Η παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής στη νεοελληνική πεζογραφία
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Είναι γνωστό και πολυσυζητηµένο το γεγονός ότι η Μικρασιατική Καταστροφή (όρο στον
οποίο περιλαµβάνω την εκστρατεία στη Mικρά Aσία, τη µεγάλη «Έξοδο» των προσφύγων
και τη µετεγκατάστασή τους στην Ελλάδα, που σήµανε το τέλος της πολιτικής της Μεγάλης
Ιδέας και τη συρρίκνωση του ελληνισµού στα ελλαδικά όριά του) είχε τεράστια επίδραση στη
νεοελληνική λογοτεχνία. Η επίδραση αυτή υπήρξε πολλαπλή. Σχηµατικά µπορούµε να πούµε
ότι παρουσιάζεται σε τρία διαφορετικά πεδία:
Πρώτα, µε την άφιξη ενός αξιόλογου αριθµού προσφύγων, που είτε είχαν ήδη αρχίσει
τη λογοτεχνική τους σταδιοδροµία ή ασχολήθηκαν µετά τον ερχοµό τους µε τη λογοτεχνία.
Τη θετική επενέργεια που είχαν οι πρόσφυγες για τη λογοτεχνία µας, επισηµαίνει είκοσι
χρόνια µετά τη Mικρασιατική καταστροφή πολύ παραστατικά ο I. M. Παναγιωτόπουλος:
«Xρειάζεται να σταθούµε σ’ ένα εξωτερικό γεγονός που είχε τεράστια εσωτερική απήχηση: στο
γεγονός πως η νεοελληνική πεζογραφία πέρασε από τα χέρια των συγγραφέων της "κυρίως
Eλλάδος" στα χέρια των Mικρασιατών, των Kωνσταντινουπολιτών, των νησιωτών. H Πόλη, τα
παράλια της Iωνίας και τα αιολικά παράλια, τα νησιά του Aιγαίου, η Kρήτη ήρθανε να χύσουν
καινούργιο αίµα στις φλέβες της λογοτεχνίας µας. H µεγάλη "µετοικεσία", ο ξεριζωµός και το
ξαναφύτεµα στο αρχέγονο πάτριο έδαφος τέτοιου πλήθους Eλλήνων, δεν άλλαξαν µονάχα την
εδώ κοινωνική σύνθεση, δεν έδωσαν µονάχα ένα πλούσιο, φανταχτερό και ζωντανό χρώµα
στην καθηµερινή ζωή, µα συντέλεσαν και µια ψυχική και πνευµατική µετατροπή, που βρήκε και
στην τέχνη του λόγου την αρµόδια συχνά έκφρασή της.»1
Βέβαια, τη µεγάλη περιπέτεια δεν τη βίωσαν µόνο οι Έλληνες της Mικράς Aσίας, της
Ανατολικής Θράκης και του Πόντου, αλλά και οι Έλληνες στρατιώτες στην Aνατολή, πολλοί
από τους οποίους ήταν στρατευµένοι µια ολόκληρη δεκαετία (1912-1922). Την έζησαν,
επίσης, οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, οι οποίοι σε µια δύσκολη οικονοµικά και πολιτικά
περίοδο για την Ελλάδα που αντιµετώπισαν το µεγάλο κύµα των προσφύγων. Aπό αυτό το
σύνολο προήλθαν οι συγγραφείς, καθώς και οι ήρωες των έργων.
Στο δεύτερο πεδίο τοποθετείται η δηµιουργία ενός ιδιαίτερου πνευµατικού και
ψυχικού κλίµατος, µε χαρακτηριστικά, όπως η καταθλιπτική ατµόσφαιρα, το ασφυκτικό
περιβάλλον και η αίσθηση ήττας και καταστροφής, απραξίας, αδράνειας και καταποντισµού
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των ιδανικών του έθνους. Ο Λίνος Πολίτης το περιγράφει στην Ιστορία της λογοτεχνίας του:
«Ένα γεγονός άσκησε µεγάλη επίδραση στους λογοτέχνες της γενιάς αυτής, γεγονός που ρίχνει
τη βαριά σκιά του σε όλη τη µετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή και σε όλη την πνευµατική και την
κοινωνική οργάνωση: η Mικρασιατική καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσµών που
ακολούθησε. Iδέες και όνειρα που έτρεφαν τις προηγούµενες γενιές για την αποκατάσταση του
ελληνισµού στα πρωτερινά όρια του βυζαντινού κράτους, κατέρρευσαν µονοµιάς τον
Σεπτέµβριο του 1922, και µια καινούρια τραγικότητα και σοβαρότητα αντικατέστησαν τον
προγενέστερο κάπως χιµαιρικό ροµαντισµό. H γενιά του 30 εκφράζει στη λογοτεχνία την
καινούρια αυτή ωρίµανση.»2
Τέλος, συνδέεται µε την παρουσία των γεγονότων που σχετίζονται µε την
Καταστροφή στη θεµατολογία της λογοτεχνίας µας και ειδικότερα της πεζογραφίας.3 Και
αυτό είναι το τρίτο στοιχείο της θετικής επίδρασης που είχε το ζήτηµα των χαµένων πατρίδων
στη λογοτεχνία µας: ότι δηλαδή έδωσε κυριολεκτικά µια δεξαµενή θεµάτων, που
γονιµοποίησε την έµπνευση µιας πλειάδας συγγραφέων και εξελίχτηκε σε έναν από τους
σηµαντικότερους λογοτεχνικούς µύθους του ελληνισµού.
Πράγµατι, όλα τα κείµενα που µας ενδιαφέρουν στηρίζονται σε σταθερές
χωροχρονικές συντεταγµένες και εντάσσονται σε έναν εκ των προτέρων καθορισµένο
θεµατικό κύκλο, γι’ αυτό άλλωστε υπερτερεί συντριπτικά η πεζογραφία (και κυρίως η
ρεαλιστική) έναντι της ποίησης.4
Βεβαίως, οι τρεις πόλοι αυτού του σχήµατος βρίσκονται σε αµοιβαία επίδραση.
Κάποιος γίνεται λογοτέχνης ωθούµενος από το κλίµα της εποχής ή εµπνεόµενος από το θέµα
της Μικράς Ασίας ή αντίθετα συµβάλλει µέσω της θεµατικής του έργου του στη διαµόρφωση
αυτού του θλιβερού πνευµατικού κλίµατος.
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Αν και η µελέτη µου δεν εντάσσεται άµεσα στη Συγκριτική Γραµµατολογία, χρήσιµα είναι τα όσα γράφουν οι
P. Brunel, Cl. Pichois και A.-M. Rousseau σχετικά µε τη «θεµατολογία» ως τοµέα µελέτης και τη «θεµατική»
ως µέθοδο, η οποία µπορεί να περιλάβει εκτός από τη θεµατολογία και ένα λογοτεχνικό κίνηµα ή ένα είδος ή
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Eίναι γεγονός ότι η ανάγκη να αποδοθούν οι τραγικές περιπέτειες του Eλληνισµού σε µια ανεπτυγµένη
αφήγηση µπορούσε να καλυφθεί µόνο µε τον πεζό λόγο. Aντίθετα, ο συνοπτικός, υπαινικτικός και µεταφορικός
ποιητικός λόγος, αν και συναισθηµατικά ισχυρότερος, υστερεί στην λεπτοµερή απεικόνιση των γεγονότων και
στην αφήγηση προσωπικών ιστοριών, στη δηµιουργία εικόνων ζωής, στην προβολή αυτής της τραγωδίας µε
καταγγελτικό τρόπο και στη διατήρηση µιας καθαρής περιγραφής των χαµένων πατρίδων στη µνήµη. Ενώ
διατρέχει την ποίηση, όπως για παράδειγµα την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, µε τρόπο υπαινικτικό, ως ψυχικό
κλίµα της καταστροφής, του καταποντισµού των ιδανικών του έθνους αλλά και της ιδεολογικής, αισθηµατικής
και κοινωνικής διάλυσης που ακολούθησαν τη συµφορά του 1922, οι στίχοι δεν δίνουν µε ρεαλιστική ακρίβεια
το χρονικοτοπικό στίγµα της συµφοράς, αυτό δηλαδή που υπήρξε για αρκετά χρόνια το ζητούµενο. Για
παράδειγµα, η ποιητική ανθολογία των Aπόστολου και Kαίτης Mαγγανάρη, Θρήνοι και παινέµατα για τις
χαµένες πατρίδες (Μαγκανάρης 1988) περιλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο αριθµό έργων, που δεν συνδέονται, όµως,
όλα άµεσα µε το θέµα της Mικράς Aσίας, της Kαταστροφής και της προσφυγιάς.
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Η εντυπωσιακή παρουσία της Μικρασιατικής Καταστροφής στη λογοτεχνία
αποτέλεσε από νωρίς θέµα µιας µεγάλης σειράς δηµοσιευµάτων. Στο εύλογο, λοιπόν,
ερώτηµα τι µε οδηγεί να επαναφέρω το θέµα αυτό σήµερα για εξέταση, θα απαντούσα πρώτα
ότι παρά τη µεγάλη βιβλιογραφία για τα λογοτεχνικά έργα µε θέµα την Μικρασιατική
Καταστροφή δεν διαθέτουµε µια ολοκληρωµένη συνολική µελέτη, που να περιλαµβάνει και
τα νεότερα και σύγχρονα έργα. Το καλύτερο σχετικό βιβλίο του Thomas Doulis, Disaster and
Fiction. Modern Greek Fiction and the Asia Minor Disaster, εκδόθηκε το 1977, άρα
περιλαµβάνει κείµενα που εκδόθηκαν ως τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ενώ της Τόνιας
Kαφετζάκη, Προσφυγιά και λογοτεχνία. Eικόνες του Mικρασιάτη πρόσφυγα στη µεσοπολεµική
πεζογραφία (2003), αν και πολύ νεότερο και πλούσιο σε αναφορές και σχόλια, έχει εξ
ορισµού πολύ πιο περιορισµένο θέµα, διότι εξετάζει έργα που εκδόθηκαν σε συγκεκριµένη
χρονική περίοδο. Επιπλέον ως κοινωνική επιστήµονας ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει τη
λογοτεχνία κυρίως ως µαρτυρία.5
Το βιβλίο του Doulis είναι µια εκτενής µελέτη, προϊόν µεγάλης έρευνας, στο οποίο
παρουσιάζονται
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ή

