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Εθνοποίηση του εδάφους και εδαφοποίηση του έθνους.  
Πριν και μετά την Ανταλλαγή 

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης,  
Καθηγητής στο Παν. Μακεδονίας 

1. 
Η υποχρεωτική ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών ήρθε να σφραγίσει με 
δραματικό τρόπο μια μακρά διαδικασία αναζήτησης του «εθνικού εδάφους» για 
την Ελλάδα, αλλά και όλες τις όμορες χώρες. Παράλληλα ήρθε να συμπληρώ-
σει διαδικασίες δημογραφικής μηχανικής, συχνά βίαιης και τραυματικής, δη-
μιουργώντας τον «εθνικό λαό» και απομειώνοντας, το δυνατό, την εθνοτική 
ανάμειξη. Για την πολύπλευρη κατανόηση του κοσμοϊστορικού 1922-1923 θα 
πρέπει κανείς να διατρέξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βαλκανικών αλυ-
τρωτισμών, των εδαφικών επιδιώξεων του ελληνικού κράτους και της συγκρό-
τησης του ελληνικού εθνικισμού ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο σημερινός 
παρατηρητής έχει μια εγγενή αδυναμία να κατανοήσει το 1922 και τη σημασία 
της μεταιχμιακής αυτής ιστορικής στιγμής που έχει βάθος και πλάτος και που 
καθόρισε τις επόμενες δεκαετίες τουλάχιστον μέχρι τον ελληνικό εμφύλιο. Η 
εγγενής αυτή αδυναμία είναι ασφαλώς συνυφασμένη με την απουσία φανερών 
και πολιτικά δεδηλωμένων εδαφικών διεκδικήσεων. 
Οι εδαφικές μεταβολές που συνθέτουν τη γενεαλογία των ελληνικών συνόρων 
(πετυχημένες προσαρτήσεις: Ιόνια νησιά, Θεσσαλία/Άρτα, Νέες Χώρες, Δωδε-
κάνησα· αποτυχημένες προσαρτήσεις ή κατοχές: Β. Ήπειρος, Αν. Θράκη, ζώνη 
της Σμύρνης) συσχετίστηκαν πάντα με το πρόγραμμα της εθνικής ομογενοποί-
ησης και της εθνικής ολοκλήρωσης, το οποίο αφορούσε όχι μόνο τους νέους 
κατοίκους της επικράτειας, αλλά έστελνε και ηχηρά μηνύματα και εκτός. Οι 
αντίρροπες προσδοκίες που δημιουργούσαν οι νέες μεταβολές, όπως και η βού-
ληση για τη διατήρηση της ισχύουσας τάξης πραγμάτων, σημάδεψε τους κα-
τοίκους εντός και εκτός των συνόρων, συχνά προβάλλοντας διχαστικά μηνύμα-
τα. Αλλά και πάλι, τα νέα σύνορα δημιουργούσαν ζώνες επαφής και άρα νέων 
σχέσεων μέσα και έξω από την οριογραμμή της κάθε εδαφικής επικράτειας, της 
ελληνικής και εκείνης του γείτονα. 
2. 
Η επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους συντελέστηκε σταδιακά με 
όχημα την κατάληψη όσο γίνεται περισσότερου εθνικού χώρου. Ως εθνικός 
χώρος λογίζονταν οι τόποι που είχαν σύνδεση με κάποια συγκυρία κατά την 
οποία αναδείχθηκε η ελληνικότητα της αρχαίας Ελλάδας σε συνδυασμό με την 
έκφραση του ελληνισμού μέσα από την ελληνική γλώσσα και την Ορθοδοξία. 
Ασφαλώς τα όρια του αρχαίας Ελλάδας, ειδικά μέσα από τα υλικά μνημεία που 
την έκαναν ορατή τον 19ο αιώνα, ήταν κατά πολύ στενότερα από τον χώρο 
στον οποίο μπορούσε κανείς να διαπιστώσει συνδυασμό της έκφρασης ελληνι-
κής γλώσσας και Ορθοδοξίας. Απαιτούνταν ο ιδεολογικός εξελληνισμός του 
πληθυσμού εντός και εκτός κρατικού εδάφους, ώστε πληθυσμός και έδαφος να 
εγγραφούν στη γενεαλογία του ελληνισμού. Εάν υπήρχε εκφρασμένη ρητά ελ-
ληνική συνείδηση και συλλογική βούληση ένωσης με το νέο ελληνικό κράτος, 
τόσο το καλύτερο. Αν όχι, θα έπρεπε να διαμορφωθεί και να εκφραστεί. 
Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η εθνοποίηση του ελληνικού εδάφους 
θα έπρεπε να συνοδεύεται από την εθνοποίηση του λαού, δηλαδή των παρό-
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ντων και μελλοντικών και πολιτών του κράτους και μελών του έθνους. Αντί-
στροφα, η εθνοποίηση του λαού οδηγεί στην άμεση εθνοποίηση του εδάφους. 
Αν προηγούνταν η εθνοποίηση του (μελλοντικού) ελληνικού λαού, τότε η κα-
τάκτηση του εδάφους αποκτούσε ζωτικής σημασίας αλυτρωτικό νόημα και συ-
χνά έπαιρνε τη μορφή πολιτικού προγράμματος. Αν προηγούνταν η ενσωμάτω-
ση του εδάφους στο ελληνικό κράτος, τότε ενεργοποιούνταν πολιτικές εθνικής 
ομογενοποίησης του λαού, δηλαδή των πολιτών του ελληνικού κράτους.  
3. 
Πολύ σύντομα, μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1830, το πολιτικό 
πρόγραμμα της εδαφικής επέκτασης με στόχο τη συμπερίληψη του έθνους εκ-
φράστηκε ως η «Μεγάλη Ιδέα». Σταδιακά παγιώθηκε ο στόχος της εθνικής ε-
δαφοποίησης με την ενεργοποίηση πλήθους πολιτικών, στρατιωτικών και με-
γάλου τμήματος του λαού που συμμετείχε ακούσια ή εκούσια στις περιπέτειες 
που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία μέχρι το 1922. Η Μεγάλη Ιδέα συνό-
δευσε ή καθοδήγησε τη μετωπική στρατιωτική σύγκρουση της Ελλάδας με 
τους γείτονες. Η σύγκρουση αυτή αναπτύχθηκε σε διαφορετικές φάσεις και με 
διαφορετική ένταση.  
Εκτός από τη μεθοδολογία της εθνικής ανάπτυξης η Ελλάδα ως γεωγραφική 
οντότητα, είχε μια ασαφή εδαφικότητα στην ιδεατή έκτασή της. Το ζήτημα των 
ορίων της Ελλάδας εκτός του ελληνικού κράτους δημιουργεί νέα ερωτήματα: 
αυτά θα ταυτίζονταν με τα όρια της ελληνικής γλώσσας; Με τα όρια του ορθό-
δοξου κόσμου; Με τα όρια της διασποράς της αστικής-εμπορικής τάξης που 
ταυτιζόταν με το «γένος»; Το νόμιμο, το επιθυμητό και το εφικτό του ελληνι-
κού αλυτρωτισμού διαμόρφωναν ένα μείγμα κινήτρων που ευοδώθηκαν ανάλο-
γα με τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους στα όρια δράσης που επέτρεπαν 
οι επιδιώξεις των όμορων αλυτρωτισμών και τα συμφέροντα των Δυνάμεων1. 
Μέσα από το πρόγραμμα της «Μεγάλης Ιδέας», το ελληνικό κράτος επικαλού-
νταν την ύπαρξη ομοεθνών ομάδων πέραν των κρατικών συνόρων. Η επίκληση 
αυτή υπονοεί, ή μερικές φορές διεκδικεί, την ύπαρξη φυσικών συνόρων που 
διαμορφώνει η νοητή γραμμή συμπερίληψης στην εδαφική επικράτεια όλων 
των ομάδων που είναι φορείς ενός ή όλων μαζί των χαρακτηριστικών του ελ-
ληνικού έθνους, δηλαδή την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη και την 
ελληνική εθνική συνείδηση. Εάν λείπει κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά, 
μπορεί να καλυφθεί από τα υπόλοιπα. Το «έλλειμμα» δικαιολογείται συχνά με 
ιστορικούς όρους ως μια απώλεια που μπορεί να ανακτηθεί, αλλά και ως μια 
προσχώρηση στο έθνος εκείνων των πληθυσμών που θα μπορούσαν να είχαν 
παλαιότερα ενταχθεί στο ελληνικό έθνος, κυρίως των αλλόγλωσσων ορθόδο-
ξων: των σλαβόφωνων, των αλβανόφωνων, των τουρκόφωνων και των βλαχό-
φωνων. Αντίστροφα, στο εσωτερικό του ελληνικού βασιλείου οι ορθόδοξοι 
Αρβανίτες αποτελούν τμήμα του ελληνικού λαού, αν και διακριτά «αλλόφω-
νοι». Ο αλυτρωτισμός, λοιπόν, προσλαμβάνει δύο εκδοχές: τον αλυτρωτισμό 
επί του εδάφους, και τον αλυτρωτισμό επί των ανθρώπων, δηλαδή του λαού 
του κράτους. 

 
1 Σπύρος Καράβας (2017). «Εισαγωγή», στο: Βασίλειος Νικολαΐδης. Στρατιωτική γεωγραφία, 
Βιβλιόραμα, Αθήνα, 29. 
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Έτσι, το ελληνικό κράτος, με τα αρχικά του περιορισμένα σύνορα, θεώρησε ότι 
είχε πεδίο δόξας λαμπρό και στα δύο επίπεδα. Οι εδαφικές διεκδικήσεις είχαν 
συχνά ερείσματα σε πληθυσμούς που οι ίδιοι επιθυμούσαν την ένωση με την 
Ελλάδα ή διαμόρφωναν σταδιακά ελληνική εθνική συνείδηση. Η ιδεατή έκτα-
ση, όπως είδαμε, δεν ήταν ποτέ σαφής, καθώς αντλούσε ένα θολό περίγραμμα 
με αναφορές στην αρχαιότητα και τίποτα πιο συγκεκριμένο. Η έννοια μεταξύ 
των ιδανικών και των εφικτών συνόρων του ελληνικού κράτους παρέμενε ρευ-
στή2.  
Μάλιστα, κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, το εθνικό όραμα αναπτύχθηκε σε δύο 
εκδοχές. Πρώτα, σύμφωνα με τη βενιζελική οπτική, η οποία προσέβλεπε στην 
επέκταση των ελληνικών συνόρων σε βάρος της οθωμανικής επικράτειας προ-
λαβαίνοντας τους ανταγωνιστές-γείτονες. Από την άλλη πλευρά, το όραμα του 
Ι. Δραγούμη και άλλων ήταν ο μετασχηματισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας σε ελληνική αυτοκρατορία, διατηρώντας έτσι την ευρεία εδαφική της επι-
κράτεια.  
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα απέκτησε μια σειρά 
από ανταγωνιστές με κοινά οράματα για εδαφική επέκταση, όπως εξηγεί η Έλ-
λη Σκοπετέα στο άρθρο της «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους»3. Εξάλλου, η υ-
λοποίηση του αλυτρωτικού προγράμματος και η επέκταση των συνόρων του 
ελληνικού βασιλείου βρίσκονταν σε άμεση εξάρτηση από τη βούληση και τα 
αντιτιθέμενα μεταξύ τους συμφέροντα των Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Η απότομη εναλλαγή της στάσης, φιλελληνικής ή ανθελληνικής, 
απέναντι στις ελληνικές επιδιώξεις δημιούργησε ένα σύνθετο σχήμα με ποιοτι-
κές και ποσοτικές διαφοροποιήσεις. Στη διασύνδεση του εθνικού με το διεθνές, 
οι ελληνικές εδαφικές αξιώσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν τρεις ήττες, από τις 
οποίες το εθνικό πρόγραμμα για την εδαφική επέκταση υπέστη σημαντικό 
πλήγμα και μια μικρότερη ή μεγαλύτερη καθίζηση: η αποτυχημένη συμμετοχή 
στον Κριμαϊκό Πόλεμο, η ήττα του ελληνο-οθωμανικού πολέμου του 1897, και 
βέβαια η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, η οποία αποτέλεσε την ταφό-
πλακα της Μεγάλης Ιδέας. Μετά το τραύμα και μια περίοδο ανασυγκρότησης, 
η ιδεολογία της ανάκαμψης-αναγέννησης επανέφερε και το ζήτημα της εθνικής 
ολοκλήρωσης με διαφορετικούς τρόπους.4  
Η ήττα του 1922 επέβαλε αμέσως το τέλος των στρατιωτικού τύπου επιχειρή-
σεων που αντλούσαν επί δεκαετίες τεράστιους πόρους εθνικού πλούτου και αν-
θρώπινου δυναμικού με στόχο την επέκταση των συνόρων. Οδήγησε στην επι-
κέντρωση της πολιτικής στα εσωτερικά ζητήματα του κράτους (θεσμική ανα-
διοργάνωση, συνταγματισμός, εκσυγχρονισμός), τη διατήρηση και όχι την επέ-
κταση των συνόρων, την αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού (κομμουνιστές, 
μειονότητες) και όχι τόσο της εξωτερικής απειλής που αντιπροσώπευαν Βουλ-

 
2 Λένα Διβάνη (2000). Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947), Καστανιώτης, Αθήνα, 
19. 
3 Έλλη Σκοπετέα (1999). «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους», Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 
1900-1922 οι απαρχές, Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βιβλιόραμα, Αθήνα, 14. 
4 Kate Papari (2018). “The collapse of the Greek Great Idea: from the national imaginary to the 
national trauma and the slide of Greekness to an ‘empty signifier’”, communication at: Confer-
ence Balkan Worlds IV, The Great Ideas of the Balkans (18th-19th c.), University of Macedonia, 
Thessaloniki. 
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γαρία και η Τουρκία. Πάντως, ακόμα και μετά το 1922, αφότου το εδαφικό ζή-
τημα υποχώρησε, η αδράνεια των εθνικών εδαφικών διεκδικήσεων είχε ακόμα 
ερείσματα να εκφραστεί και να πετύχει, όπως δείχνει η διαδικασία των διεκδι-
κήσεων που οδήγησε στην προσάρτηση της Δωδεκανήσου. 
4. 
Η εθνοποίηση του ελληνικού εδάφους έγινε σταδιακά και μέσω της οργανωμέ-
νης παρακίνησης και οικονομικής στήριξης από το κράτος σε Έλληνες για αγο-
ρά ιδιοκτησιών που ανήκαν σε «αλλογενείς»-μειονοτικούς. Η «ελληνοποίηση» 
της γης, μέσα από την «ελληνοποίηση» της ατομικής ιδιοκτησίας αναδείχθηκε 
κατά περιόδους ως εθνικό ζήτημα στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και 
τα Δωδεκάνησα. Επιτεύχθηκε ως πολιτικό πρόγραμμα μέσω της κατοχής ιδιο-
κτησίας των «άλλων» και της αποξένωσής τους από την ιδιοκτησία. 
Εντέλει, η εθνική ιδεολογία, υπό κρατική ή παρα-κρατική διαχείριση και ανα-
μόχλευση, αποτέλεσε τον συνεκτικό ιστό που συνέδεσε πολιτικά αντίθετους 
χώρους, μεταβάλλοντας μόνο την ένταση των πολιτικών που προτείνονταν ή 
υιοθετούνταν για έναν κοινό σκοπό: την «απελευθέρωση των σκλαβωμένων 
Ελλήνων» και την ενσωμάτωση των αντίστοιχων εδαφών στον «εθνικό κορ-
μό». Από τον Κωλέττη μέχρι τον Βενιζέλο, αλλά και αργότερα όταν πια εγκα-
ταλείφθηκε ο όρος «Μεγάλη Ιδέα», το έντονο ενδιαφέρον για το εθνικό έδαφος 
αποτέλεσε το ιδεολογικό πλαίσιο ή το υπόβαθρο μιας σταθερής εθνικής γραμ-
μής, το οποίο στο εξής εντάχθηκε στο σώμα των ζητημάτων εξωτερικής ή εσω-
τερικής πολιτικής υπό τον τίτλο «εθνικά θέματα».5 Το κρίσιμο ερώτημα ήταν 
πλέον σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στους πληθυ-
σμούς των νέων εδαφών πολίτες με μειονοτικά χαρακτηριστικά. Η αρχική πα-
ραδοχή ότι η Ελλάδα είναι συμπεριληπτική χώρα ως προς την εθνοτική, γλωσ-
σική και θρησκευτική ετερότητα σταδιακά ξεθώριασε μετά το 1912/1922 και 
κυριάρχησε το μονοεθνικό πολιτικό πρόγραμμα.  
Η Ελλάδα, όπως και οι όμορες βαλκανικές χώρες, μαζί με την εξασφάλιση του 
εθνικού εδάφους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την εθνική ομοιογένεια του 
λαού τους. Από την ιστορικά εμπεδωμένη ανάμειξη των εθνοτικών χαρακτηρι-
στικών, τα εθνικά κράτη θα έπρεπε να προχωρήσουν σε μια ταχεία απο-
ανάμειξη. Μαζί με τον πόλεμο για το έδαφος έπρεπε να συντελεστεί και ο πό-
λεμος της δημογραφίας: αντίπαλος δεν ήταν μόνο ο εχθρικός στρατός, αλλά και 
ο άμαχος πληθυσμός που έφερε τα ανεπιθύμητα εθνοτικά χαρακτηριστικά. Δη-
μογραφικά, ο λαός έπρεπε να είναι να συνταιριάζει με το εθνικό πρόσημο του 
εδάφους και μάλιστα πλειοψηφικά. 
Ένας από τους κύριους σκοπούς του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του 
ήταν η καλλιέργεια μιας κοινής ελληνικής συνείδησης και η ενσωμάτωση των 
πολιτών του σε αυτή, κυρίως στους χριστιανούς. Ήδη, το έδαφος είχε λειανθεί 
με τον μετασχηματισμό του ορθόδοξου μιλλέτ σε ελληνικό έθνος, και τη διευ-
κόλυνση που παρείχε η ελληνική εκκλησιαστική παράδοση μέσω της λατρευτι-
κής γλώσσας υπέρ του ελληνικού εθνικισμού και τα κοινά γράμματα που διδά-
σκονταν στα σχολεία.6 Το ορθόδοξο μιλλέτ αποτέλεσε το πρωταρχικό καλούπι 

 
5 Αλέξης Ηρακλείδης (2018). Εθνικά θέματα και εθνοκεντρισμός, Ι. Σιδέρης, Αθήνα. 
6 Νίκος Σιγάλας (2004). «Ιστοριογραφία και ιστορία της γραφής: ένα προοίμιο στην ιστορία 
του σχηματισμού της έννοιας ελληνισμός και στην παραγωγή της νέο-ελληνικής ιστοριογραφί-
ας», Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Π. Κιτρομηλίδης & Τ. 
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μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε στη συνέχεια η σύγχρονη ε-
θνική ελληνική ταυτότητα, μέσα από αφομοιωτικές διαδικασίες που μείωναν 
την παρουσία κάθε είδους ετερογλωσσίας μεταξύ των ορθοδόξων χριστιανών. 
Εάν η γλώσσα αποτελούσε συνδετικό στοιχείο με ανταγωνιστικό εθνικισμό άλ-
λου ορθόδοξου έθνους κράτους, τότε το ζήτημα απαιτούσε δραστικές λύσεις. Η 
κρατική και η παρακρατική προπαγάνδα αποτέλεσαν το καύσιμο της σύγκρου-
σης και τις ευθείας ένοπλης αντιπαράθεσης ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, 
εντός της οθωμανικής επικράτειας. 
Οι σλαβόφωνοι της οθωμανικής Μακεδονίας αποτέλεσαν το πεδίο διαμάχης 
μεταξύ του ελληνικού και του βουλγαρικού εθνικισμού, και λιγότερο του σερ-
βικού. Αλλά και σε άλλους μη ελληνόφωνους ορθόδοξους, ο ρουμανικός και ο 
αλβανικός εθνικισμός άσκησαν πιέσεις προσεταιρισμού, ακόμα και χωρίς σα-
φείς εδαφικές επιδιώξεις. Η περίπτωση των Βλάχων είναι ιδιαίτερη, καθώς η 
διασπορά τους στον βαλκανικό χώρο δεν μπορούσε να υποστηρίξει το επιχεί-
ρημα της εδαφικής συνέχειας από τη Ρουμανία. Έτσι, η τελευταία ανέλαβε τον 
ρόλο του προστάτη και όχι του διεκδικητή για την ένταξή τους στο εθνικό έδα-
φος. Αντίστροφα, σε όλα τα Βαλκανικά κράτη διαμορφώθηκε μια εσωτερική 
αντιπαλότητα μεταξύ των «ρουμανιζόντων» και των ελίτ που προσεταιρίστη-
καν δυναμικά την εθνική ταυτότητα του κράτους της ιθαγένειας. 
Οι αλλόθρησκοι κάτοικοι της Ελλάδας, δηλαδή οι εβραίοι και οι μουσουλμά-
νοι, ακόμα και εάν ήταν ελληνόφωνοι, θεωρούνταν αλλογενείς, ως αποκλει-
σμένοι εξαρχής από τη δυνατότητα συμμετοχής στο ελληνικό γένος και άρα 
έθνος. Σε τελική ανάλυση, οι μουσουλμάνοι και οι εβραίοι δεν αποτελούσαν 
αφομοιώσιμους πληθυσμούς. Οι αλλόθρησκοι μειονοτικοί πληθυσμοί ήταν πι-
θανόν να τύχουν ειδικής νομικής προστασίας, δηλαδή να απολαμβάνουν ειδικά 
δικαιώματα αναφορικά με τη γλώσσα ή τη θρησκεία τους. Αυτό συνήθως συ-
νέβη με την ανάληψη διεθνών δεσμεύσεων από την Ελλάδα, ύστερα από μια 
εδαφική μεταβολή η οποία επέφερε την πληθυσμιακή ενσωμάτωση στον ελλη-
νικό λαό μιας διακριτής μειονότητας. Το παράδειγμα των μουσουλμάνων είναι 
το πλέον ενδεικτικό, καθώς σε κάθε εδαφική μεταβολή από το 1881 και μετά, 
δηλαδή το 1913, το 1920, το 1923, και το 1947, υπήρξε ένα ολοκληρωμένο ή 
ατελές σύστημα προστασίας μειονοτικών δικαιωμάτων. 
Αλλά και παλαιότερα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και την προσάρ-
τηση των Ιονίων Νήσων, η προστασία των καθολικών και των εβραίων είχε 
τεθεί ως όρος από τις Δυνάμεις για την επίτευξη των εδαφικών μεταβολών. Η 
προστασία της γλωσσικής και θρησκευτικής αυτονομίας των Βλάχων της Η-
πείρου και της Μακεδονίας συμφωνήθηκε με τη Ρουμανία το 1913. Επίσης, 
χωρίς διεθνείς δεσμεύσεις το ελληνικό κράτος αναγνώρισε δικαιώματα κοινο-
τικής αυτονομίας στους εβραίους. Σε άλλες περιπτώσεις, η προσπάθεια ανα-
γνώρισης μειονοτικών δικαιωμάτων έπεσε στο κενό, όπως το περίφημο Πρω-
τόκολλο Πολίτη-Καλφώφ του 1925 αναφορικά με τη βουλγαρική-σλαβόφωνη 
μειονότητα. H γλωσσική, εθνοτική και η θρησκευτική ομοιογένεια δεν συνεπά-
γονταν απαραίτητη συστράτευση με το ελληνικό έθνος. Αντιστρόφως, η ανά-
πτυξη ελληνικής εθνικής συνείδησης δεν σήμαινε ότι αποκλείονταν φαινόμενα 
αλλοφωνίας ή αλλοδοξίας.  

 
Σκλαβενίτης (επιμ.), Δ’ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, ΕΙΕ, Α-
θήνα 103-148. 
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Η απομάκρυνση μειονοτικών πληθυσμών και η αντικατάστασή τους με ελληνι-
κό πληθυσμό συνέβη με τη μορφή της ανταλλαγής πληθυσμών αναφορικά με 
τους Τούρκους-μουσουλμάνους και τους Βούλγαρους-σλαβόφωνους ως αποτέ-
λεσμα της μετωπικής σύγκρουσης της Ελλάδας με τους δύο γείτονές της και 
της οριστικοποίησης του μεταξύ τους αμοιβαία αποκλειστικού εθνικού εδά-
φους. Το 1914 είχε προηγηθεί μια απόπειρα συμφωνίας για εθελούσια ελληνο-
τουρκική ανταλλαγή μουσουλμάνων της Μακεδονίας και ελληνορθόδοξων της 
Σμύρνης, αλλά ματαιώθηκε λόγω του ξεσπάσματος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου.  
Συνθήκη του Νεϊγύ της 27 Νοεμβρίου 1919 προέβλεπε την εθελοντική και α-
μοιβαία μετανάστευση των γλωσσικών, θρησκευτικών και εθνοτικών μειονο-
τήτων ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι περίπου 
60.000 σλαβικής καταγωγής κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους, για να μεταναστεύσουν στη Βουλγαρία· σ’ αυτούς θα πρέπει να 
προσθέσουμε και άλλους 40.000 Βούλγαρους κατοίκους της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Μακεδονίας που εκδιώχθηκαν από τον ελληνικό στρατό και ακο-
λούθησαν τα ηττημένα βουλγαρικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια και μετά το 
τέλος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Πολλοί από αυτούς, μαζί με τους 
πρόσφυγες του 1918/1920 θα επανεγκατασταθούν πρόσκαιρα στην περιοχή το 
1941 με τη βουλγαρική κατοχή. 
Από την άλλη πλευρά, περίπου 45.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη Βουλγαρία 
και εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τη δεκαετία 1913-1923. 
Πολλαπλάσιοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, θύματα των διώξεων των Νεό-
τουρκων, εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα το 1914, ενώ αποχώρησαν με την α-
πειλή της νέας κατάσταση πραγμάτων περίπου 150.000 μουσουλμάνοι των 
Νέων Χωρών.7 Θα πρέπει να αναφερθεί και η περίπτωση προσφύγων που επέ-
στρεψαν στις οικείες τους, αλλά υποχρεώθηκαν ξανά να τις εγκαταλείψουν, 
όπως οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης που επέστρεψαν το 1920 και την ε-
γκατέλειψαν οριστικά το 1923 με την Ανακωχή των Μουδανιών τον Νοέμβριο 
1922. Αποτέλεσμα όλων αυτών των βίαιων μετακινήσεων ήταν η σημαντική 
μεταβολή της σύνθεσης του πληθυσμού στη βάση εθνογλωσσικών και θρη-
σκευτικών χαρακτηριστικών ετερότητας. 
Η υποχρεωτική ελληνοτουρκική Ανταλλαγή Πληθυσμών, που αποφασίστηκε 
με τη Σύμβαση της Λοζάνης τον Ιανουάριο του 1923, και επικυρώθηκε με την 
τελική Συνθήκη της Λοζάνης έξι μήνες αργότερα, ασφαλώς αποτέλεσε την ευ-
ρύτερη μεταβολή θρησκευτικής και εθνοτικής ετερότητας με την αναγκαστική 
αποχώρηση ή τη μη επιστροφή 400.000 μουσουλμάνων και την εγκατάσταση 
στη θέση τους τουλάχιστον 1,2 εκατομμυρίων ορθοδόξων προσφύγων σε όλη 
την ελληνική επικράτεια. Έτσι, η Ανταλλαγή επέφερε τεράστιες δημογραφικές 
αλλαγές επιδρώντας καίρια στη διαμόρφωση του εθνοτικού προφίλ του ελληνι-
κού λαού. Η Ανταλλαγή εξυπηρέτησε «εθνικά ορθούς» στόχους, «τόνωσε εθνι-
κά ερημωμένες» περιοχές και απομάκρυνε «εθνικά αλλότρια στοιχεία», σε βά-
ρος κάθε έννοια του δικαιώματος των ανθρώπων να παραμείνουν στον τόπο 
τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους, την περιουσία τους και την ιθαγένειά τους. 

 
7 Νίκος Ανδριώτης (2020). Πρόσφυγες στην Ελλάδα 1821-1940, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλή-
νων, Αθήνα. Konstantinos Tsitselikis (2012). Old and New Islam in Greece, Martinus Nijhoff, 
Leiden/Boston. 
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5. 
Εκτός από τις ανταλλαγές πληθυσμών, η ομογενοποίηση του λαού με χαρακτη-
ριστικά εθνικής ταυτότητας -με όρους θρησκείας κυρίως, και όχι πάντα και 
γλώσσας- επιτεύχθηκε με σκληρά μέσα κατά τη στρατιωτική σύγκρουση στα 
πεδία της μάχης σε όλο το μήκος των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας, λιγότε-
ρο στα νησιά με κύρια εξαίρεση την Κρήτη. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε 
θρησκευτικής και γλωσσικής ταυτότητας εξωθήθηκαν σε προσφυγιά, εκτός από 
εκείνους που έχασαν τη ζωή τους με αποτέλεσμα την εθνοτική εκκαθάριση του 
ελληνικού εδάφους. Η βία, όπως επισημαίνει ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, μπορεί 
να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: η μαζική βία του στρατού που πλήττει και τους 
άμαχους κατοίκους, η βία των αντάρτικων ομάδων που αυτόκλητα ή σε συνεν-
νόηση με τον στρατό ασκούν τρομοκρατία στους αμάχους, και η λεηλασία με 
σκοπό τον πλουτισμό σε βάρος των αβοήθητων κατοίκων μετά τη μάχη.8 

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτέλεσαν μια διαδικασία άμεσης εθνοποίησης του 
εδάφους, αλλά και εθνοποίησης του λαού, μέσα από πράξεις απειλής βίας ή 
άσκησης βίας από τον ελληνικό και τον βουλγαρικό στρατό κατά μουσουλμά-
νων αμάχων -στην Ήπειρο και τη Μακεδονία ο πρώτος, στη Μακεδονία και τη 
Θράκη ο δεύτερος- και στη συνέχεια κατά των αμοιβαία εθνοτικά «άλλων», 
προλειαίνοντας ένα εθνικά ομοιογενές έδαφος για την επόμενη ημέρα. Ένα από 
αυτά τα παραδείγματα εθνοτικής βίας είναι και οι λεηλασίες των τσιφλικιών 
και οι βιαιοπραγίες κατά των γαιοκτημόνων, τα οποία συνήθως ανήκαν σε 
μουσουλμάνους. Η εθνοτική βία συχνά μπορεί να συσχετιστεί με αιτήματα των 
οικονομικά αδύναμων τάξεων κατά των ομάδων που νέμονταν τον πλούτο και 
την ιδιοκτησία γης. Κατά τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο εθνοκαθαρτικές πρακτικές 
άσκησαν ο ελληνικός και ο βουλγαρικό στρατός απέναντι σε αμάχους στη ση-
μερινή κεντρική και ανατολική Μακεδονία. 
Αμέσως με το τέλος των πολέμων και κυρίως το 1914, δεκάδες χιλιάδες μου-
σουλμάνοι του ελληνικού χώρου έφυγαν υπό τον φόβο διώξεων αλλά και από 
τις παρενοχλήσεις που υπέστησαν από τον ελληνικό στρατό και τη χωροφυλα-
κή και, τέλος, από τους Έλληνες πρόσφυγες που έφταναν εκδιωγμένοι από τη 
Μικρά Ασία. Τέλος, η ιδιαίτερα σκληρή βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας (1916-1918, 1941-1944) και της Θράκης (1913-1918, 1941-1944) 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και την προσφυγιά δεκάδων χιλιάδων χριστια-
νών και μουσουλμάνων σε ασφαλέστερη περιοχή εντός και εκτός των συνό-
ρων.  
Στις δύο ανταλλαγές πληθυσμών, με Βουλγαρία και Τουρκία, οι ανταλλαχθέ-
ντες έχαναν την ιθαγένειά τους και αποκτούσαν την ιθαγένεια του κράτους νέ-
ας εγκατάστασης, χωρίς δυνατότητα επανεγκατάστασης στην αρχική τους πα-
τρίδα και χωρίς δυνατότητα διπλής ιθαγένειας. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα 
και τα γειτονικά της κράτη επεδίωκαν να μειώσουν κατά το δυνατό τους μειο-
νοτικούς πολίτες τους, αλλά και να αποφύγουν την πιθανότητα δημιουργίας 
ομάδας κοινών πολιτών.  
6. 

 
8 Léonidas Embiricos (2011). “Kilkis 1913: territoire, population et violence en Macédoine”, 
European Journal of Turkish Studies 12, 10. 
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Αξίζει να αναφερθεί ο ρόλος των Δυνάμεων ως προς το κρίσιμο 1922-1923, 
όταν τα εθνικά κράτη των Βαλκανίων βρέθηκαν στο σημείο επαφής αυτοκρα-
τοριών και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι αντιπαλότητες που εκδηλώθηκαν με 
εναλλασσόμενα πρόσημα στο δίπολο φίλος-εχθρός, προσέλκυσαν επίσης τα 
συμφέροντα της Ιταλίας και των δύο μεγάλων μητροπολιτικών αυτοκρατοριών, 
της Γαλλίας και της Βρετανίας, που άσκησαν επιρροή σε όλη την πορεία της 
μετάβασης προς τα εθνικά κράτη στην περιοχή αποφασιστικού χαρακτήρα.  
Η υποχώρηση των πολυεθνοτικών αυτοκρατοριών, κυρίως στην περίπτωση της 
Αυστροουγγρικής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η τελική κατάρρευσή 
τους στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και η υποχώρηση της στρατιωτικής αποι-
κιοκρατίας της Γαλλίας, της Βρετανίας, και του Βελγίου για παράδειγμα μέχρι 
το τρίτο τέταρτο του 20ού αιώνα, συσχετίζεται με την ανάδυση των εθνικών 
κρατών και την επικράτηση της πολιτικής ιδεολογίας του εθνικισμού. Η τάση 
για δημιουργία εθνικών κρατών διαμορφώνει κοινές αντιλήψεις για τα σύνορα 
και το έδαφος και για μεγάλο χρονικό διάστημα συνυπήρξαν με τις αυτοκρατο-
ρίες. Η εδαφική ιδεολογία της αυτοκρατορίας έχει ορισμένες διαφορές από αυ-
τήν του εθνικού κράτους, καθώς δεν νομιμοποιεί την εδαφικότητα στη βάση 
της αρχής των εθνοτήτων, αλλά στη βάση της ιδιοκτησίας του εδάφους από τον 
μονάρχη. 
Ανάλογα, η ιμπεριαλιστική δύναμη έχει την τάση να επεκτείνεται παντού στον 
πλανήτη, χωρίς να ενδιαφέρεται για εθνική συνάφεια ούτε για γεωγραφική συ-
νέχεια με το έδαφος. Ενώ το εθνικό κράτος ασκεί αρμοδιότητες στην εξισωτική 
λογική της ομογενοποίησης των θεσμών, του δικαίου της οικονομίας, η αυτο-
κρατορία εκτείνεται χωρίς νομιμοποιητικούς περιορισμούς και επιβάλλει δικές 
της ιεραρχίες και ετερογένειες. Η αυτοκρατορία, τέλος, νοιάζεται περισσότερο 
για τον έλεγχο επί των ανθρώπων, ενώ το εθνικό κράτος κυρίως για το έδαφος. 
Ωστόσο, και οι αυτοκρατορίες άρχισαν σταδιακά κατά τον 19ο αιώνα να επη-
ρεάζονται από την ιδέα του έθνους και να συμπεριφέρονται σαν να ήταν εθνικά 
κράτη. Δεν αντιστάθηκαν βέβαια στη δίνη των εσωτερικών εθνικισμών που 
τελικά τις ανέτρεψε.  
Στην αυτοκρατορία, η γλώσσα και η θρησκεία αποτελούν χαρακτηριστικά ε-
θνισμού μεταβλητής σημασίας, χωρίς όμως να αποκτούν τον κεντρικό ρόλο 
που θα τους προσδώσει η ανάδυση της εθνικής ιδεολογίας. Η αυτοκρατορία 
συγκροτεί κοινότητες ανθρώπων με κοινά γνωρίσματα, στοιχεία εθνισμού που 
όσο ενδυναμώνονται από την ιδεολογία του εθνικισμού ενεργούν ως κεντρόφυ-
γες δυνάμεις με στόχο τη διάλυση. Ασφαλώς οι ανακατατάξεις που οδηγούν 
στη νεωτερικότητα είναι δυναμικές, πολυσύνθετες και συνυφαίνονται με τα 
οικονομικά και ταξικά χαρακτηριστικά των ομάδων που θα κινητοποιηθούν για 
τη δημιουργία της διακριτής εθνότητας και του εθνικού κράτους. Αντίστοιχα, 
και το εθνικό κράτος θα τυποποιήσει τα εθνοτικά χαρακτηριστικά διακριτά της 
ιδιοπροσωπίας του, έστω και εκ των υστέρων, διεκδικώντας τον εθνικό του χώ-
ρο. 
Η βία που οδήγησε στη δημιουργία νέων εθνικών κρατών και τη μεταξύ τους 
χάραξη συνόρων στα Βαλκάνια, είναι συνυφασμένη με την προεξάρχουσα ιε-
ράρχηση της σημασίας των εθνικών συνόρων. Συνιστά καταστατική βία η ο-
ποία προϋπάρχει του κράτους. Η βία αυτή εξιλεώνεται, δικαιώνεται και ιερο-
ποιείται εκ των υστέρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετάβαση 
από την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην αναζήτηση «τουρκι-
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κού εθνικού εδάφους», ενός πολιτικού σχεδίου που υλοποίησε ο τουρκικός ε-
θνικισμός και η σύγχρονη Τουρκία. Έτσι, ο ελληνικός εθνικισμός και το ελλη-
νικό κράτος αναπτύχθηκαν ιστορικά στο πλαίσιο αυτό, αλλά και το συνδια-
μόρφωσαν. Οι διεκδικήσεις είχαν στόχο την ίδρυση εθνικού κράτους στο οποίο 
μπορούσαν να θεμελιώσουν νομιμοποιημένη αξίωση στη βάση του εθνικού ε-
δάφους9. Οι αλληλοκαλυπτόμενες αξιώσεις θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν, καθώς 
δεν νοείται διπλή κυριαρχία επί συγκεκριμένου εδάφους. Η ιστορική παρουσία 
μεικτών πληθυσμών –καταστατική συνθήκη της Αυτοκρατορίας– μπορούσε 
πλέον να θεμελιώσει αξιώσεις σε όλους τους γείτονες για επάλληλες εδαφικές 
διεκδικήσεις.  
Στον πολύχρωμο καμβά των εθνικών διεκδικήσεων, η παρεμβατικότητα των 
αποικιοκρατικών δυνάμεων στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία έπαιξε ιδιαίτερο 
ρόλο την εποχή των έντονων μεταβολών, καθώς με την πλαστικότητα της κυ-
ριαρχίας τους εισχώρησαν στα διάκενα που σχηματίζονταν μεταξύ των εθνικών 
διεκδικήσεων της Ελλάδας και των γειτόνων της και των εδαφικών μεταβολών, 
τις οποίες επηρέασαν καθοριστικά. Η στρατιωτική επέμβαση της Γαλλίας και 
της Ιταλίας στο πλαίσιο του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η κατοχή εδαφών 
στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, εκατέρωθεν των μη οριοθετημένων 
ακόμη ελληνοαλβανικών συνόρων, αλλά και η επέμβαση και κατοχή τμήματος 
της ελληνικής επικράτειας και από τον βρετανικό στρατό κατά τον Εθνικό Δι-
χασμό σηματοδοτεί μια ιδιόμορφη αποικιοκρατική παρουσία επί του ελληνικού 
εδάφους. Παρόμοια, η στρατιωτική εμπλοκή και κατοχή από της Δυνάμεις της 
Αντάντ σε τμήματα της Μικράς Ασίας και η σχέση τους με την ελληνική Μι-
κρασιατική Εκστρατεία με τη γνωστή κατάληξή της το 1922 συνιστά ένα θέμα 
το οποίο αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω υπό το πρίσμα της σύζευξης αποικιο-
κρατίας και αλυτρωτισμού. 
  

