
IΩΝ ΔραγοΥμης

Ο Ίων (Ιωάννης) Δραγούμης (1878-1920) αποτελεί μια ιδιαίτερη και αντιφα-

τική φυσιογνωμία στην ελληνική πνευματική και πολιτική ζωή των αρχών του

20ού αιώνα. Λογοτέχνης, διανοούμενος, διπλωμάτης και βουλευτής, συνέ-

βαλε καθοριστικά στον Μακεδονικό Αγώνα. Ρομαντικός εθνικιστής, όπως

τον αποκάλεσαν, ιδρυτής όμως και της «Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως»

και αντίπαλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, και παράλληλα ένας «ιδιότυπος σο-

σιαλιστής» με πρότυπό του τον ελληνικό κοινοτισμό, υπήρξε δημοτικιστής και

συνιδρυτής του προοδευτικού «Εκπαιδευτικού Ομίλου» των Μανόλη Τριαντα-

φυλλίδη, Δημήτρη Γληνού και Αλέξανδρου Δελμούζου. Έζησε δύο θυελλώ-

δεις έρωτες με τις μεγάλες κυρίες της ελληνικής πνευματικής και καλλιτεχνι-

κής ζωής Πηνελόπη Δέλτα και Μαρίκα Κοτοπούλη και συνέβαλε ιδιαίτερα

στην πνευματική τους ωρίμανση. 

Ο ΙΔΑΣ, όπως υπέγραφε τα έργα του, αποτέλεσε τραγικό θύμα του «εθνι-

κού διχασμού». 

Στις 31 Ιουλίου του 1920, μία μέρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολο-

φονίας κατά του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι, ο Ίων

Δραγούμης θα συλληφθεί με διαταγή του μακεδονομάχου Παύλου Γύπαρη

και θα δολοφονηθεί «εν μέση οδώ». Ήταν 42 χρονών. 
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Ο Ίων (Ιωάννης) Δραγούμης γεννή-

θηκε στην Αθήνα στις 2 Σεπτεμβρί-

ου του 1878. Ήταν γιος του δικα-

στικού και ακολούθως πολιτικού Στέφανου

Δραγούμη που καταγόταν από το Βογατσι-

κό της Καστοριάς. Μητέρα του ήταν η Ελι-

σάβετ Κοντογιαννάκη, κόρη του τραπεζίτη

και επίτιμου γενικού προξένου της Ελλάδας

στην Πετρούπολη Ιωάννη Κοντογιαννάκη. 

Ο Στέφανος Δραγούμης διετέλεσε βου-

λευτής και υπουργός Εξωτερικών, Εσωτερι-

κών και Δικαιοσύνης σε κυβερνήσεις του

Χαρίλαου Τρικούπη και πρωθυπουργός από

τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 1910.

Υπηρέτησε επίσης ως υπουργός Οικονομι-

κών στις κυβερνήσεις των Α. Ζαΐμη και Στεφ.

Σκουλούδη. Ο Στέφανος Δραγούμης εξέ-

δωσε τα βιβλία: «Μακεδονική κρίσις» και

«Μακεδονία προδιδομένη».

Η αδελφή του Ίωνα, Ναταλία, παντρεύτη-

κε τον Παύλο Μελά στις 11 Οκτωβρίου του

1892. 

Ο Ίων Δραγούμης σπούδασε νομικά στο

πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1897 κατατάχ-

θηκε ως εθελοντής στον άτυχο για την Ελ-

λάδα ελληνοτουρκικό πόλεμο. 

Το 1899 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Νο-

μικής του πανεπιστημίου Αθηνών και μετά

από επιτυχία στις εξετάσεις του υπουργείου

Εξωτερικών εντάχθηκε στο διπλωματικό

σώμα.

Το 1902 με αίτημά του διορίστηκε ως υπο-

πρόξενος στο τουρκοκρατούμενο Μονα-

στήρι. Την ίδια χρονιά έγραψε το βιβλίο «Το

μονοπάτι».

