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α ζητήµατα που σχετίζονται
µε τη διατήρηση και την
καλλιέργεια της ιστορικής
µνήµης αποτελούν βασικό άξονα
των ευρωπαϊκών πολιτισµικών προβληµατισµών κατά την τελευταία
εικοσαετία. Παράλληλα µε νέες θεωρητικές αναζητήσεις για µια πιο σύγχρονη πρόσληψη των ταυτοτήτων,
εθνικών και κοινωνικών, το κίνηµα
για τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης έθεσε τη σφραγίδα του στους
σύγχρονους προβληµατισµούς στην
Ευρώπη.
Το αντίστοιχο φαινόµενο στην
Ελλάδα εκφράστηκε µε τρεις τρόπους: α) µε το προσφυγικό κίνηµα
που επανέφερε στο προσκήνιο τις
τεχνηέντως απωθηµένες τραγικές
στιγµές της Εξόδου από την καθ’
ηµάς Ανατολή,
β) µε το κίνηµα διεκδίκησης αποζηµιώσεων από τη Γερµανία για τα
εγκλήµατα των Ναζί κατά τη διάρκεια της τριπλής Κατοχής της
Ελλάδας (1941-1944) και
γ) µε την ανάδειξη του εβραϊκού
Ολοκαυτώµατος και την εν ψυχρώ
εξόντωση τους ελληνικού εβραϊσµού
στο Άουσβιτς.
Η προσφυγική πλευρά του φαινοµένου αυτού θα συναντήσει τη
σφοδρή αντίδραση από ένα πολύχρωµο πλήθος πρακτόρων, προπαγανδιστών, ιστορικών και δηµοσιογράφων, που συγκροτούν αυτό
που χαρακτηρίζουµε «αντιπροσφυγικό αναθεωρητικό ρεύµα»
στην Ελλάδα. Βασικός στόχος
αυτού του ρεύµατος είναι η ακύρωση των κατακτήσεων της κοινωνίας
των πολιτών, που στη δεκαετία του
’90 πέτυχε την καθιέρωση δύο επίσηµων Ηµερών Μνήµης για τη
Γενοκτονία του ελληνισµού της
Ανατολής, της 19ης Μαϊου για τον
Πόντο και της 14ης Σεπτεµβρίου για
το σύνολο της Μικράς Ασίας (συµπεριλαµβανοµένου και του Πόντου).
Το ρεύµα αυτό πέτυχε να
δυσφηµήσει το προσφυγικό κίνηµα και κυρίως το ποντιακό, εκµεταλλευόµενο τα εσωτερικά του προβλήµατα και κάποια χονδροειδή
ιστορικά λάθη που έγιναν στο
παρελθόν. Συγκεκριµένα αξιοποίησε
τις εσωτερικές αντιφάσεις του προσφυγικού κινήµατος και ειδικά του
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ποντιακού, µε την αδυναµία των
οργανωµένων φορέων να συνδεθούν αποτελεσµατικά µε την υπόλοιπη κοινωνία, µε την αναποτελεσµατικότητα της σχετικής ιστοριογραφίας που αναπτύχθηκε, µε τα επικοινωνιακά λάθη και µε την εσωτερική
υπονόµευση από επίδοξους κυρίαρχους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε
επιστηµονικό επίπεδο.
Ικανή και αναγκαία συνθήκη για
την αποτελεσµατική αντίκρουση
αυτού του ρεύµατος είναι κατανόηση
όλων των πλευρών του ζητήµατος,
του ιστορικού βάθους αυτής της
ρήξης των προσφύγων του ΄22 µε
οµάδες και ρεύµατα του ελλαδικού
χώρου, η αποκρυπτογράφηση του
ρόλου του αντιπροσφυγικού αναθεωρητισµού, από ιστορικής αλλά και
σύγχρονης πολιτικής απόψεως.