 
9 Paschalis Kitromilides (1990). “‘Imagined Communities’ and the Origins of the National 
Question in the Balkans”, Modern Greece: Nationalism & Nationality, Martin Blinkhorn and 
Thanos Veremis (eds.), SAGE-ELIAMEP, Athens, 34. 
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7. 
Τα σύνορα, το έδαφος και η εδαφική κυριαρχία συνιστούν καταστατικά στοι-
χεία των κρατών και συνεχές διακύβευμα για την πολιτική εξουσία, τις ανθρώ-
πινες κοινωνίες, το κάθε άτομο ξεχωριστά, και βέβαια τον λαό, το πολιτικό 
σώμα και συστατικό του κράτους. Τα σύνορα της Ελλάδας, όπως αναπτύχθη-
καν από το 1830 μέχρι 1947, δεν ήταν καλά, ιδανικά, δίκαια ή άδι-
κα·αποτέλεσαν απλώς μια καθοριστική όψη της πραγματικότητας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η χάραξη της ελληνικής μεθορίου υπήρξε προϊόν στρατιωτικής βίας ή 
πολιτικών συμβιβασμών, διπλωματικής διαπραγμάτευσης ή επιβολής των συ-
σχετισμών ισχύος των Δυνάμεων της εποχής. Η ζεύξη εθνικής ιδεολογίας, εδά-
φους και λαού αποτελεί κινητήρια δύναμη της πολιτικής για την Ελλάδα επί 
έναν αιώνα. Ο ελληνικός αλυτρωτισμός υπήρξε η εσωτερική κινητήρια δύναμη 
για την έκφραση των επιδιώξεων και των προσδοκιών για εδαφική ή εθνική 
ολοκλήρωση μέσω της εδαφικής επέκτασης της Ελλάδας. Ανάλογα με τη συ-
γκυρία, και στο πνεύμα της εποχής του ρομαντικού και βίαιου εθνικισμού, ο 
αλυτρωτισμός, πέτυχε τους στόχους του, ψαλιδίστηκε ή συγκρούστηκε μετωπι-
κά με το ανέφικτο σε μία πολυπαραγοντική εξίσωση συμφερόντων, πολιτικών 
και ιδεολογιών που ασκήθηκαν επί του εδάφους μέσω της κυριαρχίας και της 
εξουσίας. Η στρατιωτική ήττα του 1922 στη Μικρά Ασία και η νομική διευθέ-
τηση που συμφωνήθηκε στη Λοζάνη το 1923, αναφορικά με την Ανταλλαγή 
Πληθυσμών, την ίδρυση της Τουρκίας και τη χάραξη των ελληνοτουρκικών 
συνόρων αποτελεί αναμφισβήτητα σταθμό της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστο-
ρίας. Βέβαια, το περιεχόμενο του σταθμού αυτού επαναπροσδιορίζεται ανάλο-
γα με τα ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά και τους προσανατολισμούς της 
συζήτησης.  
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Ο Αιγυπτιώτης «μικρός λευκός» με το βλέμμα στη «χίντερλαντ»  
της Μικρασίας 

Μανόλης Μαραγκούλης  
Δρ. Νεολληνικής Φιλολογίας  

Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Η δεσπόζουσα αιγυπτιώτικη ταυτότητα, διάστικτη από τον αποικιακού τύπου Λόγο, 
συναρτάται και εξαρτάται από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πλέγμα σχέσεων, με τους 
κύριους παράγοντες που δρουν στο αιγυπτιακό έδαφος: τη βρετανική αποικιακή ε-
ξουσία από το 1882 και εφεξής και το αιγυπτιακό εθνικοαπελευθερωτικό αντι-
αποικιακό κίνημα, με τις απαρχές σχηματισμού του κατά την Αντίσταση του Ahmed 
Urabi στη βρετανική επέμβαση του 1882, ιδιαίτερα, όμως, στην κλιμακούμενη ωρί-
μανση ύστερα από την thawra (επανάσταση) του 1919. Βέβαια, πάνω απ’ όλα, πρω-
ταρχικός πόλος αναφοράς είναι το ελλαδικό μητροπολιτικό κέντρο και οι γενέθλιοι 
τόποι καταγωγής του παροικιακού πληθυσμού, προς τους οποίους, εξάλλου, προορί-
ζεται το μεγαλύτερο μερίδιο από το κεφαλαιακό πλεόνασμα με τη μορφή ευεργεσιών, 
που αποκτάται στη χώρα εποίκησης.  
Μέσα από τη μελέτη των ανταποκρίσεων, απευθύνσεων, διαλόγου και αντίλογου με 
τους ετερογενείς Λόγους που παράγονται από οργανικούς εκπροσώπους των αναφερ-
θέντων κέντρων μπορεί κανείς να ιχνηλατίσει και να ερμηνεύσει τα ιδεολογικά ρεύ-
ματα που κατά καιρούς συγκροτούν την εκάστοτε «δομή της αίσθησης» στους κόλ-
πους της αιγυπτιώτικης παροικίας. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στην αλεξανδρινή, η 
οποία, αποτελεί το επίκεντρο των ιδεολογικών συζητήσεων ανάμεσα σε διαφορετικές 
διανοητικές κοινότητες, μέσα από τις στήλες τόσο των φιλολογικών όσο και ποικίλης 
ύλης περιοδικών, τις εφημερίδες, τους κάθε είδους μορφωτικούς, τους εκπαιδευτι-
κούς και τους επιστημονικούς συλλόγους. Ταυτόχρονα, η Αλεξάνδρεια εγγράφεται 
στο φαντασιακό του παροικιακού αστισμού ως η αρχέγονη πολιτιστική κοιτίδα του 
ελληνισμού τόσο στην εκδοχή του απώτερου ελληνιστικού μεγαλείου, όσο και στην 
επιθυμία αναβίωσής του στο προσδοκώμενο «νέο-ελληνιστικό» παρόν.  
Σ’ αυτό, όμως, το δυτικό κοσμοπολίτικο ή ακριβέστερα, αποικιακό περιβάλλον κατα-
μερισμού εξουσίας και γνώσης, σε μια εν πολλοίς διχοτομημένη εδαφικότητα σε ζώ-
νες λευκών επείσακτων και ζώνη ιθαγενών, διαβιώνει μια πανσπερμία ετερογενών 
εθνοτήτων, κοινωνικών τάξεων και επαγγελματικών ομάδων, γλωσσών και θρησκευ-
τικών δοξασιών. Η εδαφική κατοχή και η διακυβέρνηση είναι στα χέρια της βρετανι-
κής αποικιακής διοίκησης, υποβοηθούμενη από τη χεδιβική Αυλή∙  η πολιτισμική ε-
ποίκιση είναι, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, στα χέρια των Γάλλων. Εγκαινιάστηκε 
την εποχή της βραχύβιας ναπολεόντειας κατοχής (1798-1801) με την ίδρυση του In-
stitut Egyptien (Αιγυπτιακού Ινστιτούτου), στο οποίο στη συνέχεια προστέθηκε μια 
σειρά μορφωτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων. Στον οικονομικό τομέα οι ελληνι-
κές εμπορικές δραστηριότητες, ευνοημένες από το ειδικό καθεστώς των διομολογή-
σεων, αρχίζουν να χάνουν την πρωτοκαθεδρία ύστερα από τη βρετανική επιβολή, ό-
ταν τα ηνία της κοινοτικής διοίκησης περνούν σιγά-σιγά από τα χέρια των πρωτο-
κλασάτων σε εκείνα των δευτεροκλασάτων1. Η παροικιακή επιχειρηματικότητα συ-
νεχίζει να υποχωρεί αισθητά κατά τη μεσοπολεμική περίοδο.  

 
1 Για τη διάκριση των όρων, βλ. Τσίρκας Στρατής, Ο Καβάφης και η εποχή του, 8η έκδ, Κέδρος, Αθήνα 
1987. 
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Ωστόσο, γύρω στα 1930, η «Αίγυπτος των Ελλήνων» αρθρώνεται σε συνεκτική «με-
γάλη αφήγηση» από τον διπλωμάτη Αθανάσιο Πολίτη2, καταλαμβάνοντας εξέχουσα 
θέση ανάμεσα σε εκείνη των Εβραίων, των Συρολιβανέζων, των Αρμενίων, των Ιτα-
λών, των Γάλλων, των Άγγλων και άλλων που αποβλέπουν στο να νομιμοποιήσουν 
το παρελθόν της εγκατάστασής τους και τη διακηρυγμένη εκπολιτιστική αποστολή 
τους στη χώρα του Νείλου και, ειδικότερα για τους Έλληνες από την προνομιακή θέ-
ση των «σκαπανέων» του πολιτισμού. Από την εποχή του Χεδίβη Ισμαήλ (1864-
1879), άλλωστε, επαναλαμβάνεται με κάθε ευκαιρία από επίσημα χείλη εν είδει θέ-
σφατου η απόφανση: «Η Αίγυπτος δεν ανήκει πλέον στην Αφρική, είναι τμήμα της 
Ευρώπης».  
Από το κάδρο της παραπάνω πολυεθνικής ανθρωπογεωγραφίας, το ιθαγενές «υποτε-
λές» υποκείμενο, ειδικότερα ο φελλάχος, ο αντιπροσωπευτικός τύπος Αιγύπτιου, εί-
ναι ο σιωπηλός απών ή αναπαρίσταται με λεξιλόγιο δανεισμένο από τον αποικιακού 
τύπου Λόγο:  

Για τους Φελλάχους είχαμε τη μεγαλύτερη περιφρόνηση, εμείς όλοι οι «άσπροι». Τους θεω-
ρούσαμε σχεδόν κτήνη… Τα χαστούκια και οι κλωτσιές έπεφταν άφθονα, και οι Αραπάδες 
δέχονταν αυτή την κατάσταση ως φυσική3,  

αναπολεί η Πηνελόπη Δέλτα, σημαίνουσα προσωπικότητα της μεγαλοαστικής ελίτ, 
την παιδική της ηλικία στις Πρώτες ενθυμήσεις. 
Η περίοδος πύκνωσης των αλεξανδρινών λογοτεχνικών περιοδικών ανοίγει με την 
έκδοση της Νέας Ζωής στα 1904. Η συντακτική ομάδα, σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, 
για τους προγραμματικούς στόχους του περιοδικού:  

…η ιδέα… ότι ζώμεν εν τη ενδόξω των Πτολεμαίων πρωτευούση, εν η τοσαύτα πνευματικά 
κέντρα ήνθουν και εν η σήμερον ακμαίος δρα τόσος Ελληνισμός, πάντα ταύτα ελάλουν ημίν 
ευγλώττως ότι αδελφική συνένωσις προς ευγενή σκοπόν απαραίτητος και επιβεβλημένη ην4. 

Το Σεράπιον, επιλέγοντας τη δημοτική ως επίσημη γλώσσα έκφρασης, ακολούθησε 
στα 1909 και τα Γράμματα στα 1911. Το τελευταίο είναι και το πιο αξιόλογο από τα 
δύο προηγούμενα. Έως το κλείσιμο της Νέας Ζωής στα 1927, θα μπορούσε να ειπω-
θεί ότι αυτή η περίοδος σηματοδοτεί, με μία παρατηρούμενη κάμψη της τακτικότητας 
στην κυκλοφορία μετά το 1920, την άνθηση των αλεξανδρινών φιλολογικών περιοδι-
κών σε σημείο, μάλιστα, που ο Κώστας Ουράνης επισημαίνει:  

Δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθεί κανένας ότι από τι 1909 ίσαμε το 1918 η έδρα των ελληνι-
κών γραμμάτων είχε μετατεθεί από τας Αθήνας στην Αλεξάνδρεια5. 

Κατά τις δυο πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα ο ελληνισμός της Αιγύπτου ε-
στιάζει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα 
των δύο βαλκανικών πολέμων, καθώς και τις γενικότερες αλλαγές, που είναι σε εξέ-
λιξη στη χώρα καταγωγής, την Ελλάδα. Από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ακόμα 
και από τα εσώφυλλα, απουσιάζουν συνήθως οι ειδήσεις και οι σχολιασμοί σχετικά 
με τα τεκταινόμενα στην κεντρική αιγυπτιακή σκηνή.  

 
2 Βλ. Πολίτης Γ. Αθανάσιος, Ο ελληνισμός και η νεωτέρα Αίγυπτος, τ. 2, Γράμματα, Αλεξάνδρεια 1930. 
3 Βλ. Δέλτα Πηνελόπη, Πρώτες ενθυμήσεις, Ερμής, Αθήνα 2000, 78. 
4 Βλ. Νέα Ζωή, αρ. 1, Αλεξάνδρεια, Σεπτέμβριος 1904. 
5 Βλ. Δασκαλόπουλος Δημήτρης, Λογοτεχνικά περιοδικά της Αλεξάνδρειας (1904-1953), Διάττων, Α-
θήνα 1990, 17.  
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Οι μεγαλέμποροι ‘βαμβακάδες’ είναι απασχολημένοι με τις διακυμάνσεις της τιμής 
του βάμβακος στη Borsa και τη συσσώρευση πλούτου. Αρκετοί νέοι κατατάσσονται 
σε εθελοντικά στρατιωτικά σώματα και φεύγουν για να πολεμήσουν στο βαλκανικό 
μέτωπο. Οι ειδήσεις από τους βαλκανικούς πολέμους καταλαμβάνουν τα πρωτοσέλι-
δα των εφημερίδων και οι νίκες του ελληνικού στρατού σφυρηλατούν την εθνική ο-
μοψυχία του παροικιακού πληθυσμού που βλέπει το όραμα της Μεγάλης Ιδέας να 
πραγματώνεται στο μεγαλύτερο μέρος. Το κίνημα του δημοτικισμού κινητοποιεί την 
πλειονότητα των λογίων. Ιδρύουν στα 1915 το Εντευκτήριο στο Κάιρο και τον Εκπαι-
δευτικό Όμιλο Αιγύπτου (1918)6, εναρμονιζόμενοι με το πρόγραμμα του Εκπαιδευτι-
κού Ομίλου της Αθήνας διευρύνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο τους πολιτισμικούς ορί-
ζοντες του τελευταίου πολύ πέραν των περιορισμένων κρατικών συνόρων. Στα κοινο-
τικά εκπαιδευτήρια του Ζαγαζίκ και του Καφρ ελ-Ζαγιάτ οι εκπαιδευτικοί Αθανάσιος 
Μαρσέλος και Γιάννης Ιορδανίδης εισάγουν καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, ανάλογες με 
εκείνες του Δελμούζου, ανταποκρινόμενοι «στις μορφωτικές απαιτήσεις της πολυα-
ριθμώτερης τάξεως [της μικροαστικής], η οποία εδώ στην Αίγυπτο κυρίως σηκώνει 
στη ράχη της επάνω όλο το βάρος και τις συνέπειες τού ανταγωνισμού»7.  
Πρωταρχικό μέλημα των οργανικών διανοούμενων είναι να πρωταγωνιστήσουν με 
την παραγωγή καινοτόμων ιδεών και πρωτότυπων λογοτεχνικών έργων στην εθνική 
πολιτισμική αναγέννηση. Ο αιγυπτιώτικος αστισμός επιδιώκει να αρθρώσει, να μετα-
δώσει και να ισχυροποιήσει το ειδικό «καθεστώς αλήθειας» του τόσο εντός της πα-
ροικίας, όσο και στο ελλαδικό κοινό. Το περιοδικό Σεράπιον παραθέτει στο εξώφυλ-
λό του ενδεικτικό απόσπασμα του Πέτρου Βλαστού, ενός από τους απόδημους λό-
γιους δημοτικιστές της εποχής:  

Δυο –μου φαίνεται– πράματα είνε που θα μας σηκώσουν και θα μας ανοίξουν τη μαγεμένη 
πόρτα του δικού μας πολιτισμού. Το Εμπόριο κ’ η Τέχνη. Οι έμποροι είταν πάντα και τεχνίτες 
τρανοί…8.  

Με άλλα λόγια ο Κερδώος Ερμής διασταυρώνεται με τον Λόγιο Ερμή σχηματίζοντας 
ένα πορτρέτο με δυο όψεις, όπου η μια πλευρά είναι συμπλήρωμα της άλλης.  
Στο πλαίσιο του παραπάνω ιδεολογικού κλίματος, την επαύριο των νικηφόρων βαλ-
κανικών πολέμων, στα 1913, η διεύθυνση των Γραμμάτων, εγκαινιάζει και ενθαρρύ-
νει ένα περιβάλλον κατάθεσης ποικίλων απόψεων, διαλόγου και αντίλογου που έχει 
να κάνει με «τις μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής». Ο Γεώργιος Σκληρός, ο οποί-
ος διαμένει από το 1911 σε προάστιο του Καΐρου, κατόπιν παραίνεσης του Στέφανου 
Πάργα, διευθυντή των Γραμμάτων, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η συζήτηση ξεκινά 
τον Νοέμβριο του 1913 με το σύντομο κείμενό του «Ο σκεπτικισμός και η φυλή 
μας»9. Αφού ασκήσει κριτική στην αποκλειστική ενασχόληση του περιοδικού με λο-
γοτεχνικά και με κείμενα αισθητικής, προτρέπει τη διεύθυνσή του να συμπεριλάβει 
και κοινωνιολογικής φύσεως προβληματισμούς που απασχολούν την εποχή. Εκθειά-
ζει το διανοητικό περιβάλλον που επικρατεί στην Ευρώπη, την «μεγάλη οδηγήτρα 

 
6 Βλ. Σταυρίδου-Πατρικίου Ρένα, Ο Γ. Σκληρός στην Αίγυπτο: Σοσιαλισμός, Δημοτικισμός και Μεταρ-
ρύθμιση, Θεμέλιο, Αθήνα 1988.  
7 Εκπαιδευτικός, «Η εκπαιδευτική μας κίνηση στην Αίγυπτο», Γράμματα, τχ. 4, Αλεξάνδρεια Ιούλιος-
Σεπτέμβριος 1919, 135.  
8 Βλ. Σεράπιον, τχ. Β΄, Αλεξάνδρεια, Φεβρουάριος 1909.  
9 Βλ. Σκληρός Γ., «Ο σκεπτικισμός και η φυλή μας», Γράμματα, τόμ. Β΄, φυλλ. 17-20, Αλεξάνδρεια 
1913, 289-291. 
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μας σ’ όλα»10, καθώς οι πολίτες της διακρίνονται από ερευνητικό και επιστημονικό 
πνεύμα, αξιοζήλευτη κινητικότητα και πρόοδο, αυξημένο ενδιαφέρον και έμπρακτη 
εμπλοκή στα πολιτικά, επιστημονικά, κοινωνικο-οικονομικά, και πολιτισμικά ζητή-
ματα που απασχολούν τις κοινωνικές συλλογικότητες. Κατ’ αντιδιαστολή, για τους 
Έλληνες, ο Σκληρός υποστηρίζει ότι είναι «παιδιά της α ν α τ ο λ ή ς ποτισμένοι με 
τον πολιτισμό και την mentalite της Ασίας»11, και, ως εκ τούτου, η έλλειψη θεσμών 
με καθορισμένους κανόνες ηθικής και δικαίου, ο δεσποτισμός, ο ανορθολογισμός, η 
στασιμότητα σε φεουδαλικού τύπου οικονομίες και τα κάθε είδους «ελλείποντα γνω-
ρίσματά» της αποτυπώνονται στις στρεβλές μεθόδους των οικονομικών συναλλαγών, 
τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία τους. Η ασιατικού-ανατολικού τύπου κοινωνία για 
τον Σκληρό, με μια μανιχαϊκή οπτική, τοποθετείται στον αντίποδα εκείνης του ευρω-
παϊκού. Για την περιγραφή της δανείζεται το λεξιλόγιο από το στερεοτυπικά οριεντα-
λιστικό αρχείο: 

Ένα απέραντο νεκροταφείο, με μια ατελεύτητη νέκρα και ησυχία σε όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής, με ένα πολιτισμό που μόνη του βάση έχει την ύλη και μόνον την ύλη, την θεοποίηση 
δηλαδή της υλικής επιτυχίας στον βίο με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα, και συνάμα την βα-
θειά περιφρόνηση σε κάθε πνευματική και ηθική έκφανση, που εμποδίζει την υλιστική καριέ-
ρα του ατόμου και την έμφυτη παγερή αδιαφορία και σκληρή ανευλάβεια στον άνθρωπον, 
στο άτομον που θεωρείται κυριολεκτικώς σκουπίδι άμα δεν κατέχει τον υλικό πλούτο και που 
ασεβέστατα τσαλαπατείται από τον πρώτον δυνατόν και πλούσιο μπακάλη ή αγά12. 

Κατά συνέπεια, θεωρεί ότι για να εξελιχθεί η Ελλάδα σε μια «ολότελα αστική, βιομη-
χανική και μεγαλεμπορική κοινωνία» όπου «το ευρωπαϊκό ρεύμα ισχυρότερα [θα] 
πλημμυρίσει τον τόπο μας», απαραίτητη συνθήκη είναι μια «κοινωνική και ψυχική 
επανάσταση» που θα αποβλέπει στο να αποκαθάρει «τη φυλή μας από όλα τα απαίσια 
ασιατικά στίγματα, καταδικάζοντάς την στην αφάνεια και βαρβαρότητα»13. Οι από-
ψεις του προκαλούν ένα κύκλο αντιρρητικών απαντήσεων από τον Δ. Ζαχαριάδη, τον 
Ί. Δραγούμη και τον Π. Βλαστό, ενώ ο Ν. Γιαννιός, σε μεγάλο βαθμό, συντάσσεται 
μαζί του.  
Ένα νέο, παραπλήσιο διαλογικό πεδίο, λίγους μήνες αργότερα, στα 1914, αναπτύσσε-
ται από τις στήλες της Νέας Ζωής, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στον Σκληρό να 
επαναδιατυπώσει και, σε ορισμένα σημεία, να εμπλουτίσει με πρόσθετο υλικό τις ήδη 
δημοσιευμένες αντιλήψεις του για την Ανατολή μέσα από τα απαντητικά, στον Π. 
Πετρίδη και τον Π. Γνευτό, άρθρα που φέρουν το μανιχαϊκό δίλημμα-ερώτημα: «Α-
νατολικο-ασιατική ή δυτικο-ευρωπαϊκή μανταλιτέ;»14. Σε συνέχεια του προηγούμε-
νου σκεπτικού του υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση των Ευρωπαίων σε χώρες της Α-
νατολής λειτουργεί ευεργετικά και προοδευτικά για τους λαούς της, οι οποίοι, παρ’ 
όλα αυτά αποδεικνύονται ανίκανοι να αποδεχτούν, να προσαρμοστούν και να αξιο-
ποιήσουν προς όφελός τους τα δυτικοευρωπαϊκά πολιτισμικά και οικονομικά ιδεώδη: 

Στην Ανατολή οι λαοί δεν είχαν ακόμη προφθάσει μόνοι τους να δημιουργήσουν δικό τους 
πολιτισμό δυνατό, οικονομικό και ψυχικό και ήρθαν οι Ευρωπαίοι και τους έχτισαν μεγαλου-
πόλεις μπάζοντας και τον ανώτερο οικονομικό και κοινωνικό πολιτισμό τους, μέσα στον ο-

 
10 Ό.π., 290.  
11 Ό.π.  
12 Ό.π.  
13 Ό.π., 291.  
14 Σκληρός Γ., «Μια ιδεολογική συζήτηση: Ανατολική-Ασιατική ή Δυτική-Ευρωπαϊκή μανταλιτέ;», 
Νέα Ζωή, περ. Δ΄, τόμ. ΙΧ, τχ. 1, Αλεξάνδρεια 1914, 77-82.  
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ποίον μπαίνοντας ο ανατολίτης που δεν έχει μέσα του τίποτες γνήσιο και στερεό, αμέσως ξιπ-
πάζεται, διαφθείρεται και κυριολεκτικώς πελαγώνει15.  

Αυτές οι απόψεις, μολονότι έχουν διαφορετικές αφετηρίες και στοχεύσεις, εντούτοις, 
μοιράζονται ένα παραπλήσιο λεξιλόγιο με τους ισχυρισμούς του Λόρδου Cromer, του 
πρώτου Άγγλου Αρμοστή της Αιγύπτου, που εντοπίζονται στο κείμενό του Modern 
Egypt, ότι κάθε προτέρημα του Ευρωπαίου, ειδικότερα του Βρετανού, μετατρέπεται 
σε ελάττωμα στο πρόσωπο του Αιγύπτιου16.  
Πέραν τούτου, ο Σκληρός, στο παραπάνω παράθεμα, φαίνεται ότι παρερμηνεύει ακό-
μη και τη γνωστή διατύπωση του Μαρξ, που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιπαραθέ-
σεων στο μετα-αποικιακό πεδίο. Ο τελευταίος θεωρεί ότι μολονότι η Αγγλία έδρασε 
στην Ινδία «μονάχα προς όφελος των πιο βρωμερών συμφερόντων της», ωστόσο, η 
όλη επιχείρηση αποδείχτηκε ως «το ασύνειδο όργανο της Ιστορίας για να επέλθει η εν 
λόγω [κοινωνική] επανάσταση» 17 . Αυτή την περίοδο οι αντιλήψεις του Σκληρού 
βαθμιαία αρχίζουν να συμβαδίζουν με το δεσπόζον ιδεολόγημα του αιγυπτιώτικου 
αστισμού και να συντάσσονται με τον επεκτατικό εθνικισμό που εκπροσωπεί ο Βενι-
ζέλος.  
Η διεύθυνση των Γραμμάτων, τον Αύγουστο του 1913, αφού διαπιστώσει ότι «η φυλή 
ετερμάτισε δύο πολέμους –αποκλειστικά φυλετικούς, λαϊκούς πολέμους» που υλο-
ποίησαν στο μεγαλύτερο μέρος τα «ιδανικά που της χρησίμευαν ως βασικός οδηγός 
δράσης»18 απευθύνεται σε διανοητές της αιγυπτιώτικης παροικίας, της Ελλάδας, αλ-
λά και της Γαλλίας. Τους προσκαλεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους πάνω σε τρία 
ερωτήματα που σχετίζονται με το αν η επικρατούσα «εθνικιστική ιδέα [της φυλής] θα 
κεντρίζει τις ορμές προς έναν ιμπεριαλισμόν αποκλειστικού πατριωτικού»19, με την 
πιθανότητα της επικράτησης του εθνικισμού σε τομείς της ατομικής και συλλογικής 
ζωής, και τέλος, αν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την 
«αντίθεση της επιστημονικής σκέψης με την θρησκευτική ιδεολογία», μεταβάλλοντας 
το οικοδόμημα της «χριστιανικής ηθικής»20. Η Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύν-
σεις της Φυλής, μολονότι τα σχετικά κείμενα είχαν συγκεντρωθεί μέχρι το 1915, τελι-
κά, κυκλοφορεί σε αυτοτελή έκδοση στην Αλεξάνδρεια στα 191921, την ίδια χρονιά 
με το κείμενο του Γ. Σκληρού, Τα σύγχρονα προβλήματα του ελληνισμού.  
Ανάμεσα σε εκείνους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ήταν και ο Ίων Δραγού-
μης, ο οποίος υπογράφει το δικό του πολυσέλιδο κείμενο «Ο ελληνικός πολιτισμός» 
με το ψευδώνυμο Ίδας22. Οι ιδέες του βρίσκονται στον αντίποδα με εκείνες που πρε-
σβεύει ο Σκληρός. Αφού διαχωρίσει την έννοια του έθνους, όπου στον πυρήνα του 
πλάθεται η εθνική συνείδηση της μεγάλης ιδέας με μητρόπολη την Πόλη, από το «μι-

 
15 Βλ. Σκληρός Γ., «Απάντηση του κ. Γ Σκληρού στον κ. Π. Γνευτό», Νέα Ζωή, περ. Δ΄, τόμ. ΙΧ, τχ. 3-
4, Αλεξάνδρεια 1914, 389-393.  
16 Βλ. Cromer The Earl Of, Modern Egypt, Macmillan & Co., London 1911. 
17 Bl. Marx Karl, Engels Friedrich, Η αποικιοκρατία στην Ασία, μτφρ. Σ. Μιχαήλ, Άγρα, Αθήνα 2003, 
38.  
18 Βλ., «Σημειώματα», Γράμματα, τ. 2ος, Αλεξάνδρεια, Απρίλιος 1913-Ιούνιος 1914, 297. 
19 Ό.π., 298. 
20 Ό.π.  
21 Έρευνα για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της φυλής. Γράμματα, Αλεξάνδρεια 1919. 
22 Βλ. Ίδας, «Ελληνικός πολιτισμός», ό.π., 11-52. 
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κρό το κράτος το Νεοελληνικό» με πρωτεύουσα την Αθήνα, του οποίου η πολιτική 
ελίτ έχει συμβιβαστεί με τον στενό ορίζοντά του, διακηρύττει την ιδέα της εθνικής 
αναγέννησης. Σύμφωνα με τον Δραγούμη ο ελληνισμός οφείλει να διαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο ανάμεσα σε ένα μωσαϊκό λαών της Ανατολής που θα θυμίζει, 
εν πολλοίς, τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Σ’ αυτό το εγχείρημα προσκαλεί την «αρι-
στοκρατία» της διανόησης να εμπνευστεί από τη λαϊκή δημώδη παράδοση και να α-
ναδείξει τα πατροπαράδοτα ανόθευτα στοιχεία της, απορρίπτοντας τόσο τον λογιοτα-
τισμό όσο και τις ξένες επιδράσεις του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού23.  
Το κορυφαίο γεγονός της εποχής είναι η επίσκεψη και περιοδεία του Ελευθέριου Βε-
νιζέλου στην Αίγυπτο24, τον Απρίλιο του 1915, η οποία ξεκίνησε με την άφιξή του 
στο δυτικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας και πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης που 
του απηύθυνε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, όπως σημειώνει η Πηνελόπη Δέλτα στο κεί-
μενό της Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. Ενθουσιώδη υποδοχή του επιφύλαξαν τα συγκε-
ντρωμένα πλήθη του αλεξανδρινού ελληνισμού, με επικεφαλής τις διπλωματικές αρ-
χές, την κοινοτική διοίκηση, τους ιθύνοντες των κάθε λογής σωματείων. Εξίσου ε-
ντυπωσιακή ήταν και η περιοδεία του μέχρι το Κάιρο με ενδιάμεσους σταθμούς σε 
πόλεις του Δέλτα του Νείλου, με πυκνή ελληνική παρουσία. Λεπτομερειακά κατα-
γράφεται η περιοδεία του στο χρονικό Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εν Αιγύπτω, του δημο-
σιογράφου Σλιπ (ψευδώνυμο του Στ. Λ. Πισσαρίδη) που κυκλοφόρησε την ίδια χρο-
νιά στην Αλεξάνδρεια25. Ο Βενιζέλος απεικονίζεται επιβλητικός στο εξώφυλλο σκύ-
βοντας και κοιτάζοντας αφ’ υψηλού τον χάρτη της Ελλάδας. Με τον δείκτη του δε-
ξιού χεριού του δείχνει την έκταση που αποκαλείται Μείζων Ελλάς και περιλαμβάνει 
τις περιοχές που ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό ύστερα από τους Βαλκανικούς 
πολέμους. Με διακεκομμένη γραμμή χαράσσεται η εδαφική έκταση της Μικράς Ασί-
ας από την Προποντίδα έως τα παράλια απέναντι από τη Ρόδο, η οποία επεκτείνεται 
σε μεγάλο βάθος εντός της ενδοχώρας, και δηλώνεται με κεφαλαία γράμματα ως Με-
γίστη Ελλάς.  
Ο Βενιζέλος φιλοξενείται στην κατοικία του Αντώνη Μπενάκη στο Καρτιέ Γκρέκ. 
Ύστερα από το δείπνο συζητά με τους συνδαιτημόνες του για τη συμμετοχή των ελ-
ληνικών στρατευμάτων στην εκστρατεία των Δαρδανελίων και για το πολιτικό όραμά 
του: 

Μπροστά του είχε απλώσει ο αδελφός μου ένα χάρτη. Με μια γοργή κίνηση του χεριού του, 
σκούπισε όλη την ακτή και το «χίντερλαντ» της Μικρασίας. 

–«Ως αμοιβή», επανέλαβε, «μας υπόσχουνταν ο Lloyd George αυτά».  

Ήταν πρώτη φορά που ανοίγονταν μπροστά μας ορίζοντες απίστευτοι, που τα πιο τρελά μας 
όνειρα δεν είχαν τολμήσει ποτέ να [τους] ατενίσουν26.  

Με τα παραπάνω λόγια διασώζει το στιγμιότυπο η Π. Δέλτα. 