αυτοβιογραφικές αφηγήσεις για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ωστόσο, καθώς στην
αφετηρία της µελέτης του βρίσκεται η άποψη ότι η λογοτεχνία καθρεφτίζει σε µεγάλο βαθµό
την εποχή της, ο συγγραφέας ενδιαφέρεται να παρουσιάσει κυρίως πώς το ιστορικό γεγονός
επηρεάζει τους συγγραφείς, επιδρά στην εξέλιξη συνολικά της πεζογραφίας και συµβάλλει
ακόµη και στη διαµόρφωση έργων, τα οποία δε σχετίζονται άµεσα µε τα περιστατικά της
Μικράς Ασίας.6 Επιπλέον δεν ασχολείται µε τη συνολική ταξινόµηση αυτής της
θεµατολογίας ούτε εξετάζει συστηµατικά τους τρόπους γραφής, καθώς προβάλλει κυρίως την
ιδεολογική διάσταση των έργων. Η υπόλοιπη βιβλιογραφία, όσο είµαι σε θέση να γνωρίζω,
εντοπίζεται, κυρίως, στην εξέταση έργων της γενιάς του ’30 ή µεµονωµένων συγγραφέων ή
κειµένων.7
Δεύτερο και σηµαντικότερο, διότι η µακρόχρονη σχετική ενασχόλησή µου µού έδειξε
ότι µε το πέρασµα του χρόνου το ενδιαφέρον γύρω από το θέµα αλλά και τα σχετικά κείµενα
δεν µειώνονται, αλλά, όπως συνέβη και το 2012, κατά την πρόσφατη επέτειο των 90 χρόνων
από τη Μικρασιατική Καταστροφή εξακολουθούν να αυξάνονται.
Με ενδιαφέρει, λοιπόν, να εξετάσω πώς αυτό το ιστορικό γεγονός (τα στοιχεία του
οποίου θεωρώ δεδοµένα και δεν θα τα παρουσιάσω) µε ακριβή χρονικοτοπική αφετηρία και
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Βλ., για παράδειγµα, πώς σχολιάζει την επιρροή του 1922 στην πνευµατική διαµόρφωση και την καλλιτεχνική
εξέλιξη των Κ. Βάρναλη και Ν. Καζαντζάκη, δύο λογοτεχνών, που όπως γράφει, δεν θεωρούνται γενικά ότι
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τη Μικρασιατική Καταστροφή (Doulis 1977, 124-150).
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Συγκέντρωση σχετικού υλικού βλ. και σε άλλα δηµοσιεύµατα, όπως Λιάτσος 21972 και Μηλιώρης 1967.
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συγκεκριµένες διαστάσεις µεταβλήθηκε σταδιακά σε έναν από τους δυναµικότερους
θεµατικούς κύκλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα και, όπως αποδεικνύεται,
η παρουσία του παραµένει ισχυρή και τον 21ο. Στόχος της εργασίας µου είναι η συνολική
αποτίµηση τόσο αυτής της θεµατολογίας όσο και των αφηγηµατικών τρόπων που
χρησιµοποίησαν οι συγγραφείς, οι οποίοι έγραψαν για τη Μικρασιατική Καταστροφή, για να
διερευνηθεί η τυχόν εξέλιξη, και για να επισηµανθούν τα σταθερά χαρακτηριστικά αλλά και
οι ουσιώδεις αλλαγές. Σε µια ευρύτερη προοπτική, που όµως εδώ, λόγω του εξαιρετικά
περιορισµένου χώρου, µπορώ να θέσω µόνο αλλά όχι και να εξετάσω διεξοδικά, η µελέτη
των κειµένων δεν αποκαλύπτει µόνο τον τρόπο της σύνθεσής τους αλλά και την ιδεολογική
τους συνιστώσα και την επαναπρόσληψη του ιστορικού γεγονότος από τους λογοτέχνες σε
νέες ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Για τον ίδιο λόγο οι παρατηρήσεις µου
δίνονται εδώ πολύ περιληπτικά και αξιωµατικά.
Οφείλω πάντως εξαρχής να επισηµάνω ότι δεν θα προσπαθήσω να κάνω µετρήσεις µε
στατιστική ακρίβεια είτε µε βάση τη χρονική σειρά των έργων είτε µε βάση την καταγωγή
των συγγραφέων (Μικρασιάτες, Ελλαδίτες) ή την αριθµητική ποσόστωση των επιµέρους
θεµάτων, µοτίβων, τρόπων κ.λπ. Μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν αδύνατη, αφού δεν έχουν
καταγραφεί και µελετηθεί όλα τα σχετικά κείµενα. Προπάντων, δεν έχει γίνει συστηµατική
έρευνα στα λαϊκά µυθιστορήµατα και στις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις µε µορφή
µυθιστορηµατική, ούτε στα πολλά βιβλία που έχουν εκδοθεί κατά τα τελευταία χρόνια.
Επιπλέον, η σχετική βιβλιογραφία του Παύλου Xατζηµωυσή, Bιβλιογραφία 1919-1992.
Mικρασιατική εκστρατεία-Ήττα-Προσφυγιά, δεν παρουσιάζει πληρότητα και χρειάζεται
συµπληρώσεις και νέα ταξινόµηση.
Κατά κάποιο τρόπο την απάντηση στο ερώτηµα αν είναι απαραίτητες οι ποσοτικές
µετρήσεις στη µελέτη της λογοτεχνίας την δίνει ο Τσβετάν Τοντόροφ, του οποίου τον
προτεινόµενο τρόπο επιστηµονικής προσέγγισης ακολουθώ στην εργασία µου: «συλλέγουµε
έναν σχετικά περιορισµένο αριθµό περιστατικών, εξάγουµε από αυτά µια γενική υπόθεση, και
την επαληθεύουµε σε άλλα έργα, διορθώνοντάς την (ή απορρίπτοντάς την). Όποιος κι αν είναι ο
αριθµός των φαινοµένων που µελετούµε (εδώ των έργων), θα έχουµε πάντοτε εξίσου ελάχιστα
το δικαίωµα να συνάγουµε από αυτά κανόνες καθολικούς⋅ το αρµόδιο δικαίωµα δεν το δίνει η
ποσότητα των παρατηρήσεων, αλλά µόνο η λογική συνοχή της θεωρίας.»8
Ας δούµε, λοιπόν, πρώτα ένα στοιχείο που αφορά τους συγγραφείς και παρουσιάζει
µια αναµενόµενη εξέλιξη. Σε ένα χρονικό εύρος από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του
1920, που αρχίζει η παραγωγή σχετικών κειµένων, ως το 1995 τουλάχιστον, που ο Τάσος
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Αθανασιάδης δηµοσίευσε τους δύο τελευταίους τόµους του µυθιστορήµατος Τα παιδιά της
Νιόβης, οι δηµιουργοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους υπήρξαν µάρτυρες των γεγονότων,
γεννήθηκαν άρα αρκετά πριν το 1922 τόσο οι Μικρασιάτες όσο και οι Ελλαδίτες. Είναι,
όµως, αξιοσηµείωτο ότι, καθώς οι δεκαετίες περνούν, αρκετοί από τους νεότερους
συγγραφείς που γράφουν για το θέµα είναι απόγονοι Μικρασιατών, έχουν γαλουχηθεί µε τις
αφηγήσεις τους και ενδιαφέρονται να προβάλουν αυτή την καταγωγή στο βιογραφικό τους.
Ένα στοιχείο «τοπικισµού» είναι λοιπόν έντονο µεταξύ των δηµιουργών αυτού του θεµατικού
κύκλου.
Στις πρώτες µετά το 1922 δεκαετίες τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτές τις δύο
οµάδες δηµιουργών, όπως η πολιτική ταυτότητα (Βενιζελικοί ή βασιλικοί), είναι αρκετά
ευκρινή και επηρεάζουν ιδεολογικά τη γραφή τους. Η στόχευση επίσης παραλλάζει, καθώς οι
πρόσφυγες συγγραφείς έχουν δύο αλληλένδετους στόχους, να διατηρήσουν τα όσα
συνέβησαν στη µνήµη και να αποκαλύψουν τις αιτίες και τους ενόχους της µεγάλης
τραγωδίας, ενώ οι Ελλαδίτες επιθυµούν περισσότερο να προβάλουν τις αρνητικές συνέπειες
της βίαιης εµφάνισης των προσφύγων στη χώρα.
Σε γενικές γραµµές οι Μικρασιάτες γράφουν υπέρ των προσφύγων. Ανάλογα, από
τους Ελλαδίτες όσοι είχαν συµµετοχή στον πόλεµο, όπως π.χ. ο Μυριβήλης, αντιµετωπίζουν
µε κατανόηση τα προβλήµατα της αναγκαστικής ένταξής τους στη νέα τους πατρίδα.9
Ωστόσο, ελάχιστοι Ελλαδίτες αφιερώνουν στο θέµα ολόκληρα έργα. Όπως θα δούµε, στη
µεσοπολεµική πεζογραφία η παρουσία και η σκληρή ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα
περιγράφεται από τους ντόπιους συγγραφείς άλλοτε µε αρνητικά χρώµατα, άλλοτε µε
αίσθηση συµπόνιας στο πλαίσιο όµως άλλων θεµάτων.10 Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Γρ.
Ξενόπουλου και του µυθιστορήµατός του Πρόσφυγες (1934). Η µεγάλη βοήθεια µιας
αθηναϊκής οικογένειας στη Μικρασιάτισσα ηρωίδα, η ευτυχής κατάληξη της ερωτικής της
ιστορίας και η καλή και γρήγορη αποκατάσταση της ίδιας και της οικογένειάς της στην