Μαζί με τον πατέρα του και τον σύζυγο

της αδελφής του Ναταλίας, αξιωματικό του

ελληνικού στρατού Παύλο Μελά, εργάστη-

καν για τη στήριξη και την οργάνωση των

ελληνικών ορθόδοξων κοινοτήτων της Μα-

κεδονίας κατά των βούλγαρων κομιτατζή-

δων, οι οποίοι τρομοκρατούσαν και βιαιο-

πραγούσαν κατά των ελληνικών πληθυσμών

της περιοχής. 

Ο Ίων Δραγούμης υπηρέτησε επίσης στα

προξενεία των Σερρών το 1903, του Πύρ-

γου και της Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας

το 1904, της Αλεξανδρούπολης (Δεδέα-

γατς) και της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου το

1905.

Την ίδια χρονιά γνώρισε στην Αλεξάν-

δρεια τις δύο γυναίκες με τις οποίες ανέ-

πτυξε φλογερούς έρωτες: τη συγγραφέα

Πηνελόπη Δέλτα, η οποία ήταν μεγαλύτερή

του κατά πέντε έτη, και την ηθοποιό Μαρίκα

Κοτοπούλη. Ο έρωτάς του με την Πηνελό-

πη Δέλτα, παρ’ όλη την έντασή του, έμεινε

πάντα «πλατωνικός». Και για τις δύο υπήρξε

ένας απαράμιλλος πνευματικός καθοδηγη-

τής. 

Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 στη Στάτι-

στα σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς. Τον Φε-

βρουάριο του 1907 εκδίδεται το βιβλίο του

Δραγούμη «Μαρτύρων και ηρώων αίμα»,

που αναφέρεται στον ήρωα πλέον του Μα-

κεδονικού Αγώνα Παύλο Μελά.

Τα έτη 1907-1908 υπηρέτησε στην Κων-

σταντινούπολη. 

Μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων,

που εκδηλώθηκε το 1908, μαζί με τον Αθα-

νάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη ίδρυσε την «Ορ-

γάνωση Κωνσταντινουπόλεως» (βλ. περισ-

σότερα στο κείμενο του Γ. Καραμπελιά,

σελ. 28-37).

Τον Αύγουστο του 1909 εκδόθηκε το βι-

βλίο του «Σαμοθράκη».

Από την κεντρική υπηρεσία του υπουργεί-

ου Εξωτερικών, στην οποία μετατέθηκε με-

τά την πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης,

διορίστηκε το 1909 στην πρεσβεία της Ρώ-

μης και ακολούθως στο Λονδίνο. Το 1910

επέστρεψε στο υπουργείο στην Αθήνα. 

Ο Ίων Δραγούμης το 1910 μαζί με τους

δημοτικιστές Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Δη-

μήτρη Γληνό, Αλέξανδρο Δελμούζο και άλ-

λους ιδρύουν τον «Εκπαιδευτικό Όμιλο».

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1911 εκδόθηκε

το βιβλίο του «Όσοι ζωντανοί».

Στις 21 Ιουνίου του 1912, μετά την κατά-

ληψη της Δωδεκανήσου από τους Ιταλούς,

ο Δραγούμης οργάνωσε πανδωδεκανησια-

κό συνέδριο το οποίο αξίωσε την ένωση

των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. 

Στις 26 Οκτωβρίου του 1912 συμμετέχει

στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή

της παράδοσης της Θεσσαλονίκης στην Ελ-

λάδα. 

Νέα αποστολή στην πρεσβεία της Κων-

σταντινούπολης το 1913 και ακολούθως

την ίδια χρονιά διορισμός στην Πετρούπο-

λη. Το 1914 διηύθυνε προσωρινά τις πρε-

σβείες Βιέννης και Βερολίνου και αποστέλ-

λεται πάλι στην πρεσβεία της Πετρούπολης,

αυτή τη φορά ως πληρεξούσιος υπουργός.

Τη χρονιά αυτή εκδόθηκε το βιβλίο του «Ελ-

ληνικός πολιτισμός».

Στις 25 Μαρτίου του 1915 παραιτείται

από το διπλωματικό σώμα και κατέρχεται

στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής Φλω-

ρίνης. Εκλέγεται στις επαναληπτικές, που

διεξάγονται στις 23 Αυγούστου.