 
23 Βλ. για λεπτομερειακή πραγμάτευση των απόψεων του Δραγούμη στο: Γαζή Έφη, Άγνωστη χώρα. 
Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 20ου αιώνα, Πόλις, Αθήνα 2020. Για το κίνημα του εθνικισμού και την 
συμβολή του Δραγούμη βλ. Ματάλας Παρασκευάς, Κοσμοπολίτες εθνικιστές, Πανεπιστημιακές εκδό-
σεις Κρήτης, Ηράκλειο 2021. 
24 Βλ. Kitroeff Alexander, The Greeks in Egypt, 1919-1937: Ethnicity and Class, Ithaca Press, London 
1989, 49-53.  
25 Σλιπ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εν Αιγύπτω, εκδ. Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1915. 
26 Βλ. Δέλτα Π. Σ., Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, επιμ. Π. Α. Ζάννας, Ερμής, Αθήνα 1997, 12.  
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Κατά το διάστημα παραμονής του στην Αλεξάνδρεια ο Βενιζέλος έχει συναντήσεις, 
εκτός από τους εκπροσώπους των τοπικών θεσμικών κέντρων, και με τους αλεξαν-
δρινούς λόγιους στην ελληνική Λέσχη, ανάμεσα στους οποίους παρευρέθηκε, κατά 
πάσα πιθανότητα, και ο Γ. Σκληρός. Η συζήτηση αφορά στη σχεδιαζόμενη επίλυση 
του γλωσσικού ζητήματος, ενώ, μεταξύ άλλων τους προτρέπει να παραμείνουν στα-
θερά προσανατολισμένοι στη «δημιουργία νεοελληνικού πολιτισμού».  
Στα αμέσως επόμενα χρόνια το εγχείρημα του Βενιζέλου να εκπληρώσει το όραμα 
της Μεγάλης Ιδέας με τη μικρασιατική εκστρατεία βρίσκει σύμφωνη την πλειονότητα 
του παροικιακού πληθυσμού. Οι λίγοι αντιφρονούντες βασιλόφρονες διώκονται και 
απελαύνονται, αφού προηγουμένως οι κοινοτικές ηγεσίες σε συνεργασία με τις δι-
πλωματικές Αρχές τους καταδώσουν στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Αποτέλε-
σμα των διώξεων είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας της εφημερίδας Τηλέγραφος, που 
είχε πρωτοεκδοθεί στα 1880, γνωστή για την αντιβρετανική στάση της, ενώ ο αρχι-
συντάκτης της Ευστάθιος Καραβίας αποστάλθηκε στην Ελλάδα με εισήγηση του 
Πρέσβη Αντ. Σακτούρη να εξοριστεί. Η αιτιολογία σύμφωνα με επιστολή του Δ. Θε-
οδωράκη, Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, προς τον Γενικό Πρό-
ξενο είναι ότι: 
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Ουχί μικροτέρας σημασίας σκάνδαλον αποτελεί η ενταύθα έκδοσις της εφημερίδος Τηλέγρα-
φος τηρούσης στάσιν κακόβουλον και προδοτικήν δια τα εθνικά συμφέροντα…27 

Η μεγαλοαστική ελίτ προσδοκά, με την ενσωμάτωση των μικρασιατικών εδαφών 
στην ελληνική επικράτεια, να διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε 
καινούριες αγορές και, ταυτόχρονα, το περιορισμένου κύρους ελληνικό κράτος να 
ισχυροποιήσει τη θέση του στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. Καθώς επίκειται να ενι-
σχυθεί η πολιτική ακτινοβολία του, θα είναι σε θέση να ενθαρρύνει και να υποστηρί-
ζει αποτελεσματικά τις επεκτατικές οικονομικές βλέψεις της αιγυπτιώτικης μεγαλοα-
στικής τάξης στις ενοποιημένες από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία αχανείς εκτάσεις 
της αφρικανικής ηπείρου, της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Με λίγα λό-
για, ο Αιγυπτιώτης «μικρός λευκός» προσβλέπει να αναβαθμιστεί σε υπολογίσιμο 
εταίρο των Ευρωπαίων αποικιοκρατών. Οι υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις και οι μεγάλες 
προσδοκίες, ωστόσο, αποδείχτηκαν εφήμερες.  
Το γενικότερο κλίμα ευφορίας πολύ σύντομα διαταράσσεται. Τον Νοέμβριο του 1918 
Αιγύπτιοι εθνικιστές πολιτικοί συγκρότησαν μια αντιπροσωπεία (Wafd), με επικεφα-
λής τον Saad Zaghlul (1854-1927), η οποία απαίτησε από τον Reginald Wingate, τον 
Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, να της δοθεί η άδεια να παραστεί στο επικείμενο Συνέδριο 
Ειρήνης του Παρισιού με σκοπό να υπερασπιστεί το αίτημα για ανεξαρτητοποίηση 
της Αιγύπτου. Η αποικιακή διοίκηση, αφού έλαβε οδηγίες από τη βρετανική κυβέρ-
νηση, αρνήθηκε να παραχωρήσει την άδεια στην αντιπροσωπεία. Αμέσως ξέσπασαν 
ταραχές, οι οποίες κλιμακώθηκαν και επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα όταν η η-
γεσία της Wafd συνελήφθη από τη βρετανική στρατιωτική δύναμη στις αρχές Μαρτί-
ου του 1919 και εξορίστηκε στη Μάλτα. Σ’ αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, ση-
μειώνονται εκτός από μαζικές διαδηλώσεις από το σύνολο της αιγυπτιακής κοινωνί-
ας, μικρής έκτασης βίαιες ενέργειες και καταστροφές καταστημάτων ελληνικής ιδιο-
κτησίας, απεργίες και εκτεταμένες δολιοφθορές σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνιών. 
Η βρετανική αποικιακή εξουσία αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εξεγερμέ-
νων και καταφεύγει σε ακραίες κατασταλτικές μεθόδους, λογοκρισία του Τύπου, μα-
ζικές συλλήψεις και φυλακίσεις. Οι επίσημες κοινοτικές και διπλωματικές αρχές τάσ-
σονται ανεπιφύλακτα με το μέρος των Βρετανών, όπως αυτό προκύπτει από την συ-
νεξέταση των διπλωματικών εκθέσεων, των ανταποκρίσεων και των σχολιασμών του 
Τύπου, ακόμη και από τη λογοτεχνική αναπαράσταση των γεγονότων. 
Έτσι, το ιδρυτικό δεσπόζον ιδεολόγημα, που θεμελιώθηκε σε μια αφήγηση τρόμου 
και απειλής για το καθεστώς ύπαρξης των παροίκων με αφορμή το κίνημα του Ah-
med Urabi στα 1882, βρίσκει τη συνέχειά του στην επανάσταση του 1919 επικυρώ-
νοντάς το με ανάλογο γλωσσικό φορτίο. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση είναι 
φανερή η αντίφαση μεταξύ της υποστήριξης που προσφέρει η παροικία στη μικρα-
σιατική εκστρατεία θεωρώντας ότι αυτή αποβλέπει στο να απελευθερώσει τα υπο-
δουλωμένα τμήματα ελληνικών πληθυσμών, και της ταυτόχρονης άρνησης να ανα-
γνωριστεί το δικαίωμα στους Αιγύπτιους να διεκδικήσουν την ίδρυση εθνικού κρά-
τους.  
Αλλά και στο εσωτερικό της παροικίας αρχίζουν να ακούγονται αντιρρητικές φωνές 
προς τη δεσπόζουσα ιδεολογία. Στα 1920 εγκαινιάζεται νέα περίοδος για το περιοδικό 
Γράμματα. Η αλλαγή οπτικής γωνίας είναι έκδηλη στις πολυσέλιδες προγραμματικές 
θέσεις του αρχισυντάκτη Μιχάλη Περίδη, στις οποίες αναγνωρίζονται σαφείς επιδρά-
σεις των διακηρύξεων της μπολσεβίκικης επανάστασης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά 

 
27 Θεοδωράκης Δ., «Επιστολή προς τον Γεν. Πρόξενο στην Αλεξάνδρεια», 4 Σεπτ. 1918.  
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του ο εθνικισμός ευθύνεται για το γεγονός ότι «εμπόδισε την κοινωνική χειραφέτηση 
των ευρωπαϊκών λαών και εβοήθησε στη δημιουργία πολέμων», ενώ, διαπιστώνει 
ότι: 

…Η Ελλάς είναι σήμερα ο χωροφύλακας της Ευρώπης στην Ανατολή. Κομπάζει και υπερη-
φανεύεται για το ρόλο της αυτό. Αλήθεια είναι στην υπηρεσία ισχυρών κυρίων…28  

Ένα χρόνο αργότερα, στα 1921, ο Σακελλάρης Γιαννακάκης, είναι ένας από τους ι-
δρυτές του Αιγυπτιακού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο, την επόμενη χρονιά με-
τονομάστηκε σε Κομμουνιστικό29. Το σφουγγαράδικο του Γιαννακάκη στο Κάιρο 
γίνεται το στέκι όπου μυούνται στον μαρξισμό ο Στρατής Τσίρκας και οι συνομήλικοι 
ομοϊδεάτες του. Έτσι, δημιουργείται μια μαρξιστική διανοητική κοινότητα, της οποί-
ας ο αντι-ηγεμονικός λόγος πυκνώνει από τα μέσα της δεκαετίας του ’30 και υποστη-
ρίζει το διανοητικό ρεύμα που προσανατολίζεται σε ανάληψη συγκεκριμένων δράσε-
ων που στοχεύουν στην συμφιλίωση και την αποδοχή των αιγυπτιακών αντι-
αποικιακών διεκδικήσεων, ενδεικτικά της κατάργησης του προνομιακού για τους πά-
ροικους καθεστώτος των διομολογήσεων.  
Η ρητορική της δεσπόζουσας ιδεολογίας, η οποία αφενός αρθρώνεται πάνω στον ά-
ξονα έντονης καχυποψίας και αντιπαλότητας προς το αντι-αποικιακής συνθηματολο-
γίας εθνικό κίνημα των Αιγυπτίων, αφετέρου θεμελιώνεται στον μύθο της μακραίω-
νης ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού από τη φαραωνική εποχή για να υπερασπι-
στεί τη «νομιμότητα της καταγωγής» του, αποβλέπει στην επανάκτηση του χαμένου 
κύρους της παροικίας. Η συλλογική συναίνεση προς τις διακηρύξεις της βρίσκει το 
αναγκαίο έρεισμα στο κοινό φοβικό σύνδρομο, ο πυρήνας του οποίου αποτυπώνεται 
στην ακριβόλογη έκφραση του αντι-αποικιακού διανοούμενου Frantz Fanon: «θέλου-
νε να πάρουνε τις θέσεις μας»30.  
Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 διέψευσε κάθε ίχνος ελπίδας. Οι επιπτώσεις 
της τραγικής κατάληξης γίνονται αισθητές και στην παροικία όπου μεταναστεύει ένα 
τμήμα του μικρασιατικού ελληνισμού. Ο Καβάφης, από τη δική του σκοπιά, φαίνεται 
να δηλώνει, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τίμου Μαλάνου:  

Κρίμα που χάσαμε την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Θα ήσαν μεγάλα κέντρα και οι 
Έλληνες λόγιοι θα μπορούσαν να διαθέσουν τα έργα των31.  

Ωστόσο, ο γέρος της Αλεξάνδρειας, κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ως 
άλλος Πρωτέας, υιοθετεί μια πολιτική φιλοσοφία για τη συνέχιση επιβίωσης του Αι-
γυπτιώτη «μικρού λευκού», που στηρίζεται στις «στοχαστικές προσαρμογές» ανάμε-
σα στις συμπληγάδες των δύο πρωταγωνιστών που αντιπαρατίθενται και συγκρούο-
νται τόσο στο πεδίο της πολιτικής όσο και του πολιτισμικού ορίζοντα: από τη μια το 
αποικιακό καθεστώς που εισέρχεται κατά τον μεσοπόλεμο σε περίοδο κρίσης αντι-
προσώπευσης και από την άλλη το εθνικοαπελευθερωτικό αιγυπτιακό κίνημα που 
διεκδικεί όλο και πιο επίμονα την υφαρπαγμένη εδαφική και πολιτισμική επικράτεια, 

 
28 Βλ. Περίδης Μ., «Κύριες απόψεις θεμελιωδών προβλημάτων», Γράμματα [νέα περίοδος], αρ. 1, Α-
λεξάνδρεια Ιούλιος-Αύγουστος 1920, 10. 
29 Βλ. Ismail Tareq Y./El-Sa’id Rifa’at, The communist movement in Egypt, 1920-1988, Syracuse Uni-
versity Press, Syracuse 1990.  
30 Βλ. Fanon Frantz, Της γης οι κολασμένοι, μτφρ. Αγγ. Άρτεμη, Κάλβος, Αθήνα 1982, 14.  
31 Βλ. Μαλάνος Τίμος, Ο Καβάφης έλεγε, Πρόσπερος, Αθήνα 1986, 16.  
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με τη βούληση να μεταστρέψει προς όφελος των υποτελών αποικιοκρατούμενων το 
εδραιωμένο «καθεστώς αλήθειας» των αποίκων: «Αυτή τη γη εμείς της φτιάξαμε»32.  

 
32 Βλ. Fanon Frantz, ό.π., 25.  
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Το έθνος κράτος πηγή δυστυχίας: 
σημειώσεις για την ενδεχομενικότητα της «Ελλάδας» 

 
Άκης Γαβριηλίδης 

Μεταφραστής-συγγραφέας 
 
Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι παραλλαγή του τίτλου ενός γνωστού κειμένου του 
Φρόιντ (για την ακρίβεια, της πρώτης ελληνικής απόδοσης του τίτλου) στον οποίο ως 
τέτοια πηγή κατονομαζόταν ο «πολιτισμός» (Kultur). Eπιλέχθηκε για έναν πολύ απλό 
λόγο που θα εξηγήσω αμέσως. Η δική μου εισήγηση έχει αντικείμενο τις «μεγάλες 
αφηγήσεις», όχι κάποια ειδική έρευνα. Θέλει να εκφράσει σχετικά μία αρκετά απλή 
όσο και φιλόδοξη ιδέα, με την οποία θα προτείνω έναν νέο τρόπο ανάγνωσης της ι-
στορίας της Ελλάδας (και των Βαλκανίων) του 20ου αιώνα. 
Μέχρι τώρα, οι ιστορικοί περιέγραφαν τις πολιτικές, κοινωνικές και στρατιωτικές συ-
γκρούσεις των δεκαετιών του 1910 και 20, αν όχι και ολόκληρου τον 20ο αιώνα, ως 
εκδήλωση της προσπάθειας για σχηματισμό εθνικών κρατών. Υπέθεταν ως δεδομένο 
ότι όλοι οι άνθρωποι ανήκαν ανέκαθεν σε έθνη, και ότι κάποια στιγμή επιδίωξαν να 
επιτύχουν την «ολοκλήρωση» των εν λόγω εθνών, δηλαδή να ιδρύσουν τα κράτη που 
αντιστοιχούν σε αυτά, και να τα επεκτείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Επειδή 
αυτές οι επιδιώξεις ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν όλες ταυτόχρονα, προέκυψαν συ-
γκρούσεις. Δευτερευόντως, κάποιες συγκρούσεις προέκυψαν επειδή, στο εσωτερικό 
του ίδιου έθνους, κάποιοι επιθυμούσαν κράτος του Χ τύπου ενώ άλλοι του Ψ. 
Η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζεται προφανώς ότι προκάλεσε μεγάλης έκτασης ανθρώπινο 
πόνο και αναστάτωση στις ζωές των ανθρώπων, (όσων επέζησαν), αλλά η παραδοχή 
αυτή συνοδεύεται από την πεποίθηση ότι δεν γινόταν αλλιώς, ότι οι θυσίες αυτές ή-
ταν παράπλευρες απώλειες στην πορεία προς την εγκαθίδρυση κρατών (ευρωπαϊκού 
τύπου), η οποία είναι συνώνυμη με την έξοδο από τη (ασιατική) βαρβαρότητα και με 
την είσοδο στον πολιτισμό και τον εκσυγχρονισμό. 
Θεωρώ ότι η αφετηριακή αυτή παραδοχή, δηλ. ότι όλες οι εξελίξεις περιστρέφονται 
γύρω από το κράτος και οδηγούν προς αυτό, είναι αυθαίρετη και αναιτιολόγητη· και 
ότι ένας ενδεχομένως ισχυρότερος, ή πάντως αυτοτελής (αλλά ανεξέταστος) αιτιολο-
γικός παράγοντας των εξελίξεων υπήρξε η μη επιθυμία του κράτους, ή/ και η επιθυμία 
τού μη κράτους. 
Εν προκειμένω, ισχυρίζομαι ότι μπορούμε και πρέπει να δούμε τους βαλκανικούς πο-
λέμους, το διχασμό και τη Μικρασιατική εκστρατεία ως συγκρούσεις όχι –όχι μόνο, ή 
όχι κυρίως– για την έλευση του κράτους, αλλά (και) ως συγκρούσεις –ή αποφυγή συ-
γκρούσεων– για την έξοδο πληθυσμών από το έθνος κράτος, ή από ορισμένες κεντρι-
κές λειτουργίες του. Ή τη μη είσοδο σε αυτές. Οι συγκρούσεις και οι βιαιότητες δεν 
ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας των ανθρώπων να υπαχθούν στο (Α ή το Β) κράτος, 
αλλά, συνηθέστερα, οι αιτίες της. Και δεν ήταν μια ατυχής παράπλευρη απώλεια, αλ-
λά συστατικό μέρος του εθνοκρατικού προτάγματος και του πειθαναγκασμού των 
πληθυσμών στην ιδέα ότι δεν υπάρχει ζωή και μέλλον έξω απ’ αυτό. 
 
 
Η τυφλότητα των ιστορικών  
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Το γεγονός ότι η επιστήμη της ιστορίας δεν διανοείται το ενδεχόμενο κάποιοι να μην 
επιθυμούν το έθνος-κράτος, και έτσι δεν ενδιαφέρθηκε να εξετάσει την προσπάθεια 
αποφυγής του ως αυτοτελή αιτιολογικό παράγοντα στην ιστορία, συνδέεται προφα-
νώς με το ότι ο συγκεκριμένος κλάδος, με τη σημερινή μορφή του, ήταν γέννημα του 
έθνους κράτους, και κάτι τέτοιο υπερέβαινε τον ορίζοντα της φαντασίας των λειτουρ-
γών του. 
Για να πούμε περίπου το ίδιο με πιο φιλοσοφική και λιγότερο κοινωνιολογική διατύ-
πωση: η πεποίθηση ότι η «φυσική» κατάσταση των ανθρώπων είναι να επιθυμούν ένα 
κράτος, το κράτος «τους», βασιζόταν σε έναν άρρητο εγελιανισμό1: στο αξίωμα ότι 
το κράτος είναι η απόληξη της πορείας του παγκόσμιου πνεύματος στην ιστορία, συ-
νώνυμο του εκ-πολιτισμού· είναι κάτι στο οποίο είναι μάταιο –και μάλιστα βλαπτικό, 
ένδειξη οπισθοδρομικότητας και ανορθολογισμού– να αντιστεκόμαστε. Η έλευσή του 
είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί, αλλά και ούτε είναι δυνατό να θέλει να αποτρέψει. 
Όπως είπαμε, οι κρατικοί/ πανεπιστημιακοί ιστορικοί, όταν είναι στοιχειωδώς έντι-
μοι, αναγνωρίζουν ότι η πορεία ίδρυσης κρατών είναι αντιθετική και συγκρουσιακή. 
Αλλά τις συγκρούσεις αυτές τις κωδικοποιούν και πάλι κεντρομόλα, δηλαδή εθνικι-
στικά. 
Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι ο Γεώργιος Μαυρογορδάτος, ο οποίος 
ασχολείται τελευταία εν εκτάσει με τον «εθνικό διχασμό» της δεκαετίας του 1910, 
στον οποίο έχει αφιερώσει πολλά δημοσιεύματα. Σε ένα απ’ αυτά, λέει: 

Η έννοια του έθνους αναφέρεται εξ ορισμού σε ένα ενιαίο και αδιαφοροποίητο σύνολο. Κατά 
συνέπεια, το αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης και ειδικότερα της δημιουργίας εθνικού κρά-
τους λογικά προϋποθέτει και υποδηλώνει κάποια εθνική ομοφωνία. Αυτό όμως ισχύει μόνο σε 
ένα πολύ γενικό και αφηρημένο επίπεδο. Με άλλα λόγια, ισχύει μόνο σε επίπεδο διακηρύξε-
ων. Πρακτικά και συγκεκριμένα, η πορεία προς την εθνική ολοκλήρωση συνεπάγεται αναπό-
φευκτα διαμάχη και σύγκρουση –σύγκρουση ιδεών, αλλά και σύγκρουση συμφερόντων2.  

Και, λίγο παρακάτω: 
(…) η πορεία προς την εθνική ολοκλήρωση θέτει αναγκαστικά και πιεστικά το ζήτημα: με 
ποια μορφή και με ποια στρατηγική, δηλαδή σε τελευταία ανάλυση από ποιον ιστορικό φορέ-
α, εντός του συγκεκριμένου έθνους, θα αναληφθεί και θα ελεγχθεί η πορεία αυτή (ό.π. 21-22). 

Με άλλα λόγια: το έθνος συγκρούστηκε, αλλά με επίδικο αντικείμενο πάλι το έθνος. 
Οι συγκρούσεις αφορούσαν μόνο την πρακτική ενσάρκωση της ιδέας, όχι την ιδέα 
καθαυτή –την οποία συμμερίζονταν όλοι οι συγκρουόμενοι. 
Το σχήμα αυτό απλώς δεν πείθει. Το υλικό που προσκομίζει o ίδιος ο συγγραφέας 
ξεχειλίζει απ’ αυτό και το διαψεύδει3. Διότι απ’ αυτό προκύπτει ότι ο «εθνικός διχα-
σμός» δεν ήταν απλώς μια σύγκρουση για τη μορφή και τον ιστορικό φορέα που θα 
έφερνε σε πέρας την «εθνική ολοκλήρωση» (όρος ήδη τελεολογικός, ο οποίος κλείνει 
το ερώτημα πριν καν το θέσει: η ολοκλήρωση προϋποθέτει μια ήδη δεδομένη ιδέα 
του έθνους στην «πληρότητά» του, σε σχέση με την οποία μπορούμε να αξιολογή-

 
1 Ο Χέγκελ άλλωστε είναι ο κατεξοχήν «κρατικός άνδρας» [homme d’Etat], σύμφωνα με τη διατύπω-
ση των Ντελέζ & Γκουατταρί (Gilles Deleuze & Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2: Mille 
Plateaux, Éd. de Minuit, Παρίσι 1980, 440). 
2 Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Εθνική ολοκλήρωση και διχόνοια. Η ελληνική περίπτωση, Πατάκης 
2020, 19. 
3 Για αναλυτικότερη έκθεση του σημείου αυτού παραπέμπω στο σημείωμά μου 1915: Ο διχασμός ως 
έξοδος και ως λιποταξία. 

http://nomadicuniversality.com/2016/01/14/1915-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%89%cf%82-%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%89%cf%82-%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1/
http://nomadicuniversality.com/2016/01/14/1915-%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%89%cf%82-%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%89%cf%82-%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1/


31 

σουμε κάθε επί μέρους ιστορική υλοποίηση ως ακόμη ημιτελή), αλλά ήταν και μια 
σύγκρουση για την ίδια την (φερόμενη ως) ολοκλήρωση, καθώς και για το αν είναι 
επιθυμητή και με αντάλλαγμα ποιες θυσίες. 
Ο ίδιος ο συγγραφέας άλλωστε παραδέχεται ότι (το 1920) «ένα μέρος του Έθνους 
εξακολουθούσε να βλέπει αδιάφορα ή και εχθρικά το μεγάλωμα της Ελλάδας» (σελ. 
172· υπογραμμίζω εγώ –Α.Γ.). Αναφέρει και αρκετά σχετικά παραδείγματα. Π.χ.: 

Τον χάρτη της Ελλάδας «των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» ξέσκιζε επιδεικτικά ο 
φανατικός Αντιβενιζελικός Κ.Α. Κουμουνδούρος, προκαλώντας ενθουσιασμό στους Μεσσή-
νιους ψηφοφόρους. «Δεν-τα-θέλουμε!» κραύγαζε ρυθμικά στην Αθήνα το Αντιβενιζελικό 
πλήθος για τη Θράκη και τη Σμύρνη, όπως σημειώνει αγανακτισμένη η Πηνελόπη Δέλτα στο 
ημερολόγιό της. 

Δεν αναρωτιέται όμως πώς εξηγείται αυτή η αδιαφορία ή εχθρότητα, ούτε ενδιαφέρε-
ται να δημιουργήσει χώρο γι’ αυτήν στο εννοιολογικό σχήμα του. 
 
Δειγματοληπτική επισκόπηση βιβλιογραφίας  
Η κριτική-επαναστατική σκέψη του 20ου αιώνα εν πολλοίς κληρονόμησε αυτή την 
πεποίθηση περί αναπότρεπτου, κατά την οποία το έθνος κράτος είναι συνώνυμο με 
τον καπιταλισμό: η έλευση του δεύτερου φέρνει μαζί της απαραίτητα και την έλευση 
του πρώτου. Αυτό π.χ. είναι εμφανές στη θεωρία του Μπένεντικτ Άντερσον περί σύν-
δεσης του εθνικισμού με τον έντυπο καπιταλισμό.  
Η έμπρακτη, υπαρκτή αριστερά του 20ου αιώνα συχνά ήταν πεπεισμένη ότι, προκει-
μένου να μπορέσει να καταργήσει το κράτος, όπως υποτίθεται ότι ήταν ο τελικός 
σκοπός της, αυτό θα πρέπει προηγουμένως να εγκαθιδρυθεί όπου δεν υπάρχει –αν όχι 
να το εγκαθιδρύσει η ίδια. Προϊόντος του χρόνου, μάλιστα, δεν έλειψαν και εκείνοι 
που υποστήριξαν ότι το έθνος είναι όχι απλώς αναπόφευκτο, αλλά και επιθυμητό κα-
θαυτό, ως πηγή έμπνευσης και αντίστασης στον καπιταλισμό. 
Ακόμα και κάποιοι στοχαστές που αναφέρονται ρητά στην αναρχική παράδοση δεν 
δείχνουν να διαφοροποιούνται ριζικά ως προς την ιστορική εκτίμηση. Π.χ. ο Τζέιμς 
Σ. Σκοττ, στο εξαιρετικά γόνιμο και ενδιαφέρον βιβλίο του για την «τέχνη τού να μην 
κυβερνάσαι»4, εξαρχής σπεύδει να αυτοπεριοριστεί και να υπονομεύσει, έως ακυρώ-
σεως, την ισχύ των ευρημάτων του, καθώς από την εισαγωγή του βιβλίου (σ. 11) πα-
ραδέχεται ότι «η ανάλυση που εκτίθεται εδώ δεν έχει πλέον κανένα νόημα στη νοτιο-
ανατολική Ασία για την περίοδο μετά το 1950 περίπου», περίοδο επικράτησης των 
«νεωτερικών συλλήψεων περί εθνικής κυριαρχίας».  
Σε πείσμα αυτής της υπερβολικής μετριοφροσύνης, εγώ πιστεύω ότι η έλευση του 
έθνους κράτους δεν υπήρξε η ταφόπλακα για την τέχνη τού να μην κυβερνάσαι, ότι 
υπάρχει ζωή και μετά απ’ αυτήν, και ότι η επιθυμία τού μη κράτους εξακολουθεί να 
εκδηλώνεται και μέσα σε αυτό (ή έξω, ή στα περιθώρια, στα διάκενα, μακριά από τα 
ραντάρ του. Πάντως ταυτόχρονα με αυτό). 
Στον 21ο αιώνα, άλλωστε, εμφανίζονται πλέον διάφορες φωνές που αρχίζουν να αμ-
φισβητούν αυτή την απόλυτη και αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ έθνους κρά-
τους και καπιταλισμού, καθώς και τη νομοτελειακή και μη αντιστρέψιμη επικράτηση 

 
4 James C. Scott, The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale 
University Press, Nιου Χέιβεν & Λονδίνο 2009. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο αυτό μεταφρα-
σμένο στα ελληνικά μπορεί κανείς να βρει στο https://wp.me/p1eY1R-B6.  

https://wp.me/p1eY1R-B6
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του πρώτου. Ένα σχετικό τέτοιο παράδειγμα είναι το βιβλίο του Γιάννη Μηλιού για 
τη Βενετία5, το οποίο, όπως είναι φανερό ήδη από τον τίτλο του, μεθοδολογικά ρίχνει 
το βάρος στο αστάθμητο και όχι στο νομοτελειακό, ενώ αναλυτικά δείχνει ότι η Βε-
νετία υπήρξε μια χαρά καπιταλιστικός κοινωνικός σχηματισμός, και μάλιστα ο πρώ-
τος στην ιστορία και επί διάστημα αρκετών αιώνων, χωρίς να αποτελεί ή να χρειάζε-
ται κάποιο έθνος-κράτος. 
Ακόμα πιο πρόσφατα, οι Γκρέιμπερ & Ουένγκροου, στο κοινό τους πόνημα6, κάνουν 
μια εκτενή επισκόπηση της ανθρωπολογικής και αρχαιολογικής γραμματείας των τε-
λευταίων δεκαετιών και ισχυρίζονται, με τεκμηριωμένο τρόπο, ότι το «κράτος» δεν 
αποτελεί μια υπερβατική οντότητα στην οποία όλα κατατείνουν και η έλευση της ο-
ποίας είναι είσοδος σε ένα νέο στάδιο χωρίς επιστροφή, αλλά ότι κατά καιρούς και 
κατά τόπους, στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, οι άνθρωποι ίδρυαν διάφορες πο-
λιτικές μορφές που θα μπορούσαμε (ή όχι, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα εκάστοτε 
κριτήρια) να αποκαλέσουμε «κράτη», ενώ στη συνέχεια, ή και περιοδικά, ακόμα και 
ορισμένες εποχές του χρόνου, οι ίδιοι ή άλλοι άνθρωποι τις κατέλυαν, ή απλώς ανα-
χωρούσαν, έπαυαν να υπάγονται σε αυτές εν όλω ή εν μέρει … Με άλλα λόγια, το 
«κράτος» πολλές φορές στην ιστορία «ήρθε» αλλά μετά ξαναέφυγε. Ή οι άνθρωποι 
έφυγαν απ’ αυτό. 
 
Πολεμικές μηχανές εκτός του κράτους 
Προ ετών, είχα διαβάσει το Mille Plateaux των Ντελέζ & Γκουατταρί7, στο οποίο μία 
βασική έννοια είναι και η νομαδική πολεμική μηχανή. Η μηχανή αυτή είναι εξωτερική 
προς το κράτος, είναι μία δύναμη απεδαφικοποίησης, και το τελευταίο προσπαθεί να 
την επανεδαφικοποιήσει και να την κωδικοποιήσει. Όχι να τη συντρίψει, αλλά να κε-
φαλαιοποιήσει τη δύναμή της, να την υπαγάγει σε κανόνες, σε πειθαρχία, να την υπο-
τάξει σε πολιτικούς σκοπούς: «Μετατρέπει την πολεμική μηχανή σε στρατιωτικό θε-
σμό, οικειοποιείται την πολεμική μηχανή για χάρη του κρατικού μηχανισμού»8. Τότε, 
είχα θεωρήσει αυτή την προσέγγιση γοητευτική μεν και ευφάνταστη, αλλά λογοτεχνί-
ζουσα, κατάλληλη το πολύ πολύ να ερμηνεύσει την αρχαία μυθολογία ή τις ιστορικές 
απαρχές του κράτους στην αρχαιότητα, όχι ικανή να παραγάγει αναλύσεις για σύγ-
χρονα φαινόμενα. Με το χρόνο όλο και περισσότερο πείθομαι ότι είναι πιο πρόσφορη 
από τον ρητό ή άρρητο πολιτικό εγελιανισμό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι 
συμβαίνει σήμερα, στον 20ο και τον 21ο αιώνα. 
Καλό είναι να διευκρινιστεί ότι η νομαδική πολεμική μηχανή δεν αποτελεί κάποια 
μορφή «αντίστασης». Ακόμα και γλωσσικά, αυτός που κάνει αντίσταση στέκεται 
(απ)έναντι. Άρα τοποθετείται στον ίδιο άξονα με αυτό στο οποίο αντιστέκεται, και 
μάλιστα έχει το πρόσωπό του στραμμένο προ αυτό, το κοιτάζει κατά μέτωπο. Η νο-

 
5 John Milios, The Origins of Capitalism as a Social System. The Prevalence of an Aleatory Encounter, 
Routledge 2019· στα ελληνικά: Γιάννης Μηλιός, Βενετία: Μια συνάντηση που στέριωσε απρόβλεπτα. 
Πραγματεία για τον καπιταλισμό και τη διαδικασία γένεσής του, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2020.  
6 David Graeber και David Wengrow The Dawn of Everything: A New History of Humanity, Allen 
Lane, 2021. 
7 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2: Mille Plateaux, Éd. de Minuit, 
Παρίσι 1980. 
8 Mille Plateaux, 528· ελλ. μετ. του συγκεκριμένου αποσπάσματος στο: Ντελέζ-Γκουαταρί: Η αιχμα-
λώτιση της πολεμικής μηχανής. 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/1450045968141524978/4826475130037713117
https://www.blogger.com/blog/post/edit/1450045968141524978/4826475130037713117
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μαδική πολεμική μηχανή δεν βρίσκεται στον ίδιο άξονα, ούτε είναι πάντα απαραίτητα 
αντίθετη προς το κράτος. Απλώς είναι αλλού. Δεν αντιστέκεται σε κάτι. Ως μηχανή 
που είναι, παράγει. Μεταξύ άλλων, παράγει επιθυμίες. Μπορεί να κοιτάζει λοξά, πα-
ράλληλα, ή και προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό, ή να μην κοιτάζει πουθενά. Το 
κύριο δεν είναι αυτό. Είναι ότι επιδιώκει να μην την βλέπουν, και ιδίως να μην την 
βλέπει το κράτος· να περνά απαρατήρητη.  
Όταν λοιπόν λέω να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την ιστορία του 20ού αιώνα 
ξεκινώντας από την προσπάθεια των ανθρώπων να μην ανήκουν στο κράτος, δεν α-
ναφέρομαι σε περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να ενταχθούν στο Χ 
έθνος επειδή προτιμούσαν το Ψ, ή απέρριπταν αυτή τη μορφή κράτους και προτιμού-
σαν μία άλλη. Αναφέρομαι σε μια απροθυμία των ανθρώπων συνολικά για το έθνος 
κράτος ως δομή, ή/και για κάποιες από τις πρακτικές επιπτώσεις του στη ζωή τους –
οι οποίες όμως ήταν πολύ βασικές για τη λειτουργία του. Προτείνω να δούμε τη λιπο-
ταξία (τόσο στη στενή όσο και στη γενικότερη, μεταφορική έννοια) ως μια θετική δύ-
ναμη, ως αυτοτελή παράγοντα στην ιστορική εξέλιξη. Όχι ως μια παράπλευρη απώ-
λεια, ένα «κόλλημα» κάποιων περίεργων και απολίτιστων καταδικασμένο να ξεπερα-
στεί από τα πράγματα. Kαι την εμφάνιση του κράτους-έθνους ως κάτι ενδεχομενικό, 
όχι ως αδήριτη ιστορική αναγκαιότητα. 
Θεωρώ ότι το συμπέρασμα αυτό δικαιολογείται, ή μάλλον επιβάλλεται, από μια απλή 
ανάγνωση πολλών στοιχείων από το εκτενές δημοσιευμένο ήδη υλικό στο οποίο οι 
άνθρωποι, και ιδίως άνθρωποι που κλήθηκαν να καταταγούν σε τακτικούς εθνικούς 
στρατούς, αφηγούνται ή/και επιχειρούν να ερμηνεύσουν/νοηματοδοτήσουν τις περι-
πέτειες που έζησαν οι ίδιοι ή άλλοι κατά τον μακρό 20ο αιώνα9. Από όλα αυτά τα δη-
μοσιεύματα με σαφήνεια προκύπτει ότι πολλοί άνθρωποι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν 
γουστάρανε το έθνος κράτος, το έβρισκαν ανυπόφορο. Και εξακολουθούν να το βρί-
σκουν. Όπου και να ταξιδέψουν, το έθνος κράτος τούς πληγώνει, όπως προσπάθησα 
πρόσφατα να δείξω με αφορμή την περίπτωση του Ασιάτη Γιώργου Σεφέρη10. 
 
Η στάσις των ανυποτάκτων 
Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιου υλικού. Στο 
προαναφερθέν βιβλίο μου (σ. 168), είχα υποστηρίξει τη θέση ότι  

η ανυπακοή και η απροθυμία προς στράτευση δεν ήταν αποτέλεσμα του διχασμού, αλλά αιτία 
του. Εάν, μεταξύ του αγροτικού πληθυσμού της Μακεδονίας, και γενικότερα όλων των «Νέων 
Χωρών», πολλοί κατέφυγαν στα βουνά για να αποφύγουν τη στράτευση, αυτό δεν οφειλόταν 
στο ότι «είχαν επηρεαστεί από τη βασιλική προπαγάνδα». Τη βασιλική ιδεολογία την χρησι-
μοποίησαν εκ των υστέρων, εργαλειακά, ως νομιμοφανή δικαιολογία για την επιθυμία τους, η 
οποία ήταν βαθύτερη και βασικότερη. Και σε αυτή την πρωτογενή τάση ανυπακοής οφείλεται 
επίσης η απήχηση και η γοητεία που ασκούσε στον υπόλοιπο πληθυσμό το φαινόμενο της λη-
στείας και η αποδοχή των φυγόστρατων ατάκτων. 