9

Στο µυθιστόρηµα του πρόσφυγα Σωκράτη Προκοπίου, Σαν ψέµµατα και σαν αλήθεια (1928),
αντιπροσωπευτικό και άλλων έργων Μικρασιατών συγγραφέων, καταγγέλλεται η αδιαφορία του ελληνικού
κράτους για την περίθαλψη των προσφύγων. Eξαιτίας των κακών συνθηκών της ζωής στους προσφυγικούς
καταυλισµούς πεθαίνει φυµατική η ηρωίδα, ενώ η αναλγησία του ντόπιου πληθυσµού είναι φανερή και στον
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τον πονεµένο πατέρα της. Ο Στράτης Mυριβήλης στα µυθιστορήµατα H
δασκάλα µε τα χρυσά µάτια (1932) και H Παναγιά η Γοργόνα (1949) προσπαθεί να αποδώσει και στους µεν και
στους δε τις ευθύνες τους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο πρώτο από αυτά τα έργα φωτίζεται όχι µόνο ο κόσµος
των προσφύγων και των ντόπιων αλλά και των αποστρατευµένων στρατιωτών, που προσπαθούν να συνέλθουν
από τις τραυµατικές εµπειρίες του πολέµου.
10
Σε αρκετά µυθιστορήµατα διαγράφονται ανάγλυφα η επιφυλακτικότητα του ντόπιου και η αρνητική
προδιάθεση απέναντι στους «ξένους», διαθέσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως σε πολιτικά αίτια. O γηγενής
Aντώνης Tραυλαντώνης, για παράδειγµα, στη Λεηλασία µιας ζωής (1935) αποτυπώνει στην στάση του απέναντι
στους πρόσφυγες τον αντιβενιζελισµό του. Αντίθετα, ο I. M. Παναγιωτόπουλος στην Aστροφεγγιά (1945)
καταγγέλλει την ανεπαρκή βοήθεια του κράτους προς τους δυστυχείς και εξαθλιωµένους πρόσφυγες.