Το ιστορικό βάθος
Το προσφυγικό κίνηµα υπάρχει
ως διακριτό κίνηµα πολιτών από την
επαύριο
της
µικρασιατικής
Καταστροφής του ’22. Πόντιοι,
Ίωνες, Θρακιώτες θα ιδρύσουν τους
συλλόγους τους και τα πνευµατικά
τους ιδρύµατα, θα προσπαθήσουν
να διασώσουν το λαογραφικό πλούτο των περιοχών προέλευσής τους
και θα αρθρώσουν έναν πολιτικό
λόγο. Όµως οι ευρύτερες συνθήκες
δεν θα επιτρέψουν τις προσφυγικές
οργανώσεις να εκφράσουν δηµόσια
κριτικά απέναντι στον τουρκικό εθνικισµό και στην πολιτική της Ελλάδας
που οδήγησε στη Μικρασιατική
Καταστροφή. Η µηχανισµοί καταστολής του προσφυγικού λόγου θα
είναι ισχυρότατοι και θα παραµένουν
εν ισχύ σχεδόν µέχρι τη δεκετια του
’80.
Τότε και µε αφορµή την εµφάνιση ενός διεκδικητικού ριζοσπαστικού
ποντιακού κινήµατος θα δηµιουργηθεί η πρώτη ρωγµή στην ενιαία αντιπροσφυγική πολιτική συµπεριφορά
της «µητέρας-πατρίδας». Το πρώτο
απτό κέρδος θα είναι η αναγνώριση
της Γενοκτονίας στον Πόντο το 1994
και την καθιέρωση της 19ης Μαίου
ως Ηµέρας Μνήµης. Στη συνέχεια, η
ολοκλήρωση της απόπειρας καταξίωσης της ιστορίας των Ελλήνων

της Ανατολής θα συµβεί µε την οµόφωνη απόφαση του ‘98 για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων
στο σύνολο του µικρασιατικού εδάφους και τη θέσπιση της 14ης
Σεπτεµβρίου –ηµέρας που οι κεµαλικοί ολοκλήρωσαν το θρίαµβό τους
µε την πυρπόληση και τη σφαγή της
Σµύρνης- ως Ηµέρας Μνήµης.
Όµως, στο σηµείο αυτό, τα
παραδοσιακά αντιπροσφυγικά αντανακλαστικά του ελλαδικού πολιτικού
συστήµατος άρχισαν να επανακάµπτουν µε αποφασιστικότητα. Η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων
του ΄98 θα τεθεί σε ισχύ, αλλάζοντας στο Προεδρικό ∆ιάταγµα τον
όρο «Γενοκτονία» µε τον όρο
«Καταστροφή».
Ο σηµείο αυτό, είναι το σηµείο
καµπής. Τότε θα κλείσει το περιστασιακό ιδεολογικό ρήγµα στην ελλαδική ιδεολογία που άνοιξε τη δεκαετία
του ’80. Με µαθηµατική ακρίβεια, η
επόµενη αντίδραση του συστήµατος
θα ήταν η αφαίρεση των κατακτήσεων των προφύγων. Είτε διοικητικά,
είτε µε άλλες τεχνικές. Όπως τη
δυσφήµηση, τη συκοφαντία και τη
γελοιοποίηση του προσφυγικού
κινήµατος. Όλες αυτές τις µεθόδους
και τις τεχνικές τις βλέπουµε να βρίσκονται σήµερα σε πλήρη εξέλιξη.
Από την αναπαραγωγή των εθνικιστικών τουρκικών θέσεων, που επιχειρεί ο Νακρατζάς, µέχρι την αφελή
επιστηµονικά
προσέγγιση
της
Ρεπούση και τη συστηµατοποίηση
της αντιπροσφυγικής κριτικής από
τον Κωστόπουλο του «Ιού».

Πώς ξεκίνησε η ρήξη
µε τον ελληνισµό
της Ανατολής
Η ρήξη των βασικών πολιτικών
τάσεων του ελλαδικού χώρου µε τον
ελληνισµό της Ανατολής εντοπίζεται
στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι αιτίες
όµως της εµφάνισής της µπορούν
να ανιχνευτούν µόνο µε την καλή
αποτύπωση των ιστορικών αντινοµιών που σχετίζονται µε την ελληνική πολιτική αποκατάσταση του 19ου
αιώνα.
Ο νοτιοελλαδικός χώρος, λόγω