Τα γεγονότα αυτά δείχνουν μάλλον ότι η απροθυμία προς στράτευση και προς συμμετοχή σε 
υπερπόντιες εκστρατείες προς λύτρωση αλυτρώτων είναι το μόνιμο στοιχείο, η δε επένδυση 
της απροθυμίας αυτής με τα χρώματα της μιας ή της άλλης από τις δύο διαθέσιμες εναλλακτι-
κές απαντήσεις στο ερώτημα «από ποιον ιστορικό φορέα θα αναληφθεί και θα ελεγχθεί η 

 
9 Ενδεικτικά, εκτός του βιβλίου στο οποίο αναφέρομαι αμέσως στη συνέχεια, παραπέμπω και στο: 
Δημήτρης Καμούζης, Αλέξανδρος Μακρής, Χαράλαμπος Μηνασίδης (επιμ.). Έλληνες στρατιώτες και 
Μικρασιατική Εκστρατεία: Πτυχές μιας οδυνηρής εμπειρίας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2022. 
10 Άκης Γαβριηλίδης, Ο Ασιάτης Σεφέρης, Ασίνη, Αθήνα 2021. 
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πραγμάτωση του αιτήματος» είναι το κυμαινόμενο και περιστασιακό. Πάντως και οι δύο ι-
στορικοί φορείς με την ίδια άτεγκτη καταστολή αντιμετώπισαν αυτόν τον παράγοντα που α-
πειλούσε να τριγωνοποιήσει το κατοπτρικό ζεύγος του μεγάλου Διχασμού. 

Μόλις ένα χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το Από τον 
λιποτάκτη στον αντάρτη. Η «στάσις των ανυποτάκτων» στη δυτική Κρήτη (1921-1922) 
(Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2022), το οποίο κομίζει την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση που 
θα μπορούσα να φανταστώ για τον ισχυρισμό αυτό, φέρνοντας στο φως γεγονότα τα 
οποία δεν είχα υπόψη μου (όπως και οι περισσότεροι) όταν τον διατύπωνα. Στα γεγο-
νότα αυτά, παράλληλα, μπορούμε να βρούμε το πιο εύγλωττο παράδειγμα της αιχμα-
λώτισης της νομαδικής πολεμικής μηχανής από το κράτος –ή μάλλον, της προσπάθειας 
για μια τέτοια αιχμαλώτιση, η οποία επέτυχε μόνο εν μέρει και με μεγάλη δυσκολία. 
Αυτό που φέρνει στο φως το βιβλίο είναι ουσιαστικά ένα μόνο, πολύ εντυπωσιακό 
γεγονός, το οποίο έχει παραμείνει μέχρι σήμερα αγνοημένο από την επίσημη ιστορία, 
αλλά και απωθημένο από τη μνήμη των ίδιων των πρωταγωνιστών και των απογόνων 
τους: ότι το 1921, στην Κρήτη, παρά λίγο να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος, όταν ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό των κληρωτών αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στην κλήση προς 
στρατολόγηση (και συνακόλουθη αποστολή τους στο μέτωπο). 
Ειδικότερα: 

Στις αρχές του 1921 η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση των Λαϊκών κήρυξε γενική επιστράτευση, 
παρά τις αντίθετες διακηρύξεις της πριν από τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. Στην Κρήτη 
όμως από νωρίς παρατηρήθηκε εξαιρετικά μικρή προσέλευση των στρατευσίμων στα όπλα, 
κυρίως στους δύο δυτικούς νομούς: Ρεθύμνης και Χανίων. Τους επόμενους μήνες του καλο-
καιριού, κάποιες πρώτες απόπειρες των εντόπιων κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους να 
συλλάβουν ορισμένους ανυπότακτους θα οδηγήσουν σε σποραδικές συγκρούσεις στην ενδο-
χώρα του νησιού (σ. 45).  

Στη συνέχεια, η κεντρική κυβέρνηση απάντησε θέτοντας σε εφαρμογή αποκλειστικά 
στην Κρήτη τον νόμο περί ληστείας και αποστέλλοντας ναυτικό άγημα για να επιβά-
λει την τάξη. Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά ένοπλο συλλαλητήριο, 
ενώ το Νοέμβριο στα πέριξ χωριά συγκεντρώθηκε ένα ένοπλο σώμα «ανυποτάκτων 
και λοιπών κακοποιών στοιχείων» (σύμφωνα με τον αθηναϊκό φιλοκυβερνητικό τύ-
πο), κατά μία πηγή δύο έως τριών χιλιάδων ανδρών. Εξ αυτών, περίπου 200 βάδισαν 
απειλητικά κατά της πόλης των Χανίων, τότε πρωτεύουσας του νησιού, και ακολού-
θησε τριήμερη μάχη (!) με δυνάμεις της χωροφυλακής και του στρατού, περιλαμβα-
νομένου του ναυτικού αγήματος. 
 
Ούτε εμείς τα θέλομε 
Η εντύπωση λοιπόν ότι εκείνοι που «δεν ήθελαν» την επέκταση των συνόρων του 
ελληνικού κράτους (ή την «ολοκλήρωση του ελληνικού έθνους») ήταν μόνο οι μο-
ναρχικοί και οι Μεσσήνιοι ψηφοφόροι, ενώ οι βενιζελικοί την ήθελαν, είναι απλώς 
ανακριβής. 
Σύμφωνα με επίμονα δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου, τα οποία δεν φαίνονται 
αβάσιμα, οι ανυπότακτοι έτυχαν στήριξης από κύκλους του «ένοπλου βενιζελισμού» 
συνδεόμενους με τον παρακρατικό δολοφόνο Παύλο Γύπαρη, του οποίου η προτομή 
βρίσκεται ακόμη σήμερα τοποθετημένη στην παραλία της Θεσσαλονίκης11 και σε 
άλλα σημεία ελληνικών πόλεων και περιοχών. Σε άλλο δημοσίευμά του, γραμμένο 

 
11 Πρβλ. το σημείωμά μου Η προτομή ενός ταγματασφαλίτη δολοφόνου κάτω από τον Λευκό Πύργο. 

http://nomadicuniversality.com/2022/05/08/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%86%cf%8c/
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από κοινού με τον Μανόλη Βουρλιώτη, ο Βαφέας παραθέτει μαρτυρία σύμφωνα με 
την οποία, μόλις δύο χρόνια νωρίτερα, το 1918-1919, το ημιεπίσημο «τάγμα ασφα-
λείας» του Παύλου Γύπαρη είχε αποσταλεί στη Μεσσηνία, εκεί όπου οι ψηφοφόροι 
«δεν ήθελαν» την Ελλάδα των τριών ηπείρων, προκειμένου να καταστείλει «τους βα-
σιλικούς ανυπότακτους, στασιαστές και λιποτάκτες, που δεν ήθελαν να υποταχθούν 
στην κυβέρνηση Βενιζέλου»12. Πολύ σύντομα, όμως, οι όροι αντιστράφηκαν, και τώ-
ρα στάλθηκαν Καλαματιανοί στην Κρήτη για να καταστείλουν τους βενιζελικούς α-
νυπότακτους. 
Οι ανυπότακτοι και «λοιπά κακοποιά στοιχεία», με τη σύμπραξη του καπετάν Λά-
μπρου Μπαρμπούνη, ληστή, συγχωριανού και φίλου του Παύλου Γύπαρη, και με τη 
στήριξη των συγγενών και φίλων τους και του λοιπού πληθυσμού, παρέμειναν στα 
βουνά επί αρκετούς μήνες. 
Τελικά η ανταρσία κατεστάλη –μετά από αρκετό καιρό και με δυσκολία- στο επιχει-
ρησιακό επίπεδο, όχι όμως και στο πολιτικό-συνειδησιακό. Δεν σκοπεύω, ούτε είναι 
δυνατό, να εκθέσω εδώ όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Η αναγνώστρια που ενδιαφέ-
ρεται μπορεί, και κατά τη γνώμη μου οφείλει, να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο. Κρί-
νω όμως σημαντικό να αναφέρω ένα στοιχείο ενδεικτικό για το πώς νοηματοδοτού-
σαν τότε οι άνθρωποι τους αγώνες αυτούς που διεξήγαγαν. 
 
«Αφού δεν εκπληρούται η ιδεολογία μας …» 
Το διάστημα που διαρκούσε η ανταρσία, ο Αριστομένης Μητσοτάκης, διευθυντής, 
από κοινού με τον αδελφό του Κυριάκο, της εφημερίδας Κήρυξ των Χανίων και ανι-
ψιός του Ελ. Βενιζέλου, σε συνέντευξη που έδωσε στην αθηναϊκή εφημερίδα Εμπρός, 
μεταξύ άλλων είπε τα εξής: 

Δηλαδή θέλω να σας ειπώ τι ήρχισε να λέγη ο Λαός. Αφού δεν εκπληρούται η ιδεολογία μας 
η Εθνική διά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αφ’ ου διά της αντιλήψεως της κακής των 
Παλαιοελλαδιτών, υφ’ ων θανασίμως μισούμεθα, […] τα πράγματα ήλθον εις το σημείον που 
ευρίσκονται, συμφέρει εις την Κρήτην να αποτελή και τμήμα καν του Βασιλείου, το οποίον 
θα δεινοπαθή διότι το ηθέλησεν; (παρατίθεται στο: Βαφέας, σ. 54). 

Δεν παρέλειψε δε να προσθέσει και έναν υπαινιγμό για την Κρητική Πολιτεία. 
Από τη δήλωση αυτή, και όλα τα υπόλοιπα, συνάγεται με σαφήνεια ότι οι δρώντες, 
και οι ομιλούντες, κάθε άλλο παρά δείχνουν να θεωρούν την προσάρτηση της Κρήτης 
στο ελληνικό κράτος ως κάποιου είδους «ολοκλήρωση» κάποιας μέχρι τότε ημιτε-
λούς διαδικασίας, ή τη δική τους ένταξη στο ελληνικό έθνος ως απροϋπόθετη και α-
διαπραγμάτευτη. Από τα μέλη του τελευταίου άλλωστε αισθάνονται ότι «μισούνται 
θανασίμως», άρα μάλλον δεν το βιώνουν ως κάποια «νοερή κοινότητα» στην οποία 
αυτονόητα (θα πρέπει να) ανήκουν. Αντιθέτως, ο ομιλητής στη συνέντευξη, επιφανές 
μέλος των κρητικών ελίτ, δεν διστάζει, δηλώνοντας μάλιστα ρητά ότι δεν εκφράζει 
δικές του προσωπικές απόψεις αλλά μεταφέρει όσα «λέγει ο λαός», να εμφανίσει τη 
συμμετοχή στο έθνος και στις προσπάθειες εδαφικής του επέκτασης ως κάτι διαπραγ-
ματεύσιμο. Εάν πληρούνται ορισμένοι όροι, ο «λαός» της Κρήτης φέρεται σύμφωνος 
να παραιτηθεί της Πολιτείας του, να διαλυθεί εντός του ελληνικού και να αναλάβει 
τις θυσίες που απορρέουν εξ αυτού. Εάν όμως όχι, όχι. Αποφεύγει μάλιστα να χρησι-

 
12 Νίκου Βαφέα & Μανόλη Βουρλιώτη, «Συλλογική δράση και πολιτική βία στην Κρήτη του μεσοπο-
λέμου: η ‘στάσις’ του 1921-1922», στο: Έφη Αβδελά κ.ά., Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο. Μετασχηματι-
σμοί και διακυβεύματα, Αλεξάνδρεια 2017, 153-4. 
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μοποιήσει καν τον όρο «Ελλάδα» και αναφέρεται στο κράτος που αξιώνει αυτές τις 
θυσίες με τον μάλλον απαξιωτικό όρο «το βασίλειο».  
Είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Μάικλ Χέρτσφελντ ανέπτυξε την έν-
νοια της «κοινωνικής ποιητικής» με πηγή έμπνευσης την εθνολογική έρευνα που διε-
ξήγαγε σε ένα χωριό της Κρήτης περίπου μισόν αιώνα αργότερα. Με τη συγκεκριμέ-
νη έννοια θέλησε να θεωρητικοποιήσει ένα από τα ευρήματα της έρευνας αυτής, κατά 
το οποίο οι Κρητικοί ναι μεν διακηρύσσουν –ειλικρινώς- ότι είναι ικανοποιημένοι και 
υπερήφανοι που ανήκουν στο ελληνικό έθνος χάρη στην παράδοση ανυπακοής που 
τους χαρακτηρίζει, αλλά ταυτόχρονα αυτή τη διακήρυξη την χρησιμοποιούν για να 
δικαιώσουν (επιμέρους) συμπεριφορές ανυπακοής απέναντι στο ίδιο το ελληνικό 
κράτος ή/και τους εκπροσώπους του13. Στο συλλογισμό του κρητικού πολιτευτή, ή/ 
και στο συλλογισμό που εκείνος αποδίδει στον «λαό», παρατηρούμε ίσως ένα πρώι-
μο, αλλά και ακραίο, δείγμα αυτής της ρητορικής τεχνικής. Βλέπουμε δηλαδή μια 
πληθωρική επίκληση της «εθνικής μας ιδεολογίας» στο επίπεδο της ρητορικής, η ο-
ποία όμως στην πράξη απολήγει σε αιτιολόγηση της αντίθετης ακριβώς πορείας: ζητά 
την αναίρεση της πρόσφατης τότε προσάρτησης της Κρήτης στο «βασίλειο». 
 
Αντάρτες συνομιλούν με Μεγάλες Δυνάμεις  
Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι, στον λόγο αυτό, ως «εθνική μας ιδεολογία» περιγρά-
φεται η ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία και αναφέρεται ως ο μό-
νος τέτοιος όρος που θα έπρεπε να πληρούται ώστε να στέρξει ο «λαός» στην υπαγω-
γή του στο «βασίλειο». Οι διατυπώσεις αυτές ηχούν σήμερα εκτός τόπου και χρόνου. 
Τότε όμως δεν ήταν έτσι, και φαίνεται ότι αυτό ίσχυε στο επίπεδο τόσο του λαού όσο 
και των «ελίτ» –εάν διατηρήσουμε, για περιγραφικούς λόγους, τη διάκριση μεταξύ 
των δύο αυτών όρων.  
Σύμφωνα πάντα με το βιβλίο του Βαφέα (σ. 130), οι στασιαστές, κατά την επίθεσή 
τους κατά των Χανίων στις 20 Νοεμβρίου 1921, σκόπευαν να επιδώσουν στους προ-
ξένους των μεγάλων δυνάμεων (!) ένα υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Η εντυπωσια-
κή αυτή στόχευση δείχνει ήδη ότι οι στασιαστές αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους 
ως διεθνείς παίκτες, σκέφτονταν πέρα από το έθνος κράτος το οποίο επιδίωκαν να 
παρακάμψουν.  
Τελικά, βέβαια, δεν κατάφεραν να επιδώσουν το υπόμνημα. Ένα προσχέδιό του όμως 
βρέθηκε πάνω στον Πέτρο Γύπαρη, αδελφό του Παύλου, όταν αυτός συνελήφθη. Το 
προσχέδιο αυτό περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα εξής εντυπωσιακά αιτήματα:  

1. Να μας αναγνωρίσουν ως συμμάχους αυτών η Αγγλία, η Γαλλία και η Α-
μερική (…) 

2. (…) 
3. Να υπαχθώμεν εις την ουδετέραν ζώνην την καθορισθείσαν διά της Συν-

θήκης των Σεβρών ήτις περιλαμβάνει την Κωνσταντινούπολιν και τα στε-
νά. 

4. Να σχηματισθή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με σημαίαν τον Δικέφαλον 
Αετόν και με παρυφάς [sic] Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής. 

 
13 Βλ. π.χ. Michael Herzfeld, Cultural Intimacy. Social poetics in the nation-state, Routledge, Νέα Υ-
όρκη & Λονδίνο 20052, 31. 
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5. Να υπαχθώμεν υπό τας αμέσους διαταγάς του Αρχιστρατήγου Χάρδικτων 
εν Κωνσταντινουπόλει. 

6. Να μας χορηγήσουν δάνειον επιτρέποντες εις ημάς την έκδοσιν χαρτονο-
μίσματος με τον Δικέφαλον Αετόν. 

7. Να διαλυθούν τα ναυτικά αγήματα και ο εν Κρήτη ευρισκόμενος Κωνστα-
ντινικός Στρατός και Χωροφυλακή. 

Για αυτήν την πραγματικά απίστευτη, με τα σημερινά κριτήρια, λίστα αιτημάτων, άν-
θρωποι ήταν τότε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, να έρθουν σε αντί-
θεση με το έθνος κράτος «τους» και να πειραματιστούν με την πολιτική μορφή π.χ. 
του διεθνούς προτεκτοράτου, της αυτοκρατορίας, της αποικιοκρατίας και με όποιες 
άλλες μορφές υπερεθνικής ή υπο-εθνικής συγκρότησης τους φαίνονταν προτιμότερες. 
 
Dégagisme  
Τα αιτήματα αυτά βέβαια δεν ήταν όλα του ίδιου επιπέδου. Το πλέον άμεσο και 
πραγματοποιήσιμο ήταν το τελευταίο.  
Αυτό ήταν και εκείνο που μάλλον συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη λαϊκή αποδοχή, αν 
κρίνουμε από όσα αναφέρει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Σκριπ που παρατίθεται 
στο βιβλίο, κατά το οποίο, στις 20 Ιανουαρίου 1922,  

οι κάτοικοι του χωρίου Κεφαλής Αποκορώνου, συνελθόντες εις συλλαλητήριον, απεκήρυξαν 
τα κρατικά όργανα του χωρίου και τους αγροφύλακας, τους οποίους και εξεδίωξαν, έλαβον δε 
την απόφασιν όπως εμποδίσουν εν τω μέλλοντι την είσοδον εις το χωρίον, στρατιωτικών α-
ποσπασμάτων (σ. 83). 

Η ενέργεια αυτή των κατοίκων του χωρίου αποτελεί μία πιστή avant la lettre υλοποί-
ηση (/ μη υλοποίηση) του μη προτάγματος του «ντεγκαζισμού». 
Τον δυσμετάφραστο όρο dégagisme τον επινοήσαμε πριν από κάποια χρόνια στο 
πλαίσιο του Collectif Manifestement, μιας ομάδας καλλιτεχνών και θεωρητικών με 
έδρα τις Βρυξέλλες, με πηγή έμπνευσης την εξέγερση που ανέτρεψε τον Μπεν Αλί 
στην Τυνησία. (Μία χώρα, σημειώνω εδώ, με αραβική πλειοψηφία, στα παράλια της 
Μεσογείου, η οποία στο παρελθόν υπήρξε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ενώ αργότερα τέθηκε υπό τον έλεγχο γαλλικών στρατευμάτων). Κατά τη διάρκεια 
λοιπόν της εξέγερσης αυτής, πλήθη Τυνήσιων συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλα-
τεία της Τύνιδας και φώναζαν απλώς «Ben Ali, dégage» (=δίνε του, άδειασέ μας τη 
γωνιά), στα γαλλικά, τη γλώσσα του αποικιοκράτη, χωρίς να προβάλλουν κάποιον 
άλλο πολιτικό ή κόμμα κατάλληλο κατά τη γνώμη τους να έρθει και να καταλάβει 
αυτό το κενό που θα προέκυπτε. Kατ’ αυτή την έννοια, κρίναμε ότι ο «ντεγκαζισμός» 
είναι η πρώτη συμβολή της αραβικής κουλτούρας στην παγκόσμια πολιτική σκέψη14. 
Οι Κρητικοί, λοιπόν, κάτοικοι ενός νησιού λίγο ανατολικότερα της Τυνησίας, το ο-
ποίο διετέλεσε υπό αραβικό έλεγχο πριν υπαχθεί στους Βενετούς και εν συνεχεία 
στους Οθωμανούς, έδιωξαν το κράτος και τους εκπροσώπους του, τους φορείς του 
«μονοπωλίου της νόμιμης βίας», χωρίς να ελαύνονται από κάποιο άλλο όραμα «σω-
στότερου» κράτους. Απλώς τους έδιωξαν. Δεν πρότειναν κάτι άλλο στη θέση του, ή, 
και όταν πρότειναν, η ιδέα αυτή δεν ήταν ένα όραμα, δεν ήταν ο λόγος της στάσης 

 
14 Βλ. αναλυτικότερα τη συλλογή κειμένων (καθώς και εικόνων, ή παραμορφώσεών τους), άλλων παι-
γνιωδών και άλλων πιο σοβαρών, που εκδόθηκε με τίτλο Manifeste du dégagisme, maelstrÖm, Bρυ-
ξέλλες 2011. 
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τους (και με τις δύο έννοιες και των δύο υπογραμμισμένων όρων: δεν ήταν η αιτία 
της συμπεριφοράς τους, και δεν ήταν η ομιλία της εξέγερσής τους), αλλά ήταν η ε-
κλογίκευσή της, η μετάφρασή της στη γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν τα κρά-
τη.  
 
Βυζαντινές μηχανορραφίες  
Αλλά και αυτή η μετάφραση δεν ήταν τόσο ουρανοκατέβατη όσο ακούγεται σήμερα: 
όσα περιλαμβάνει είχαν επίσης αποτελέσει αντικείμενο σχεδιασμού και πρακτικής 
επιδίωξης, η οποία αυτή τη φορά –όπως είναι αναμενόμενο– αφορούσε περισσότερο 
τις «ελίτ». Και όχι μόνο, ούτε ιδίως, στην Κρήτη. Παρά στην πόλη που φαίνεται να 
αποτελεί το κέντρο βάρους αυτού του καταλόγου αιτημάτων· την πόλη των πόλεων, 
εκείνη που μας έρχεται ακόμα σήμερα στο μυαλό όποτε κάποιος χρησιμοποιεί τη λέ-
ξη πόλη χωρίς άλλο προσδιοριστικό. 
Πρόκειται εδώ για τις συνωμοτικές ενέργειες της Εθνικής Αμύνης Κωνσταντινουπό-
λεως, μιας οργάνωσης –ίσως «λόμπυ», όπως θα λέγαμε σήμερα- η οποία έδρασε ως 
επί το πλείστον μυστικά στην Πόλη το διάστημα 1919-22. Θα αντλήσω και πάλι τις 
σημαντικότερες σχετικές πληροφορίες από το βιβλίο του Βαφέα και θα παραπέμψω 
και πάλι τους ενδιαφερομένους να διαβάσουν το σύνολο του βιβλίου για μια πληρέ-
στερη εικόνα. 
Την οργάνωση αυτή την συγκρότησαν, κατά το προηγούμενο της ομώνυμης ομάδας 
που έδρασε στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του Διχασμού, «ορισμένα εξέχοντα μέλη 
της τοπικής ελληνορθόδοξης κοινότητας από κοινού με βενιζελικούς αξιωματικούς 
που είχαν καταφύγει εκεί μετά την εκλογική ήττα της 1ης Νοεμβρίου 1920» (σ. 135). 
Αφού επέτυχαν να εκλέξουν «οικουμενικό» Πατριάρχη της επιλογής τους, τον Μελέ-
τιο Μεταξάκη, κυκλοφόρησαν προκήρυξη, στην οποία (σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Εμπρός): 

«κηρύττουν ότι η Κρήτη μετά των νήσων του Αρχιπελάγους, της Κων/πόλεως, της Θράκης 
και του Πόντου και της περιοχής της Σμύρνης θέλει αποσπασθή από το Ελληνικόν Βασίλειον 
και θα μετατραπούν εις Δημοκρατίαν, ής οιονεί αντιβασιλεύς θα είνε ο Πατριάρχης Μεταξά-
κης και πραγματικός κυβερνήτης ο κ. Βενιζέλος» (σ. 133). 

Το γεγονός ότι τα σχέδια αυτά ήταν σοβαρά, μαρτυρείται και από το ότι οι συνωμό-
τες βολιδοσκόπησαν τον ίδιο τον Αρχιστράτηγο Παπούλα, εν ενεργεία τότε διοικητή 
της Στρατιάς της Μικράς Ασίας, ώστε να τεθεί επικεφαλής της υλοποίησής τους! Ο 
τελευταίος μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, αλλά το έθεσε υπόψη των αρχών 
στην Αθήνα και ζήτησε τη γνώμη τους. Αυτή φυσικά ήταν απορριπτική. Αμέσως με-
τά ακολούθησε η αποπομπή του Παπούλα και η αντικατάστασή του από τον Χατζηα-
νέστη, ενώ λίγο αργότερα επήλθαν τα γνωστά γεγονότα τα οποία κατέστησαν άνευ 
αντικειμένου τις σχετικές συζητήσεις. 
Εάν χαρακτηρίζουμε αυτό το σχέδιο ως έργο μιας «ελίτ» αυτό δεν πρέπει να οδηγή-
σει στο συμπέρασμα ότι οι Κρητικοί στασιαστές αποτελούσαν το εκτελεστικό όργανο 
ή την «βάση» αυτής της ομάδας. Απλώς συγκρότησαν περιστασιακά με αυτήν ένα 
συναρμολόγημα (assemblage), με το οποίο επιχείρησαν να πειραματιστούν με διάφο-
ρες μορφές πολιτικής (και θρησκευτικής) συγκρότησης, μη εθνοκρατικές. 
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Ήλθαν αλλιώς τα πράματα 
Αυτό ακριβώς, όμως, δείχνει ότι η επικράτηση της «τελικής λύσης» της εθνοκάθαρ-
σης δεν ήταν κάποια μοίρα, πολύ λιγότερο κάποια πρόοδος της ανθρωπότητας προς 
ανώτερο στάδιο –ή έστω το αναπόφευκτο αντίτιμο γι’ αυτήν. Ήταν ένα ρίξιμο των 
ζαριών, που βγήκε έτσι ενώ θα μπορούσε –και ενώ οι ενδιαφερόμενοι εξέταζαν σο-
βαρά το ενδεχόμενο- να βγει αλλιώς. 
Το ποιοι ακριβώς, και πόσο σοβαρά, εξέταζαν αυτό το ενδεχόμενο, προκύπτει μεταξύ 
άλλων από όσα είπε ο ίδιος ο θεωρούμενος σήμερα ως «αρχάγγελος» της συγκρότη-
σης της Ελλάδας ως νεωτερικού, ευρωπαϊκού τύπου εθνικά καθαρού κράτους και του 
εκσυγχρονισμού: ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε ιδιωτική του συζήτηση με την προανα-
φερθείσα Πηνελόπη Δέλτα, όπως την κατέγραψε η τελευταία στις «Αναμνήσεις» της. 
Η ανταλλαγή γίνεται μάλλον το 1918 ή 19, και ξεκινά όταν η Δέλτα φέρνει στην 
κουβέντα τον Ίωνα Δραγούμη. Ο Βενιζέλος την διαβεβαιώνει ότι θα ήθελε τον Ίωνα 
συνεργάτη του, αλλά εκείνος δεν θέλει διότι είναι χολωμένος εναντίον του. Και συνε-
χίζει:  

Β.: Κι έχει δίκαιο, ο κακομοίρης, να με αντιπαθεί. Πάτησα στη δουλειά του για να κάνω ό,τι 
έκανα. 

Δ.: Σε ποια δουλειά του;  

Β.: Στην οργάνωση των εθνοτήτων που έκαμε αυτός στην Πόλη όταν ήταν. Νομίζετε ότι θα 
γίνουνταν ποτέ, το 1912, η συνεννόηση με τους Βουλγάρους και Σέρβους, αν δεν είχε ετοιμά-
σει το έδαφος αυτός; Βρήκα τη δουλειά έτοιμη και πάτησα πάνω για να κάμω τη συμμαχία. 

Δ.: Ώστε πέτυχε το σκοπό του…. 

Β.: Όχι. Εκείνος ήθελε συγκυριαρχία με τους Τούρκους σε όλη την Ανατολή. Εγώ κάνω πό-
λεμο του Τούρκου. Η άποψή του έχει βαρύτητα. Μα ήλθαν αλλιώς τα πράματα15. 

Οι διατυπώσεις αυτές είναι ό,τι πιο αντίθετο μπορεί να σκεφτεί κανείς προς τις «νο-
μοτέλειες» τις οποίες φαντάζονται σήμερα όσοι δηλώνουν οπαδοί και θαυμαστές του 
Ελευθέριου. Άξονάς τους είναι η κεφαλαιοποίηση/ εκτροπή της αεθνικής τάσης, της 
τάσης συνεννόησης των εθνοτήτων (της «δουλειάς» άλλων, την οποία οι hommes 
d’Etat «βρίσκουν μπροστά τους έτοιμη και πατάνε πάνω») προς την κατεύθυνση του 
πολέμου με σκοπό το σχηματισμό εθνικά καθαρών κρατών. Και κυρίως, σε αυτές η 
συγκεκριμένη εξέλιξη δεν εμφανίζεται ως «ολοκλήρωση» κάποιας προϋπάρχουσας 
ιδέας, αλλά ως αστάθμητο και απρόβλεπτο αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμών και υλικών 
συναντήσεων μεταξύ περισσότερων παικτών, εκ των οποίων κανείς δεν το είχε θελή-
σει και σχεδιάσει ως τέτοιο. Το αποτέλεσμα αυτό σήμερα μας φαίνεται το μόνο δυνα-
τό απλώς και μόνο επειδή αυτό πραγματοποιήθηκε, οπότε κάθε αλλιώς σε σχέση με 
αυτό το «έτσι» που «ήλθαν τα πράγματα» μας φαίνεται σήμερα ανέφικτο και ουτοπι-
κό. Για τους ανθρώπους τότε, όμως, και δη για εκείνους που ήταν κατεξοχήν αντίπα-
λοι αυτού του «αλλιώς», ήταν μία άποψη με βαρύτητα. 
 
 
 

 
15 Παρατίθεται στο: Π.Σ. Δέλτα, Αναμνήσεις, επιμ. Α.Π. Ζάννας, Ερμής, Αθήνα 2007. Η υπογράμμιση 
δική μου. Κράτησα μόνο τις φράσεις του διαλόγου που παραθέτει η Δέλτα, παραλείποντας διάφορες 
δικές της σκέψεις και σχόλια που παρεμβάλλονται. 
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Η εθνικότητα ως διαπραγμάτευση 
Περί το 1971, στα Χανιά, ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού συ-
γκέντρωσε και εξόπλισε ένα σώμα 2000 περίπου ανδρών, με το οποίο σκόπευε να 
επιτεθεί και να καταλάβει τα κυριότερα κέντρα εξουσίας στις τέσσερις πρωτεύουσες 
των νομών του νησιού και να κηρύξει την απόσχιση από την χουντοκρατούμενη τότε 
Ελλάδα. Στο σενάριο που είχε στο μυαλό του, αυτό θα προκαλούσε εθνική κρίση και 
θα είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της δικτατορίας, μετά την οποία θα επερχόταν και 
πάλι η (δεύτερη) ένωση του νησιού. 
Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε μετά από πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου, ο 
οποίος έστειλε μυστικά στην Κρήτη ως προσωπικό του απεσταλμένο τον γιο του α-
ξιωματικού, μέλος τότε του ΠΑΚ, για να καταστήσει σαφές στον πατέρα του ότι το 
κίνημα δεν ενθαρρύνει τέτοιες κινήσεις ένοπλης δράσης και δεν πρόκειται να τις υ-
ποστηρίξει εφόσον εκδηλωθούν.  
Τη γνώση περί αυτού του (μη) γεγονότος, με ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, την ο-
φείλω σε προσωπική μαρτυρία πληροφορητή που μετείχε –ή επρόκειτο να μετάσχει- 
σε αυτό. Η μαρτυρία προς το παρόν είναι μόνο προφορική. Σκοπεύω να την δημοσι-
εύσω το συντομότερο δυνατό. Εδώ την αναφέρω για να εξηγήσω καλύτερα ένα γενι-
κότερο, μεθοδολογικού χαρακτήρα σημείο.  
Η ιστορία, αλλά και η φιλοσοφία, η υλιστική αλλά και άλλες φιλοσοφίες για διάφο-
ρους λόγους, είναι καχύποπτες απέναντι στον ισχυρισμό ότι ένα παρελθόν γεγονός θα 
μπορούσε να είχε εξελιχθεί αλλιώς. Και καταρχήν δικαίως: το τι (υποθέτουμε ότι) θα 
μπορούσε να συμβεί είναι ανεπίδεκτο σαφούς γνώσης και εξέτασης, και ως εκ τούτου 
για αυτό μπορεί κανείς να πει τα πάντα χωρίς να κινδυνεύει να διαψευσθεί. Στον ίδιο 
τον Χέγκελ, που κατατάσσεται στους κατεξοχήν ιδεαλιστές (αλλά διαλεκτικούς) φι-
λοσόφους, οφείλουμε το απόφθεγμα ότι «το πραγματικό είναι και λογικό». Αυτό μας 
εφιστά την προσοχή στο ότι δεν τίθεται ζήτημα να «επιπλήξουμε» την πραγματικότη-
τα και να την απορρίψουμε ως παράλογη προς όφελος κάποιας «λογικότερης» εξέλι-
ξης που όμως δεν πραγματώθηκε. 
Όπως όμως συμβαίνει με κάθε μονολεκτική διατύπωση, και αυτή εδώ μπορεί να δια-
βαστεί κατά ποικίλους τρόπους. Υπάρχει εδώ ένα στενό έδαφος στο οποίο πρέπει να 
κινηθούμε προσεκτικά, μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να τηρήσουμε: ασφαλώς 
πρέπει να προφυλαχθούμε από σενάρια και εικοτολογίες, αλλά αντίστοιχα πρέπει να 
αποφύγουμε να αναγορεύσουμε αναδρομικά σε αναπόδραστη νομοτέλεια αυτό που 
απλώς νίκησε σε μια μάχη, καταλήγοντας έτσι σε μια πεζή απολογία του υπάρχοντος. 
Εν προκειμένω, το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι ήταν διατεθειμένοι, μισόν αιώνα 
μετά τη στάσιν των ανυποτάκτων, να ρισκάρουν τη ζωή τους για να επιτύχουν την 
απόσχιση της Κρήτης από το «Βασίλειον», δείχνει ότι, γι’ αυτούς, η Ελλάδα έπρεπε 
ανά πάσα στιγμή, όλο αυτό το διάστημα, να αποδεικνύει γιατί (αν) αξίζει τον κόπο να 
ανήκει κανείς σε αυτήν, και ότι δεν θα έπρεπε να τους λαμβάνει ως δεδομένους. Aυτό 
δεν είναι σενάριο ή υπερβατικότητα· υπήρξε πραγματικά, παρήγαγε αποτελέσματα, ή 
δυνητικότητες, και μαρτυρεί την ύπαρξη μιας ζωντανής επιθυμίας η οποία ακολουθεί 
όλα αυτά τα χρόνια τον κρατικό ξενιστή ως παράσιτο.  
Για να πούμε το ίδιο με άλλα λόγια: το απόφθεγμα του Χέγκελ δεν μας λέει ποιο α-
κριβώς είναι αυτό το «πραγματικό» και πώς περιήλθε ή πρόκειται να περιέλθει σε 
γνώση μας· το λαμβάνει ως δεδομένο. Η πραγματικότητα είναι μία, αλλά και πολλα-
πλή· κάθε πολλαπλότητα δεν είναι σχετικισμός ή απροσδιοριστία, διότι είναι δυνατό 
να υπάρχει μία υλιστική πολλαπλότητα.  
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Σε αυτήν παραπέμπει ένα άλλο απόφθεγμα, του Μαρξ αυτή τη φορά, εκείνο που λέει 
ότι ο κομμουνισμός δεν είναι ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά μια υλική κίνηση εγγε-
γραμμένη στην τωρινή κατάσταση πραγμάτων. 
Με αυτή την έννοια, μπορεί το έθνος κράτος να έγινε το οικουμενικά παραδεκτό συ-
ντακτικό και γραμματική, το υποχρεωτικό πεδίο αναφοράς για όποιον θέλει να δράσει 
και να μιλήσει πολιτικά. Έτσι ήλθαν τα πράματα. Αλλά η μη επιθυμία του κράτους 
δεν εξαφανίστηκε, και δεν είναι ούτε κατάλοιπο κάποιου παρελθόντος ούτε προαναγ-
γελία κάποιου μέλλοντος· είναι παρούσα όλο αυτό το διάστημα, και επηρεάζει τις 
ενέργειες, τα πάθη και τη σκέψη των ανθρώπων. 
 