πρωτεύουσα φανερώνει ότι ο συγγραφέας ουσιαστικά δεν έχει αντιληφθεί τη βαρύτητα της
τραγωδίας του 1922.
Περνώντας τώρα από τους δηµιουργούς στη λογοτεχνική παραγωγή και σε µια αδρή
θεµατική κατάταξη των έργων, διακρίνουµε τρεις βασικές θεµατικές ενότητες, όπως έχουν
καθιερωθεί στις σχετικές µελέτες: την αναπαράσταση της ευτυχισµένης ζωής στη Mικρά
Aσία, την περιγραφή της καταστροφής του 1922 και την παρουσίαση της ένταξης των
προσφύγων στον ελλαδικό χώρο.11
Αναλυτικότερα, η οριστική απώλεια της πατρίδας, της περιουσίας, των αγαπηµένων
προσώπων και οι δυσβάστακτες συνθήκες ζωής που αντιµετώπισαν οι πρόσφυγες τα πρώτα
χρόνια της εγκατάστασής τους στην Eλλάδα συνετέλεσαν ώστε να παρουσιάζεται στα
λογοτεχνικά κείµενα η προηγούµενη ζωή τους συνήθως εξιδανικευµένη και ο τόπος τους
ισοδύναµος µε τη Γη της Eπαγγελίας. H ανασύσταση του χώρου, που δεν λειτουργεί απλώς
ως πλαίσιο δράσης, αποτελεί συχνά έναν από τους κύριους συγγραφικούς στόχους. Mάλιστα
στα περισσότερα έργα η ευτυχία των προσφύγων στην ιδιαίτερη πατρίδα τους ζωγραφίζεται
εντονότερα, καθώς συνδυάζεται µε την αντίθετη εικόνα: την περιγραφή της καταστροφής και
της προσφυγιάς. Ας λάβουµε, επίσης, υπόψη, ότι οι πρόσφυγες του ’22, δεν αποµακρύνθηκαν
απλώς βίαια από την πατρίδα τους, όπως συµβαίνει σε πολλές περιπτώσεις εξορίστων,
οικονοµικών και πολιτικών προσφύγων ή φυγάδων. Η ίδια η µικρασιατική πατρίδα «χάθηκε»
ολοκληρωτικά, διότι είτε καταστράφηκε, όπως στην περίπτωση της Σµύρνης, είτε
κατοικήθηκε εξ ολοκλήρου από Τούρκους. Και στις δύο περιπτώσεις η απώλεια ήταν
οριστική.
H κοσµοπολίτικη Σµύρνη πρωταγωνιστεί σε µια πολύ µεγάλη σειρά έργων.12 Eίναι η
µόνη ελληνική πόλη που ονοµάζεται σε τόσους τίτλους λογοτεχνικών και όχι µόνο βιβλίων.
H περιγραφή της φυσικής οµορφιάς, των πολύβουων συνοικιών, του πολυφυλετικού
πληθυσµού, ακόµη και του χαρακτηριστικού τύπου της Σµυρνιάς, έγιναν κοινοί τόποι της
λογοτεχνίας µας.13
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Βλ. και Καφετζάκη 2003, 7: «η θεµατική παρουσιάστηκε σε τρεις εκδοχές⋅ ως αναπλάσεις της ζωής στις
χαµένες πατρίδες, ως χρονικά του πολέµου, της αιχµαλωσίας, του διωγµού, και τέλος ως απόδοση της περιπέτειας
που αποτέλεσε η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία». Βλ. στο ίδιο «2.1 Αποτιµήσεις της κριτικής»,
66-81. Ο Doulis (1977) κατατάσσει τα έργα της µεσοπολεµικής περιόδου που εξετάζει στις ακόλουθες
κατηγορίες: α) αφηγήσεις αιχµαλωσίας, β) η προσφυγική εµπειρία και γ) ήχοι ενός ακόµη πολέµου (Doulis
1977, 48).
12
Στην εργασία µου δεν σχολιάζω την περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, διότι η τύχη αυτής της πόλης και
των Ελλήνων κατοίκων της παρουσιάζει αρκετές ουσιώδεις διαφορές από την τύχη του µικρασιατικού
ελληνισµού.
13
Στην αρχή αρκετών µυθιστορηµάτων, όπως για παράδειγµα στη Nιόβη του Kώστα Zουµπουλίδη (εκδόθηκε το
1926 και είναι πιθανότατα το πρώτο µυθιστόρηµα στο οποίο περιγράφεται η ζωή στη Σµύρνη και η καταστροφή
της), δίνεται µια πανοραµική περιγραφή της πόλης από τη θάλασσα, ένα είδος περιήγησης από έναν αφηγητή
που προσεγγίζει τον χώρο απέξω, διασχίζοντας το Aιγαίο για να φτάσει στα µικρασιατικά παράλια. Ωστόσο, ο
συγγραφέας που κατόρθωσε να αποδώσει αριστοτεχνικά την ατµόσφαιρα, τον πολιτισµό και τα ήθη της χαµένης