Συνιδρυτής της περιοδικής έκδοσης «Πο-

λιτική Επιθεώρησις» που εκδόθηκε την 1η

Ιανουαρίου του 1916. 

Στις 30 Ιουνίου του 1917 εξορίζεται στην

Κορσική, απ’ όπου θα επιστρέψει στις 12

Μαΐου του 1919, για να εκτοπιστεί ακολού-

θως στη Σκόπελο. Απελευθερώθηκε στις 6

Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς και επέστρε-

ψε στην Αθήνα. Ο ελληνικός στρατός από

τον Μάιο είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη.

Στις 30 Ιουλίου του 1920 πραγματοποιεί-

ται δολοφονική απόπειρα στο Παρίσι εναν-

τίον του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενι-

ζέλου. Ο Βενιζέλος τραυματίζεται ελαφρώς

ενώ οι επίδοξοι δολοφόνοι του, απόστρατοι

αξιωματικοί, συλλαμβάνονται. 

Την επόμενη μέρα στην Αθήνα οι οπαδοί

του Βενιζέλου επιτέθηκαν εναντίον αντιβε-

νιζελικών και βιαιοπράγησαν εναντίον τους

ενώ προξένησαν ζημιές και καταστροφές

κατά των περιουσιών τους. Κατέστρεψαν

επίσης τα γραφεία και τα τυπογραφεία των

αντιβενιζελικών εφημερίδων, που για κά-

ποιες μέρες δεν εκδόθηκαν.

Την ίδια μέρα κατόπιν διαταγής του Παύ-

λου Γύπαρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής του

Τάγματος Ασφαλείας, συνέλαβαν τον  Ίωνα

Δραγούμη και στη γωνία των οδών Βασιλίσ-

σης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου, στις

τέσσερις το απόγευμα, τον δολοφόνησαν. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δραγούμης

συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν για τη σύν-

ταξη άρθρου που θα καταδίκαζε την από-

πειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου. 

Ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας κα-

τηγορήθηκαν οι Παύλος Γύπαρης, Εμμα-

νουήλ Ρέπουλης (αντιπρόεδρος της κυβέρ-

νησης) και Εμμανουήλ Μπενάκης (πρώην

υπουργός του Βενιζέλου). Όλοι αθωώθη-

καν από το δικαστήριο. 

Σταθμοί της διαδρομής του 

Ο Κωστής Παλαμάς στη «Νεκρική Ωδή» του για τον Δραγούμη γράφει:
«Λευκή, ας βαλθή όπου έπεσες, κολώνα,/ (Πώς έπεσες, γραφή να

μην το λέει)/ λευκή, με της Πατρίδας την εικόνα./ Μόνο εκείνη
ταιριάζει να σε κλαίει,/ βουβή, μαρμαρωμένη να σε κλαίει». 

Το μνημείο που έχει στηθεί στο σημείο της εκτέλεσης του Ι. Δραγούμη απέναντι από το ξενοδοχείο «Χίλτον».

Περιγραφή της
δολοφονίας από αυτόπτη

μάρτυρα

«Περί την 4ην απογευματινήν ανέμενον μεθ’

ομάδας εκ τριών ή τεσσάρων προσώπων

την άφιξιν του τραμ παρά την γωνίαν της

λεωφόρου Κηφισίας και της οδού

Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου, πλησίον

του υπ’ αριθμόν 907 στύλου των

ηλεκτρικών συρμάτων.

Την προσοχή μου επέσυρεν ομάς στρατιωτών

αγόντων εν συνοδεία έναν πολίτην καλού

παρουσιαστικού και βαδίζοντος μετά

πολλής αξιοπρεπείας. Δεξιόθεν και

αριστερά αυτού εβάδιζον δύο στρατιώται,

δεκάς δε ετέρων στρατιωτών είπετο εκ

του σύνεγγυς. Πάντες έφερον ντουφέκια.

Μόλις το απόσπασμα επλησίασεν εις τον υπ’

αριθμόν 905 στύλον του τραμ μετέβαλεν

κατεύθυνσιν προς αριστερά και

εσταμάτησε παρά το πεζοδρόμιον,

αφήνοντας τον αιχμάλωτον πολίτην εις

απόστασιν τεσσάρων βημάτων.