Βενιζελισμοί 
Κατά τα τέλη του 2020, ο «Κύκλος Ιδεών», ένα θινκ τανκ που πρόσκειται σε έναν 
άλλο Βενιζέλο, τον πρώην υπουργό και συνταγματολόγο Ευάγγελο, οργάνωσε συνέ-
δριο με τίτλο «Εργαστήριον η Ελλάς». Σε αυτό συμμετείχαν διάφοροι προβεβλημένοι 
εκπρόσωποι του σύγχρονου βενιζελισμού, πανεπιστημιακοί που συμμερίζονται στον 
ένα ή τον άλλο βαθμό την ακράδαντη πεποίθηση ότι η θέση της «χώρας μας» είναι 
αυτονόητα στην Ευρώπη και το μέλλον της εξαρτάται από το πόσο πιστά θα μιμηθεί 
και θα αναπαράγει το μοντέλο ενός κράτους δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Και όχι μόνο 
αυτό, αλλά επίσης συμμερίζονται την πεποίθηση ότι αυτό έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό 
συμβεί· με άλλα λόγια, κατ’ αυτούς, το ελληνικό κράτος, γενικά μιλώντας, είναι σα-
φώς ένα success story και όχι ένα failed story. 
Ο ίδιος ο (σημερινός) Βενιζέλος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και διατύπωσε την 
εξής απορία: 

Ενώ εμείς κάνουμε αυτή την αξιολόγηση, γιατί είναι αυτοϋποτιμητική η πρόσληψη που κυ-
ριαρχεί στη συλλογική εθνική συνείδηση, στη συλλογική εθνική μνήμη; Τι είναι εκείνο που 
δεν μας επιτρέπει να εισπράξουμε αυτήν την επιτυχία και αυτόν τον ορθολογισμό της ιστορί-
ας. Τι είναι εκείνο που επιβάλλει να υπάρχουν μη ορθολογικές αντιστάσεις στην αποδοχή αυ-
τού που εμείς οι ίδιοι κάναμε διαχρονικά;16 

Οι ερωτήσεις αυτές φαίνονται να διατυπώνονται ως ρητορικές. Όμως, αν ρητορικές 
είναι οι ερωτήσεις των οποίων γνωρίζουμε ήδη την απάντηση, έστω την απάντηση 
που δίδει σε αυτές ο ίδιος ο ρήτορας, εν προκειμένω η απάντηση αυτή ελλείπει. Ως 
μόνη εξήγηση φαίνεται να προβάλλεται ο «ανορθολογισμός» (ή, σε άλλο σημείο, «το 
ανεπίγνωστον ή αυτοκτονικόν που έχει πολλές φορές στις επιλογές της η ελληνική 
κοινωνία» –σ. 421). Αλλά το να απευθύνουμε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε ένα 
φαινόμενο, και μάλιστα όχι απλώς ένα οποιοδήποτε φαινόμενο αλλά στον τρόπο με 
τον οποίο αντιδρά και σκέπτεται μία ολόκληρη κοινωνία, δεν αποτελεί εξήγηση, αλλά 
ομολογία ακατανοησίας. 
Τι πάει στραβά; Ποιος θεός μάς καταράστηκε;  
Σε αυτή την απορία (και με τις δύο έννοιες) του ευρωκεντρισμού/εκσυγχρονισμού 
που αυτοαναγορεύεται κυκλικά και ανεπιτυχώς σε «ορθολογισμό», η προφανής λύση 
είναι μία: η μη επιθυμία του κράτους. Με αυτήν, όλα τα παραπάνω μυστήρια μοιάζουν 
ευεξήγητα και κατανοητά. 

 
16 Ευάγγελος Βενιζέλος, Κώστας Κωστής, Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Εργαστήριον η Ελλάς. 
Θεσμοί και καταστάσεις που δοκιμάστηκαν στην Ελλάδα από την Παλιγγενεσία έως τις ημέρες μας, Επί-
κεντρο, Αθήνα 2021, 393. 
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Εμείς τους κάναμε τη χάρη να τους φτιάξουμε ένα κράτος με τα όλα του, και αυτοί 
δεν είναι ικανοποιημένοι, ούτε ευγνώμονες απέναντί μας, μονολογεί σκανδαλισμένος 
ο ομιλητής. Τι φταίει;  
Μπροστά σε μια τέτοια διερώτηση, το πρώτο και πιο απλό ενδεχόμενο που πρέπει να 
εξετάσει κανείς είναι το εξής: μπορεί εκείνοι να μην ήθελαν να τους το φτιάξετε. Η κα-
τασκευή μπορεί να ανταποκρινόταν σε μια επιθυμία δική σας, όχι όμως και δική τους. 
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Βιώνοντας το σύνορο στο βορειοελλαδικό χώρο: λόγοι και σιωπές γυναικών 
Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη 

Ανθρωπολόγος, μεταδιδακτορική ερευνήτρια,  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Ξεκινώ υπογραμμίζοντας ότι στο παρόν κείμενο δεν προσεγγίζω τον Μεσοπόλεμο 
από τη σκοπιά της ιστορικού γιατί δεν είμαι ιστορικός. Μιλώ από τη σκοπιά της κοι-
νωνικής ανθρωπολόγου και άρα αναφέρομαι στα σημάδια του χρόνου σε κάποιες το-
πικές κοινωνίες με τις οποίες έχω ασχοληθεί ερευνητικά. Αναζητώ τα ίχνη του Με-
σοπολέμου σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτό μου επιτρέπει να απλωθώ κάπως στον χώρο, 
αλλά και στον χρόνο, ώστε να δούμε τα πράγματα και κάπως συγκριτικά. Αντλώ λοι-
πόν από δύο εθνογραφικές έρευνες που έχω πραγματοποιήσει στον βορειοελλαδικό 
χώρο, η μία σε εικοσιπέντε κοινότητες της Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
−συγκεκριμένα στην περιοχή βόρεια της Δράμας και των Σερρών μέχρι το ελληνο-
βουλγαρικό σύνορο− και η άλλη σε μία κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας, στην 
περιοχή των Πρεσπών που βρίσκεται πάνω στο ελληνομακεδονικό και ελληνοαλβα-
νικό σύνορο. 
Και στις δύο αυτές περιοχές της Μακεδονίας, που είχαν αρκετά διαφορετικές διαδρο-
μές στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του Εμφυλίου αλλά και αργότερα, 
κατοικούν πληθυσμοί που αυτοπροσδιορίζονται ως «ντόπιοι», δηλαδή γεννημένοι εν 
τόπω, και πρόσφυγες, που κατευθύνθηκαν από το κράτος στις παραμεθόριες περιοχές 
για να συμβάλουν στην «ελληνοποίησή» τους –παρόλο που μεγάλο μέρος αυτών δεν 
είχε σαν μητρική γλώσσα την ελληνική, αλλά την τουρκική. Αυτές οι δύο πληθυ-
σμιακές κατηγορίες πλαισιώνονται και από άλλες, αριθμητικά μικρότερες, όπως Σα-
ρακατσάνους, Βλάχους, Αρβανίτες, Ρομά –που στην κοιλάδα των Σερρών αποκαλού-
νται και «μαύροι ντόπιοι»– κ.ά. Ωστόσο, και οι δύο παραπάνω όροι, ντόπιοι και πρό-
σφυγες, που, όπως είπαμε, χαρακτηρίζουν κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή ένα υλικό 
ζωντανό, που δεν προσλαμβάνει τον εαυτό του και τον άλλο με τον ίδιο τρόπο, που 
έχει εσωτερικές διαφοροποιήσεις και που μεταλλάσσεται στον χρόνο, παραπέμπουν 
σε διαφορετικές ταυτότητες, χρονικότητες και εν τέλει «προσφυγιές».  
Οι δύο εθνογραφικές έρευνες έγιναν στη στροφή του 21ου αιώνα, μέχρι περίπου το 
2013. Οπότε απέχουν από τον Μεσοπόλεμο τουλάχιστον έξι με οκτώ δεκαετίες. Άρα, 
οι ζυμώσεις και οι ανακατατάξεις του πληθυσμού και των δύο περιοχών σε αυτό το 
διάστημα είναι πάρα πολλές. Πολύ χοντρικά, έχουμε τουλάχιστον επτά στιγμές στην 
ιστορία που επηρέασαν τις δύο αυτές περιοχές πληθυσμιακά:  
α) την ανταλλαγή πληθυσμών και την έλευση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, 
την Καππαδοκία και τον Πόντο τη δεκαετία του ’20  
β) τις μετακινήσεις πληθυσμών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως από τα συ-
νοριακά χωριά προς τις πόλεις  
γ) την αποχώρηση πληθυσμών για τις γειτονικές χώρες στον Εμφύλιο 
δ) την άφιξη ελληνόφωνων εποίκων από άλλα μέρη της Μακεδονίας, τη Θεσσαλία 
και την Ήπειρο, που το κράτος κατηύθυνε στην περιοχή με στόχο την «ελληνοποίη-
σή» της αμέσως μετά τον Εμφύλιο, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’50 
ε) τη μετανάστευση της δεκαετίας του ’60 που αποδυνάμωσε σημαντικά τις τοπικές 
κοινωνίες  
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στ) την Αλβανική μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 που την επανατροφοδότησε 
δημογραφικά και, τέλος, 
ζ) το πρόσφατο προσφυγικό ζήτημα. 
Eμείς επιχειρούμε να καταλάβουμε από όσα παρατηρούμε σήμερα –ή τότε που ερευ-
νούσαμε στην κάθε περιοχή– πως έχουν αφομοιώσει, χωνέψει, επεξεργαστεί τα συμ-
βάντα του Μεσοπολέμου οι κοινωνίες που έχουν περάσει μέσα από όλα αυτά τα γε-
γονότα. Ποιοι είναι σήμερα οι ντόπιοι, ποιοι είναι οι πρόσφυγες, από ποια προσφυγιά 
έρχονται οι τελευταίοι, πώς συμβιώνουν, και πώς ενδεχομένως τους έχουν επηρεάσει 
τα γεγονότα του Μεσοπολέμου.  
Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται στο σύντομο κείμενο που ανακοινώνει τη σημερινή 
εκδήλωση, «ο ‘σύντομος’ ελληνικός Μεσοπόλεμος (1922-1940) χαρακτηρίστηκε από 
την προσπάθεια ομογενοποίησης ενός ετερόκλητου εθνοτικά και πολιτισμικά πληθυ-
σμού». Και, όπως επίσης συνεχίζει, «εμάς σήμερα μας ενδιαφέρει να ανιχνεύσουμε 
τις «πολλές Ελλάδες» που συναντήθηκαν εντός των ορίων της νέας εθνικής επικρά-
τειας. 
Αυτός ήταν και μένα ο στόχος μου στις δύο περιπτώσεις μελέτης. Μέσα από την κα-
ταγραφή του εκάστοτε παρόντος, επιχείρησα να διεισδύσω σε αυτή την προσπάθεια 
ομογενοποίησης και μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταλάβω τις «πολλές Ελλά-
δες». Θα προσθέσω όμως έναν παράγοντα που ήταν παρών στις συγκεκριμένες πε-
ριοχές έρευνας και συνδέεται απολύτως άμεσα τόσο με τις πολιτικές ομογενοποίησης 
του κράτους όσο και με τις «πολλές Ελλάδες» που συνυπάρχουν μέσα του. Αυτός δεν 
είναι άλλος από το σύνορο. Το γεωγραφικό και πολιτικό σύνορο σαν συστατικό στοι-
χείο των τοπικών κοινωνιών και των ταυτοτήτων. Το συμπέρασμά μου και στις δύο 
περιπτώσεις ήταν ότι αυτό έχει τεράστια δύναμη να διαμορφώνει τις ζωές των αν-
θρώπων που κατοικούν πάνω του και δίπλα του. Με άλλα λόγια, να κατοικεί κανείς 
στο σύνορο είναι από μόνο του δύσκολο. 
Στην περίπτωση της βορειοελληνικής μεθορίου ο παράγοντας του συνόρου ήταν κα-
θοριστικός για τη συμβίωση των διαφορετικών πληθυσμών. Είναι πια γνωστό ότι επί 
Μεταξά, στο πλαίσιο ομογενοποίησης του έθνους, ολόκληρη η περιοχή που διατρέχει 
το βόρειο και βορειοδυτικό σύνορο της χώρας, από τη Θράκη μέχρι και την Κέρκυρα, 
μήκους 1200 χλμ. και πλάτους από 5-100 μέτρα ορίστηκε ως «Επιτηρούμενη Ζώνη». 
Τοποθετήθηκαν «μπάρες» που την οριοθετούσαν από την υπόλοιπη ελληνική επικρά-
τεια και ο έλεγχος ανατέθηκε στον στρατό. Δημιουργήθηκε έτσι ένα «διπλό σύνορο». 
Η μετακίνηση προς και από την επιτηρούμενη περιοχή απαιτούσε άδεια από τις στρα-
τιωτικές αρχές τόσο για τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονταν μέσα σε αυτή 
όσο και για τους εξωτερικούς επισκέπτες.  
Τόσο στην Ανατολική Μακεδονία όσο και στη Δυτική η μητρική γλώσσα του ντό-
πιου πληθυσμού ήταν τα «ντόπια» ή «ντόπικα», δηλαδή, μια γλώσσα σλαβική. Με 
την εφαρμογή των μέτρων της «Επιτηρούμενης Ζώνης» η χρήση αυτής της γλώσσας 
απαγορεύτηκε. Οι «παραβάτες» συλλαμβάνονταν, τιμωρούνταν ή στέλνονταν εξορία. 
Με άλλα λόγια, το κράτος ακολούθησε πολιτική εξάλειψης της όποιας πολιτισμικής 
και γλωσσικής διαφοράς και επιβολής της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας.  
Το μέτρο της ζώνης άρθηκε στη μεν Μακεδονία το 1974 στη δε Θράκη το 1995. Ε-
πομένως, οι κάτοικοι των περιοχών που εντάχθηκαν στη ζώνη, επί σαράντα και εξή-
ντα χρόνια αντίστοιχα, έζησαν «επιτηρούμενες ζωές».1 Βίωσαν απαξίωση και ντρο-

 
1 Βλ. Ρόμπου-Λεβίδη 2016. 
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πή, αμφισβήτηση της εθνικής τους ένταξης, φόβο για τις δυνητικές συνέπειες που η 
ιδιαίτερη ταυτότητά τους μπορούσε να έχει στη ζωή τους ως Ελλήνων πολιτών και, 
πάνω απ’ όλα, έχτισαν μέσα τους ένα πολιτικό συλλογικό υπερεγώ στη βάση της ενο-
χοποίησης που εισέπρατταν από τους κρατικούς θεσμούς. Αυτό το υπερεγώ έκανε την 
ήδη προβληματική συμβίωση με τους πρόσφυγες της δεκαετίας του ’20 ακόμα δυ-
σκολότερη. Γιατί υπήρχαν πολλοί λόγοι που έτρεφαν την απόσταση ανάμεσα στις 
δύο πληθυσμιακές κατηγορίες. Λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτισμι-
κοί. Από το γεγονός ότι, την εποχή των ανταλλαγών, οι ντόπιοι προσδοκούσαν να 
λάβουν τα γόνιμα εδάφη των Μουσουλμάνων της κοιλάδας των Σερρών που έφυγαν 
για την Τουρκία, ενώ αυτά δόθηκαν από το κράτος σε πρόσφυγες που έφτασαν εκεί, 
μέχρι το ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρξε επιγαμία και οι δύο κατηγορίες ζούσαν 
«μαζί και χώρια» και μέχρι ακόμα το ότι το κράτος χρησιμοποίησε τους πρόσφυγες 
σαν «ελληνοποιητικό» στοιχείο ενάντια στους ντόπιους των οποίων το εθνικό φρόνη-
μα αμφισβητούταν. Και οι πρόσφυγες από την πλευρά τους, όπως ήταν φυσικό, επι-
διώκοντας να ριζώσουν στη νέα πατρίδα, όπου μπόρεσαν, προσπάθησαν να οικειο-
ποιηθούν τον χώρο και τον συμβολισμό του έστω και αν αυτό απαιτούσε να διεκδι-
κήσουν και να αντιπαρατεθούν στους ντόπιους που ζούσαν εκεί πριν από εκείνους. 
Όπως χαρακτηριστικά μου είπε το 2001 ένας πρόσφυγας κάτοικος ορεινού χωριού 
ανάμεσα στις Σέρρες και τη Δράμα, που, με τα χρόνια, από ντόπιο είχε μετατραπεί σε 
καθαρά προσφυγικό, «εμείς είμαστε ‘ντόπιοι πρόσφυγες’, οι άλλοι, στο διπλανό χω-
ριό…» –που, από δημογραφικής πλευράς είχε παραμείνει ντόπιο– «είναι ξένοι. Μι-
λάνε βουλγάρικα». Με άλλα λόγια, στην αντίληψη του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά 
και πολλών άλλων προσφύγων στην περιοχή, οι όροι είχαν αντιστραφεί. 
Έτσι, όταν εγώ, το 1995 βρέθηκα να καταγράφω τον μουσικό πολιτισμό των εικοσι-
πέντε κοινοτήτων της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου, τόσο σε δημόσιους χώρους όσο 
και με συνομιλίες με ανθρώπους μέσα τα σπίτια τους, εντόπισα έντονες αναντιστοιχί-
ες ανάμεσα στον ρυθμό και τον στίχο του τραγουδιού, που επιτελείτο στην ελληνική 
γλώσσα –σαν αυτή να ήταν από πάντα η σύνθεσή του– και στο βήμα του χορού. Αυ-
τές οι αναντιστοιχίες αποτέλεσαν τη χαραμάδα που μου επέτρεψε να διεισδύσω σε 
όλο το ζήτημα της πολιτικής καταπίεσης που είχαν υποστεί οι ντόπιοι εξαιτίας της 
πολιτισμικής και γλωσσικής τους ετερότητας και που περιέγραψα με αδρές γραμμές 
παραπάνω. Επειδή η λεγόμενη «παράδοση» της κάθε κοινότητας, και άρα η αναπα-
ραγωγή της, συνήθως βρίσκεται στα χέρια των γυναικών, τα άτομα που μου άνοιξαν 
αυτή τη δίοδο ήταν γυναίκες. Στον δημόσιο χώρο χόρευαν με συνοδεία τραγουδιών 
που επιτελούνταν στην ελληνική γλώσσα. Όμως, όπως αποδείχθηκε εθνογραφικά, η 
αρχική εκδοχή αυτών των τραγουδιών ήταν στη ντόπια γλώσσα. Εξαιτίας της επιτή-
ρησης και της απαγόρευσης της δημόσιας επιτέλεσής τους, τα τραγούδια μεταφρά-
στηκαν από τις γυναίκες στα «νυχτέρια» –τις βραδινές μαζώξεις ντόπιων γυναικών 
για εργασία και ψυχαγωγία– στα ελληνικά και, σταδιακά, υιοθετήθηκαν από τις κοι-
νότητες σε αυτή τη νέα εκδοχή, που, όμως, ήταν αρκετά άτεχνη και άφηνε να φανούν 
συντακτικές αδυναμίες και ρυθμικές αναντιστοιχίες. 
Η σιωπή των κοινοτήτων, που, κατά τις πρώτες επαφές με τον ντόπιο πληθυσμό και 
τους πολιτιστικούς συλλόγους τους, τηρήθηκε και από την πλευρά των γυναικών που 
εγώ συναντούσα και κατέγραφα, στον δημόσιο χώρο αλλά και ιδιωτικά, έσπασε μέσα 
από τη σχετική οικειότητα που δημιουργήθηκε στο εθνογραφικό πεδίο ανάμεσα στην 
ερευνήτρια και τις πληροφορήτριες. Έτσι η σιωπή γυναικών και μετατράπηκε σε χει-
μαρρώδη λόγο γυναικών, που παράβαινε το συλλογικό πολιτικό υπερεγώ και προχω-
ρούσε εμπρόθετα σε μια αποκάλυψη με σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Πάντοτε αυ-
τή η διάρρηξη της σιωπής προϋπέθετε ότι δεν ήταν παρόντα στη συνομιλία άτομα 
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που δεν ανήκαν στην κοινότητα των ντόπιων. Εκτός αν ήταν Ρομά, συνήθως μουσι-
κοί, δηλαδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, μαύροι ντόπιοι. Για παράδειγμα, έτυχε επανει-
λημμένα να βρίσκομαι στο σπίτι κάποιας ντόπιας γυναίκας η οποία είχε ανοιχτεί σε 
μένα και επιτελούσε τραγούδια και στις δύο γλωσσικές εκδοχές και να περάσει για 
επίσκεψη κάποια γειτόνισσα πρόσφυγας. Γιατί το 2000 πια, τα όρια μεταξύ των δύο 
κατηγοριών είχαν μαλακώσει πολύ. Είχαν πραγματοποιηθεί γάμοι μεταξύ τους και 
μπορεί η γειτόνισσα να ήταν ταυτόχρονα και συμπεθέρα. Αμέσως η συζήτηση άλλαζε 
θέμα μέχρι να φύγει η πρόσφυγας, οπότε η ντόπια συνομιλήτρια ξαναέπιανε το θέμα 
λέγοντάς μου «Αυτή, ξέρεις δεν είναι δικιά μας, είναι πρόσφυγας». Το χάσμα υπέφω-
σκε. Η συμβίωση μπορεί να είχε μαλακώσει, τα παιδιά των δύο γυναικών μπορεί να 
είχαν παντρευτεί, εγγόνια μπορεί να είχαν γεννηθεί από έναν τέτοιο γάμο, ωστόσο, 
όλο αυτό το πλησίασμα δεν έπαυε να είναι αναγκαστικό αποτέλεσμα των συνθηκών 
και οι ντόπιοι δεν έπαυαν να είναι καχύποπτοι προς τους πρόσφυγες, αφού η επιτή-
ρηση του πρόσφατου παρελθόντος είχε στόχο μόνον εκείνους και μόνον εκείνοι είχαν 
εναντιωθεί σε αυτήν με όποιο τρόπο είχαν μπορέσει. Οι ντόπιες γυναίκες που ανοί-
χτηκαν και μίλησαν για αυτή την πολιτισμική και πολιτική καταπίεση αισθάνθηκαν 
απελευθερωμένες. Το δήλωσαν ρητά: «Γιατί εμείς να μην μπορούμε να μιλάμε και να 
τραγουδάμε στη γλώσσα μας; Γιατί να μας λένε ότι δεν είμαστε Έλληνες; Επειδή μι-
λάμε μια άλλη γλώσσα; Μήπως και οι πρόσφυγες που ήρθαν, τούρκικα δεν μιλάγανε; 
Αυτούς όμως δεν τους κυνήγησε το κράτος. Αντίθετα, αυτοί κάποιες φορές μας ’δώ-
σανε’. Τώρα εμείς πως θα πάμε όταν μας καλούν στην τηλεόραση να παρουσιάσουμε 
τα τραγούδια και τους χορούς μας; Με τα βουλγάρικα; Ε, δεν γίνεται πια…». Ενίοτε, 
οι λιγοστοί άνδρες που συμμετείχαν, πάντα διευθυντικά, στους πολιτιστικούς συλλό-
γους, έχοντας την ευθύνη ακριβώς αυτής της προς τα έξω παρουσίασης της κοινότη-
τάς τους, προσπάθησαν να αμφισβητήσουν το σπάσιμο της σιωπής, στο οποίο είχαν 
προχωρήσει οι γυναίκες, και να επαναφέρουν την τάξη, συγκαλύπτοντας κάθε στοι-
χείο που παρέπεμπε στην ντόπια –και, άρα, με γλωσσολογικούς και εθνοτικούς ό-
ρους, σλαβική– ταυτότητα του δικού τους πολιτισμού. Κάποιοι από αυτούς, επειδή, 
μέσω δημοσιεύσεών μου, μίλησα και κυρίως έγραψα για το σπάσιμο της σιωπής, 
προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τον επιστημονικό χαρακτήρα του έργου μου. Αλλά 
αυτά είναι άλλη ιστορία.2 Πάντως τουλάχιστον τρεις Ελλάδες συνυπήρχαν συγκρου-
σιακά στην περιοχή που μελέτησα οχτώ δεκαετίες μετά την ανταλλαγή. Η επίσημη, 
αυτή των ντόπιων και αυτή των προσφύγων. Με πολλές εσωτερικές διαφοροποιήσεις. 
Για να περάσω στη Δυτική Μακεδονία, να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν 
βίωσε μεν βουλγαρική κατοχή, αλλά είχε την ίδια εμπειρία επιτήρησης εξαιτίας της 
εφαρμογής της ζώνης και εκεί. Στα χωριά της Πρέσπας, παρατηρήθηκε η ίδια αντίθε-
ση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων της δεκαετίας του ’20. Όμως εκεί υπήρχε ο επι-
πρόσθετος παράγοντας του Εμφυλίου που κρίθηκε στα συγκεκριμένα εδάφη, με πολύ 
σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό της περιοχής. Ακόμα υπήρχε ο παράγοντας των 
εποίκων, που έφτασαν εκεί με παρότρυνση του κράτους στις αρχές του ’50 και, τέλος, 
εκείνος των Αλβανών μεταναστών και Αλβανίδων μεταναστριών που άρχισαν να κα-
ταφθάνουν στις αρχές και τα μέσα του ’90. Στην κοινωνική πυραμίδα της περιοχής 
καθεμία από τις παραπάνω πληθυσμιακές κατηγορίες καταλάμβανε κάθε φορά την 
πιο χαμηλή θέση.  
Μάλιστα οι έποικοι χρησιμοποιήθηκαν από το κράτος συστηματικά ενάντια στους 
ντόπιους. Κατέλαβαν ελεύθερα σπίτια ντόπιων που έφυγαν για το σοσιαλιστικά κρά-

 
2 Για μια παρουσίαση αυτής της «σύγκρουσης» ατόμων από το εθνογραφικό πεδίο με την ανθρωπολό-
γο, βλ. Rombou-Levidi, 2021: 93-120. 
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τη είτε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου είτε μετά, υποστηρίχθηκαν για να γίνουν χω-
ροφύλακες, ιερείς κ.ά. και απέκτησαν εξουσία που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενά-
ντια στους κατοίκους που προϋπήρχαν στην περιοχή, αλλά των οποίων η πολιτισμική 
−και σύμφωνα με το κράτος πολιτική− ταυτότητα ενοχλούσε το τελευταίο. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι οι ίδιοι δεν καταπιέστηκαν και δεν υπέφεραν από τις συνθήκες εγκατά-
λειψης και οριακότητας που βίωσαν όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της περιοχής από 
την εποχή που επιβλήθηκε η «Επιτηρούμενη Ζώνη» μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 
20ου αιώνα και την αρχή του 21ου που άρχισε η εναλλακτική τουριστικοποίηση της 
περιοχής και το άνοιγμα προς τα έξω. Έτσι, όταν έφτασαν οι Αλβανοί μετανάστες του 
’90, ήταν σειρά τους να πάρουν την χαμηλότερη θέση στο πληθυσμιακό παλίμψηστο 
της περιοχής. Μάλιστα οι Αλβανίδες γυναίκες που μπήκαν αποκλειστικά σε σπίτια 
εποίκων, σαν νύφες, υπέστησαν μεγάλη καταπίεση.3 Την καταπίεση που είχαν οι ίδιοι 
οι έποικοι υποστεί εξαιτίας της ετερότητάς τους και τη δυσκολία τους να παντρευ-
τούν ντόπιους ή πρόσφυγες του ’20 που είχαν εντωμεταξύ «εντοπιοποιηθεί», τη διο-
χέτευσαν σε εκείνους και εκείνες που βρέθηκαν στην πιο αδύναμη θέση σε μια και-
νούργια συγκυρία.  
Το νοικοκυριό σαν πεδίο ανταγωνισμού και εξουσίας λειτούργησε σαν μηχανισμός 
επιτήρησης και σιώπησης των γυναικών που μη έχοντας άλλη επιλογή, ήταν αναγκα-
σμένες να υπομένουν την καταπίεση χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους προς τα μέσα 
ή προς τα έξω. Και πάλι η οικειότητα που δημιουργεί η συμμετοχική παρατήρηση και 
το γεφύρωμα των αποστάσεων, άνοιξε τη χαραμάδα για να διεισδύσω στον κόσμο της 
βίας κατά των γυναικών και έφτασε πάλι να μετατραπεί η σιωπή σε λόγο. Δεν υπάρ-
χει αμφιβολία ότι η οι ελληνοαλβανικές «συναντήσεις» στο πλαίσιο του νοικοκυριού 
θεμελιώθηκαν στη βαθιά ανισότητα με την οποία αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος 
και η ελληνική κοινωνία τη δυναμική της μετανάστευσης στη δεδομένη χρονική συ-
γκυρία.  
Ωστόσο υπάρχει μια ακόμα διάσταση των ελληνοαλβανικών μικτών γάμων και άτυ-
πων συμβιώσεων που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και πρέπει να της δοθεί ιδιαί-
τερη σημασία γιατί συνδέεται με την τοπική ιστορία και αφορά κατεξοχήν την έννοια 
και λειτουργία του συνόρου. Όπως συμβαίνει συχνά, σήμερα πια, οι έποικοι της Πρέ-
σπας, τελικά και οι ίδιοι μία ιδιότυπη και διαφορετική κατηγορία «προσφύγων», θεω-
ρούν τους εαυτούς τους ντόπιους ‒με την de jure και όχι τη de sanguinis έννοια του 
όρου. 
Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τοποθετεί τις σχέσεις που αναπτύσ-
σονται σήμερα στην περιοχή στο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο που διαμόρφωσε τη 
ζωή στην Πρέσπα τα τελευταία εξήντα χρόνια. Επίσης είναι σημαντική επειδή η βία 
που χαρακτηρίζει τα μικτά ζευγάρια της περιοχής και που πρωτογενώς παράγεται από 
συγκεκριμένους άνδρες αναπόφευκτα αποκτά ένα εθνοπολιτισμικό πρόσημο. Βέβαια 
η δεύτερη διαπίστωση δε συνεπάγεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι έποικοι αποτελούν μια 
εγγενώς βίαιη πληθυσμιακή κατηγορία. Τέλος, δε σημαίνει ότι, σε επίπεδο θεωρητι-
κό, η βία αποτελεί αποκλειστικό και απαραίτητο χαρακτηριστικό των εποίκων ως α-
τόμων. Γενικότερα δεν πρόκειται για παρατήρηση φυλετικού περιεχομένου, αλλά για 
υπογράμμιση της σημασίας των ιστορικών συνθηκών για την κατανόηση μιας κοινω-
νίας. Ένα τόσο συστηματικά επαναλαμβανόμενο στοιχείο δεν μπορεί να είναι τυχαίο. 
Αποτελεί φαινόμενο που εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση στο εθνογραφικό πεδίο. 
Δηλαδή, σε μια κοινότητα της βορειοελλαδικής μεθορίου που εξαιτίας της εμπλοκής 

 
3 Βλ. Ρόμπου-Λεβίδη, 2017. 
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της στον Εμφύλιο με την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού βίωσε την ολοκληρωτι-
κή καταστροφή του κοινωνικού της ιστού, την ερήμωση από τους ντόπιους κατοίκους 
της, τον εποικισμό και, πάνω από όλα, την κατίσχυση μιας ακραίας μορφής άτυπης 
επιτήρησης του ενός ατόμου από το άλλο, στο όνομα της περιφρούρησης του «εθνι-
κού φρονήματος». Επίσης, μετά τον Eμφύλιο, η συγκεκριμένη κοινότητα, όπως και 
άλλα σημεία της βορειοελλαδικής μεθορίου, έγινε πεδίο εφαρμογής κρατικών πολιτι-
κών που οδήγησαν στη συναίρεση της οικονομικής στήριξης συγκεκριμένων πληθυ-
σμιακών κατηγοριών ‒και τελικά της ταξικότητας‒ με την εθνικοφροσύνη. Άρα η 
βία, σαν κοινωνική δυναμική, αναδύεται ως χαρακτηριστικό εθνοτικά και τελικά κοι-
νωνικά προσδιορισμένων ατόμων που διαμόρφωσαν μία συγκεκριμένη υποκειμενικό-
τητα εξαιτίας συγκεκριμένων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Ας 
δούμε ποιες είναι αυτές. 
Στη βόρεια Ελλάδα, η έννοια του έποικου έχει πολιτική βαρύτητα. Είναι στενά συν-
δεδεμένη με την πολιτικοποίηση του συνόρου από το κράτος. Εγκατάλειψη, έλλειψη 
πρόσβασης στην εξουσία ‒και, επομένως, σε ευκαιρίες ζωής‒, ισχνή παρουσία του 
κράτους, έντονη απουσία πρόνοιας, επιτήρηση, πατρωνία, δυσανεξία στη διαφορά 
είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά των εκάστοτε κεντρικών πολιτικών προς τις πα-
ραμεθόριες περιοχές. Συγχρόνως η έννοια του έποικου είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
την έννοια της εθνικοφροσύνης που ανάγεται στην εμφυλιακή και την ψυχροπολεμι-
κή εποχή, αλλά, παρόλο το μαλάκωμα των αντιθέσεων που έφερε ο χρόνος, έχει συ-
νέχειες, μετασχηματισμούς και έρεισμα στο παρόν. Στο πλαίσιο της πολιτικής οικο-
δόμησης φαντασιακής ομοιογένειας και της εμμονικής στρατηγικής φύλαξης του συ-
νόρου από τον «από βορρά κίνδυνο», το ίδιο το μετεμφυλιακό κράτος επέλεξε να 
προτάξει το κριτήριο του φρονήματος και να ενθαρρύνει τις εσωτερικές διακρίσεις με 
όρους πολιτικούς. Οι πολιτικές της κεντρικής εξουσίας στόχευαν σε δημογραφικές 
ανακατατάξεις με κριτήριο το πολιτικό φρόνημα. Έτσι το κράτος ανέλαβε την ευθύνη 
του ξεριζώματος πληθυσμών από τους τόπους τους και της αποκοπής τους από εκεί-
νους τους κοινωνικούς ιστούς που ενδεχομένως τους δέσμευαν ηθικά προς τους συ-
νανθρώπους τους. Με τον ίδιο βίαιο τρόπο που για πολλά χρόνια αφαίρεσε πολιτικά 
δικαιώματα και ελευθερία από έναν μεγάλο αριθμό πολιτών που έκρινε ότι αποτε-
λούσαν «κίνδυνο» για την ομαλή εξέλιξη του πολιτεύματος στην Ελλάδα, έτσι βίαια 
ανάγκασε εκείνους που διέφεραν από την ηγεμονική πλειοψηφία να εγκαταλείψουν 
τα χωριά τους, κατάσχεσε τις περιουσίες τους και, ακόμα και τριάντα χρόνια αργότε-
ρα, δεν ενέκρινε την άνευ όρων επιστροφή τους σε αυτά. Με αντίστοιχη ευθύνη το 
κράτος έδωσε προνόμια, υποσχέσεις και, επομένως, προσδοκίες, σε άλλους πληθυ-
σμούς και συγκεκριμένα στους έποικους. Δηλαδή, τους άλλους «πρόσφυγες» που με 
την πραγματική ή φαντασιακή στήριξη του κράτους και του παρακράτους, ωφελήθη-
καν οικονομικά ‒έστω με στοιχειώδη και ατελή τρόπο‒ και διαχειρίστηκαν με ενι-
σχυμένη εξουσία τον υπόλοιπο πληθυσμό της περιοχής εγκατάστασής τους.  
Ουσιαστικά το κράτος στην προσπάθειά του να ορίσει τη λειτουργία του συνόρου 
«προς τα μέσα» εγκατέστησε τους έποικους στο σύνορο, τους υποσχέθηκε έγγεια ι-
διοκτησία και τους έχρισε φύλακες μιας μονοσήμαντης πολιτικής «ορθότητας». Ε-
κτός από κατοικίες ‒των οποίων η κυριότητα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από 
ένα παράδοξο καθεστώς επισφάλειας‒ και υλική στήριξη, τους έδωσε την εξουσία να 
ελέγχουν τους εθνοτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά και, τελικά, πολιτικά «άλλους» που 
κατοικούσαν στο εσωτερικό της κοινωνίας τους. Δηλαδή εκχωρώντας τους την ελευ-
θερία και αναθέτοντάς τους την ευθύνη να εντοπίζουν την οποιαδήποτε ετερότητα, να 
την παρακολουθούν, να την αναφέρουν, να την καταστέλλουν και να την εξοστρακί-
ζουν, τους προίκισε με τη μεταπολεμική καχεκτικότητα των δημοκρατικών μας θε-
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σμών στον υπερθετικό βαθμό και τους ώθησε στην οικοδόμηση ενός εξουσιαστικού 
υπερεγώ. Με μία έννοια συνέδεσε την εθνικοφροσύνη με την ταξικότητα και επέτρε-
ψε στους έποικους ‒ή τους προέτρεψε‒ να γίνουν παρακράτος. Έτσι το ίδιο το κράτος 
συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατόπιση των ορίων μεταξύ νόμιμης και μη νόμιμης 
βίας και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί το εδαφικό σύνορο σε 
«χώρο παραγωγής βίας» και καταστρατήγησης των δημοκρατικών ελευθεριών. Με 
αυτές τις μεθόδους τροφοδότησε τον ανταγωνισμό και τη διαφορά, ενώ αναπαρήγαγε 
την ανισότητα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, το γεγονός ότι αυτοί που σήμερα εισάγουν την 
ετερότητα ‒που μάλιστα προέρχεται από ένα πρώην κομμουνιστικό καθεστώς‒ στην 
ίδια την οικογένειά τους και το σπίτι τους είναι οι έποικοι, μοιάζει παράδοξο. Με μια 
δεύτερη ματιά όμως, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή κατηγορία είναι γαλουχημένη με 
πρακτικές ανισότητας, ανομίας και βίας και μέλη της αρέσκονται στο να ασκούν βία 
προκειμένου να επιβεβαιώνονται προσωπικά. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το εξουσια-
στικό υπερεγώ που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι νύφες που έφτασαν στην Πρέσπα από 
την άλλη πλευρά της λίμνης ουσιαστικά αποτέλεσαν για τους έποικους «ιδεώδη θύ-
ματα» και «ιδεώδεις άλλους». Όμως εξ ορισμού, οι όροι αυτής της δεξίωσης του 
«άλλου» είναι αρνητικά φορτισμένοι.  
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Η συγκρότηση κοινωνικών και πολιτικών ταυτοτήτων σε σχέση με την άφιξη 
των προσφύγων και τον ρόλο του ελληνικού κράτους  

στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου 
 

Ραϋμόνδος Αλβανός 
ΣΕΠ ΜΠΣ Δημόσιας Ιστορίας ΕΑΠ 

 
Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν περίπου 
1.200.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην χώρα είτε πριν είτε μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή. Ένας στους πέντε κατοίκους της χώρας ήταν πρόσφυγας. Τι σήμαινε η ά-
φιξη τόσων πολλών ανθρώπων για τον τρόπο που οι ντόπιοι κάτοικοι της χώρας αλλά 
και οι ίδιοι οι πρόσφυγες αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους; Τι σήμαινε για την ταυτό-
τητα τους; 
Ο όρος ταυτότητα αναφέρεται στην αίσθηση ενός ατόμου ότι ανήκει σε μια κοινωνι-
κή ομάδα, σε ένα συγκροτημένο και διακριτό «εμείς» σε αντίθεση με τα μέλη μιας 
άλλης ομάδας, τους «άλλους». Η ταυτότητα δημιουργεί δεσμούς αλληλεγγύης εντός 
της ομάδας. Τα μέλη μιας ομάδας που μοιράζονται μια κοινή ταυτότητα αισθάνονται 
διαφορετικά από τα μέλη μιας άλλης ομάδας και είναι πιθανόν να συγκρουστούν μαζί 
τους. Βασικό στοιχείο της ταυτότητας είναι η βούληση του ατόμου να ανήκει σε μια 
ομάδα. Όμως δεν είναι ο αυτοπροσδιορισμός μοναδικό συστατικό της ταυτότητας 
καθώς σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος που οι άλλοι αντιλαμβάνονται το άτομο1.  
Συνεπώς, η ταυτότητα είναι ένας συνεχής διάλογος μεταξύ του ατόμου και του κοι-
νωνικού του περιβάλλοντος. Είναι μια καθημερινή διαπραγμάτευση σχετικά με συ-
γκεκριμένα υλικά κέρδη (γη, χρήματα, εργασία) καθώς και με άυλα οφέλη (κύρος, 
δόξα, αίσθημα αποδοχής, αυτοπραγμάτωσης και νοήματος για ζωή). Η ταυτότητα 
προσανατολίζει προς συγκεκριμένους ατομικούς και συλλογικούς στόχους, καθώς και 
συμπεριφορές που οδηγούν στην επίτευξή τους. Η ταυτότητα (κάθε ταυτότητα, εθνι-
κή, πολιτική, θρησκευτική κ.ά.) είναι μια δυναμική διαδικασία. Αλλάζει ανάλογα με 
τη μεταβολή της ανταλλακτικής αξίας που αυτή έχει για τα μέλη της ομάδας. 
Η μικρασιατική καταστροφή δημιούργησε ξαφνικά και σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα δύο διακριτές κοινωνικές ταυτότητες που αντιστοιχούσαν σε δυο διαφορε-
τικές κοινωνικές ομάδες, τους γηγενείς και τους πρόσφυγες. Οι δύο ομάδες παρά τις 
τεράστιες διαφορές εντός τους, απέκτησαν κοινά συμφέροντα και έναν αντίπαλο άλ-
λο.  
Η ύπαρξη κοινών συμφερόντων συνδέεται άμεσα με τη νέα σημασία και νέα λειτουρ-
γία που απέκτησε το κράτος. Η ίδια η ιστορική συγκυρία, η ξαφνική άφιξη τόσων ε-
κατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, η ανάγκη να επιβιώσουν και να εγκατασταθούν στη 
νέα πατρίδα, ανάγκασε το κράτος να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθή-

 
1 Σχετικά με το ζήτημα του ορισμού της ταυτότητας βλ. Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries. 
The Social Organization of Culture Difference, Waveland Press, 1998, 10-13, Γιώργος Αγγελόπουλος, 
«Εθνοτικές οµάδες και ταυτότητες. Οι όροι, η εξέλιξη της σημασίας και του περιεχοµένου τους», 
Σύγχρονα Θέµατα, τ. 63, 1997, 18-25, Loring Danforth, “How can a woman give birth to one Greek 
and one Macedonian? The construction of national identity among immigrants to Australia from 
Northern Greece” in Cowan K. Jane (Eds), Macedonia. The Politics of Identity and Difference, Lon-
don: Pluto Press, 2000, 86, καθώς και Peter Mackridge and Eleni Yannakakis, “Introduction” στο P. 
Mackridge and E. Yannakakis (eds) Ourselves and Others, the development of a Greek Macedonian 
cultural identity since 1912. Oxford: Berg, 4. 
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κες. Για πρώτη φορά, το κράτος ανέλαβε να παίξει έναν ρόλο τόσο επεμβατικά συ-
ντονιστικό όσο και ουσιαστικά αναδιανεμητικό.  
Οι πρόσφυγες είχαν την υποστήριξη του κράτους. Δεν είχαν όμως την υποστήριξη 
της κοινωνίας. Ίσως η σύγκριση θεωρηθεί ανάρμοστη (λόγω των σημαντικών διαφο-
ρών) αλλά η δεκαετία του ’20 δεν ήταν η μοναδική περίοδος μέσα στον εικοστό αιώ-
να που η Ελλάδα γνώρισε μαζική εισροή ανθρώπων. Στη δεκαετία του ’90 ήρθαν 
ξαφνικά στην Ελλάδα σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι μετανάστες (προερχόμε-
νοι κυρίως από την Αλβανία) δεν είχαν καμία υποστήριξη από το κράτος. Αντιθέτως, 
όλοι τους είχαν να πουν μια ιστορία κακομεταχείρισης από τους κρατικούς μηχανι-
σμούς. 
Όμως, η κοινωνία τους είχε ανάγκη. Παρά τις πολλές περιπτώσεις εκδήλωσης έντο-
νου ρατσισμού κατά κανόνα κυριαρχούσε το «ο δικός μου Αλβανός είναι καλός Αλ-
βανός» και οι μετανάστες εξυπηρέτησαν σημαντικές λειτουργίες της ελληνικής κοι-
νωνίας εντασσόμενοι ομαλά στην οικονομία και ως ένα βαθμό και στην ίδια την κοι-
νωνία. Αντίθετα, κατά τη δεκαετία του 20, η κοινωνία δεν είχε καθόλου ανάγκη τους 
πρόσφυγες. Οι οικονομικοί πόροι ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι. Η φτώχια ήταν ήδη 
αφόρητα μεγάλη.  
 
Οικονομική και πολιτισμική αντιπαράθεση 
Οι γηγενείς ύστερα από τόσα χρόνια στερήσεων λόγω των πολέμων προσδοκούσαν 
μια δίκαιη ανταμοιβή, ιδίως οι ακτήμονες που έλπιζαν ότι επιτέλους θα αποκτήσουν 
δική τους γη. Παρόμοια, οι πρόσφυγες ανέμεναν ότι θα έπαιρναν περιουσίες αντί-
στοιχες με αυτές που άφησαν πίσω τους. Οι προσδοκίες τόσο των προσφύγων όσο 
και των ντόπιων απευθύνθηκαν στο κράτος που σε μεγάλο βαθμό έκανε αυτό που α-
ναμενόταν. Σε ένα επαναστατικό πρόγραμμα αναδιανομής η γη πρακτικά κατασχέθη-
κε από τους μεγάλους γαιοκτήμονες και κατόπιν μοιράστηκε σε ντόπιους και πρό-
σφυγες ακτήμονες.  
Σχεδόν το 40% της γης της χώρας, η μεγάλη πλειονότητα των κτημάτων της Μακε-
δονίας, της Ηπείρου, της Θράκης και της Θεσσαλίας δόθηκαν σε αυτούς που την εί-
χαν ανάγκη. Όμως, η διανομή έγινε βιαστικά και πρόχειρα, ενώ όλοι είχαν παράπονα 
αισθανόμενοι ότι αδικήθηκαν. Οι ντόπιοι θεωρούσαν ότι εκείνοι έπρεπε να καρπω-
θούν τα κτήματα των αποχωρούντων μουσουλμάνων και όχι οι «ξένοι» πρόσφυγες. 
Αντίστοιχα, οι πρόσφυγες αισθάνονταν ότι αφού άφησαν πίσω τους τις δικές τους 
περιουσίες έπρεπε να πάρουν όλα τα κτήματα των ανταλλαγέντων μουσουλμάνων2.   
Η αντιπαράθεση ντόπιων και προσφύγων εξελίχθηκε και κλιμακώθηκε σε μια πολιτι-
στική σύγκρουση. Εκφράστηκε σε αντιπαράθεση στο συμβολικό επίπεδο και αποτυ-
πώθηκε σε αλληλοαποκλειόμενους λόγους και στη διαμόρφωση δύο συγκρουόμενων 
ταυτοτήτων με αναφορά στο έθνος. Οι γηγενείς συχνά και έντονα αμφισβητούσαν 
την ελληνικότητα των προσφύγων, άρα και το δικαίωμα τους να βρίσκονται στην Ελ-
λάδα και να απολαμβάνουν τα οφέλη που τους παρείχε το εθνικό κράτος.  

 
2  Βλ. Ραϋμόνδος Αλβανός, Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη 
Μακεδονία του Μεσοπολέμου, εκδόσεις Επίκεντρο, 2019 και Elizabeth Kontogiorgi, Population ex-
change in Greek Macedonia, The rural settlement of refugees, 1922-1930, Clarendon Press, Oxford, 
2006. 

 



55 

Ο χαρακτηρισμός Τούρκοι ή «τουρκόσποροι», που απεύθυναν οι ντόπιοι σε πρόσφυ-
γες, ήταν μέρος της καθημερινότητας των προσφύγων. Οι πολιτισμικές διαφορές με-
ταξύ ντόπιων και προσφύγων αναδεικνύονταν από τους ντόπιους καθοδηγητές γνώ-
μης (κυρίως αντιβενιζελικούς δημοσιογράφους και πολιτικούς) προκειμένου να τεκ-
μηριωθεί η μη ελληνικότητα των προσφύγων και η πολιτισμική τους κατωτερότητα 
σε σχέση με τους γηγενείς3. 
Το βλέμμα των γηγενών, ο τρόπος δηλαδή που έβλεπαν τους πρόσφυγες, επηρέασε 
έντονα τον τρόπο που και οι πρόσφυγες έβλεπαν τον εαυτό τους. Επέδρασε σε μεγάλο 
βαθμό τη νέα τους ταυτότητα. Μπορεί οι πρόσφυγες να αντιμετωπίζονταν από τους 
ντόπιους ως ενιαία ομάδα, αλλά η διαφορετική προέλευση, οι διαφορετικές πολιτι-
σμικές παραδόσεις (ορισμένες φορές και η γλώσσα ή η διαφορετική διάλεκτος) δια-
μόρφωναν σημαντικά σύνορα ανάμεσά τους. Αυτά τα σύνορα δεν καταργήθηκαν αλ-
λά στο νέο περιβάλλον, (ένα περιβάλλον έντονης εχθρότητας από την τοπική κοινω-
νία), μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό η σημασία τους. Έτσι, λόγω των συνθηκών που δη-
μιουργήθηκαν μετά την καταστροφή του 1922, ξεκίνησε η διαδικασία συγκρότησης 
μιας ενιαίας προσφυγικής ταυτότητας4. 
 
Το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών 
Όπως συνέβη και με τους πρόσφυγες, οι ντόπιοι συχνά παραμέριζαν τις δικές τους 
διαφορές προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντά τους απέναντι στην απειλή 
των προσφύγων. Αυτό έγινε ιδίως εμφανές στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν το 
ζήτημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών το οποίο σύμφωνα με μια τοπική εφημερίδα 
είναι ζήτημα που «ανεγείρει Σινικόν τείχος μεταξύ γηγενών και προσφύγων»5. Σύμ-
φωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν αναγνωρίζονταν οι αγοραπωλησίες που έγιναν 
μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων πριν την αναχώρηση των τελευταίων. Έτσι, 
πολλοί ντόπιοι που αγόρασαν (κάποιες φορές με το υστέρημά τους) μουσουλμανικά 
κτήματα βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς οι τίτλοι ιδιοκτησίας τους δεν ανα-
γνωρίζονταν επειδή θεωρήθηκαν αποτέλεσμα «ανωμάλων δικαιοπραξιών»6.  

 
3 Γι αυτό αλλά και για γενικότερα για το πώς υποδέχτηκαν οι ντόπιοι τους πρόσφυγες βλ. Βλάσης 
Αγτζίδης, «Μνήμη, ταυτότητα και ιδεολογία στον Ποντιακό Ελληνισμό», στο συλλογικό: Γ. Κόκκινος, 
Ε. Λεμονίδου, Βλ. Αγτζίδης, Το Τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών 
πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, Ταξιδευτής, Αθήνα 2010, 226-234 καθώς και Μενέλαος Χαρα-
λαμπίδης, «Από τα πελατειακά δίκτυα στη συλλογική δράση. Η εμφάνιση του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος στις προσφυγικές ανατολικές συνοικίες της μεσοπολεμικής Αθήνας», στο Έφη Αβδελά, Ραϋ-
μόνδος Αλβανός, Δημήτρης Κουσουρής, Μενέλαος Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στον Μεσοπόλε-
μο, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2017, 187-210. 
4 Πρβλ. Λάμπρος Μπαλτσιώτης, «Ανταλλαγές πληθυσμών και προσφυγιά στην Ελλάδα και την Τουρ-
κία. Οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα δύο εθνικών αφηγήσεων» στο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης 
(επιμ), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, Κριτική, ΚΕΜΟ, 
2006, Μιχάλης Βαρλάς, «Η διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης», στο Γιώργος Τζεδόπουλος (επιμ.), 
Πέρα από την Καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, Αθήνα, Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού 2003, Κώστας Κατσάπης, «Το Προσφυγικό ζήτημα» στο Αντώνης Λιάκος (ε-
πιμ.), Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, Νεφέλη, Αθήνα, 2011, R. Hirschon, Κληρονόμοι της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών Προσφύγων στον Πειραιά, μτφρ. Κ. 
Κουρεμένος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2004.  
5 Εφ. Καστορία, 18/4/26. 
6 Για το ζήτημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών βλ. Ραϋμόνδος Αλβανός, ό.π., 83-87. 



56 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συμπαγούς μετώπου των γηγενών στην προσπάθειά 
τους να βρουν λύση σε αυτό το ζήτημα είναι μια επιστολή του δημάρχου Φλώρινας 
προς τον Φίλιππο Δραγούμη, τον Απρίλιο του 1927. Σε αυτήν του γράφει ότι εξου-
σιοδοτήθηκε από το συνέδριο που πραγματοποίησαν οι αντιπρόσωποι των Γεωργικών 
Συνεταιρισμών και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της περιοχής Καστοριάς και Φλώρι-
νας να του ανακοινώσει ότι όλος ο γηγενής πληθυσμός είναι εξαιρετικά δυσαρεστη-
μένος κατά των προσφύγων βουλευτών «οίτινες στραγγαλίζουσι δια της στάσεώς των 
τα δικαιώματα των [ντόπιων]». Αφού ο δήμαρχος της Φλώρινας επισήμαινε ότι θα 
ήταν άδικο να μην αναγνωριστούν περιουσίες που οι ντόπιοι Χριστιανοί είχαν αγο-
ράσει από τους μουσουλμάνους, τόνιζε ότι οι γηγενείς δεν θα δεχτούν τη μεγάλη αυ-
τή αδικία και ήταν αποφασισμένοι σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αναγνώριζε 
ολοκληρωτικά τις αστικές και γεωργικές περιουσίες τους να διαμαρτυρηθούν στην 
Κοινωνία των Εθνών. Ο δήμαρχος παρακαλούσε τον Δραγούμη εξ ονόματος όλων 
των γηγενών της περιοχής να εισηγηθεί να μην εκδίδονται διατάγματα ευεργετικά για 
τους πρόσφυγες και καταστροφικά για τους ντόπιους «εφ’ όσον είμεθα τέκνα της αυ-
τής μητρός Ελλάδος»7.  
 
Πολιτικές ταυτότητες 
Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά τον Μεσοπόλεμο αυξήθηκε η σημασία του κράτους και 
η δυνατότητά του να παρεμβαίνει στην καθημερινότητα των πολιτών του. Όλοι ήθε-
λαν να απολαύσουν τα οφέλη που θα προέκυπταν από την επιρροή τους στο κράτος 
και στους μηχανισμούς του. Τόσο οι ντόπιοι όσο και οι πρόσφυγες είχαν σημαντικούς 
λόγους να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική και να προσπαθήσουν να ελέγξουν το 
κράτος. Ένας σημαντικός λόγος (εκτός από τις ανώμαλες δικαιοπραξίες) σχετίζεται 
και με το γεγονός ότι τα κτήματα δεν παραχωρήθηκαν δωρεάν στους ακτήμονες αλλά 
με δάνεια που έπρεπε να εξοφληθούν σταδιακά και με προσωρινούς τίτλους ιδιοκτη-
σίας. Κατά συνέπεια, όλοι τους ήταν κατά κάποιο τρόπο όμηροι του υπάρχοντος πο-
λιτικού συστήματος. Ντόπιοι και πρόσφυγες επιδίωκαν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη 
τους από τη διανομή που δεν ήταν οριστική, καθώς τα όρια των κτημάτων άλλαζαν 
ανάλογα με δικαστικές ή πολιτικές αποφάσεις.  
Η κρατική υποστήριξη ήταν βασικό διακύβευμα της εποχής και οι ντόπιοι συχνά εξέ-
φραζαν παράπονα ότι ήταν αδικημένοι, θεωρώντας ότι οι πρόσφυγες είχαν μεγαλύτε-
ρη οικονομική ενίσχυση από το κράτος. Χαρακτηριστικά, το 1931 ο αντιβενιζελικός 
δήμαρχος της Θεσσαλονίκης τόνιζε ότι εμείς οι γηγενείς «δεν είμεθα αποπαίδια, αλλά 
τα αγνά και πραγματικά παιδιά της Θεσσαλονίκης» 8.  
Οι πρόσφυγες ένιωθαν καθημερινά την εχθρότητα των μελών μιας κοινωνίας στην 
οποία επιθυμούσαν να ενταχτούν καθώς τη θεωρούσαν τη νέα τους πατρίδα. Σύμφω-
να με τη μαρτυρία ενός πρόσφυγα η ζωή στην Ελλάδα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι 
στην Τουρκία καθώς «εδώ μας μισούσαν ακόμη περισσότερο και χωρίς να τους κά-
νουμε τίποτε, τουλάχιστον οι Τούρκοι μας μισούσαν και μας πολεμούσαν γιατί και 
εμείς το ίδιο τους κάναμε»9.  

 
7 Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη, 11.2/67. 
8 Γιώργος Μαυρογορδάτος, Μετά το 1922. Η παράταση του διχασμού, Πατάκης, 2017, 192. 
9 Νίκος Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ, Ζήτω το έθνος. Προσφυγιά, κατοχή και εμφύλιος: Εθνοτική 
ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Πανε-
πιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2001, 89. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εχθρική αντιμετώπιση από τους ντόπιους οδήγησε τους 
πρόσφυγες στην αίσθηση μιας ενιαίας ταυτότητας ανθρώπων που τους έβλεπαν οι 
άλλοι ως μια ενιαία ομάδα, ως ξένους. Αυτή η ενιαία προσφυγική ταυτότητα συγκρο-
τήθηκε και ενισχύθηκε κυρίως επειδή οι πρόσφυγες συνδέθηκαν με κοινά συμφέρο-
ντα και κοινούς πολιτικούς στόχους. Επιπλέον, ισχυροποιήθηκε γιατί συνδέθηκε με 
μια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Είναι γνωστή η σχέση του βενιζελισμού με 
τους πρόσφυγες και η συμπαγής στήριξη των προσφύγων στον βενιζελισμό και στον 
αντιμοναρχισμό. Ακόμη και μετά το 1930 και τη σύναψη του ελληνοτουρκικού συμ-
φώνου, που σήμαινε και την απώλεια κάθε ελπίδας για αποζημίωσή τους, πάνω από 
67% των προσφύγων συνέχισε να ταυτίζεται με τον Βενιζέλο10.  
Μέχρι το 1930 ελάχιστοι ήταν οι πρόσφυγες που υποστήριζαν το ΚΚΕ. Αντίθετα, 
πολλοί, ίσως και ως αντίδραση στην αμφισβήτηση της ελληνικότητας τους από τους 
ντόπιους, ταυτίστηκαν με τον πιο ακραίο και σωβινιστικό εθνικισμό. Κυρίως πρό-
σφυγες ήταν εκείνοι που επάνδρωναν τη φασιστική οργάνωση Εθνική Ένωσις Ελλάς 
(γνωστή ως Τρία Έψιλον) και πρωτοστάτησαν σε βιαιοπραγίες ιδίως στη Θεσσαλονί-
κη εναντίον των εβραίων συμπολιτών τους11. Αξίζει να επισημανθεί η αντίφαση ανά-
μεσα στον φιλελευθερισμό, ιδεολογία του βενιζελισμού, και τον έντονο ρατσιστικό 
εθνικισμό που προωθούσαν κατεξοχήν βενιζελικές εφημερίδες όπως η Μακεδονία.  
Αντίθετα από τους πρόσφυγες οι γηγενείς δεν είχαν κοινή πολιτική συμπεριφορά. 
Ήταν διασπασμένοι έντονα πριν το 1922, ήδη από την περίοδο του εθνικού διχασμού. 
Όμως, αξίζει να τονιστεί ότι οι αντιβενιζελικοί συσπειρώνονταν γύρω από μια ιδιαί-
τερα έντονα αντιπροσφυγική ταυτότητα. Το 1928 ο Βλάχος προειδοποιούσε στην 
Καθημερινή (21/7/28) προεκλογικά πως η εκλογική νίκη του Βενιζέλου σήμαινε οι-
κονομική δικτατορία των προσφύγων των οποίων «βορά» θα γίνουν σύντομα «αι οι-
κίαι και τα αστικά εν γένει κτήματα των γηγενών». Οι αντιβενιζελικοί δεν εγκατέλει-
ψαν ποτέ την άποψη ότι η προσφυγική αποκατάσταση έγινε με δαπάνη των γηγενών 
και ουσιαστικά εις βάρος τους 12. Ακόμη χειρότερα, τον Φεβρουάριο του 1928, αντι-
βενιζελικός βουλευτής έφτασε να δηλώσει μέσα στη Βουλή ότι «το χάσμα μεταξύ 
γηγενών και προσφύγων μπορεί να κλείσει μόνο με τα πτώματα των τελευταίων». Ο 
ίδιος βουλευτής δήλωσε ότι έπρεπε να τους είχε σφάξει όλους ο Κεμάλ ώστε «να μην 
έρθει η δημοκρατία και η τυραννία του βενιζελισμού»13.  
 
Οι μειονότητες 
Οι ντόπιοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν ταυτίστηκαν με έναν πολιτικό χώρο. Εξαίρεση 
αποτέλεσαν οι γηγενείς κάτοικοι της Ελλάδας που θεωρούνταν μειονοτικοί πληθυ-
σμοί, οι οποίοι στην πλειονότητά τους υποστήριζαν το Λαϊκό Κόμμα. Πρόκειται για 
κοινωνικές ομάδες που είχαν μητρική γλώσσα διαφορετική από την ελληνική και αμ-
φισβητούνταν η ελληνική τους ταυτότητα. Η μεγαλύτερη πολιτισμική ομάδα ήταν οι 

 
10 Γιώργος Μαυρογορδάτος, ό. π., 153, Σπύρος Καράβας, «Η προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό 
συγκρότημα της Αθήνας την περίοδο του Μεσοπολέμου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
Αθήνα 1992, τ. 9, 135-156, Παναγιώτης Κουστένης, «Εκλογική συμπεριφορά στην περιφέρεια Πει-
ραιά. Ιστορική εξέλιξη, κοινωνικές, πληθυσμιακές και πολιτισμικές ορίζουσες», στον συλλογικό τόμο 
Πειραιάς. Το λιμάνι και η πόλη, Ίδρυμα Μωραΐτη, 2020, 136-141. 
11 Γιώργος Μαυρογορδάτος, ό. π., 203. 
12 Γιώργος Μαυρογορδάτος, ό. π., 195. 
13 Καστορία, 4, 12/2/28. 
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σλαβόφωνοι χωρικοί της Μακεδονίας, που αριθμούσε περίπου 160.000 ανθρώπους14. 
Σημαντική ήταν επίσης και η αναγνωρισμένη, με τη συνθήκη της Λοζάνης, μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης που ανερχόταν σε 110.000 άτομα. Επίσης, στην Ελ-
λάδα κατοικούσαν πάνω από 60.000 σεφαραδίτες Εβραίοι (που στην πλειονότητά 
τους ζούσαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης). Τέλος, υπήρχε στην Ήπειρο μια αλβανό-
φωνη μουσουλμανική κοινότητα περίπου 22.000 ανθρώπων15.  
Όλοι τους, χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο που έμεναν επί αιώνες, ξαφνικά βρέ-
θηκαν να είναι κατά κάποιο τρόπο ξένοι. Ξένοι γιατί άλλαξε το κράτος μέσα στο ο-
ποίο ζούσαν, καθώς από την Οθωμανική αυτοκρατορία που ήταν υπήκοοι του Σουλ-
τάνου πλέον ζούσαν στον ελληνικό εθνικό κράτος ως Έλληνες πολίτες. Άλλαξε ο 
τρόπος ζωής τους και η καθημερινότητά τους. Το κυριότερο όμως στοιχείο που τρο-
φοδοτούσε την αίσθηση τους ότι ήταν ξένοι είναι το γεγονός ότι από πολλούς Έλλη-
νες (ιδίως τους πρόσφυγες και τους περισσότερους διοικητικούς υπάλληλους που κα-
τά κανόνα ήταν νοτιοελλαδίτες) αντιμετωπίζονταν ως ξένοι.  
Αυτοί οι άνθρωποι είδαν την άφιξη των προσφύγων ως απειλή. Ήδη είδαν να διώχνο-
νται, στο όνομα του «εθνικά καθαρού» κράτους οι περισσότεροι μουσουλμάνοι. Θα 
μπορούσε λοιπόν να συμβεί και σε αυτούς. Με την άφιξη των προσφύγων έμπρακτα 
αμφισβητούταν το δικαίωμα παραμονής τους στον τόπο τους. Οι πρόσφυγες ήταν οι 
πρώτοι που το αμφισβήτησαν καθώς και οι ίδιοι οι πρόσφυγες διώχθηκαν από τον 
τόπο τους στο όνομα του εθνικά καθαρού κράτους.  
Πώς συμπεριφέρθηκαν οι «μειονοτικοί» πληθυσμοί στην προσπάθεια τους να αντιμε-
τωπίσουν την απειλή που ενσάρκωναν οι πρόσφυγες ως αντιπρόσωποι του αιτήματος 
για εθνική καθαρότητα του κράτους; Η απάντηση χρειάζεται εκτεταμένη ανάλυση 
που ξεπερνάει τους στόχους αυτού του άρθρου. Όμως, πολύ συνοπτικά ας αναφερ-
θούν τα εξής: Οι σεφαραδίτες Εβραίοι ήταν διχασμένοι. Περίπου 20% έδειχναν διά-
θεση να ταυτιστούν με την ελληνική εθνική ιδεολογία, ενώ οι περισσότεροι ταυτίζο-
νταν με το σιωνιστικό κίνημα. Αξίζει να αναφερθεί ότι πάνω από 10 χιλιάδες Εβραίοι 
στον Μεσοπόλεμο μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη ελπίζοντας ότι εκεί θα βρουν μια 
πιο φιλική πατρίδα. Χιλιάδες ήταν και αυτοί που σκέφτονταν να το κάνουν και δυ-
στυχώς, όπως αποδείχθηκε, δεν πρόλαβαν16. 
Οι μουσουλμάνοι της Θράκης ήταν γενικά φιλήσυχοι πολίτες και τόσο εκείνοι όσο 
και οι (μη αναγνωρισμένοι επίσημα ως μειονότητα) Τσάμηδες βρίσκονταν σε ένα εί-
δος αμοιβαίας ομηρίας με τις αντίστοιχες ελληνικές μειονότητες στην Τουρκία και 
στην Αλβανία. Συνεπώς το κράτος ακολουθούσε μια ιδιαίτερα προσεκτική πολιτική 
απέναντί τους, λόγω της ανάγκης διατήρησης μιας εύθραυστης ισορροπίας17. 

 
14 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστι-
κών, Κριτική, Αθήνα, 2003,  241. 
15 Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Μουσουλμανικές κοινότητες στην Ελλάδα πριν και μετά το 1923: Δι-
καιικές συνέχειες και ιδεολογικές ασυνέπειες», στο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (επιμ), Η ελληνοτουρ-
κική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, Κριτική, ΚΕΜΟ, 2006, 378 και Γιώργος 
Μαυρογορδάτος, «Οι εθνικές μειονότητες», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Ο Μεσοπόλεμος 
1922-1940, τ. Β2, επιμ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002, 10. Στις μειονοτικές ομάδες 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι Βλάχοι και οι Αρβανίτες γιατί αν και δεν είχαν την ελληνική ως μητρική 
γλώσσα, η ελληνικότητά τους, κατά κανόνα, δεν αμφισβητούνταν. 
16 Γιώργος Μαυρογορδάτος, «Οι εθνικές μειονότητες», ό.π., 17. 
17 ό.π., 10-12. 
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Οι σλαβόφωνοι ήταν έντονα διχασμένοι στις αρχές του αιώνα, καθώς ήταν διαιρεμέ-
νοι σε βουλγαρόφρονες και ελληνόφρονες. Περίπου 66 χιλιάδες υπολογίζεται ότι ε-
πέλεξαν τη βουλγαρική εθνική ταυτότητα και μετανάστευσαν στη Βουλγαρία μετά τη 
συνθήκη του Νεϊγύ. Παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες πρώην βουλγαρόφρονες 
σλαβόφωνοι παρέμειναν στην Ελλάδα φαίνεται ότι επέλεξαν (τουλάχιστον στα λόγια, 
καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι σκέφτονταν πραγματικά) την ελληνική εθνική 
ταυτότητα. Οι σλαβόφωνοι βρήκαν πιο ωφέλιμο να συνασπιστούν με τους υπόλοι-
πους ελληνόφωνους ντόπιους και να διακηρύξουν την ελληνική εθνική ταυτότητα 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή των προσφύγων18.  
Κλείνοντας και συνοψίζοντας, οι ταυτότητες γηγενών και προσφύγων συγκροτήθη-
καν μέσα από την αντίθεσή τους τόσο πολιτισμικά όσο και κυρίως οικονομικά λόγω 
της διεκδίκησής πόρων από το κράτος. Οι πρόσφυγες είχαν κατεξοχήν την κρατική 
στήριξη. Εξάλλου, ήρθαν στην Ελλάδα και έζησαν το δράμα της προσφυγιάς λόγω 
των καταστροφικών επιλογών του ελληνικού κράτους και της ήττας του το 1922. Οι 
πρόσφυγες βρέθηκαν κατά το Μεσοπόλεμο να έχουν κοινά συμφέροντα, υποστήριζαν 
στη μεγάλη πλειοψηφία τους τον Βενιζέλο, μισούσαν τον βασιλιά και ένιωθαν έντονη 
αμφισβήτηση της ελληνικότητάς τους και του δικαιώματός τους να βρίσκονται στην 
Ελλάδα από τους ντόπιους. Στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το 1922 η ελλη-
νική ταυτότητα απέκτησε ιδιαίτερα υψηλή ανταλλακτική αξία. Όλοι προσπαθούσαν 
να πείσουν για τη δική τους ελληνικότητα και να αμφισβητήσουν την ελληνικότητα 
του άλλου. Οι κοινωνικές και οι πολιτικές ταυτότητες της εποχής συσχετίστηκαν ά-
μεσα με τα οφέλη που πρόσφερε η σύνδεση με ένα ολοένα και πιο ισχυρό και πιο ση-
μαντικό για την καθημερινότητα των ανθρώπων κράτος. 
Οι πρόσφυγες είχαν μεν την κρατική στήριξη αλλά δεν είχαν την αποδοχή μιας κοι-
νωνίας που τους έβλεπε ιδιαίτερα εχθρικά. Οι κοινωνικές ταυτότητες διασταυρώθη-
καν με τις πολιτικές ταυτότητες, ιδίως αυτές των Βενιζελικών/Αντιβενιζελικών, και 
ισχυροποιήθηκαν εξαιτίας τους. Η ρήξη γηγενών και προσφύγων θα αποτελούσε βα-
σικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του Μεσοπολέμου και θα 
συνέχιζε να επηρεάζει (αν και με φθίνοντα τρόπο) την ελληνική κοινωνία όλες τις 
επόμενες δεκαετίες, μέχρι και σήμερα. 
 