Aπό όλες τις µικρές και µεγάλες πολιτείες της Aνατολικής Θράκης, του Πόντου και
της Mικράς Aσίας, που χάθηκαν το 1922, η Σµύρνη έγινε το σύµβολο της µεγάλης
καταστροφής, του θανάτου τόσων αθώων ψυχών, της αναλγησίας των ξένων δυνάµεων.
Σύµβολο αλλά και όριο, φυσικό και ανυπέρβλητο για όσους βρέθηκαν κυνηγηµένοι από τη
φωτιά και από τους Tούρκους στην ακτή µπροστά στο Aιγαίο, όριο για να µετρηθεί το µίσος
που χωρίζει τους λαούς, η παράλογη βία αλλά και η πίστη στον άνθρωπο. H «καταστροφή
της Σµύρνης» φαίνεται να αποδίδει συνεκδοχικά το µέγεθος όλης της απώλειας.
Ας σηµειωθεί ότι στα περισσότερα µυθιστορήµατα γίνεται λόγος έστω και για ένα
πέρασµα του ήρωά τους από τη Σµύρνη, ακόµη κι αν το κύριο µέρος της υπόθεσής τους
διαδραµατίζεται µακριά, ενώ οι συγγραφείς εστιάζουν επίµονα στην περιγραφή της φωτιάς
και της καταστροφής.
Aντίστοιχα στο επίπεδο των ηρώων κυριαρχούν δύο µεγάλες πληθυσµιακές οµάδες, οι
γηγενείς και οι πρόσφυγες. H ιδεολογική, πνευµατική, κοινωνική και πολιτική σύγκλιση ή
απόκλιση µεταξύ των δύο αυτών οµάδων διακρίνεται πολύ καθαρά στα έργα και εξαρτάται
κυρίως, όπως ήδη ανέφερα, από την καταγωγή του συγγραφέα. Στο δίπολο πρόσφυγας/
ντόπιος (παλαιοελλαδίτης, όπως αναφέρεται σε αρκετά από τα πρώτα έργα) ο αντιθετικός
ποιοτικός χαρακτηρισµός: καλός vs κακός αντιστρέφεται συνεχώς.14
Mια άλλη µεγάλη οµάδα πληθυσµού που εντάσσεται στο θέµα είναι οι Tούρκοι, τόσο
ως ντόπιος πληθυσµός στις περιοχές απ’ όπου ξεριζώθηκαν οι Mικρασιάτες πρόσφυγες, όσο
και ως πρόσφυγες οι ίδιοι, που έφυγαν αναγκαστικά από την Eλλάδα µε την ανταλλαγή των
πληθυσµών το 1923. Eίναι άξιο προσοχής ότι σε όλα τα έργα που περιλαµβάνονται ως ήρωες
γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στους καλούς Tούρκους µε τους οποίους η συµβίωση ήταν
αρµονική, και στους σαδιστικά σκληρούς εχθρούς που συµµετείχαν στον αφανισµό του
Eλληνισµού της Aνατολής.
Σε σχέση µε τους λογοτεχνικούς ήρωες ένα άλλο στοιχείο, που επαναλαµβάνεται σε
όλα τα έργα που αναφέρονται στο 1922, είναι ο εξευτελισµός του ανθρώπου, όχι απλώς ο
θάνατος, αλλά τα βασανιστήρια, οι βιασµοί, η σωµατική και ψυχική κατάπτωση των
θυµάτων, η κτηνώδης βαρβαρότητα των διωκτών τους. O Mικρασιάτης στη διάρκεια του
διωγµού, αλλά και αργότερα ως πρόσφυγας προβάλλεται κυρίως ως ένα σώµα σε οδύνη, που
πασχίζει να γιατρέψει τις πληγές του και να καλύψει τη γύµνια του, ενώ τα αισθήµατα που

πολιτείας, ζωντανεύοντας παράλληλα µια σειρά ανθρώπινων τύπων στις σελίδες του, είναι αναµφισβήτητα ο
Kοσµάς Πολίτης µε το µυθιστόρηµα Στου Xατζηφράγκου (1962).
14
Ο Tάσος Aθανασιάδης στους δηµοσιευµένους αρκετές δεκαετίες µετά την καταστροφή δύο τελευταίους
τόµους του µυθιστορήµατος Tα παιδιά της Nιόβης (1995) επιχειρεί να προβάλει την «ιδιοφυία» των προσφύγων,
παρουσιάζοντας τον επιτυχηµένο αγώνα της ενσωµάτωσής τους στην οικονοµική, κοινωνική και πνευµατική
ζωή του ελλαδικού χώρου.

κυριαρχούν είναι ο φόβος και η ντροπή.15 Το µοτίβο του πάσχοντος σώµατος συνδέεται σε
αρκετά έργα µε δύο άλλα επιµέρους θέµατα της εποχής, την προσβολή από φυµατίωση ή την
γυναικεία πτώση στην πορνεία.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό µοτίβο που συναντάµε σε πολλά κείµενα είναι η
τελετουργική πορεία των προσφύγων, είτε πρόκειται για την αναχώρησή τους από τα
πατρογονικά εδάφη και εποµένως η µετακίνησή τους προς τη θάλασσα (H. Bενέζης, Aιολική
γη, 1943, N. Kαζαντζάκης, Oι αδερφοφάδες, 1963), είτε για της άφιξή τους στον τόπο της
νέας εγκατάστασής τους (N. Kαζαντζάκης, O Xριστός ξανασταυρώνεται, 1954, H. Bενέζης,
Γαλήνη, 1939).16 Ένα αντίστροφο µοτίβο αποτελεί ο ξεριζωµός των Τούρκων που
παρουσιάζεται µε συγκίνηση σε έργα, όπως Tο χρονικό µιας πολιτείας (1938) του Παντελή
Πρεβελάκη ή ακόµη και πολύ πρόσφατα στο Ο αιώνας των λαβυρίνθων (2002) της Ρέας
Γαλανάκη.
Συγκριτικά µε τα έργα που αναφέρονται στη ζωή στις «χαµένες πατρίδες» και στην
καταστροφή, τα λογοτεχνήµατα που εστιάζονται στην τραυµατική εµπειρία του ξεριζωµού
και την εγκατάσταση των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο είναι καταφανώς λιγότερα. Ίσως
γιατί η µνήµη όφειλε να καταγράψει κυρίως τη χαµένη οµορφιά και τη φρίκη της απώλειας,
ενώ η ένταξη των προσφύγων στο νέο τόπο διαµονής τους συνέβαινε σταδιακά και µε
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε το χώρο και τις οµάδες πληθυσµού. H µεγάλη, όµως,
αυτή διαφορά αµβλύνεται, αν υπολογίσουµε ότι σε πάρα πολλά πεζά γίνεται λόγος,
παράπλευρα προς την κύρια υπόθεση, για τους πρόσφυγες. Στα έργα αυτής της δεύτερης
κατηγορίας, δίνεται κυρίως το κλίµα της εποχής µε χαρακτηριστικές εικόνες του πλήθους που
θρηνεί για τους νεκρούς, αναζητά τους χαµένους, έχει ανάγκη περίθαλψης, στέγης και τροφής
και όχι µόνο δεν βρίσκει συµπαράσταση από τους γηγενείς αλλά γίνεται αντικείµενο στυγνής
εκµετάλλευσης.
Ωστόσο, από τα µυθιστορήµατα που εξιστορούν την προσπάθεια των προσφύγων να
συγκροτήσουν νέα ζωή µετά την καταστροφή, θα πρέπει να ξεχωρίσουµε τα έργα κοινωνικού
προβληµατισµού από εκείνα στα οποία το κέντρο βάρους πέφτει απλά στην εξιστόρηση µιας
ερωτικής ιστορίας ή γενικότερα των περιπετειών των ηρώων τους, ενώ το προσφυγικό
ζήτηµα αποτελεί µόνο το γραφικό φόντο.
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«Aχ, γκρέµισε ο κόσµος µας! Γκρέµισε η Σµύρνη µας! Γκρέµισε η ζωή µας! H καρδιά, τροµαγµένο πουλί, δεν
ξέρει πού να κρυφτεί. O τρόµος, ένας ανελέητος καταλυτής άδραξε στα νύχια του κείνο το πλήθος και το αλάλιασε.
O τρόµος ξεπερνάει το θάνατο. Δε φοβάσαι το θάνατο· φοβάσαι τον τρόµο. O τρόµος έχει τώρα το πρόσταγµα.
Tσαλαπατά την ανθρωπιά. Aρχίζει από το ρούχο και φτάνει ίσαµε την καρδιά. Λέει: Γονάτισε, γκιαούρη! Kαι
γονατίζει.» (Σωτηρίου 361986, 313).
16
H όλη ατµόσφαιρα του ξεσηκωµού τους θυµίζει το δηµοτικό τραγούδι «Tης Πάργας» για µιαν άλλη
προσφυγιά, το 1819. Mε τον τρόπο αυτό η λογοτεχνία δείχνει, όχι µόνο τα συνεχιζόµενα προβλήµατα του
ελληνισµού, αλλά και τη διαχρονική έκφραση αυτών των προβληµάτων

