρω άπό τον άγώνα της ανεξαρτησίας (1919-1922), εχει παραλ
ληλιστεί μέ τήν έλληνική ιστοριογραφία τής επανάστασης του 18211δ. Βέβαια,
στόν τουρκικό άγώνα οί "Ελληνες είναι εκείνοι πού άποτελοΰν τό βασικό εμπό
διο στό δρόμο γιά τήν άνεξαρτησία. Οί Τούρκοι ιστορικοί καί άλλοι συγγραφείς
τής περιόδου αύτής άναφέρονται κατά κύριο λόγο στόν ηρωισμό καί τήν αυτο
θυσία του τουρκικού λαού στά όποια, σύμφωνα μέ τά έργα τους, ή Τουρκία
χρωστά οχι μόνο τήν άπελευθέρωσή της άλλά καί τίς κοινωνικές, πολιτιστικές
καί κάθε είδους μεταρρυθμίσεις πού άκολούθησαν τόν άγώνα καί τή μεταμόρ
φωσαν σάν χώρα. Χαρακτηριστική στά έργα αύτά είναι ή προσπάθεια νά απο
γυμνωθεί, στά πλαίσια τού Τουρκισμοΰ, ή Μικρασιατική άκτή άπό τήν έλλη
νική της ιστορία καί κληρονομιά καί νά σβηστεϊ κάθε ίχνος τής μακραίωνης
ελληνικής παρουσίας. Σέ άντίθεση μέ τίς άντίστοιχες ελληνικές έκδόσεις πού,
στό μεγαλύτερο μέρος τους, άνήκουν στό χώρο τής πολιτικής ιστορίας, ή τουρ
κική ιστοριογραφία τοποθετεί τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας κατά κύριο λόγο
στό χώρο τής στρατιωτικής ιστορίας16. Στό χώρο τών άπομνημονευμάτων,
τοϋ Β. Δ. Μόστρα πού προαναφέρθηκε. Ή σύνδεση καί οί επιπτώσεις τοϋ Διχασμού στή
Μικρασιατική έκστρατεία έξετάζονται στο Ιργο τοϋ Φ. Γρηγοριάδη Διχασμός — Μικρά
’Ασία, ’Αθήνα 1971.
14. G, Horton, The Blight of Asia, Ίνδιανάπολη 1926 καί Recollections. Grave and
Gay, Ίνδιανάπολη 1972. ’Ανάλογης σημασίας είναι καί τό έργο τοϋ Henry Morgenthau
I Was Sent to Athens, Νέα Ύόρκη 1929.
15. Π. Χιδίρογλου, Τουρκική έλληνογραφία, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 32-6.
16. Χαρακτηριστικά παραδείγματα άποτελοΰν τά έργα: Fuat Ali Gebesoy, Milli Mucadele Hatirlari (’Αναμνήσεις τοϋ Έθνικοΰ ’Αγώνα), Κωνσταντινούπολη 1955. Μ. Gologlu, Milli Mucadele Tarihi (Ή ιστορία τοϋ Έθνικοΰ Άγώνα), τόμοι 4, Άγκυρα 19681971, Η. V. Velidedeoglu, Devirden Devire (Αναμνήσεις άπό τόν Απελευθερωτικό
Άγώνα), τόμοι 3, Άγκυρα 1974-1976.
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πληθώρα έργων, άπύ στρατιωτικούς κυρίως, άσχολεϊται κατά πρώτο λόγο μέ
τούς αγώνες του Μ. Remai καί τού Ismet Inonü στον πόλεμο τής ανεξαρτη
σίας 17. Ξεχωριστής σημασίας για την τουρκική ιστοριογραφία είναι ό μακρο
σκελής λόγος πού εξεφώνησε ό Μ. Κεμάλ στο Δεύτερο Συνέδριο τοϋ Λαϊκού
Κόμματος (15-20.10.27), μέρος τού οποίου άσχολεϊται μέ τή δράση τού ελ
ληνικού στρατού στή Μικρά ’Ασία 18.
