της αποµάκρυνσής του από τα
κέντρα, της κοινωνικής αποσάρθρωσης και της συνεχούς σύγκρουσης
των
Μεγάλων
∆υνάµεων της εποχής στα όρια
του, προσφερόταν στους νεαρούς προοδευτικούς Έλληνες
εθνικιστές για εκδήλωση αντιισλαµικής εξέγερσης. Έτσι θα
δηµιουργηθεί
το
ελληνικό
Βασίλειο στο πλέον καθυστερηµένο, οικονοµικά και πνευµατικά,
τµήµα του ελληνικού κόσµου. Οι
ελλείψεις αυτές, καθώς και η
απουσία προοδευτικών αστικών
στρωµάτων, θα οδηγήσει στη
διαµόρφωση των παλαιοελλαδικών ελίτ, εξαρτηµένων από το
κράτος που πολιτικά θα εκφράζονται από τη Μοναρχία. Φυσικά
οι αιτίες της αντινοµίας αυτής
είναι πολλές, που σχετίζονται στη
φύση
της
Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας που επικάθησε
στο µεσαιωνικό ελληνικό κόσµο,
µε αποτέλεσµα τα κέντρα των
Ελλήνων να ταυτίζονται µε τα κέντρα των Οθωµανών. Η αδυναµία
να συµπεριλάβει το νεαρό έθνοςκράτος τα κέντρα του έθνους,
δηµιούργησε δοµικές αντινοµίες
µε σοβαρές συνέπειες στη διαχείριση των ζητηµάτων που σχετίζονταν µε την εθνική ολοκλήρωση.
Αντίθετα, οι Έλληνες της
Ανατολής, µετά τις µεταρρυθµίσεις του Χάτι Χουµαγιούν θα ακολουθήσουν
µια
εκπληκτική
πορεία οικονοµικής ανάπτυξης
και σύντοµα θα αποτελέσουν τον
κύριο κορµό της οθωµανικής
αστικής τάξης. Οι Έλληνες αστοί
της Ανατολής ελάχιστοι σχέση θα
έχουν µε το κράτος. Θα θυµίζουν
περισσότερο τα σύγχρονα µη
κρατικοδίαιτα αστικά στρώµατα,
που εν πολλοίς είναι φορείς του
εκσυγχρονισµού των κοινωνιών.
Αυτή ακριβώς η κοινωνική
θέση των αστών των ραγιάδων,
θα τροφοδοτήσει µε ανασφάλεια
και µίσος τα παραδοσιακά
κυρίαρχα
στρώµατα
της
Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας.
Έτσι θα εµφανιστεί ο ακραίος
τουρκικός εθνικισµός στο πρόσωπο των Νεότουρκων, ο οποίος
εξ αρχής θα συνδυαστεί µε τον
µιλιταρισµό και τη βία. Kαι οι βαλκανικοί
πόλεµοι
προήλθαν
κυρίως από τη σκλήρυνση της
πολιτικής των Νεοτούρκων. Η
Ελλάδα έτυχε να έχει προετοιµαστεί καλά, λόγω της ανάληψης
της εξουσίας από τον Βενιζέλο,
που ερχόταν από τον επαναστατηµένο εξωελλαδικό ελληνισµό.
Έτσι διαµορφώθηκαν δύο
ισχυρά -και ασύµβατα τελικάηγετικά στρωµάτα των Ελλήνων:
της γραφειοκρατίας στην Παλαιά
Ελλάδα από τη µια και τα ελληνικά
αστικά
στρώµατα
της
Oθωµανικής Αυτοκρατορίας από
την άλλη.
Οι Έλληνες της Ανατολής θα
επενδύσουν πολιτικά στον αλυτρωτικό βενιζελισµό, ενώ τα κρα-