Aπό τους συγγραφείς που προσπάθησαν να προβάλουν το ζήτηµα της ενσωµάτωσης
των προσφύγων ξεχωρίζει η Tατιάνα Σταύρου µε το µυθιστόρηµά της Oι πρώτες ρίζες
(1936), επειδή είναι η πρώτη γυναίκα συγγραφέας που καταπιάστηκε µε τον αγώνα των
προσφύγων και ειδικότερα των γυναικών, να ριζώσουν στη νέα τους πατρίδα. H Γαλήνη
(1939) του Hλία Bενέζη, το γνωστότερο µυθιστόρηµα για το θέµα αυτό, περιγράφει τον
πολύπλευρο αγώνα των προσφύγων µε τη µοίρα, µε τον άγονο και αφιλόξενο χώρο όπου είχε
καθοριστεί να κατοικήσουν, µε τους ντόπιους που τους εχθρεύονται και προσπαθούν να τους
διώξουν αλλά και µε τα δικά τους ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα
προσαρµογής στη νέα πατρίδα.

Tο «µοτίβο του ριζώµατος», φανερό στον τίτλο του

µυθιστορήµατος της Σταύρου, και σε αντίθεση µε το «µοτίβο του ξεριζωµού», εµφανίζεται
και στη Γαλήνη µε τις τριανταφυλλιές που προσπαθεί να φυτέψει ο γιατρός Βένης στην
Aνάβυσσο, τον τόπο όπου διαδραµατίζεται η ιστορία. Αντίστοιχα και ο Γιακουµής, ο
µπαξεβάνης, στο Στου Χατζηφράγκου, προσπαθεί να φυτέψει λουλούδια στη νέα του πατρίδα.
Eπισηµαίνω, ακόµη, το βιβλίο της Iφιγένειας Xρυσοχόου Ξεριζωµένη γενιά. Tο χρονικό της
προσφυγιάς στη Θεσσαλονίκη (1977), ως ένα από εκείνα που εξιστορούν το ρίζωµα των
προσφύγων σε άλλες περιοχές εκτός Aττικής, όπως προηγουµένως ο Στράτης Mυριβήλης είχε
τοποθετήσει τους πρόσφυγες ήρωες του µυθιστορήµατός του H Παναγιά η Γοργόνα (1949)
στη Mυτιλήνη και ο Θέµος Kορνάρος στο βιβλίο του Tο ξεκίνηµα µιας γενιάς. Aπό τα
βαλτονέρια της Mεγάλης Iδέας (1962) σε αγροτικές περιοχές της Θεσσαλίας και Mακεδονίας.
Ως εδώ είδαµε τα σταθερά στοιχεία που αφορούν στο θέµα. Ας δούµε τώρα ορισµένα
που µεταβάλλονται και σχετίζονται µε τους τρόπους αφήγησης της ιστορίας. Οι µεταβολές,
όπως και οι ρήξεις που θα επισηµάνω στη συνέχεια, οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη
χρονική απόσταση ανάµεσα στο 1922 και το έτος γραφής κάθε κειµένου. Μείζονα γεγονότα,
όπως ο β΄ παγκόσµιος πόλεµος και ο εµφύλιος, ωθούν τους λογοτέχνες να εκφράσουν
καθαρά µέσα από το έργο τους την ιδεολογικοπολιτική θέση τους για τα όσα συµβαίνουν
στον τόπο τους.
Στο µεσοπόλεµο, στην πρώτη χρονικά µεγάλη σειρά κειµένων υπερτονίζεται η
µαρτυρία έναντι της λογοτεχνικής φαντασίας και αντανακλάται η επιθυµία να διατηρηθούν
στη µνήµη, την ατοµική και τη συλλογική, τα ιστορικά γεγονότα. Οι συγγραφείς
διαβεβαιώνουν τους αναγνώστες τους αφενός ότι όσα γράφουν στηρίζονται σε προσωπικά
τους βιώµατα και δεν αποτελούν µυθοπλασία και αφετέρου ότι στόχος της αφήγησής τους
είναι να διατηρήσουν άσβηστη στη µνήµη τους τη µεγάλη εκείνη εποχή.17 Από την άποψη
17

«H Aρχοντοπούλα της Σµύρνης» γράφει στον Πρόλογο του οµότιτλου µυθιστορήµατός του ο Παντελής I.
Kαψής «δεν έχει ούτε φιλολογικάς αξιώσεις ούτε ιστορικού συγγράµµατος τοιαύτας. Eίναι ένα είδος Mνηµοσύνου
της ατυχούς Σµύρνης που τόσο άδοξα και αδόκητα απέθανε[...] Tο ιστορικό µέρος της "Aρχοντοπούλας" είναι

του τρόπου αφήγησης είναι συχνή (αλλά όχι αποκλειστική) η παρουσία του αυτοδιηγητικού
αφηγητή.
Πρόκειται, βέβαια, για άµεσες και εν θερµώ αντιδράσεις, στις οποίες η µαρτυρία
ανταγωνίζεται την καλλιτεχνική πρόθεση. Tην πρωταρχική θέση της µαρτυρίας υπογραµµίζει
το γεγονός ότι αρκετοί από τους συγγραφείς όχι µόνο έζησαν τα γεγονότα αλλά και
κατέθεσαν τα βιώµατά τους και σε άλλα κείµενα εκτός από λογοτεχνήµατα.18
Πολύ χαρακτηριστική είναι η πασίγνωστη περίπτωση του Hλία Bενέζη, που
κατέγραψε το 1924, στην εφηµερίδα Kαµπάνα της Mυτιλήνης, τη δραµατική εµπειρία της
σύλληψής του από τους Tούρκους το 1922 και του Γολγοθά 3000 Mικρασιατών στα εργατικά
τάγµατα της Aνατολής, για να την επεξεργαστεί αργότερα στο γνωστό χρονικό Tο Nούµερο
31328 (1931).
H σηµασία του «καυτού» βιωµατικού υλικού ως βάσης για τη λογοτεχνική αφήγηση
γίνεται φανερή σε δύο πασίγνωστες ανάλογες περιπτώσεις· στην αφήγηση του Στρατή Δούκα,
Iστορία ενός αιχµαλώτου (1929), που στηρίζεται στην ιστορία του πρόσφυγα Nικόλα
Kαζάκογλου, και στα εξίσου πολυδιαβασµένα Mατωµένα χώµατα (1962) της Διδώς Σωτηρίου
που αντλεί στοιχεία από το αυτοβιογραφικό κείµενο του Mανόλη Aξιώτη.19
Η περίπτωση της Σωτηρίου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ακολουθεί µεν στο
µυθιστόρηµα του 1962 τη µαρτυρία υπαρκτού προσώπου, όπως στηρίχτηκε στο πρώτο
µυθιστόρηµά της στη δική της εµπειρία (Οι νεκροί περιµένουν, 1959), αλλά σαφώς
ενδιαφέρεται να αποδώσει όχι την ατοµική κατάθεση αλλά το συλλογικό δράµα σε µια
πολιτικά ευκρινή ερµηνεία των γεγονότων και µε απόδοση των ευθυνών. Ανάλογη είναι η
περίπτωση του µυθιστορήµατος του Κοσµά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου (1962), το οποίο
εγκαινιάζει τα πολυφωνικά µυθιστορήµατα γύρω από το θέµα.20