'Η έλληνική κατοχή τής Μικράς ’Ασίας εξετάζεται επίσης καί σέ γενικό
τερα έργα για τή σύγχρονη Τουρκία, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στύ ρόλο
τής ελληνικής άπόβασης, στήν ανάπτυξη τού τουρκικού έθνικοΰ κινήματος καί
στήν άνάφλεξη τού άγώνα τής ανεξαρτησίας19.
Τήν καταστροφή τού 1922 ακολούθησε ένας χείμαρρος έλληνικών εκδόσεων
πού —-στο μεγαλύτερο μέρος τους—· θρηνούσαν τύ χαμό τής Μικράς ’Ασίας
γιά τήν Ελλάδα καί τύ δράμα τού προσφυγικοΰ κόσμου. Παρά το γεγονός
ότι ή άξια τους γιά τον Ιστορικό ερευνητή είναι άμφισβητήσιμη, ή μελέτη
τους είναι απαραίτητη γιατί αντικατοπτρίζουν τήν άτμόσφαιρα τής εποχής
τόσο μέσα άπύ τά συναισθήματα τών προσφύγων όσο καί εκείνων πού τούς
δέχτηκαν στήν Παλαιά Ελλάδα20. Μεγάλο μέρος άπύ τίς συγγραφές αυτές
φέρει τήν υπογραφή Μικρασιατών δημιουργών, προσφύγων τής πρώτης καί τής
δεύτερης γενεάς. Πρόσφατη άξιόλογη συμβολή στήν καταγραφή τής μνήμης
τής καταστροφής είναι ή έκδοση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπο υδών ”Εξο
17. Γιά παράδειγμα: E. B. Sapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mucadele Tarihi (Ό
Κεμάλ Άτατούρκ καί ή 'Ιστορία τοϋ ’Εθνικού ’Αγώνα), T. Biviklioglu, Atatürk Anadoluda (Ό Κεμάλ ’Ατατούρκ στήν Άνατολία), Άγκυρα 1959, S. Atasu, Türk Istiklal
Harbinde Birinci-Ikinci Inonü Muharebesi ('Η πρώτη καί ή δεύτερη μάχη στύ Ίνονού στον άγώνα της άνεξαρτησίας), Κωνσταντινούπολη 1933.
18. Μ. Kemal, Nutuh (Λόγος), Κωνσταντινούπολη 1938.
19. Γιά παράδειγμα: Β. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, ’Οξφόρδη 1968,
Δ. Κιτσίκη, Συγκριτική ’Ιστορία Έλλάδας-Τουρκίας στον 20ο αιώνα, Αθήνα 1978, Η. Ν.
Howard, The Partition of Turkey, Νέα 'Υόρκη 1966, M. S. Anderson, The Eastern
Question, Λονδίνο 1966.
20. Ανάμεσα σέ άλλα: X. Άγγελομάτη, 7ο Χρονικό τής Μεγάλης Τραγωδίας,
Π. Καψή, Χαμένες Πατρίδες, Η. Βενέζη, Μικρασία Χαϊρε, ή σειρά τών έργων τοϋ Χρ. Σολομωνίδη, κ.ά. Σημαντικές συμβολές στή βιβλιογραφία τοϋ θέματος άναφέρονται άναλυτικά στά έργα αύτά- βλ. N. Ε. Μηλιώρη, «Οί Μικρασιατικές σπουδές», Μικρασιατικά Χρο
νικά, 1975, σ. 185-317, K. Ν. Τριανταφύλλου, «Βιβλιογραφία Μικρασιατικής ’Εκστρα
τείας», Μνημοσύνη, 4 (1973), σ. 86-116, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, «Μικρασιατικά»,
στή σειρά Σπάνια Βιβλία, κατάλογος άρ. 106 (Σεπτέμβριος 1977) καί Π. Χιδίρογλου,
«Βιβλιογραφική συμβολή είς τήν ελληνικήν Τουρκολογίαν (1788-1977)», Έπετηρίς
Κέντρου ’Επιστημονικών ’Ερευνών, VIII (Λευκωσία 1975-1977), σ. 332-41. Ακόμη,
ύπάρχει μία προσπάθεια ίστοριογράφησης τής εκστρατείας: K. Ν. Τριανταφύλλου, Ή Μι
κρασιατική Καταστροφή — Εισαγωγή ε’ις τήν ιστοριογραφικήν θεώρησιν τοϋ θέματος,
Πάτρα 1962.