Οι στρατιώται αφού εσταμάτησαν,

επυροβόλησαν. Ερρίφθησαν παρ’ αυτών

περί τους δέκα πυροβολισμοί. Ουδέν

πρόσταγμα ηκούσθη. Ο πυροβοληθείς

πολίτης κατέπεσεν άπνους, χωρίς να

βγάλει κραυγή, χωρίς να είπη τι...

Η Πηνελόπη Δέλτα.
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Τ ο πατριωτικό αίσθημα των διανοου-

μένων στην Ελλάδα μετά την ήττα

του 1897 ήταν διαφορετικό από αυ-

τό που συναντάει κανείς στους διανοούμενους

υποστηριχτές της Μεγάλης Ιδέας πριν από τον

πόλεμο. 

Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση του Μάρ-

κου Τσιριμώκου (ψευδώνυμο: Έρμωνας), όταν

συμβουλεύει τους συμπατριώτες του το 1904,

λέγοντας: 

Οι άνθρωποι που σέβονται τα έργα

δε θα ξεθυμαίνουν με υβρεολόγια

κατά του Σλαύου που κυττάζει τη δου-

λειά του, αλλά θα ζητούν στη δου-

λειά την ατομική επιτυχία και την προ-

κοπή του όλου, θα

μοχθούν έκαστος εφ’ ω ετάχθη, και

θα μαθαίνουν στα σχολιά τους τα μη-

τρικά γράμματα που κάνουν τους αν-

θρώπους ν’ αγαπούν τον τόπο τους

και να είναι ηθικοί («Οι Μακάριοι», Ο

Νουμάς, 1904, 83, σ. 2).

Σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και ο Δραγού-

μης την αντίστοιχη εποχή, αγωνιζόμενος να

αναζωπυρώσει το πατριωτικό αίσθημα, αλλά η

δική του επιχειρηματολογία ξεφεύγει και παίρνει

διαφορετικές διαστάσεις και από τον Τσιριμώκο

και από τον άλλο ένθερμο και ακραίο Περικλή

Γιαννόπουλο, που αποζητά την ίδρυση μιας και-

νούργιας Ελλάδας βασιζόμενης στην αρχή «πας

μη Έλλην ανθρωποειδής». 

Ο Δραγούμης θεμελιώνει στον ελληνικό χώ-

ρο μερικές από τις βασικές αρχές του πατριωτι-

σμού ως εθνικισμού. Τα δύο πρώιμα έργα του

Το μονοπάτι και Ο Ελληνισμός μου και οι Έλλη-

νες (1903-1909), τα οποία δεν δημοσιεύτηκαν

παρά μετά τον θάνατό του το 1925 και 1927,

αποτελούν μια φιλοσοφική διερεύνηση πάνω

στο θέμα εθνικισμός. Το μονοπάτι το γράφει το

1902 και το αποκαλεί μυθιστόρημα, το δε δεύ-

τερο έργο στο οποίο αναφερόμαστε είναι ημε-

ρολόγιο που γράφεται την αντίστοιχη περίοδο,

1903-1909. Στα γραπτά αυτά ομολογεί την επιρ-

ροή που είχε στις απόψεις του ο φίλος του Mau-

rice Barrés, γνωστός γάλλος πολιτικός φιλόσο-

φος. (O Barrés υπήρξε φιλέλληνας και συνδεό-

ταν με αρκετούς έλληνες διανοούμενους - ο

Μoréas, λόγου χάρη, κληροδότησε τα χειρό-

γραφά του στον Barrés.) Η προσωπικότητα του

ατόμου, υποστηρίζει ο Δραγούμης σε αυτά τα

πρώτα του κείμενα, συμπεριέχει τις εμπειρίες

και τα χαρακτηριστικά που κληρονόμησε απ’

τους προγόνους του και επίσης ό,τι έχει συλλέ-

ξει απ’ τη δική του τη ζωή και τη ζωή των συγ-

χρόνων του και της εποχής του. Το άτομο, με

άλλα λόγια, είναι μια περίπλοκη σύνθετη δύνα-

μη (βλ. Το μονοπάτι, 1925, 187).