αυθεντικόν· είναι µέρος των αναµνήσεων του συγγραφέως, ο οποίος είχε την ... τραγικήν ευτυχίαν να αποβιβασθή
πρώτος εις Σµύρνην άµα τη υπογραφή της ανακωχής και να παρακολουθήση όλην την Mικρασιατικήν εκστρατείαν
εγκαταλείψας το Mικρασιατικόν έδαφος µαζί µε τους τελευταίους Έλληνας στρατιώτας.» (Καψής 1927, 7).
18
Δύο παραδείγµατα από τα πρώτα χρόνια µετά το 1922 είναι ενδεικτικά αυτής της διπλής τάσης: της αφήγησης
που στηρίζεται ως ένα βαθµό στη µυθοποίηση και τη φαντασία και εκείνης που µνηµονεύει αποκλειστικά
πραγµατικά γεγονότα. O Π. I. Kαψής εκτός από το µυθιστόρηµα «H Aρχοντοπούλα της Σµύρνης εξέδωσε και το
βιβλίο Δηµοσιογραφικαί αναµνήσεις. Πώς επήγαµε στη Σµύρνη και πώς εφύγαµε (1934). Eπίσης, ο
ανθυπολοχαγός Iωάννης A. Bενάρδος τυπώνει την ίδια χρονιά, το 1930, δύο βιβλία: O ουλαµός του Aφιόν
Kαραχισάρ µε τις αναµνήσεις του από την εκστρατεία στη Mικρά Aσία, και τη συλλογή Aξέχαστος πόνος και
άλλα διηγήµατα µε επαινετικό πρόλογο του Γρ. Ξενόπουλου.
19
H αναφορά στους τρεις αυτούς σηµαντικούς Mικρασιάτες λογοτέχνες υπογραµµίζει µιαν άλλη παράµετρο του
ζητήµατος, την αξιολογική κατάταξη των κειµένων. Πράγµατι, µεγάλο µέρος των λογοτεχνηµάτων για την
εθνική δοκιµασία του 1922 και την προσφυγιά, αν και συγκινεί γιατί αποτυπώνει τα µαρτύρια των προσώπων
που δρουν στις σελίδες τους, δεν έχει καλλιτεχνική αξία. Aντίθετα, τα έργα που ξεχώρισαν, πραγµατοποίησαν
αλλεπάλληλες εκδόσεις και διαβάζονται ακόµη και σήµερα είναι αυτά στα οποία το βίωµα της Mικρασιατικής
καταστροφής µετουσιώθηκε «µε καιρό και µε τρόπο» σε έργο τέχνης.
20
Το χαρακτήρισα πολυφωνικό όχι µόνο ως αφηγηµατική σύνθεση αλλά και για την ποικιλία των ιστοριών και
των ηρώων του. Πολυφωνικό είναι και το µυθιστόρηµα του Τάσου Aθανασιάδη, Tα παιδιά της Nιόβης (τόµοι 4,

Είναι γνωστό ότι τεχνοτροπικοί πειραµατισµοί δεν ευδοκίµησαν γενικά στην
πεζογραφία µας, που είναι κυρίως ρεαλιστική. Προς την κατεύθυνση ενός πολύ πρώιµου
«µαγικού ρεαλισµού», που οδηγούσε αχνά η Αιολική γη του Βενέζη, δεν είχαµε άλλα
αξιόλογα παραδείγµατα.21 Μοναχικό παράδειγµα µιας εντελώς διαφορετικής επεξεργασίας
του γνωστού θέµατος µέσω ονείρων, συµβόλων, φανταστικών και αλληγορικών στοιχείων
παρέµεινε το Όνειρα της Αγγέλικας (1958) της Εύας Βλάµη. Αξιοσηµείωτη είναι και η
επαναξιοποίηση του µύθου των Ατρειδών τοποθετηµένου το 1922 στον Κήπο των πριγκίπων
(1966) του Νίκου Μπακόλα.
Φτάνοντας στα τέλη του 20ού αιώνα παρατηρούµε µια ανανέωση στη θεµατολογία της
Καταστροφής του 1922. Παράλληλα µε τη σταθερή παρουσία των παλαιών θεµάτων, τα νέα
που αναζωογονούν τη µείζονα αφήγηση της Μικράς Ασίας είναι κυρίως τρία, τα οποία
ουσιαστικά δηµιουργούν ρήξη µε τις παλαιότερες οµόθεµες ιστορίες. Πρώτα, η συµφιλίωση
των παλαιών εχθρών, Ελλήνων και Τούρκων µέσω µιας αγάπης άλλοτε απόλυτα
απαγορευµένης για λόγους φυλετικών και θρησκευτικών διαφορών. Αυτό το θέµα, διατρέχει,
για παράδειγµα, το µυθιστόρηµα της Κατερίνας Ζαρόκωστα, Ένα κοµµατάκι ουρανός (2000)
και του Κώστα Ακρίβου Καιρός για θαύµατα (2005).
Το δεύτερο θέµα είναι η τοποθέτηση της Μικρασιατικής Καταστροφής µέσα στη
συνολική ελληνική ιστορία. Είναι προφανές ότι από τα έργα µαρτυρίας ή απόδοσης του
προσωπικού βιώµατος έχουµε περάσει στα καθαρώς ιστορικά µυθιστορήµατα. Ωστόσο, σε
αντίθεση µε άλλα σηµαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως οι βαλκανικοί ή οι δύο παγκόσµιοι
πόλεµοι, που χρησιµοποιήθηκαν αρκετά ακόµη και ως φόντο ποικίλων ιστοριών ή σε
αντίθεση µε το µεταµοντέρνο «ιστορικό» µυθιστόρηµα, στο οποίο ουσιαστικά γίνεται
πλάγιος σχολιασµός του παρόντος, τα γεγονότα της Μικράς Ασίας παρέµειναν θέµα στενά
οριοθετηµένο και στο επίκεντρο της µυθοπλασίας.
Ας σηµειωθεί ότι στη δεκαετία του ’50 άρχισε µια κίνηση να εξεταστούν εξελικτικά
τα γεγονότα από τη Μικρά Ασία στο ’40 και τον εµφύλιο.22 Σε ένα µυθιστόρηµα που δεν έχει
προσεχτεί γι’ αυτή του τη διάσταση, στην Πολιορκία (1953) του Αλ. Κοτζιά, ο απεχθής
ήρωας Μηνάς Παπαθανάσης, εγκληµατίας συνεργάτης των Γερµανών, παρουσιάζεται να έχει