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δος, τόμος Α' (’Αθήνα 1980), πού άναφέρεται σέ μαρτυρίες άπό τις επαρχίες
των δυτικών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας καί τόμος Β' (’Αθήνα 1982), πού
παρουσιάζει μαρτυρίες άπο τις έπαρχίες τής κεντρικής καί νότιας Μικρασίας.
Σέ διαφορετικό πλαίσιο, ή ελληνική εκστρατεία στη Μικρά Άσία στάθηκε
έμπνευση γιά πολλούς —νεοέλληνες καί τούρκους— μυθιστοριογράφους καί
ποιητές, πού χρησιμοποίησαν τά ιστορικά γεγονότα σαν υπόβαθρο γιά το λο
γοτεχνικό τους έργο, πού είναι σέ μεγάλο βαθμό αύτοβιογραφικό 21.
'Όπως έχει ήδη άναφερθεϊ, ένα σημαντικό μέρος του άρχειακοΰ ύλικοϋ έχει
έκδοθεϊ στις σειρές Documents on British Foreign Policy, 1919-1939
(DBFP), I Documenti Diplomatici Italiani, 1918-1922, Papars De
lating to the Foreign Policy of the United States, καθώς καί στη σειρά των
πρακτικών άπο τις συνεδριάσεις του Άνωτάτου Συμβουλίου τοΰ Συνεδρίου
τής Ειρήνης22. Το άρχεϊο τής Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης πού, μετά άπο
σειρά άπο περιπέτειες, βρήκε τη θέση του στά Γενικά ’Αρχεία του Κράτους,
παραμένει άδημοσίευτο. ’Εξίσου σημαντική άρχειακή πηγή άποτελεϊ το Ιστο
ρικό ’Αρχείο τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών καί ιδιαίτερα τό άρχεϊο τής "Υπα
της Αρμοστείας Κωνσταντινουπόλεως, τό άρχεϊο τής τότε Α' Διεύθυνσης
Πολιτικών Υποθέσεων τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών καί, άκόμη, 150 περί
που φάκελοι πού περιέχουν τήν άλληλογραφία μεταξύ τοΰ Υπουργείου καί
τής Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, πού βρίσκονται στή φύλαξή του. Σημαντικό
άρχειακό υλικό φυλάσσεται επίσης καί στό Άρχεϊο Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη), στό Άρχεϊο τοΰ Συνδέσμου «Ανατολή» ('Εστία Νέας Σμύρνης), καί
στό Άρχεϊο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Τά πρακτικά τής Βουλής
τών Ελλήνων καί τής Βουλής τών Κοινοτήτων (Hansard) είναι επίσης ση
21. Στήν κατηγορία αύτή ξεχωρίζουν τά έργα της Διδώς Σωτηρίου καί τοϋ Ήλία Βενέζη άπο τήν έλληνική πλευρά και τής Halide Edib άπό τήν τουρκική. Γιά τή συμβολή
τών Μικρασιατών λογοτεχνών βλ. N. Ε. Μηλιώρη, «'Η πνευματική εισφορά τών Μικρασιατών», Μικρασιατικά Χρονικά, ΙΑ' (1964), σ. 19-142 καί «Ή Μικρασιατική Τραγω
δία στή λογοτεχνία καί στήν τέχνη», Μικρασιατικά Χρονικά, ΙΓ' (1967) σ. 338-400.
Δ. Λιάτσου, Ή Μικρασιατική Καταστροφή στή νεοελληνική λογοτεχνία, Νίκαια 1962.
Γιά τά γεγονότα όπως πέρασαν στήν τουρκική λογοτεχνία βλ. Π. Χιδίρογλου, Τουρκική
έλληνογραφία, Θεσσαλονίκη 1980.