τικοδίαιτα στρώµατα της Παλαιάς
Ελλάδας στη Μοναρχία και το
Λαϊκό Κόµµα. Το παράδοξο της
ελληνικής περίπτωσης για τα
ευρωπαϊκά δεδοµένα, είναι ότι
τον ελληνικό αλυτρωτισµό και τον
ελληνικό εθνικισµό στην εποχή
που διαµορφώνονταν τα τελικά
σύνορα στην περιοχή µας, δεν τα
εξέφρασε η Ακροδεξιά και το
φασιστικό κίνηµα, αλλά η φιλελεύθερη παράδοση. Αυτή ήταν η
βάση της σφοδρής σύγκρουσης
και του µεγάλου κοινωνικού
∆ιχασµού.
Η ελληνική ∆εξιά εκείνης
της περιόδου, ήταν η µοναδική
στον ευρωπαϊκό χώρο που δεν
ήταν επεκτατική και αλυτρωτική,
αλλά αντιθέτως οικοδόµησε την
πολιτική της στην άρνηση της
Μικρασιατικής Εκστρατείας, στην
παραγνώριση του Ζητήµατος του
Πόντου και στο σύνθηµα “µικρά
πλην έντιµος Ελλάς”. Και επιπλέον µετά το ’22, στο στόχαστρό της
δεν έθεσε τις µειονότητες, αλλά
τους πρόσφυγες από τον Πόντο,
την Ιωνία, και την Ανατολική
Θράκη. Στη θέση του ρατσιστικού, αντιδραστικού αντισηµιτισµού είχε υιοθετήσει τον εξίσου αντιδραστικό «Αντι-προσφυγισµό».

Επίλογος
Αυτές είναι σε γενικές γραµµές οι ιστορικές προϋποθέσεις
που µέσα τους άνθισε η αντιπροσφυγική στάση. Κορυφαίο ρόλο
είχε ο δικτάτορας Ιωάννης
Μεταξάς, που υπήρξε ένας από
τους µεγαλύτερους θαυµαστές
του Μουσταφά Κεµάλ πασά, που
οι Τούρκοι θα ονοµάσουν
Ατατούρκ, δηλαδή γεννήτορα του
τουρκικού έθνους. Ο Μεταξάς θα
δωρίσει το 1938 το σπίτι στη
Θεσσαλονίκη, όπου υποτίθεται
ότι γεννήθηκε ο Κεµάλ, στο
τουρκικό κράτος. Έτσι η Τουρκία
ίδρυσε το προξενείο της στη καρδιά της «πρωτεύουσας των προσφυγών». Επί πλέον, ο Μεταξάς
µετονόµασε
την
Οδό
Αποστόλου Παύλου σε Οδό
Κεµάλ Ατατούρκ. Μόνο το ’55,
µετά το πογκρόµ κατά της ελληνικής µειονότητας στην Πόλη η
οδός Κεµάλ Ατατούρκ θα ξαναπάρει το παλιό της όνοµα.
Η πρώτη αυτή περίοδος της
αντιπροσφυγικής στάσης της
εξουσίας, µπορούµε να πούµε ότι
έληξε συµβολικά το 1982, όταν
ήρθη η απαγόρευση προβολής
της κινηµατογραφικής ταινίας
«1922» του Νίκου Κούνδουρου.
Την αντιπροσφυγική σκυτάλη θα
πάρουν πλέον άλλες δυνάµεις. Οι
πιο γνωστές εκδοχές τους εκφράζονται µε τη δηµοσιογραφική
οµάδα του «Ιού» και µε τη σχολή
των µετα-µοντέρνων ιστορικών,
τους λεγόµενους «αποδοµιστές».
Όµως αυτά τα ρεύµατα θα τα
αναλύσουµε σε επόµενο σηµείωµα.

"Στην κατεύθυνση της οργανωµένης αµφισβήτησης της
Γενοκτονίας στρατεύθηκαν τρεις ερευνητές του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ), οι οποίοι αµφισβήτησαν και το
νόµο του ΄94 που αφορούσε µόνο τη Γενοκτονία στον Πόντο. Το
παραπάνω δηµοσίευµα φιλοξενήθηκε στην εφηµ. "Αυγή" το
Φεβρουάριο του 2001."

"Ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, υπήρξε ένας από τους µεγαλύ
τερους θαυµαστές του Μουσταφά Κεµάλ πασά, του Ατατούρκ.
∆ώρισε στην Τουρκία το σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου υποτίθεται
ότι γεννήθηκε ο Κεµάλ και µετονόµασε την Οδό Αποστόλου
Παύλου σε Οδό Κεµάλ Ατατούρκ."
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