1988, 1995), λόγω της σύνθετης αφήγησης, που είναι µοιρασµένη σε τρεις φορείς. Επιπλέον, εξαιτίας της
µεγάλης του έκτασης δίνει µια πλατιά εικόνα της ζωής τόσο στη Μ. Ασία όσο και στην Ελλάδα µετά το 1922.
21
Σήµερα, βέβαια, δεν λείπουν οι ιστορίες που διαδραµατίζονται στην ανατολή, µεταφέροντας τον αναγνώστη
σε ένα µακρινό ή εγγύτερο παρελθόν και αγγίζοντας ακόµη και τα όρια του µύθου ή προβάλλοντας το στοιχείο
της µαγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή αλλά χωρίς υπερβολή η Eυγενία Φακίνου είχε περιβάλει µε την αίγλη
του µύθου τη Mικρασιάτισσα ηρωίδα της (Tο έβδοµο ρούχο, 1983).
22
Ο Doulis θεωρεί ότι τα τροµερά γεγονότα της δεκαετίας του ’40 προκάλεσαν την «ανάσταση» του θέµατος
της Μ. Ασίας και οµαδοποιεί τα έργα που σχολιάζει στην «µυθοπλασία της ιστορίας» και στη «µυθοπλασία του
µύθου» (Doulis 1977, 185).

διαµορφωθεί µέσα από τη συµµετοχή του σε προηγούµενους πολέµους και τη Μικρασιατική
εκστρατεία, στην οποία αρκετές φορές ανατρέχει.
Μόλις, όµως, τώρα τελευταία το 1922 τοποθετήθηκε ουσιαστικά µέσα στη διαχρονία,
ώστε να υπογραµµιστεί η συνέχεια των γεγονότων και κυρίως να επισηµανθεί η µακρά
πορεία των σφαλµάτων που οδήγησαν στην τραγωδία, όπως ήταν για παράδειγµα ο
Διχασµός, ή η εκστρατεία στη Ρωσία το 1919, για να προβληθούν οι συνέπειες που ακόµη
ταλανίζουν τον Ελληνισµό και για να εντυπωθούν τα στοιχεία που συνετέλεσαν στη
διαµόρφωση του σύγχρονου Έλληνα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα βιβλία του
Νίκου Θέµελη, Η αναζήτηση (1998), Η αναλαµπή (2003), Οι αλήθειες των άλλων (2008).
Επιπλέον, ο Θανάσης Βαλτινός στο Συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο δεύτερο.
Βαλκανικοί-’22 (2000) τοποθετεί τον ήρωά του στρατιώτη στη µικρασιατική εκστρατεία,
όπως και ο Γιώργος Μιχαηλίδης στο δεύτερο τόµο της εν προόδω τριλογίας του Άγιοι έρωτες.
Τα χρόνια της οργής. Ο ίδιος συγγραφέας στο µυθιστόρηµά του Τα φονικά (1991)
παρουσιάζει τους αγώνες των ηρώων του στη δίνη των εθνικών περιπετειών από το 1922 ως
τη δικτατορία.
Σε µια τρίτη θεµατική παράµετρο, γίνεται πλέον προσπάθεια να διερευνηθούν
λογοτεχνικά τα γεγονότα από τη σκοπιά του Άλλου. Για παράδειγµα, ο Ευάγγελος
Μαυρουδής στην τρίτοµη Επιστροφή στη Σµύρνη (2010, 2011) αφηγείται τη ζωή και τις
περιπέτειες όχι µόνο µιας ελληνικής αλλά και µιας τουρκικής οικογένειας και από την άποψη
αυτή αποτελεί το πιο περίπλοκο σε προβληµατισµούς και το πιο φιλόδοξο στη στόχευσή του
έργο για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ανάλογα, στο µυθιστόρηµα της Σωτηρίας
Μαραγκοζάκη, Ο ύπατος της Σµύρνης (2012) εξετάζεται η αµφιλεγόµενη προσωπικότητα του
Αριστείδη Στεργιάδη, που ως ιστορικό πρόσωπο είχε παρουσιαστεί και σε άλλα
πεζογραφήµατα, αλλά όχι ως πρωταγωνιστής.
Επιπλέον, ενώ παλαιότερα το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της θεµατολογίας ήταν η
στήριξη των επιµέρους ιστοριών σε αλλεπάλληλες αντιθέσεις: προηγούµενη ευτυχισµένη ζωή
/ τραγωδία της καταστροφής, καλοί / κακοί ήρωες, πρόσφυγες/ Ελλαδίτες, Έλληνες/Τούρκοι,
όµορφη µικρασιατική γη/ ξερό ελλαδικό τοπίο, πλούτος /φτώχεια, στα νεότερα έργα το κύριο
χαρακτηριστικό είναι η σύγκλιση: πολιτισµοί, θρησκείες, άνθρωποι αναδεικνύουν τα κοινά
τους σηµεία και όχι τις διαφορές τους. Εξάλλου, η ζωή στη Μικρά Ασία ή η µικρασιατική
καταγωγή ενός ήρωα εντάχθηκαν σταδιακά σε µυθιστορήµατα άλλης θεµατολογίας,
παγιώνοντας µε τον τρόπο αυτό στην πεζογραφία µας τη συνεισφορά της ιστορικής περιόδου
και του συγκεκριµένου τόπου στο συνολικό βίο της Ελλάδας.

Είναι προφανές ότι η µνήµη των γεγονότων γύρω από τη Μικρασιατική Καταστροφή
διατηρείται άσβηστη µέσα στη λογοτεχνία µας και κυρίως στην πεζογραφία, που έχει να
παρουσιάσει αρκετά πολύ αξιόλογα σχετικά έργα. Τελειώνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να
θυµίσω ότι όπως η ελληνική µυθολογία είχε ένα γονιµοποιό ρόλο στη νεοελληνική ποίηση,
αντίστοιχα, η νεοελληνική ιστορία ενέπνευσε πολλούς Έλληνες πεζογράφους. Στην εργασία
µου προσπάθησα να απαντήσω στο πώς αποδόθηκε µέσω της µυθοπλασίας το συγκεκριµένο
ιστορικό γεγονός. Στο γιατί και µε ποιο στόχο, θα δώσω µια απάντηση βασισµένη στα λόγια
του Ιταλού συγγραφέα Αντόνιο Ταµπούκι: «Ο ρόλος της λογοτεχνίας είναι να φυτρώνει εκεί
που δεν τη σπέρνουν, να χώνει τη µύτη της παντού. Εκεί όπου αρχίζουν οι παραλείψεις και τα
καλά κρυµµένα µυστικά που οι ιστορικοί αφήνουν έξω από την ιστορία.»23
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