22. Στή σειρά DBFP ιδιαίτερης σημασίας είναι οί τόμοι I, II, VII, Vili, XIII, XV,
XVII καί XVIII. Ή Γαλλική επίσημη έκδοση τών πρακτικών τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου
στο Συνέδριο τής Ειρήνης κυκλοφόρησε στό Παρίσι τό 1955, σέ δύο τόμους, μέ τίτλο
Les deliberations du Conseil des Quatre, 24 mars-28 juin 1919 καί ήταν έργο του
Ρ. Mantoux.
’Ενδιαφέρον άρχειακό υλικό υπάρχει, άκόμη, στό έργο Conference de la Paix, 19191920, Recueil des Actes de la Conference (proces-verbaux, rapports et documents), Ci
Questions territoriales, 5, Commission chargée d'étudier les questions territoriales in
teressant la Grèce, Παρίσι 1923 καί στό Centre de Documentation Internationale
Contemporaine.
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μαντικά τόσο άπο την πλευρά τής παροχής στοιχείων δσο καί τής άνάλυσης
των πολιτικών διαφοροποιήσεων. Ιδιαίτερης σημασίας γιά την περίοδο άμέσως πρ'ιν την ελληνική άπόβαση είναι οί ομιλίες «των πληρεξουσίων τής Γ'
των Ελλήνων Συνελεύσεως» πού περιγράφουν τούς διωγμούς του Μικρασια
τικού ελληνισμού στην περίοδο 1908-1918 23. ’Απαραίτητα για τον ερευνητή
είναι καί τά σχετικά έγγραφα πού φυλάσσονται στο Βρετανικό Public Record
Office καθώς καί στα άρχεΐα του ’Ιταλικού 'Υπουργείου ’Εξωτερικών. Το
γεγονός δτι τά τουρκικά άρχεΐα παραμένουν άπρόσιτα στούς περισσότερους
ερευνητές, είναι ιδιαίτερα λυπηρό.
Σημαντικό μέρος τού άρχειακού υλικού πού προαναφέρθηκε άποτέλεσε τή
βάση δύο έργων ιστορικών ερευνητών πού προστέθηκαν στή βιβλιογραφία τού
Μικρασιατικού ζητήματος τά τελευταία χρόνια: το έργο Ionian Vision τού
Βρετανού Μ. L. Smith πού εξετάζει λεπτομερειακά το άρχειακύ υλικό καί
ταυτίζεται σε μεγάλο ποσοστό μέ τίς θέσεις πού προτείνει ό Toynbee στο έργο
του πού προαναφέρθηκε 24 καί το έργο τού Ν. Πετσάλη-Διομήδη Greece at
the Paris Peace Conference25 πού περιλαμβάνει μιά εξαιρετικά καλή ανάλυ
ση τών γεγονότων καί αποτελεί άριστη πηγή πληροφοριών μέ βάση τά προσω
πικά άρχεΐα τού άρχιστράτηγου Παρασκευόπουλου καί τού υπουργού ’Εξω
τερικών ’Αλέξανδρου Διομήδη. Ή μαρξιστική άνάλυση τής εκστρατείας καί
τής καταστροφής δίνεται βασικά στο έργο τού Ν. Έυρούκη '// Μικρασιατική
καταστροφή πού ξεχωρίζει σάν το μοναδικό ελληνικό έργο πού άνατρέχει σέ
άρχειακες καί δευτερεύουσες πηγές άπο τήν ’Ανατολική Ευρώπη καί τή Σοβιε
τική 'Ένωση 26.
'Η συμβολή τού προσφυγικοΰ κόσμου στήν άνορθωτική πορεία τής Ελλά
δας μετά το 1922 έξετάζεται σέ σειρά άπο έργα μέ πρώτο το βιβλίο τού
23. Βλ. Πρακτικά Γ' Έθνοσυνελεύσεως, ’Απρίλιος 1921, έκ τοϋ Έθνικοϋ Τυπογραφείου.
Γιά τήν ϊδια εποχή, καί τή συμβολή τοϋ γερμανικού παράγοντα στούς διωγμούς, βλ.