 
 
  

 
18 Περισσότερα για το ζήτημα της σχέσης σλαβόφωνων και προσφύγων στο Ραϋμόνδος Αλβανός, 
Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου, εκδό-
σεις Επίκεντρο, 2019 και ιδίως το κεφάλαιο «η εθνική ταυτότητα ως πολιτική επιλογή».  
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Με τον φακό ενός μεταποικιακού αρχείου: Νέες χώρες, βορειοελλαδική μεθόριος 
και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, πριν και μετά το 19221 

 
Φωτεινή Τσιμπιρίδου,  

Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Ιδρυτικό μέλος της κολεκτίβας Decolonize Hellas 

 
Τι περιλαμβάνει ένα μεταποικιακό αρχείο; Αναζητώντας ερμηνείες για τη δυ-
στοπικότητα και την αποικιακότητα, τις αποικιακές τεχνολογίες και τη γραμμα-
τική των μειονοτήτων στο τοπίο της Βόρειας Ελλάδας  
Η ισχύς και η διάχυση του ρατσισμού και των μειονοτικών διακρίσεων στα πλαίσια 
του δυτικού φιλελευθερισμού, του κοσμοπολιτισμού και του ανθρωπισμού ως πρό-
γραμμα εκπολιτισμού από την εκσυγχρονισμένη Ευρώπη με στόχο την ίδρυση εθνών-
κρατών και φιλελεύθερων καθεστώτων, έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη γενεαλογία 
στη βόρεια Ελλάδα, πριν και μετά την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Η 
περιοχή προσφέρεται για μελέτη στο είδος ενός μεταποικιακού αρχείου, το οποίο, για 
πληθυσμούς διαφορετικούς και αποκλίνοντες από την αποκτηθείσα 100 χρόνια πριν 
ελληνική ομοιογένεια, συνεπάγεται με όρους παλίμψηστου τραύματα απόμειξης, α-
ναγκαστικής μετατόπισης και συμμόρφωσης μέσω απαλλοτρίωσης, καθώς και ρατσι-
στικές πρακτικές υποτίμησης για μειονότητες και αποκλίνοντες πληθυσμούς από τα 
κυρίαρχα εθνικά πρότυπα.2  
Όλα αυτά, και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η περιοχή δεν συνιστούσε στενά και 
κυριολεκτικά είδος αποικίας, επειδή εδώ και σε αυτή τη συνθήκη ανιχνεύεται η ισχύς 
των αποικιακών τεχνολογιών, ως ηγεμονικός τρόπος πολιτικής διακυβέρνησης. Λίγο 
πριν το πέρασμα στον 20ο αιώνα η ευρωπαϊκή αποικιακή διακυβέρνηση για γεωπολι-
τικούς και οικονομικούς λόγους μετατοπίζεται από τον υπόλοιπο αποικιακό κόσμο 
στα άκρα της Ευρώπης, ενώ επιτείνεται η παρουσία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και παρατηρείται ακραίος πολιτικός αυταρχισμός 

 
1 Το παρόν κείμενο βασίζεται σε πτυχές της προφορικής παρουσίασης στη σχετική ημερίδα που οργά-
νωσε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και ο Όμιλος Φίλων ΙΝΠ Θεσσαλονίκης στις 19/10/2022. Αυτή 
η πρώτη γραπτή εκδοχή, ως έρευνα σε εξέλιξη, επιδέχεται περαιτέρω επεξεργασίας και υπ’ αυτήν την 
έννοια πρόκειται για μια πρώτη εκδοχή και όχι ολοκληρωμένη τελική δημοσίευση. 
2 Για την έρευνα και μελέτη επί ετερόκλητου υλικού και τις δυνατότητες μιας ποιητικής συγκρότησης 
αρχείων με πολιτισμικό και διασπορικό χαρακτήρα ή/και αποικιακό πρόσημο βλ. Penelope Papailias 
(2005). Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece. New York: Palgrave 
Macmillan,. Η έμπνευση για την έννοια του μεταποικιακού αρχείου προέρχεται από την οπτική της 
Ann Stoler (βλ. Stoler, A.L. (2002). “Colonial archives and the arts of governance”. Archival Science 
2, 87-10, συνομιλεί αλλά υπερβαίνει τις στενές γραμμικές περιοδολογήσεις και τα δυτικοκεντρικά με-
θοδολογικά εργαλεία ενός αντι-αρχείου προφορικής ιστορίας (βλ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Βασίλης 
Δαλκαβούκης, Ελένη Καλλιμοπούλου (επιμ.). (2021). Προφορική ιστορία και αντι-αρχεία Φωνές, εικό-
νες και τόποι. Ένωση Προφορικής Ιστορίας), ενώ εγγράφεται σε ανάλογα απο-αποικιακά εγχειρήματα 
πολιτισμικής, μεταποικιακής και φεμινιστικής κριτικής, που μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν τις αναλυ-
τικές δυνατότητες του παλίμψηστου βλ. ενδεικτικά: Wekker, Gloria. 2016. White Innocence: Paradox-
es of Colonialism and Race. Duke University Press. Iǧsiz, Asli (2021). “Theorizing Palimpsests: Un-
folding Pasts into the Present”, History of the Present 11(2), 193-208. Spivak, Gayatri Chakravorty 
(1985). “The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives.” History and Theory 24(3), 247-72. 
Okello, W. Kwamogi and Antonio Duran, A. 2021. “‘Here and There, Then and Now’: Envisioning a 
Palimpsest Methodology”, International Journal of Qualitative Methods 20, 1-10.  

about:blank
https://doi.org/10.1007/BF02435632
about:blank
about:blank
doi:%20https://doi.org/10.1215/21599785-9015288
doi:%20https://doi.org/10.1215/21599785-9015288
doi:%2010.1177/16094069211042233
doi:%2010.1177/16094069211042233
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(βλ. γενοκτονίες, φασιστικά μορφώματα) εκ μέρους των κρατών της περιοχής.3 Πρό-
κειται για αποικιακές τεχνολογίες που προκαλούν μορφές επάλληλης αποικιακότητας 
οι οποίες χρήζουν ανάλυσης. 4  
Στο πλαίσιο της μεταποικιακής κριτικής5 και με το φακό ενός μεταποικιακού αρχείου 
αξίζει να εστιάσουμε σε εμπειρίες υποκειμένων που βιοπολιτικά και μιμητικά συμ-
μορφώνονται στην κυρίαρχη εθνοφιλελεύθερη κουλτούρα και ιδεολογία της εθνικο-
φροσύνης, έτσι όπως αυτή συνταιριάζεται μεταξύ έθνους, θρησκείας και πατριαρχίας. 
Επιπρόσθετα, αν όχι κυρίως, και σε αυτές όσων της αντιστέκονται ή/και την υπονο-
μεύουν κατ’ αναλογία και με τους τρόπους έκφρασης των πρώην αποικιοποιημένων, 
κάποτε σκλαβωμένων και εν δυνάμει θηλυκοποιημένων σωμάτων.6  
Στην περιοχή, και επί των σωμάτων αυτών εφαρμόζονται αναγκαστικές απαλλοτριώ-
σεις και μετακινήσεις πληθυσμών στο όνομα του ανθρωπισμού,7 κάνοντας χρήση της 
ρατσιστικής λογικής της απόμειξης,8 ενώ στη συνέχεια εφαρμόζονται συστηματικά 
βιοπολιτικές εθνοπατριαρχικής ευταξίας της εθνικοφροσύνης που εκπορεύονται από 
την κεντρική διοίκηση, τους μηχανισμούς εκπαίδευσης και εκπολιτισμού του έ-
θνους/κράτους. Βιοπολιτικές που ενώ εστιάζουν και αναπαράγουν το στίγμα του ε-
θνικού διχασμού και της εξορίας για τους αριστερούς πολίτες όλης της χώρας,9 αφο-

 
3 Κωστόπουλος, Τάσος. 2007. Πόλεμος και εθνοκάθαρση, Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής 
εξόρμησης (1912-1922) Αθήνα: Βιβλιόραμα. Συριάτου, Αθηνά (επιμ.) Εξουσιάζοντας τα κύματα. Όψεις 
της ιστορίας και της ιστοριογραφίας της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αθήνα: Ασίνη. 
4 Η ‘αποικιακότητα’ που συνιστά κεντρικό ζητούμενο στην συζήτηση μεταποικιακής κριτικής και στις 
ατζέντες αποαποικιοποίησης (βλ. Quijano, A. (2000) “Coloniality of power, Eurocentrism, and Latin 
America”, Nepentla: Views from the South, 1(3), 533-580. Retrieved from 
http://www.unc.edu/∼aescobar/wan/wanquijano.pdf. Walter D. Mignolo, 2000, Local Histories/Global 
Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Πρίνστον: Princeton University 
Press) αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και αναλυτική αξία στο παρόν αλλά και κάθε ανάλογο σχεδίασμα 
μελέτης μεταποικιακού αρχείου. Στα καθ’ ημάς μέχρι στιγμής εγχειρήματα γίνεται αναφορά σε ευρύ-
τερες δυτικοευρωπαϊκές ηγεμονίες, συνθήκες νέο- και κρυπτο-αποικιοκρατίας (βλ. Calotychos, Vange-
lis (2003), Modern Greece: A Cultural Poetics. Νέα Υόρκη: Berg. Herzfeld, Michael (2002). “The 
Absent Presence: Discourses of Crypto-Colonialism”. South Atlantic Quarterly, 101(4), 899-926). 
Γουργουρής, Στάθης (2007). Έθνος-όνειρο: Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας, μτφρ.: 
Θανάσης Κατσίκερος, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 
5 Αθανασίου, Α., Καραβάντα, Μ. Λαλιώτου, Ι., Παπαηλία, Π. (επιμ.) (2016). Αποδομώντας την αυτο-
κρατορία. Θεωρία και πολιτική της μετα-αποικιακής κριτικής. Αθήνα: Νήσος. 
6 Angela Davis (2018). Φεμινισμός της κατάργησης, θεωρίες και πρακτικές του καιρού μας, μτφρ.: Μι-
χάλης Λαλιώτης, Αθήνα: Νήσος · Chandra Talpade Mohanty, (2021). Φεμινισμός χωρίς σύνορα: Απο-
αποικιοποίηση της θεωρίας και αλληλεγγύη στην πράξη, μτφρ.: Ελένη Μπούρου, Τίνα Στάικου, Αθήνα: 
Oposito, Morrison, Toni (1987). Beloved. Νέα Υόρκη: Albert A. Knopf Inc [ελληνική έκδοση: Αγαπη-
μένη, μτφρ.: Κατερίνα Σχινά, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2019]. Silvia Federici (2019). Το κυ-
νήγι των μαγισσών χθες και σήμερα, μτφρ.: Ίρια Γραμμένου, Λία Γυιόκα, Παναγιώτης Μπίκας, Λουκής 
Χασιώτης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των ξένων.  
7 Iǧsiz, Asli (2018) Humanism in Ruins. Entangled legacies of the Greek-Turkish Populations Ex-
change. Stanford University Press. Γαζή, Ε. (2020). Άγνωστη χώρα. Ελλάδα και Δύση στις αρχές του 
20ού αιώνα. Αθήνα: «Πόλις». 
8 Hirschon, Renée (2003). “‘Unmixing Peoples’ in the Aegean Region.” In Crossing the Aegean: An 
Appraisal of the 1923 Population Exchange between Greece and Turkey, Renée Hirschon ed., 3-12. 
New York and Oxford: Berghahn Books. 
9 Πανουργιά, Νένη (2013). Επικίνδυνοι πολίτες-Η Ελληνική Αριστερά και η κρατική τρομοκρατία. Αθή-
να: Καστανιώτης. 

http://www.unc.edu/%E2%88%BCaescobar/wan/wanquijano.pdf


63 

ρούν επιπρόσθετα τις μειονότητες της περιοχής των νέων χωρών, επιβάλλοντας σω-
ματικό και πολιτειακό αποκλεισμό δια βίου σε όσους δεν συμμορφώνονται.10 
Το πολιτισμικό αυτό αρχείο χαρακτηρίζεται ως μεταποικιακό στο βαθμό που αφορά 
έμφυλα και αποκείμενα σώματα, που είχαν επί μακρόν και πριν από το γύρισμα του 
προηγούμενου αιώνα υποστεί σε αποικιακού τύπου βιοπολιτικές και τεχνολογίες βί-
ας, απόμειξης, ρατσισμού, εθνοκάθαρσης και γενοκτονιών, αλλά και ανισότητας λό-
γω μειονοτικών διακρίσεων. Αφορά πρόσφυγες/ανταλλάξιμους του 192211 που εγκα-
τέλειψαν πατρίδες και κλήθηκαν να ενσωματωθούν στις νέες χώρες της Βόρειας Ελ-
λάδας ανταγωνιστικά με άλλες γλωσσικές, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες 
της περιοχής, όπως οι σλαβόφωνοι, οι μουσουλμάνοι, τα Ρομά, κ.ά.12 Παράλληλα, το 
προτεινόμενο προς μελέτη μεταποικιακό αρχείο περιέχει εμπειρίες αποκλίνουσας, 
επαρχιακής και περιφερειακής πολιτειότητας.13 Αφορά διακρίσεις που υφίστανται και 
νιώθουν οι κάτοικοι των νέων χωρών, αποκλίνοντας τόσο από το αστικό μόρφωμα 
των ελίτ της πρωτεύουσας, όσο και από την εθνική πολιτειότητα των παλαιότερων 
κατοίκων της χώρας, των οποίων οι τόποι προέλευσης προηγήθηκαν κατά 100 χρόνια 
ως προς την ένταξή τους στο ελληνικό κράτος. Το αρχείο περιλαμβάνει πρακτικές και 
εμπειρίες συμμόρφωσης στην ήδη υπάρχουσα ελληνική εθνοπατριαρχική ευταξία ε-
θνικοφροσύνης14 αλλά αφορά ιδιαίτερα τα αποικιακού τύπου βιώματα και μνήμες 
ανθρώπων που άφησαν τις ζωές τους στη μέση.15 Καθώς έπρεπε να μετακινηθούν 
αναγκαστικά, να ξεμάθουν γλώσσες και συνήθειες, να εγγραφούν σε ένα κυρίαρχο 
εθνικό αφήγημα συμμόρφωσης εκ μέρους της λογιοσύνης και της γραφειοκρατίας 
που εκπορεύονταν από την πρωτεύουσα, θεωρούνταν παράλληλα, ως κάτοικοι αυτής 
της μεθορίου, ύποπτοι, κατώτεροι και ελλειμματικοί, από το γύρισμα του 20ου και για 
όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα.16 Το ελληνικό κράτος φαίνεται να επέβαλε την κυ-

 
10 Κωστόπουλος, Τάσος (2008). Η απαγορευμένη γλώσσα: Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων 
στην ελληνική Μακεδονία. Αθήνα: Βιβλιόραμα. 
11 Iǧsiz, Asli (2018). Humanism in Ruins. Entangled legacies of the Greek-Turkish Populations Ex-
change. Stanford University Press. Τσιτσελίκης, Κ. (2021). Σύνορα, Κυριαρχία, Γραμματόσημα. οι με-
ταβολές του ελληνικού εδάφους, 1830-1947. Αθήνα: Εκδ Καπόν-Ίδρυμα Λάσκαρη. 
12 Αλβανός, Ραϋμόνδος (2017). Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη 
Μακεδονία του Μεσοπολέμου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Νίκος Κυπουργός & Ελίτα Κουνάδη (2021). 
«Ένα μουσικό οδοιπορικό στους σπάνιους θησαυρούς της βόρειας Ελλάδας» Στο Μαράτος, Ανδρέας 
1821-2021 Μνήμες τεχνών-Θραύσματα ιστορίας (επιμ.). Αθήνα: νήσος /Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 
803-831.  
13 Βλ. ενδεικτικά: Κουνάδης, Παναγιώτης (2021). «Από την Ελισάβετ Λομάκα στον Σωκράτη Μάλα-
μα. Η μακρά πορεία δημιουργίας των αστικών τραγουδιών των ελλήνων και η ιστορική δισκογραφία 
των 78 στροφών». Στο Μαράτος Ανδρέας (επιμ.) 1821-2021 Μνήμες τεχνών-Θραύσματα ιστορίας. Α-
θήνα: νήσος-Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 95-117. 
14 Παπαδημητρίου, Δέσποινα (2009). Από τον λαό των νομιμοφρόνων στο έθνος των εθνικοφρόνων. 
Αθήνα: Σαββάλας. Γαζή, Έφη (2011). «Πατρίς θρησκεία, οικογένεια». Ιστορία ενός συνθήμaτος (1880-
1930). Αθήνα εκδ. «Πόλις». Ρόμπου-Λεβίδη, Μαρίκα (2017). «Εδώ καπούτ»: Η βία του συνόρου. με-
τανάστευση, εθνικοφροσύνη και φύλο στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  
15 Tsibiridou, Fotini (Διατριβή-Thèse nouveau régime) (1990). Tradition et transition: Etude de la for-
mation économique et sociale d’une communauté mixte de refugiés (Thrace-Grèce), Paris: EHESS. 
Σαλβάνου, Αιμιλία (2018). Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης. Το παρελθόν ως ιστορία και πρα-
κτική. Αθήνα: Νεφέλη.  
16 Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (1999). «Χώρος και συμβολικά συστήματα ταφής: Η περίπτωση του Νυμφαί-
ου Φλώρινας», Μνημείο και Περιβάλλον, 4-5, 11-21.  
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ριαρχία του εφαρμόζοντας την αποικιακή τεχνολογία της γραμματικής των μειονοτή-
των,17 αποικιοποιώντας με επαρχιοποίηση την ευρύτερη μεθοριακή περιοχή στα σύ-
νορα της βόρειας Ελλάδας.18 Πρόκειται για την ίδια γραμματική μειονοτικοποίησης, 
διχασμού, εγκλεισμού, εξορίας και υποτίμησης στη βάση της διαφοράς και της από-
μειξης που λειτούργησε και για τους άλλους, τους επικίνδυνους αριστερούς πολίτες 
αυτής της χώρας.19 Για την τελική ένταξη της περιοχής στην ελληνική επικράτεια από 
τη δεκαετία του 1920 και μετά, η τροπικότητα της εθνικοφροσύνης λειτουργεί απαλ-
λοτριωτικά μέσω ταξινομικών διαιρέσεων, μειονοτικοποιήσεων και προσφυγοποίη-
σης, επεμβαίνοντας δραστικά τόσο στις τοπικές κοσμολογίες γειτνίασης και συνύ-

 
Tsibiridou, Fotini (2000). Les Pomak dans la Thrace grecque. Discours ethnique et pratiques sociocul-
turelles. Paris: L’Harmattan. Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2006). «‘Πώς μπορεί κανείς να είναι Πομάκος’ 
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παρξης του οθωμανικού παρελθόντος, όσο και στην ‘κοσμοπολίτικη’ πολυεθνική α-
νοικτότητα της Θεσσαλονίκης στο γύρισμα του 20ου αιώνα. Έκτοτε η τελευταία, ως 
συμπρωτεύουσα του ελληνικού εθνοκεντρικού κράτους που υποδέχεται πρόσφυγες, 
αποτάσσει τους μουσουλμάνους της και χάνει με τραγικό τρόπο τους εβραίους της, 
μπαίνει σε διαδοχικές φάσεις μαρασμού και αδιερεύνητες συνθήκες δυστοπίας.20  
΄Εχοντας πολλά χρόνια ερευνητικής παρουσίας στη Θράκη και τη Μακεδονία, συζη-
τώντας και διδάσκοντας επί μακρόν για πολυπολιτισμικότητα, βαλκανικές σπουδές 
και μειονοτικές ταυτότητες,21 το παρόν σχεδίασμα μελέτης εγγράφεται στη επιστη-
μολογική στροφή που έχω πραγματοποιήσει τα τελευταία τρία χρόνια, αναστοχαζό-
μενη πάνω στα ζητήματα ταυτότητας22 και αποικιακότητας.23 Συνάμα, από κοινού με 
τα άλλα μέλη της κολεκτίβας του decolonize Hellas, αναζητούμε τις γενεαλογίες και 
τις τεχνολογίες της αποικιοκρατίας στο ελληνικό παράδειγμα της Hellas διαχρονικά 
και συγχρονικά, συνομιλώντας με τις μεταποικιακές σπουδές και τα κινήματα απο-
αποικιοποίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.24 Στο πλαίσιο αυτό, είναι η συνάντηση με τις 
επιστημολογίες του Νότου25 που, σε ότι με αφορά, συνιστά την κορύφωση μιας με-
ταποικιακής κριτικής, αλλά και μια νέα ενδιαφέρουσα επιστημολογική μεθοδολογία. 
Η τελευταία δεν αφορά μόνο τη συνάντηση της δυτικής με τις τοπικές γνώσεις, αλλά 
και την εμπλοκή των ερευνητών στην πράξη με όρους παραγωγής γνώσης εντός της 
ακτιβιστικής δράσης. Πρόκληση που σε ότι με αφορά αποτελούσε για πολλά χρόνια 
ζητούμενο, τόσο με τη συμμετοχή μου στο ΚΕΜΟ,26 όσο και στο Κοινωνικό Εργα-
στήριο της Θεσσαλονίκης.27 Οι ΕτΝ με βγάζουν από την άβολη για χρόνια θέση μου 
στα ουσιοκρατικά σχήματα των ανταγωνιστικών εθνικισμών και της εθνοτικής ταυ-
τότητας, με τα οποία έπρεπε επιτακτικά να συνομιλήσουμε από τη δεκαετία του 1990 

 
20 Mαzοwer, Mark (2006). Θεσσαλονίκη. Η πόλη των φαντασμάτων. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και ε-
βραίοι 1430-1950. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2021). «Σημειώσεις για τις κοσμοπο-
λιτικές πρακτικές των υπεξούσιων στην Ελλάδα και τις γειτονιές της» Decolonize Hellas, 26 Μαρτίου, 
Ζερμπούλης, Μιλτιάδης (2019). Ανάμεσα στις τάξεις: εννοιολογήσεις και πρακτικές του μικροαστισμού 
στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Διδ. Διατριβή. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
21 Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2005). «Πολιτικές της ετερότητας στο τέλος του 20ου αι. Η πορεία προς την 
‘πολυπολιτισμικότητα’ της ελληνικής Θράκης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 118, 59-93.  
22 Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την πολιτισμική στροφή στο θέμα των ταυτοτήτων (εθνο-
τισμός και μειονοτικά δικαιώματα) αλλά και τη συστηματική μελέτη του εθνικισμού (βλ. αντιμαχόμε-
νοι εθνικισμοί ως επεξηγηματικό πλαίσιο). Για την Ελλάδα Βλ. Ενδεικτικά στο: Περιοδικό Σύγχρονα 
Θέµατα, τεύχος 63, 1997. Αγγελόπουλος, Γ., «Εθνοτικές οµάδες και ταυτότητες». Cowan, J., «Ανθρω-
πολογία και πολιτισµική ποικιλότητα». Ονσούνογλου, Ι., «Κριτική στη µειονοτική εκπαίδευση». Στά-
θη, Π., «Τα Τούρκικα Σχολικά Εγχειρίδια στη Θράκη». Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος, «Το δικαίωµα 
των µειονοτήτων. Από τη νοµική κατοχύρωση στην εφαρµογή» Χριστόπουλος, ∆., «Ανθρώπινα δι-
καιώµατα και µειονοτικός λόγος στην Ελλάδα».  
23 Tsibiridou, Fotini (2022). “On Honor and Palimpsest Patriarchal Coloniality in Greece, the Western 
Balkans, and the Caucasus, Anthropological Comparative Accounts from a Post-Ottoman Decolonial 
Perspective”, Genealogy 6, 73.  
24 Βλ. κείμενα, podcasts, videos στον ιστότοπο decolonizehellas 
25  Boaventura de Sousa Santos (2021). Postcolonialism, Decoloniality, and Epistemologies of the 
South, Oxford dictionary of Sociology, University of Coimbra.  
26 Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (επιμ.). (2009). Μειονοτικές και μεταναστευτικές εμπειρίες. Βιώνοντας την 
«κουλτούρα του κράτους». Αθήνα: Κριτική (σε συνεργασία με ΚΕΜΟ). 
27 Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2013) «Γίγνεσθαι μειονότητα»: βιοπολιτικές, εμπειρίες επισφάλειας και με-
ταιχμιακή τροπικότητα», στο Λόγοι, πολιτικές, ζωή τον καιρό της κρίσης. Κοινωνικό Εργαστήριο Θεσ-
σαλονίκης [συλλογικό]. ΕΝΕΚΕΝ: Θεσσαλονίκη, 85-105. 
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και μετά, λόγω των ματαιώσεων της αριστερής προσδοκίας, μετά την κατάρρευση 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά και λόγω των αγκυλώσεων των μεγάλων αφηγήσε-
ων, όπως και αυτής εντός της ανδροκεντρικής μαρξιστικής παράδοσης.28  
Με όλα τα παραπάνω, η μελέτη ενός μεταποικιακού αρχείου περιλαμβάνει την κριτι-
κή, τη μεθοδολογία αλλά και τους τρόπους εμπλοκής της μεταποικιακής και της φε-
μινιστικής κριτικής, καθώς και συνομιλίες με προγράμματα απο-αποικιοποίησης. Τα 
τελευταία, καθώς υποστηρίζουν νέες επιστημολογίες γνώσεων στην πράξη, δεν απο-
δομούν μόνο τις αποικιακότητες αλλά στοχεύουν παράλληλα στην αποκαθήλωσή 
τους.  
 
Αποκαθηλώνοντας τις αποικιακότητες  
Αναζητώντας τη μήτρα αλλά και τις αποχρώσεις της αποικιακότητας στις νέες χώρες 
της βορειοελλαδικής μεθορίου για το τρέχον σχεδίασμα μελέτης μεταποικιακού αρ-
χείου προτείνονται πέντε θεματικά πεδία. 
1. Το πρώτο αφορά την ανάδειξη της γραμματικής των μειονοτήτων που εφαρμό-

σθηκε σε όλη την επικράτεια του βορειοελλαδικού χώρου και η οποία ακολουθώ-
ντας την αποικιακή παράδοση από την Aφρική περιελάμβανε την εργαλειακή 
διαχείριση των πληθυσμών μέσα από αναγκαστικές μετατοπίσεις, χαράξεις συνό-
ρων αλλά και ουσιοκρατικές ονοματοδοτήσεις στη βάση της θρησκείας και της 
εθνότητας.29 Ως κύριο είδος πολιτικής διακυβέρνησης των αποικιοκρατικών δυ-
νάμεων όπως της Entente που εφαρμόστηκε εδώ και σε άλλες περιοχές της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας (βλ. Ανατολία), εθνικοί στρατοί και παραστρατιωτικές 
οργανώσεις πολλαπλασίασαν τη βία, τη λογική της απόμειξης και των γενοκτο-
νιών, της επιτήρησης και της τιμωρίας, της αφομοίωσης και της μηδενικής ανοχής 
στη διαφορά, από τα τέλη του 19ου και σε όλο το διάστημα του 20ου αι.30 Η ελλη-
νική Μικρασιατική Εκστρατεία, η Γενοκτονία των Αρμενίων από τους νεότουρ-
κους, οι σφαγές των Ρωμιών στον Πόντο, το προγκρόμ του ’55 στην Ιστανμπούλ, 
ο εκτοπισμός των κουρδικών χωριών και πληθυσμών στην Ανατολία, αλλά και 
όλη η διαμάχη των «κομμάτων» στο Μακεδονικό ζήτημα,31 όπως και οι διοικητι-

 
28 Παρόλο που συντάχθηκα με την παραπάνω τάση κυρίως από τους κόλπους της συλλογικότητας του 
ΚΕΜΟ, με κάθε ευκαιρία δήλωνα την άβολη θέση σε τέτοια ουσιοκρατικά ευρωκεντρικά σχήματα και 
νομικές έννοιες υποστηρίζοντας (βλ. σημ. 19) θέσεις όπως ότι η πραγματικότητα είναι περισσότερο 
πολυσχιδής από τις ευρωκεντρικές και, εντέλει, αποικιακές αναλυτικές κατηγορίες της εθνότητας και 
της μειονότητας που αντί να προωθούν την πολυπολιτισμικότητα πολλαπλασιάζουν τις διαιρέσεις με 
πολιτισμικό πρόσημο (βλ. Tsibiridou, Fotini (2006). “Writing about Turks and Powerful Others: Jour-
nalistic heteroglossia in Greek Thrace”, in South European Society & Politics 11(1), 129-143, Tsibiri-
dou, Fotini (2011). “Multiplying minoritizarion processes for new migrants. From legal positivism to 
creative hermeneutics”, Annuaire International des Droits de l’Homme, 6, 293-313). Για μια σχετική 
κριτική βλ. Martin Alcoff, Linda, Michael Hames-Garcia, Satya P. Mohanty, and Paula M. L. Moya, 
(eds.) (2006). Identity politics reconsidered. New York: Palgrave Macmillan.  
29 Mamdani, Mahmood (2020). Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent 
Minorities. Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard U.P. 
30 Τσιτσελίκης, Κ. (2021). Σύνορα, Κυριαρχία, Γραμματόσημα. ΟΙ μεταβολές του ελληνικού εδάφους, 
1830-1947. Aθήνα: Εκδ Καπόν-Ίδρυμα Λάσκαρη. 
31 Βλ. Ενδεικτικά προδημοσίευση για τη σχετική μελέτη του Τάσου Κωστόπουλου. Κωστόπουλος, 
Τάσος (2022). «Αποκρυπτογραφώντας τη συνταγή του έθνους», εφσυν. 04.12.2022 
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κές παρενοχλήσεις των μειονοτικών στη Θράκη,32 αλλά και οι παιδουπόλεις της 
Φρειδερίκης (βλ. «Βασιλική Πρόνοια Επαρχιών Βορείου Ελλάδος»),33 δεν είναι 
ζήτημα μόνο μιας «Μεγάλης Ιδέας», αλλά σχετίζεται στην πράξη με τη χρήση 
αποικιακών, ιεραποστολικών και φασιστικών, τεχνολογιών που τροφοδοτούν και 
νομιμοποιούν τη λογική διακυβέρνησης μια τέτοιας γραμματικής των μειονοτή-
των. Μια γραμματική που παράγει και πολλαπλασιάζει τις μειονότητες συγκρο-
τώντας το καλούπι/μήτρα της διαίρεσης, της εξαίρεσης, της περιφρόνησης, της 
φιλανθρωπίας, της μητροπατριαρχικής προστασίας.34 Επείγει να μετατοπίσουμε 
τα αναλυτικά μας εργαλεία από την ευρωκεντρική επιστημολογία που προσπαθεί 
να αντικρούσει τον βαλκανισμό με τη λογική των αντιμαχόμενων εθνικισμών,35 
σε αυτήν που αναζητά τις μήτρες αποικιακότητας που τους [ανα]παράγουν. Πρό-
κειται για μια γραμματική των μειονοτήτων που ενέπνευσε και την ανθρωπιστική 
διαχείριση της προσφυγικότητας που προκάλεσαν αυτές οι τεχνολογίες διακυβέρ-
νησης με ακραία απόληξη την αναγκαστική Ανταλλαγή των πληθυσμών για περισ-
σότερο από 2.000.000 ανθρώπους,36 όπως επισφραγίστηκε με τη Συνθήκη της 
Λοζάνης.37 Μια γραμματική των μειονοτήτων που ως “επιτυχημένη συνταγή απο-
τυχίας»,38 δηλαδή απόμειξης πληθυσμών, χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια εντός 
και εκτός Ευρώπης (βλ. Πολωνία, Ινδία, Πακιστάν), και ενώ συνεχίζει να στοι-
χειώνει τις εθνικές πολιτικές μεταξύ και εντός των κρατών στην περιοχή φαίνεται 
ότι βρήκε την ακραία εφαρμογή της στη ναζιστική Γερμανία. 

2. Το δεύτερο πεδίο αφορά στην ανάδειξη των βιοπολιτικών απολυταρχικής εθνικο-
φροσύνης και φιλελεύθερης καπιταλιστικής ευταξίας στα σύνορα και στη βορειο-
ελλαδική επαρχία, από την ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Πρόκειται 
για βιοπολιτικές συνόρων και περιφέρειας που παράγουν και αναπαράγουν πα-
λίμψηστες αποικιακότητες πατριαρχίας, πατρωνίας, ρατσισμού, μισαλλοδοξίας, 
σεξισμού και ομοφοβίας. Η πυκνή περιγραφή εθνογραφικών και ιστορικών μελε-
τών στο πεδίο αποτελεί βασική πηγή τροφοδότησης δεδομένων ενός τέτοιου αρ-
χείου.39 Αφορά πολιτικές της μνήμης –και άρα γνώσης- που μονοπωλούνται ηγε-
μονικά από το κυρίαρχο αφήγημα του έθνους, αφήνοντας αμνημόνευτα τραύματα, 

 
32 Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2013). «Ανάμεσα στο ‘έθνος και το κράτος’: Η επαναδιαπραγμάτευση της 
ατελούς σχέσης πολίτη/κράτους στη Θράκη», στο Κ. Ροζάκου & Ε. Γκαρά (επιμ.) Ελληνικά παράδοξα. 
Πατρωνία, Κοινωνία πολιτών, βία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 205-238. 
33  Σέρβος, Δημήτρης (2001). Το παιδομάζωμα και ποιοι φοβούνται την αλήθεια. Αθήνα: εκδόσεις 
«Σύγχρονη Εποχή». 
34 Βλ. παραπάνω Mamdani (2001) και (2020), υποσημ. 17. 
35 Todorova, Maria (2005) Βαλκάνια, η δυτική φαντασίωση/μτφρ.: Ιουλία Κολοβού. Αθήνα: Επίκεντρο. 
Bjelić, Dušan (2011). Normalizing the Balkans: Geopolitics of Psychoanalysis and Psychiatry. 
Φάρνχαμ: Ashgate [επανέκδοση: Μίλτον: Routledge, 2016]. Moiras, L. (2020). για το Dimitris Sta-
matopoulos, ed., Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire. Historein, 19(1). 
36 Cowan, Jane (2014). «Τεχνικές εθνικής υποκειμενοποίησης κατά την εθελοντική ελληνοβουλγαρική 
ανταλλαγή πληθυσμών». Στο Ευθ. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Πολιτικές της καθημερινότητας. Σύνορο, 
σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 81-112. 
37 Βλ. παραπάνω Iǧsiz 2018, υποσημ. 11. 
38 Cowan, Jane K. (2007). “The Success of Failure? Minority Supervision at the League of Nations”, in 
Dembour, Marie-Benedicte & Kelly, Tobias (eds). Paths to international justice: social and legal per-
spectives. Cambridge: Cambridge University Press, 29-56. 
39 Δες ενδεικτικά στις παρουσιάσεις των: Ραϋμόνδου Αλβανού και Μαρίκα Ρόμπου-Λεβίδη, στο παρό-
ντα τόμο. 

https://doi.org/10.12681/historein.19333
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πένθος και ιστορίες της μειοψηφίας όχι γενικά αλλά ειδικά κατά περίσταση και 
τόπο. Ηγεμονία που λειτουργεί ως καταλύτης για τη συγκρότηση αποικιοποιημέ-
νων σωμάτων, καθώς τροφοδοτεί αυτό το αλλόκοτο αρχείο συμβάντων, βιωμά-
των, μαρτυριών, αναπαραστάσεων, μνημείων, υλικοτήτων και ενθυμίων.40 Τα ε-
μπλεκόμενα σώματα, όπως και σε κάθε μεταποικιακή συνθήκη άλλοτε μιμούνται 
τους κυρίαρχους ηγεμονισμούς με όρους παρωδίας και άλλοτε αντιστέκονται με 
τα όπλα των αδυνάτων, για να θυμηθούμε τον Mbamba και Scott αντίστοιχα.41  

3. Το τρίτο πεδίο σχετίζεται επομένως με την ανάδειξη της μεταποικιακής αισθητι-
κής και της τροπικότητας του μιμητισμού, όταν τέτοια αποικιοποιημένα σώματα 
κάνοντας εθνική υπερταύτιση παράγουν φολκλορισμό42 και συχνά τον κεφαλο-
ποιούν ως ‘μαύρα σώματα που φορούν λευκές μάσκες’ προς ίδιον όφελος, και για 
να ενισχύσουν ακραία εθνικιστικές ιδεολογίες, μισαλλόδοξα πάθη, σεξιστικές και 
ομοφοβικές διακρίσεις κ.ά.43  

4. Το τέταρτο αφορά στις μεταποικιακές τροπικότητες της αντίστασης, όχι τόσο και 
αποκλειστικά μέσα από τα είδη συντεταγμένης αντίστασης που συμμορφώνονται 
με τους όρους/τρόπους του έθνους, του κράτους, της μειονοτικής γραμματικής, 
του φιλελεύθερου καπιταλισμού (βλ. σωματεία, συλλογικότητες, κόμματα), αλλά 
κυρίως αυτές που στην επιτέλεση και στην πράξη της αντίστασης υπονομεύουν 
αιρετικά και διαθεματικά τα παραπάνω. Αυτές που ανοίγουν δρόμους γνώσεων 
και οικολογίες συμπερίληψης με τα όπλα των αδυνάτων ή στο πλάι των αφα-
νών,44 αυτών των οποίων οι ζωές ταξινομούνται εκτός αλλά και παίρνουν απο-
στάσεις από την κυρίαρχη ιδεολογία της εθνικοφροσύνης με όλα τα συμπαραμαρ-
ντούντα του καπιταλισμού, της αποικιοκρατίας και της πατριαρχίας. Έχει ενδια-
φέρον να διερευνήσουμε πως η τελευταία, καθώς συγκροτείται ως αντι—
Βενιζελικό και άρα αντι-προσφυγικό αφήγημα,45 μαζί με το διαρκές φιλελεύθερο 
και συντηρητικό πρόταγμα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»46 κινητοποιεί μορφές 
ετεροπολιτικής διαθεματικά. Ετεροπολιτικής που συσχετίζει τις διαφορετικές κα-
τηγορίες πληθυσμών στη Βόρεια Ελλάδα λόγω γλώσσας, φύλου, τόπου, τάξης και 
ιδεολογίας. Ως τέτοιες θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις πρακτικές και τις 

 
40 Papaiklias, Penelope (2005). Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece. New 
York: Palgrave Macmillan.  
41 Bhabha, Homi (1984). “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse”,  28, Disci-
pleship: A Special Issue on Psychoanalysis, 125-133. Scott, C. James (1987). Weapons of the Weak: Eve-
ryday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press. 
42 Τερζοπούλου, Μιράντα (2003). «Με τα τύμπανα και τα όργια της Μητέρας: Η γυναικεία λαϊκή λα-
τρεία ως πολιτική μεταφορά σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον» στο Βλαχούτσικου, Χριστίνα, Κάιν-
Χαρτ Λόρι Όταν οι γυναίκες έχουν διαφορές. Αντιθέσεις και συγκρούσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλά-
δα. Αθήνα: Μέδουσα. Βλ. Επίσης ανέκδοτη μελέτη της ίδιας «Παράδοση και Λαογραφία: ένας αλλιώ-
τικος πόλεμος για το Έθνος. Το παράδειγμα του βορειοελλαδικού χώρου». Cowan, Jane (1988). “Folk 
Truth: When the Schοlar comes to the Carnival in a ‘Traditional’ Community”, Journal of Modern 
Greek Studies, 6, 245-260. Αγγελόπουλος, Γ. (1997). «Από τον Έλληνα ως πρόσωπο στο πρόσωπο ως 
Έλληνα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 9. 
43 Fanon, F. (1967). Black skin, white masks. New York: Grove Press.  
44 Santos, Boaventura de Sousa (2014). Epistemologies of the South. Justice Against Epistemicide. 
London: Paradigm Publishers. 
45 Βλ. παραπάνω Παπαδημητρίου (2009), υποσημ.14. 
46 Γαζή, Έφη (2011). «Πατρίς θρησκεία, οικογένεια». Ιστορία ενός συνθήματος (1880-1930). Αθήνα: 
εκδ. Πόλις. 

https://www.jstor.org/stable/i231771
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επιτελέσεις υπεξούσιων σωμάτων που εκδηλώνονται σε ακτιβιστικές πράξεις α-
νυπακοής: μέσα από το τραγούδι, τη λογοτεχνία, τον συμποσιασμό και τη φεμινι-
στική κριτική, κ.ά. Αυτές που αυθαδιάζουν μπροστά στην εθνοπατριαρχική ευτα-
ξία της εθνικοφροσύνης, μέσα και από μορφές αλληλεγγύης και ετεροπολιτικής 
στο περιθώριο της καπιταλιστικής αστικής εξατομικευμένης ευημερίας.47 Πρόκει-
ται για ένα πεδίο δόξης λαμπρό προς διερεύνηση, υλικό για έρευνα και γνώση που 
θα παράγεται στους χώρους δράσης.  

5. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι η αναγνώριση και ο εντοπισμός του πα-
ραπάνω υλικού δεν μπορεί να γίνει καθέδρας. Και εδώ ερχόμαστε στο 5ο πεδίο. 
Επιβάλλεται η ανάμειξη της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στην πράξη. 
Έτσι όπως συνδυάζεται διεπιστημονικά και διαθεματικά, η ανθρωπολογία και η 
κοινωνιολογία μπορούν να συνομιλούν με την τέχνη και την ιστορία, υπηρετώ-
ντας το δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών, υποστη-
ρίζοντας την παραγωγή των γνώσεων στη δράση. Σε αυτό το δρόμο ερευνήτριες 
και ερευνητές γινόμαστε συμμέτοχοι ψυχή τε και σώματι, συχνά αυτοβιογραφικά, 
με αναστοχασμό, αυτοαναφορικότητα, διαθεματική και πολυτροπική προσέγγιση 
των συμβάντων, και κυρίως με την έγνοια παραγωγής και διάχυσης της γνώσης 
μεταξύ κριτικής σκέψης και τοπικής σοφίας. 48 

 
Δυστοπίες και δι-έξοδοι: δοκιμάζοντας τις Επιστημολογίες του Νότου στο παρά-
δειγμα της Θεσσαλονίκης 
Θα αναφερθώ στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, ως βορειοελλαδι-
κής κατ’ όνομα συμπρωτεύουσας που δίνει τον τόνο της ασφυξίας και της δυστοπίας 
αυτού του μεταποικιακού αρχείου στη συνθήκη του παρόντος. Γίνεται ενδεικτική α-
ναφορά σε λόγους και πράξεις από δύο δημόσια πρόσωπα που μιλούν κυριολεκτικά, 
μεταφορικά και μετωνυμικά για τις δυστοπίες της Θεσσαλονίκης, ενώ φαίνεται να 
αποκαθηλώνονται και οι αποικιακότητες προτείνοντας, κατά τη γνώμη μου δι-
εξόδους αποκοσμοπολιτικής με τους όρους των επιστημολογιών του Νότου.  
Το πρώτο αφορά την αιρετική περίπτωση θεσμικού προσώπου, τον πρ. Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη. Σε ένα από τα κείμενά του κάνει αναφορά στα «blues 
της απελευθέρωσης της πόλης» από το οποίο σταχυολογώ για να επισημάνω τα κά-
ποια επείγοντα ερευνητικά ερωτήματα: 

«Πριν μερικά χρόνια, διάφοροι γνωστοί και μη εξαιρετέοι είχαν σπεύσει πάλι να με κατηγο-
ρήσουν για ελλιπή πατριωτισμό. Δεν έδειχνα, λέει, τον πρέποντα ενθουσιασμό για τα 100 
χρόνια της τοπικής «εθνικής παλιγγενεσίας», για την απελευθέρωση της πόλης. Πράγματι, εί-
χα αποφύγει να πάω στη φιέστα, όπως την αποκάλεσα τότε, της αναπαράστασης της εισόδου 
του απελευθερωτή στρατού στην πόλη, με επικεφαλής τον πρίγκιπα τότε και μετέπειτα βασι-
λέα Κωνσταντίνο. Η πραγματικότητα με δικαίωσε και πολιτικά και αισθητικά: επρόκειτο για 
ένα συνονθύλευμα κακόγουστου κιτς και εθνικιστικών μύθων. Απέφυγα τότε να δώσω συνέ-
χεια γιατί έλλειπε η ψυχραιμία για σοβαρή κουβέντα. Σήμερα, εδώ στη Ζυρίχη, σε απόσταση 
ασφαλείας, τοπική και χρονική από τότε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες μνήμες από την 

 
47 Voulvouli, Aimilia (2018). “Ethnography and the Commons: A few notes before the field of Hetero-
politics”, Πρακτικά από το International Workshop on the commons and political theory. 
48 Παραπέμπω στο έργο του Santos για τις Επιστημολογίες του Νότου, ό.π., και παραθέτω ενδεικτικά 
από δική μου ανάλογη εμπειρία εθνογραφικής έρευνας στην Πόλη. Βλ. Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2019). 
«Εθνογραφία από το κέντρο μιας παγκόσμιας Πόλης: φεμινιστική κριτική και τέχνη, γυναικείες μνή-
μες, ευάλωτα σώματα και κοσμοπολιτική», Marginalia, τ. 5, αφιέρωμα: Πένες γυναικών, ιστορίες 
(α)ορατότητας. 

http://heteropolitics.net/wp-content/uploads/2018/06/2nd-Version-ofConference-Proceedings-Heteropolitics-September-2017-1.pdf
http://heteropolitics.net/wp-content/uploads/2018/06/2nd-Version-ofConference-Proceedings-Heteropolitics-September-2017-1.pdf
https://marginalia.gr/arthro/ethnografia-apo-to-kentro-mias-pagkosmias-polis-feministiki-kritiki-kai-techni-gynaikeies-mnimes-eyalota-somata-kai-kosmopolitiki/?fbclid=IwAR3h9vDzm6mezeQxQLSs-asgYVXdZnzfniLeuoWNUJcP-vY41odcoBJ1IF0
https://marginalia.gr/arthro/ethnografia-apo-to-kentro-mias-pagkosmias-polis-feministiki-kritiki-kai-techni-gynaikeies-mnimes-eyalota-somata-kai-kosmopolitiki/?fbclid=IwAR3h9vDzm6mezeQxQLSs-asgYVXdZnzfniLeuoWNUJcP-vY41odcoBJ1IF0
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ιστορία της αγαπημένης μου πόλης. Και μαζί κάποιες σκέψεις που δένουν το παρελθόν αυτό 
της πόλης με το σήμερα και το αύριό της…». 

Και κλείνει: 
«…Γι’ αυτό λοιπόν η θύμηση της απελευθέρωσης δεν είναι μόνο χαρά. Σέρνει μαζί της πολλή 
θλίψη και πίκρα για το χαμένο στοίχημα της πολύχρωμης δημοκρατίας των ίσων. Ίσως να μην 
ήταν παρά μια μάταιη φαντασίωση. Ίσως να ήταν όλα χαμένα ήδη από χέρι. Ίσως. Σίγουρα 
όμως εμείς οι Σαλονικιοί, οι Έλληνες αλλά και οι άλλοι, αυτοί που χάθηκαν, διώχτηκαν ή φύ-
γαν, πιστέψαμε για μια στιγμή στο όνειρο αυτό με όλη μας την καρδιά. Και μετά ξεμείναμε 
στην εθνική μοναξιά μας, με μόνη παρέα τη μνήμη της παλιάς πολύβουης πόλης και τους δι-
κούς μας πρόσφυγες με το σαράκι τους. Αχ, αλλιώς την πήραμε την πόλη το ’12 και αλλιώς 
την καταντήσαμε σήμερα, εμείς, οι Έλληνες…»49 

Ερωτήματα: 
Ποιοι είναι αυτοί άραγε που τον εγκαλούν στην τάξη κατηγορώντας τον για ‘ελλιπή 
πατριωτισμό’; Για ποιες κακόγουστες φιέστες και εθνικιστικούς μύθους μιλά; Ποιες 
είναι οι οικείες μνήμες του χθες της πόλης που μπορούν να αφορούν το αύριό της; 
Πως και γιατί η θλίψη και πίκρα για την πολύχρωμη δημοκρατία των ίσων μπορεί να 
εμπνεύσει το παρόν, έρχεται σε αντίστιξη με την ‘εθνική μοναξιά’, τις μνήμες και το 
σαράκι των προσφύγων για τους κατοίκους αυτής της πόλης; Φαντάζομαι ότι όλες 
και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι το είδος ενός τέτοιου κειμένου πολύ δύσκολα θα α-
φορούσε οποιονδήποτε άλλο δήμαρχο από μια πόλη της παλιάς Ελλάδας. 
Στο παρόν σχεδίασμα προτείνω να αντιπαραβάλουμε, πάντα ενδεικτικά, τις παραπά-
νω σκέψεις του πρ. Δημάρχου με το αυτοβιογραφικό τραγούδι χιπ-χοπ γνωστού πα-
νεπιστημιακού δασκάλου και τραγουδοποιού της σύγχρονης δυστοπικής Θεσσαλονί-
κης, το οποίο γράφτηκε με αφορμή ένα ακραίο επεισόδιο οπαδικής βίας και θανατο-
πολιτικής εντός της πόλης το Μάρτιο του 2022. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δ. Μυστα-
κίδης «Η δολοφονία του Άλκη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σκέψεις που 
έγιναν τραγούδι [βλ. αμέσως μετά]. Δεν βρήκα άλλο τρόπο να εκφράσω τον θυμό 
μου. Η νεότερη ιστορία της πόλης δεν τιμάει κανέναν μας».50  
Το τραγούδι είναι αυτοβιογραφικό και έχει ως εξής:  
«Γεννήθηκα στον Εύοσμο51 τον Μάρτη του ’70,  
στην Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα.  
Στην φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι  
και η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη.  
 
Ο κόσμος και η γειτονιά την είχανε στημένη  
στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη.  
Πατριαρχία και σεξισμός ήτανε δεδομένα,  
και η αγία η οικογένεια καλά τα ’χε κρυμμένα.  
 
Ρημάδια τα σχολεία μας, οι δρόμοι μες τις λάσπες  
μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλνανε οι μανάδες.  
Η χούντα είχε πέσει μα δεν ήξερα γι’ αυτό,  
γι αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό.  
  

 
49 Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι [ήταν] Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το παρόν αποτελεί το κείμενο ομιλίας 
του σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επιστημόνων Ελβετίας στο Πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης, στις 14.4.2016 
50 «Η νεότερη ιστορία της πόλης δεν τιμάει κανέναν μας», Κατιούσα, 05-03-2022. 
51 συνοικία προσφύγων. 

https://chronos.fairead.net/boutaris-blues
https://www.katiousa.gr/politismos/mousiki/thessaloniki-to-neo-tragoudi-tou-dimitri-mystakidi/
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Το μόνο που σας ένοιαζε, τι θα πει ο κόσμος,  
μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κώλος.  
Δεν μου ’φτανε η αλάνα, ούτε η μπάλα και το κρυφτό  
πάντα κάτι μου ’λειπε δεν τ’ έβρισκα σωστό.  
 
Μα βρέθηκε ένας άγγελος με ακούμπησε στον ώμο 
και μου δείξε της μουσικής το φωτεινό το δρόμο.  
Και όλα πήραν νόημα πραγματική ουσία,  
δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία.  
 
Η πόλη παντού έβραζε παντού δημιουργία  
γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνες καφενεία.  
Και μεις με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση  
και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει.  
 
Ο Αγάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του,  
και ο Χουλιάρας μαγικά, να κάνει τα δικά του.  
Στην Τούμπα ο Παπάζης και στις Συκιές οι Τρύπες,  
σε κάναν να τρομάζεις.  
 
Και όλα δείχναν ζόρικα και η πόλη λατρεμένη  
μα η βρωμιά απ’ τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη.  
Την μπόχα που ανέδυε την είχαμε ξεχάσει,  
η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.  
 
Και να η στιγμή που γέμισε με μακεδονομάχους,  
τον φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος.  
Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στην φάρμα,  
Παππάδες του μεσαίωνα στης εκκλησιάς το άρμα.  
 
Φασισταριά στα γήπεδο σκοτώνουν για την μπάλα,  
νταήδες πλουσιόπαιδα βιάζουνε για πλάκα.  
Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζήδες  
που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες.  
 
Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα απ’ τα σχολεία,  
η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία.  
Μια ιστορία που αν την δεις θα μάθεις και θα νιώσεις,  
πως δεν αξίζει φίλε μου να την σκορπάς σε δόσεις.  
 
Δεν είσαι φτωχομάνα Φτωχή, λεπρή ζητιάνα,  
Θεσσαλονίκη δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα.  
Είσαι πόλη μίζερη, φτωχή, λεπρή, ζητιάνα  
Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου,  
Αυτά που είναι η ελπίδα σου, μοναδική δικιά σου.52  
 
Ερωτήματα: 
Πώς ο παραπάνω συμπυκνωμένος λόγος κάνει τις διασυνδέσεις μεταξύ έθνους, τά-
ξης, φυλής, εκκλησίας και πατριαρχίας; Πως όλα αυτά οδήγησαν στο εθνικοφασιστι-
κό και σεξιστικό μόρφωμα του παρόντος; Πως από φτωχομάνα η Θεσσαλονίκη κατά-
ντησε «φτωχή, λεπρή ζητιάνα»; Γιατί ο άγγελος της μουσικής, της τέχνης και της δη-
μιουργίας μπορεί να σώσει από το έλλειμμα ανθρώπινης απουσίας;  

 
52 «Δημήτρης Μυστακίδης: Η βρωμιά απ’ τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη», parallaxi, 24/02/2022. 

https://parallaximag.gr/featured/dimitris-mystakidis-vromia-ap-ta-palia-itan-aplos-krymmeni
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Θεωρώ ότι τα παραπάνω κείμενα με τα συγκείμενά τους, ως είδος λόγου και μέρος 
από το σύνολο ενός mix and match μεταποικιακού αρχείου, έτσι όπως συμπυκνώνουν 
με τον τρόπο τους τις τροπικότητες της μεταποικιακής ανυπακοής και αντίστασης, 
παράγουν συνθήκες απο-αποικιοποίησης στο στυλ της αποκαθήλωσης των κινημά-
των από τον Παγκόσμιο Νότο.53 Και τα δύο περιέχουν ρηματικές εκφορές, εικόνες, 
τρόπους ζωής και υφολογικό στυλ θρήνου που άλλοτε είναι σε μορφή blues και άλ-
λοτε σε μορφή hip-hop, άλλοτε σε πεζό λόγο και άλλοτε σε μουσική επιτέλεση. Σε 
κάθε περίπτωση πρόκειται για είδη που εγγράφονται στην τροπικότητα της αντίστα-
σης των αποικιοποιημένων μαύρων σωμάτων.54 Με τον τρόπο τους μας επιτρέπουν 
να ανιχνεύσουμε και να σχολιάσουμε τις μορφές αποικιακότητας των ανθρώπων που 
ζουν ως μειονότητες σε αυτήν την πόλη, ακόμη και αν μοιάζει παράδοξο κάτι τέτοιο 
για κατηγορίες των ελίτ. Με όρους συμπύκνωσης και παλίμψηστου τα κείμενα και η 
εξωκειμενική στάση των δύο, ως personae, ως δημόσια πρόσωπα στην πολιτική, στο 
πανεπιστήμιο και στην τέχνη λειτουργούν μετωνυμικά και συμπληρωματικά. Ο πρώ-
τος ως καθεστωτικός πολιτικός φαντασιώνεται πολιτικές συμπερίληψης με όρους 
μνήμης και με υπέρβαση της μειονεξίας αφανών και μειονοτήτων (βλ. Εβραίοι, Οθω-
μανοί, Πρόσφυγες τότε, αλλά και αλλόκοτα κουίρ άτομα τώρα), αλλά και με περιφε-
ρειακή δικτύωση στις βαλκανικές και μεσογειακές γειτονιές μας. ο δεύτερος, ως δη-
μιουργός που προσφεύγει σε αντιεξουσιαστικό ακτιβισμό, προτάσσει την κοινωνική 
ευθύνη στη δημόσια σφαίρα, εντοπίζοντας τη μήτρα του εκφασισμού της δυστοπικής 
Θεσσαλονίκης στα συστατικά μέρη και τις τεχνολογίες της εθνικοφροσύνης (βλ. πα-
τρίς-θρησκεία-οικογένεια). Έτσι και οι δύο, έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλαπλά 
νοήματα του λόγου τους στην πράξη, και εντέλει να εγγραφούν μέσω της πολιτισμι-
κής και μεταποικιακής κριτικής στις δυνατότητες αποκαθήλωσης που, σε πείσμα των 
θανατοπολιτικών ρατσισμού, απόμειξης, ξενοφοβίας, μισαλλοδοξίας και σεξισμού, 
διανοίγουν οι επιστημολογίες του Νότου. Πρόκειται για νέες, πιο συμπεριληπτικές 
κοσμοπολιτικές που στέκονται στη μεριά ή επιτελούνται στο όνομα των υπεξούσιων 
και των αφανών, ενώ σε κάθε περίπτωση αντλούν από τις συνήθειες και τις κοσμολο-
γίες της καθημερινότητας του παρελθόντος.  
 
Αντί επιλόγου  
Είναι προφανές ότι η μελέτη ενός τέτοιου πολυδιάστατου, πολυτροπικού και συμπυ-
κνωμένου με όρους παλίμψηστου πολιτισμικού και μεταποικιακού αρχείου προκαλεί 
αναταραχή,55 και απαιτεί, σε πείσμα του γραμμικού κατακερματισμού της ευρωκε-
ντρικής ιστοριογραφικής παράδοσης, χρόνο έρευνας και προοπτική μακράς διάρ-
κειας, διεπιστημονικότητα και διαθεματικές συμπράξεις. Σε ότι με αφορά η επιστρο-
φή και η επανάγνωση των δεδομένων με τους όρους ενός μεταποικιακού αρχείου έχει 
μόλις αρχίσει. Εντός της πρωτοβουλίας decolonize Hellas, μεταξύ έρευνας και δρά-
σης, και στο δρόμο των επιστημολογιών του Νότου όχι μόνο για τη βόρεια Ελλάδα 

 
53 Tsibiridou, Fotini (2017). “Creativity, Counterpublics and Çapulcu [looters] Cosmopolitics in Be-
yoǧlu (Istanbul)”, in E. Deltsou & F. Tsibiridou (guest editors), Urban lives and protests in neoliberal 
times: Art, aesthetics and solidarity as possibilities. The Greek Journal of Social Research (special 
issue, 149 B/). Λαμπρόπουλος, Βασίλης (2022). «Η ελληνική ποίηση του 21ου αιώνα στο χάρτη του 
Παγκόσμιου Νότου», Χάρτης 45, Σεπτέμβριος.   
54 Fanon, Franz (1982). Της γης οι κολασμένοι /μτφρ: Αγγέλα Άρτεμη. Αθήνα: Κάλβος.  
55 Papanikolaou, Dimitris (2011). “Archive Trouble” Hotspots, Cultural Anthropology website, Octo-
ber 26.  

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/15815
https://www.hartismag.gr/hartis-45/dokimio/i-elliniki-poiisi-toi-21oi-aiwna-sto-kharti-toi-paghkosmioi-notoi?fbclid=IwAR2Z7yUTRwo6_aB40cw8HfNNaLvMlLDEFTIBsUSi7k8vViIr1ic-tpb3XDk
https://www.hartismag.gr/hartis-45/dokimio/i-elliniki-poiisi-toi-21oi-aiwna-sto-kharti-toi-paghkosmioi-notoi?fbclid=IwAR2Z7yUTRwo6_aB40cw8HfNNaLvMlLDEFTIBsUSi7k8vViIr1ic-tpb3XDk
https://culanth.org/fieldsights/247-archive-trouble
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αλλά ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό Νότο, εγγράφομαι από τη σκοπιά μιας δημόσιας 
ανθρωπολογίας με όρους φεμινιστικής, πολιτισμικής και μεταποικιακής κριτικής, υ-
ποστηρίζοντας την έρευνα και τη διδασκαλία ως δημόσιες πράξεις κοινωνικής ευθύ-
νης.56 Μια τέτοια αφορά στη συμμετοχή μου, όχι μόνο ως πρόσωπο αλλά ως εκπρό-
σωπο/βλ. Διευθύντρια ενός ερευνητικού πανεπιστημιακού εργαστηρίου,57 σε δράση 
μιας πύλης πολιτισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με πρόταγμα τις μελλοντικές 
μας συνέργειες με τον Πολυχώρο πολιτισμού Ισλαχανέ, σχετικά με την έρευνα και τη 
διδασκαλία εκτός πανεπιστημιακών χώρων αλλά και σε διάδραση με χώρους, ανθρώ-
πους, μνημεία και πύλες πολιτισμού της πόλης και της γειτονιάς, συμμετείχα στο πά-
νελ ανατροφοδότησης σχετικά με μια δημόσια δράση στο Ισλαχανέ, με αφορμή την 
επέτειο του προσφυγικού 1922. Η τελευταία που πραγματοποιήθηκε στις 5-6/9 2022, 
είχε επίκεντρο μια θεατρική εγκατάσταση.58 Βασίστηκε σε λογοτεχνικά κείμενα συγ-
γραφέων, τα οποία εμπνεύστηκαν από την ιστορία του Ισλαχανέ, ως μουσείο του ε-
αυτού του, και τα οποία δραματοποιήθηκαν κατά το διήμερο των εκδηλώσεων. Δια-
βάζουμε από το οπισθόφυλλο της έκδοσης:  

«ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟ, έχοντας σαν κεντρική φιλοσοφία την συμπερίληψη, την ανεκτικό-
τητα, την πολυμορφία και το θέατρο ουσίας με νοηματικό ιστό τη μοναδική διαδρομή του Ισ-
λαχανέ στην ιστορία της Ελλάδας, προτείνει μια διπλή προσέγγιση, έχοντας σαν κέντρο πάντα 
το 1922. Μια διαλεκτική ανάμεσα στο λόγο, τον χώρο και τον χρόνο. Η εγκατάσταση συνο-
μιλεί με αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες, ήχους με το σήμερα, με τα τραύματα, τον φόβο, 
την προκατάληψη, αλλά κυρίως την ελπίδα και συμπλέκεται με τις ιστορίες ανθρώπων».59  

Παρόλο που δεν μπορώ να επεκταθώ εδώ σε λεπτομερή σχολιασμό των δράσεων, θα 
κλείσω με μια ίσως πρώιμη παρατήρηση, ότι τέτοιες δράσεις αν και απέχουν από το 
δρόμο της κοσμοπολιτικής, σίγουρα βρίσκονται σε διαδικασία απο-αποικιοποίησης. 
Συγκροτούν συμπυκνωμένα κείμενα εντός του ευρύτερου μεταποικιακού αρχείου που 
χρήζουν προσοχής, αναστοχασμού και έμπνευσης για πιο συμπεριληπτικές εμπειρίες 
συμβίωσης, αλλά και πιο ισότιμες οικολογίες γνώσεων. Συναρμολογήσεις, συναρ-
θρώσεις και θεραπευτική επιτέλεση μεταξύ των πλέον προνομιούχων ως προς την 
παραγωγή γνώσης, τέχνης και εξουσίας προσώπων στη σφαίρα της δημοσιότητας, 
αλλά και των μειονοτικών, των προσφυγικών και των αφανών σωμάτων στις γειτο-
νιές, πέρα από τα πανεπιστήμια, μπορούν να τροφοδοτήσουν αντι-ρατσιστικές, αντι-
σεξιστικές και αντι-πατριαρχικές επιθυμίες και γνώσεις συνύπαρξης και αλληλεγγύ-
ης, σε πείσμα των διαιρέσεων και των ρατσιστικών αποκλεισμών του μισαλλόδοξου 
εθνοκεντρισμού και του πατριαρχικού και ανταγωνιστικού αμοραλισμού της εθνικο-
φροσύνης που διατρέχει στους θεσμούς και στους δρόμους.  
 
 

 
56 Βλ. ενδεικτικά: Τσιμπιρίδου, Φωτεινή (2021). «Σημειώσεις για τις κοσμοπολιτικές πρακτικές των 
υπεξούσιων στην Ελλάδα και τις γειτονιές της» Decolonize Hellas ιστολόγιο, 26 Μαρτίου.  
57 Βλ. «Το Εργαστήριο Culture-Borders-Gender/LAB στην πόλη» 
58 Βλ. Ισλαχανέ  
59 «Ισλαχανέ. Ένας τόπος συνάντησης πολιτισμών», 5-6/9/2022 «Ισλαχανέ» Μια θεατρική εγκατάστα-
ση. Εκδ. Άπαρσις. 

https://decolonizehellas.org/el/simeioseis-gia-tis-kosmopolitikes-praktikes-ton-ypexousion-stin-ellada-kai-tis-geitonies-tis/
https://decolonizehellas.org/el/simeioseis-gia-tis-kosmopolitikes-praktikes-ton-ypexousion-stin-ellada-kai-tis-geitonies-tis/
http://cbg-lab.uom.gr/blog/2022/12/01/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/
http://www.ppxi.gr/index.php/homepage
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Γηγενείς και πρόσφυγες: μια προβληματική συμβίωση; 
 

Παύλος Νεράντζης 
Δημοσιογράφος, ντοκυμαντερίστας 

Δρ. Τμήματος ΜΜΕ και Δημοσιογραφίας ΑΠΘ  
 
Ο τίτλος της δεύτερης ενότητας για τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων θέτει κατ’ 
ευφημισμόν ένα ερωτηματικό. Διότι είναι γνωστό από την προφορική ιστορία που 
στηρίζεται σε βιώματα, αφηγήσεις και μαρτυρίες όσων εκδιώχθηκαν βίαια από τη 
Μικρά Ασία, τον Πόντο και την ανατολική Θράκη ότι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια 
της παραμονής τους στον ελλαδικό χώρο οι πρόσφυγες είναι πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας. 
Η λέξη «τουρκόσπορος» που συχνά χρησιμοποιούν την εποχή εκείνη γηγενείς και 
κυρίως οι «παλαιοελλαδίτες» για τους νεοαφιχθέντες υποδηλώνει σαφέστατα απαξί-
ωση και φόβο έναντι μιας κοινωνικής ομάδας που δεν είναι «ξένη», όπως συμβαίνει 
συνήθως με τη μαζική έλευση αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων, αλλά έχει 
κοινές παραδόσεις, γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Πόσο μάλ-
λον που ένα τμήμα των προσφύγων έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, παιδεία και ση-
μείο αναφοράς την Ελλάδα. Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες δύο υπέργηρων Ελ-
λήνων από τη Λήμνο και τη Λέσβο που έχω καταγράψει το 2004 σ’ ένα ντοκιμαντέρ 
μου για τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων διαχρονικά στις δύο πλευρές του Αιγαίου. 
Αμφότεροι αφηγούνται πώς οι γονείς τους, παρότι ζούσαν σε νησιά που το 1912 εί-
χαν απελευθερωθεί από τους Οθωμανούς, προφανώς επηρεασμένοι από το κλίμα της 
εποχής, τούς εκφόβιζαν όταν ήταν μικρά παιδιά και έκαναν αταξίες, λέγοντας τους 
ότι θα τους έστελναν στους «τουρκόσπορους». 
Και το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτή η στάση των γηγενών μπορεί να αποδοθεί 
στον αρχέγονο φόβο για τον Άλλον, που ενισχύθηκε από μια ελλαδοκεντρική εσω-
στρεφή νοοτροπία, έναν παραδοσιακό συντηρητισμό της «παλαιάς Ελλάδας» που 
μπόλιασε τη διαδικασία δόμησης του ελληνικού κράτους. Ή εάν οφείλεται κυρίως 
στην αποτυχία της Μεγάλης Ιδέας, την ήττα δηλαδή ενός αλυτρωτικού, επεκτατικού 
και εθνικιστικού κινήματος, ή ακόμη σε οικονομικούς παράγοντες (σύγκρουση συμ-
φερόντων, αδυναμία απορρόφησης εργατικού δυναμικού, έλλειψη στέγης, κλπ.). 
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη –και πάντα με βάση προφορικές μαρτυρίες– ότι αυτή η 
αντιπαλότητα τη δεκαετία του 1920 και σ’ όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, σ’ ένα 
περιβάλλον που μόλις λίγα χρόνια πριν τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη ήταν πολυπο-
λιτισμικό, δεν εκδηλώνεται μετά τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά νωρίτερα, με τις 
πρώτες προσφυγικές ροές που προκαλούνται από τις εθνικές εκκαθαρίσεις του κινή-
ματος των Νεότουρκων εναντίον μειονοτήτων. 
Όποια και αν είναι η απάντηση στο ερώτημα που έθεσα, η αρνητική στερεοτυπική 
εικόνα των προσφύγων παραμένει ισχυρή, ενώ στη συνέχεια η παρουσία τους εργα-
λειοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα σε βάρος άλλων γηγε-
νών κοινωνικών ομάδων. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους Εβραίους της Θεσσαλονί-
κης, που αποτελούν ακόμη με βάση τα δημογραφικά στοιχεία εκείνης της εποχής, ένα 
μεγάλο τμήμα του ντόπιου πληθυσμού στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της βόρειας 
Ελλάδας. 
Στην προκειμένη περίπτωση, αναζητώντας τα αίτια αυτής της αντιπαλότητας μεταξύ 
Εβραίων και προσφύγων οι οποίοι σταδιακά και με πολλές δυσκολίες επιχειρούν να 
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ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ένα τμήμα 
του τοπικού Τύπου στην πόλη της «εφημεριδογραφικής Βαβέλ» λίγο μετά την απε-
λευθέρωσή της, αλλά και η κυριαρχία των σιωνιστών στους κόλπους της εβραϊκής 
κοινότητας. 
Η εφημερίδα Μακεδονία, για πολιτικούς κυρίως λόγους που δεν θα αναλύσω επί του 
παρόντος, κρατά μια αρνητική στάση έναντι των Εβραίων. Παρότι στο πρώτο φύλλο 
της το 1911 είχε υπογραμμίσει ότι «στόχος της (είναι) η υποστήριξη των εθνοτήτων 
που βρίσκονταν υπό τον οθωμανικό ζυγό…», τα ρεπορτάζ της, όπως φαίνεται, εντεί-
νουν την πόλωση μεταξύ Εβραίων και χριστιανών και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
ένα τμήμα της προσφυγιάς, κυρίως εκείνων που στερούνται μόρφωσης. Το αποτέλε-
σμα δεν θα αργήσει να φανεί: δεν είναι λίγοι οι πρόσφυγες που χειραγωγούνται και 
«πέφτουν στην αγκαλιά» των πλέον αντιδραστικών στοιχείων της κυρίαρχης πολιτι-
κής τάξης. 
«Οι άθλιοι Εβραίοι συνεργάζονται με τας αρχάς δια την εξόντωσιν των προσφύγων» 
είναι ο τίτλος ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στη Μακεδονία στις 7 Ιουλίου 1933, δύο 
χρόνια μετά τον εμπρησμό της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ από χιλιάδες οπαδούς της 
φιλοφασιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωσις Ελλάς (ΕΕΕ). Και η Ρένα Μόλχο, διδά-
σκουσα Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σημειώνει: «Τα συκοφαντικά μυθεύμα-
τα βρίσκουν ανταπόκριση στους ταλαιπωρημένους και απλοϊκούς πρόσφυγες» 
(Μόλχο, 2003). 
Κοντολογίς, ενώ η αντιπαράθεση μεταξύ εβραϊκού και χριστιανικού πληθυσμού, κυ-
ρίως προσφύγων στη διάρκεια του Μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη έχει σαφέστατα 
ιδεολογικά, πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά (πτώση του βιοτικού επιπέδου της 
μεσαίας τάξης, δυσαρέσκεια της ελληνικής κοινής γνώμης για την πορεία των εθνι-
κών εξελίξεων, άνοδος του εθνικισμού και του αντικομμουνισμού), η Μακεδονία, 
όπως και άλλες εφημερίδες, δεν αναζητούν τα αίτια αυτής της αντιπαράθεσης. Αντι-
θέτως συντάσσονται με την εθνικιστική γραμμή και προσεγγίζουν το θέμα της εβραϊ-
κής κοινότητας από μια εθνοτική-θρησκευτική σκοπιά. 
Στον Τύπο της Θεσσαλονίκης του Μεσοπολέμου ο αποδιοπομπαίος τράγος, «το τέρας 
που μπαίνει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων» είναι οι γηγενείς Εβραίοι και τα θύ-
ματα κυρίως πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά, και οι εθνικιστές σιωνιστές, που έ-
χουν την πλειοψηφία στο οργανωμένο τμήμα της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλο-
νίκη, ερμηνεύουν την κλιμακούμενη αντιπαράθεση κάτω από μια στενή εθνοτική-
θρησκευτική σκοπιά. 
Σύμφωνα με μελέτη ομάδας εργασίας της ΕΣΗΕΜΘ, που διερεύνησε τον Τύπο αυτής 
της περιόδου,  

«η μετριοπάθεια ή η (θετική ή αρνητική) θέρμη με την οποία (κάθε εφημερίδα) υποστήριζε ή 
κατακεραύνωνε συμπεριφορές, φυλές, ράτσες, κοινωνικές ομάδες ή πρόσωπα εξαρτιόταν από 
την πολιτική φιλοσοφία ή και τα πολιτικά συμφέροντα του προσώπου ή του φορέα με τον οποίο 
ταυτιζόταν το κάθε φύλλο […] ο αντι-εβραϊσμός των Ελλήνων που διαφαίνεται σε πολλά δη-
μοσιεύματα δεν πήρε ποτέ διαστάσεις αντισημιτισμού (και) δεν υπήρξε απότοκος της θεωρίας 
περί της Άριας φυλής απέναντι στους Εβραίους […] τα αίτια της εχθρικής στάσης των ελληνι-
κών εφημερίδων απέναντι στους Εβραίους προέκυπταν από λόγους οικονομικού ανταγωνισμού 
και θρησκευτικού φανατισμού ή ακόμη και πολιτικών σκοπιμοτήτων» (Ομάδα Εργασίας Ε-
ΣΗΕΜΘ, 2006).  

Η αντιπαλότητα μεταξύ Εβραίων, που αποτελούν –το επαναλαμβάνω– ένα μεγάλο 
τμήμα του γηγενούς πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη, και από την άλλη, των προσφύ-
γων που έχουν πλέον ενσωματωθεί, εκδηλώνεται με τραγικό τρόπο με την κατάληψη 
της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα. Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα, 
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στις 11 Απριλίου 1941, η Μακεδονία, όπως και οι υπόλοιπες εφημερίδες ‒με εξαίρε-
ση την Απογευματινή και τη Νέα Ευρώπη‒ αναστέλλουν την κυκλοφορία τους. Η 
πλειοψηφία των κατοίκων και η πολιτική ηγεσία της πόλης, όμως, που τόσα χρόνια 
έχει επηρεαστεί από τα δημοσιεύματά του Τύπου, δεν αντιδρά, όταν, στις 11 Ιουλίου 
1942, μετά από εντολή της Wehrmacht, εννέα χιλιάδες Εβραίοι υποχρεώνονται να 
συγκεντρωθούν στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου τους απαγορεύεται να πιουν νερό 
και υποβάλλονται σε εξευτελιστικές ασκήσεις γυμναστικής. 
Η εφημερίδα Απογευματινή, που συνεχίζει με οξύτερους τόνους τον αντισημιτικό α-
γώνα, χαρακτηρίζει την ίδια μέρα τους Εβραίους «παράσιτα» και «μαυραγορίτες» και 
η Νέα Ευρώπη, μια μέρα αργότερα, στις 12 Ιουλίου 1942, γράφει:  

«Εις όλων τα πρόσωπα είναι γραμμένος ο τρόμος. Πώς να μη φοβούνται. Θα είναι η πρώτη 
φορά που θα εργασθούν πραγματικώς για το κοινόν καλόν. Έως τώρα ειργάζοντο δια το κα-
κόν των άλλων, του λαού που τους φιλοξενεί». 

Οι χριστιανοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης δεν αντιδρούν ούτε στις 14 Μαρτίου 1943, 
όταν το πρώτο τρένο γεμάτο Εβραίους αναχωρεί από τον Παλαιό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό της πόλης για το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Σύμφωνα με την 
Μπάρμπαρα Σπένγκλερ-Αξιοπούλου, καταγράφηκαν 78 μόνον περιπτώσεις χριστια-
νών ιδιωτών Θεσσαλονικέων που παρείχαν βοήθεια στους υπό διωγμό Εβραίους της 
πόλης. Τα μέλη του τοπικού Συλλόγου Αναπήρων Πολέμου του αλβανικού μετώπου, 
που είχαν ζητήσει να εξαιρεθούν από τον εκτοπισμό όσοι από τους εβραίους συντρό-
φους τους είχαν πολεμήσει στην Αλβανία, απειλήθηκαν με εκτέλεση. Οι δικηγόροι 
Σπηλιάκος, Δίγκας, Lewis και ο καθηγητής Βυζουκίδης τάχθηκαν κατά των εκτοπι-
σμών, αλλά γενικά η ελίτ των διανοουμένων της πόλης δεν συμπαραστάθηκε στο ε-
βραϊκό στοιχείο» (Σπένγκλερ-Αξιοπούλου, 1998: 19-20). 
Η καλλιέργεια ενός αντισημιτικού, αντι-εβραϊκού κλίματος σε καιρό ειρήνης αναπό-
φευκτα επηρέασε τη στάση των προσφύγων έναντι των γηγενών Εβραίων σε καιρό 
πολέμου. Το ζήτημα δεν είναι βεβαίως ο ιδεολογικός προσανατολισμός της εφημερί-
δας Μακεδονία, αλλά το πώς, δέσμια της πολιτικής της τοποθέτησης, ερμήνευε τα 
γεγονότα.  
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