Π. Ένεπεκίδη, Ή Δόξα καί δ Διχασμός, Άπο τά Μυστικά Άρχεΐα τής Βιέννης 19081916, ’Αθήνα 1962 καί άκόμη A. Α. Πάλλη, «Φυλετικές μεταναστεύσεις στά Βαλκάνια
καί οί διωγμοί τοϋ έλληνισμοΰ 1912-1924», Δελτίο Κ.Μ.Σ., Α! (1977), σ. 75-88.
24. Μ. L. Smith, Ionian Vision. Greece in Asia Minor 1919-1922, Λονδίνο 1973.
25. N. Petsalis-Diomidis, Greece at the Paris Peace Conference, Θεσσαλονίκη
1980. Βλ. έπίσης τοϋ ίδιου «Τήν Σμύρνη ή τήν Πόλη; Μιά εναλλακτική λύση πού ό Βενιζέλος άπέρριψε μάλλον βεβιασμένα», στό συλλογικό έργο Μελετήματα γύρω άπο τον Βενιζέλο καί τήν εποχή του, ’Αθήνα 1980. Στύν Ιδιο χώρο, ή πρόσφατη άνέκδοτη διδακτορική
διατριβή τοϋ Α. Καραγιάννη, Greece’s Quest for Empire at the Peace Conference, 19191920: The Diplomacy of Illusions (PhD 1981, Indiana University).
26. ’Αθήνα 1964. Παρόμοιες άπόψεις έκφράζονται καί στα έργα τών Γ. Κορδάτου,
'Ιστορία τής Νεότερης 'Ελλάδας, τόμος Ε', ’Αθήνα 1958 καί Αιδώς Σωτηρίου, Ή Μικρα
σιατική Καταστροφή καί ή στρατηγική τοϋ Ιμπεριαλισμού στήν Ανατολική Μεσόγειο,
’Αθήνα 1975.
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Α. Αίγίδη 'Η 'Ελλάς χωρίς τούς πρόσφυγας 27, ενώ ή περίοδος 1919-1922
αποτελεί αντικείμενο διεξοδικής μελέτης καί σε συγγραφές γενικότερου περιε
χομένου 28. 29
'Η έκτεταμένη βιβλιογραφία του θέματος καί ή παράθεση τόσο μεγάλου
άριθμοϋ έργων γύρω άπό αυτό, οδηγούν ’ίσως τον άναγνώστη στο συμπέρασμα
δτι το ζήτημα έχει πια εξαντληθεί σέ δλη του τήν έπιφάνεια. 'Ωστόσο, υπάρ
χουν σημαντικές πλευρές τής περιόδου πού δέν έχουν έξεταστεΐ ικανοποιητικά,
κάτω άπο το φως δηλαδή των ελληνικών άρχειακών πηγών πού, μέ την παρέ
λευση τών πενήντα χρόνων, τέθηκαν στη διάθεση του ερευνητή. Για παράδειγ
μα, άναφέρονται έδώ το πολυσχειδές έργο τής Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης,
ή εξαιρετικά αμφιλεγόμενη φυσιογνωμία του 'Ύπατου 'Αρμοστή Α. Στεργιάδη καί, σέ μικρότερη κλίμακα, τά γεγονότα πού οδήγησαν στην πυρκαγιά
καί τήν καταστροφή τής Σμύρνης.
"Ενα μόνο έργο, τού Μ. I. Νοταρά 30, παρέχει πληροφορίες γιά τή διάρθρωση
καί το έργο τής Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης καί προσπαθεί νά τοποθε
τήσει άντικειμενικά τον 'Ύπατο 'Αρμοστή μέσα άπο τίς προσωπικές άναμνήσεις καί τήν εμπειρία του συγγραφέα του, πού υπηρέτησε σάν στέλεχος τής
Διοίκησης Σμύρνης σέ δλη τήν περίοδο 1919-1922. 'Ο ’Αριστείδης Στεργιάδης, παρά το γεγονός δτι επικρίνεται καί καταδικάζεται χωρίς απολογία σέ
μεγάλο άριθμύ έργων Μικρασιατών καί Έλλαδιτών, δέν έχει άποτελέσει άντικείμενο συστηματικής ιστορικής έρευνας. 'Η άπροθυμία ή ό δισταγμός τών στε
27. ’Αθήνα 1934. Βλ. έπίσης Άθ. Πρωτονοτάριος, Τά Προσφυγικόν ζήτημα, ’Αθήνα
1929, Μ. I. Νοταρας, Ή ’Αγροτική ’Αποκατάσταση τών προσφύγων, ’Αθήνα 1934,
A. Α. Πάλλης, «Ή άνταλλαγή τών πληθυσμών άπό άποψη νομική καί ιστορική καί ή
σημασία της γιά τή διεθνή θέση τής Ελλάδος», 'Ομιλία στήν ΠΑΣΠΕ, 20.4.1937, Οικο
νομικός Ταχυδρόμος, έτος 47, άρ. φ. 992, 26.4.1973, ειδικό άφιέρωμα «Οί πρόσφυγες
στήν Ελλάδα: 50 χρόνια προσφοράς πού άλλαξε τον τόπο» καί Γ. Τενεκίδη, 'Η Συμβολή
τών Μικρασιατικών Πατρίδων στή Διάπλαση τοϋ Σύγχρονου 'Ελληνισμού, Θεσσαλο
νίκη 1977.
28. "Οπως, γιά παράδειγμα, τά άντίστοιχα λήμματα στήν 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού *Ε
θνους, τόμος ΙΔ', ’Αθήνα 1980, Ν. Σβορώνου, ’Επισκόπηση τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας,
’Αθήνα 1976, σ. 50-1, Σ. Θ. Αάσκαρη, Διπλωματική 'Ιστορία τής Συγχρόνου Ευρώπης
(1914-1939), Θεσσαλονίκη 1954, Γρ. Δάφνη, 'Η 'Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, ’Αθήνα,
Γ. Βεντήρη, 'Η 'Ελλάς τοϋ 1910-1920, τόμοι 2, ’Αθήνα 1931.
29. Το τελευταίο αύτό σημείο εξετάζεται μέ βάση ξένες αρχειακές πηγές καί διηγήσεις
άπό αύτόπτες μάρτυρες στό έργο τής Μ. Housepian, Smyrna 1922 - The Destruction
of a City, Λονδίνο 1972.
30. Μ. I. Νοταρας, Εις τήν ’Ιωνία, Αίολία καί Λυδία, ’Αθήνα 1972. ’Ακόμη, στό έργο
του 'II 'Ελλάδα στή Μικρά ’Ασία, ’Αθήνα 1950, ό Μ. Ρόδάς δίνει μια δημοσιογραφική
καταγραφή τών γεγονότων καί προσφέρει στό μελετητή σημαντικά στοιχεία τών παρασκηνιακών εξελίξεων πού ό συγγραφέας γνώριζε άπό τά χρόνια τής υπηρεσίας του στό Γρα
φείο Τύπου τής 'Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης.
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νών συνεργατών του, με έξαίρεση τόν Νοταροί, νά μιλήσουν ή νά γράψουν
γιά νά τον επαινέσουν ή νά τον επικρίνουν, σέ συνδυασμό μέ την εξαφάνιση
του προσωπικού του άρχείου, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην ιστοριο
γραφία τής περιόδου. Είναι, ϊσως, καιρός τό ελληνικό άρχειακό υλικό πού
δέν έχει δημοσιευτεί ακόμη νά άποτελέσει τή βάση γιά την άξιολόγηση του
έ'ργου της Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης έξω από τά πλαίσια των συμβάν
των του στρατιωτικού μετώπου, καί τής συμβολής της στήν προσπάθεια γιά
την ειρηνική συνύπαρξη τοΰ ελληνικού καί του τουρκικού στοιχείου, προ
σπάθειας πού άποτελοϋσε συνάμα καί τόν άκρογωνιαΐο λίθο τής βενιζελικής
μικρασιατικής πολιτικής. Μιά τέτοια ερευνά ’ίσως οδηγήσει τελικά καί στήν
έπανεκτίμηση του έργου τοΰ ’Αριστείδη Στεργιάδη.
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