Η αποδέσμευση της συλλογικής

δύναμης ως πράξη

Αποδεχόμενος τη σύνθετη αυτή ιδιότητα του

ατόμου, ήταν αναπόφευκτο ότι θα αποδεχόταν

και την άποψη ότι ο σκοπός του ατόμου δεν είναι

παρά η αποδέσμευση της δύναμης αυτής, δηλα-

δή η έκφρασή της. Έτσι καταλήγει έμμεσα να δέ-

χεται μια παρόμοια άποψη που είχαν καλλιεργή-

σει οι διανοούμενοι γύρω από τα περιοδικά Η Τέ-

χνη (1898-1899) και Ο Διόνυσος (1901-1902), τα

οποία εισήγαγαν στην Ελλάδα τον νιτσεϊσμό παν-

τρεύοντάς τον με τον σοσιαλισμό. Τον απώτερο

προσδιορισμό του Δραγούμη τον βρίσκουμε στα

λόγια του Barrés,

τα οποία ο ίδιος

επιστρατεύει:

Αφού έσκαψα πολύ την ιδέα του

εγώ 

... κατέβηκα ανάμεσα σε αμμου-

διές που δεν αντιστέκονταν, ως που

ηύρα στον πάτο στήριγμα την ομάδα

(collectivité). Να, που πέφτει κιόλας η

ατομική μας περιφάνεια (Το μονοπάτι,

187).

Η αποδεσμευτική πράξη, για να ανταποκρίνε-

ται στα συστατικά της ατομικής σύνθεσης, πρέ-

πει ν’ αντανακλά την πλήρη γκάμα του περιεχο-

μένου της συλλογικής σύνθεσης του ατόμου. Το

άτομο υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι, όπως

προσδιορίζει ο Barrés, «[άνθρωπος] γενικός και

όχι ειδικός» (Το μονοπάτι, 217). Με το να ενεργεί

κανείς παίρνοντας το «εγώ» (σαν να επρόκειτο

για μεμονωμένη εγώτητα) τότε δεσμεύει τη σύν-

θεσή του από το να βρει την πλήρη αποδέσμευ-

ση. 

Η φυσιολογική αποδέσμευση της δύναμης

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια του

εθνικισμού, γιατί μόνο ο εθνικισμός εμπεριέχει

παρελθόν, παρόν, μέλλον και τα κληρονομικά

δεδομένα της ύπαρξης του καθενός μας. Ο αγώ-

νας για να φτάσει το άτομο να γίνει υπεράνθρω-

πος είναι ένας αγώνας για μια πλήρη έκφραση

ως πράξη της συλλογικής ολότητάς του. Ο υπε-

ράνθρωπος είναι ο υπερ-εθνικιστής. Το άτομο

αυτό περιλαμβάνει το πλήρες κοινωνικό δυναμι-

κό. Και με αυτό θέλει να πει ότι ο καθένας μας

πρέπει να φιλοδοξεί να γίνει υπεράνθρωπος, με

την έννοια ότι η κατάπτωση ενός λαού είναι

η ανικανότητά του να συμβάλει στην

ανύψωση του ατόμου εκείνου που

θα εκφράζει το σύνολο της σύνθε-

της δύναμης.

Το όραμα για μια

ακομματική διοίκηση

Αν και ο Δραγούμης εμφατικά ανα-

φέρεται στον εθνικισμό, πολλές από τις

αρχές του διαλογισμού του θυμίζουν

τον τύπο του σοσιαλισμού που συ-

ναντά ο μελετητής της επο-

χής στους Γιάννη Καμ-

πύση, Παύλο Νιρβά-

να, Κωνσταντίνο Χα-

τζόπουλο, Δημή-

τρη Ταγκόπουλο

κ.ά. Όσον αφο-

ρά την εφαρ-

μογή, το πολι-

τικό σύστημα

π ο υ

φαίνεται να οραματίζεται

ο Δραγούμης ως ιδανι-

κό σύστημα για τον Έλ-

ληνα είναι ένα σύστημα απο-

κέντρωσης, στο οποίο οι κοι-

νότητες θα αυτοδιοικούν-

ται. Η κεντρική κυβέρνηση

θα είναι υπεύθυνη για προ-

βλήματα άμυνας και διπλω-

ματίας και θα εκλέγεται από

τη γερουσία των κοινοτήτων.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύει

ότι θα αποφεύγεται το φαι-

νόμενο να δημιουργούνται

αντιπροσωπευτικές μειονό-

τητες και επίσης πιστεύει ότι

θα εκλέγονται οι καλύτεροι

απ’ όλο το έθνος, αφού θα

εξαλειφθούν οι εκλογικές

περιφέρειες. Η δε πολιτική

μορφή (ο αρχηγός) θα ανα-

δύεται από την ομάδα των

εκλεγμένων «καλυτέρων»

σε ανοιχτή υποψηφιότη-

τα. 

Παράλληλα, ενώπιον

της πολιτικής αστάθειας

της εποχής το αίσθημα της

ευθύνης οδήγησε τον Δρα-

γούμη το 1907 στην ακραία

θέση να υποστηρίξει ότι μια

λύση μπορεί να επέλθει μόνο με στρατιωτική

επέμβαση (βλ. Ο Ελληνισμός μου..., 122). Επί-

σης εντόπισε τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις που

θα είχε μια αθρόα μετανάστευση αστυφιλίας

και το 1908 έκφρασε την άποψη ότι του

«χωριάτη ο γιος πρέπει να μείνει

χωριάτης, του παπουτσή παπου-

τσής ... και μόνο έτσι καλυτερεύει

η εργασία του καθενός» (Ο Νου-

μάς, 1908, 292). Με τις σκέψεις αυ-

τές καταδεικνύει πως μόνο η εργα-

σία και η εξειδίκευση του εργαζομέ-

νου αποτελούν θετική συνδρομή στην

ανύψωση του βιοτικού επιπέδου. Και

μάλιστα το 1905 στο Ημερολόγιο έχει

καταγράψει την άποψη «να καταργη-

θούν τα σχολεία, επειδή έχομε

ανάγκη από ζωή και όχι από

επιστήμες, και η ζωή αυτή δεν

μαθαίνεται στα σχολεία» (Ο

Ελληινισμός μου..., 37).  Αυ-

τές του οι συγκεκριμένες σκέ-

ψεις ήταν φυσικό να αντιμε-

τωπιστούν από μερικούς

ως αντιφιλελεύθερες και

αντιπροοδευτικές. Στα έρ-

γα που δημοσίευσε την ίδια

εποχή, Μαρτύρων και ηρώων

αίμα(1907), Σαμοθράκη(1909)

κι Όσοι ζωντανοί (1911), δια-

πιστώνει ο αναγνώστης ότι

οι πολιτικές του θέσεις απορ-

ρέουν από μια πραγματικι-

στική προσέγγιση. Και μάλι-

στα φαίνεται να έχει πλήρη

συνείδηση γι’ αυτή του τη ρε-

αλιστική αντιμετώπιση. Σε άρ-

θρο του στον Νουμά εκφρά-

ζει ανοιχτά ότι στο παρόν η Ελ-

λάδα χρειάζεται εθνικισμό, αλ-

λά στο μέλλον σοσιαλισμό, όπως

έκανε και ο Μπίσμαρκ (βλ. «Κοινω-

νισμός και κοινωνιολογία», Ο Νου-

μάς, 1908, 295).

Το θλιβερό τέλος ενός

Πρωτομάστορα

Σε καμιά περίπτωση δεν πιστεύου-

με ότι ο Δραγούμης ήταν δοσμένος σε

ένα συγκεκριμένο δόγμα. Ο Νίκος Κα-

ζαντζάκης το 1910, ως απροκατάλη-

πτος διανοητής της εποχής, αφιέρωσε

στον Ίωνα Δραγούμη το θεατρικό του Η

θυσία, δίνοντάς του τον χαρακτηριστικό τίτ-

λο Ο Πρωτομάστορας. Όντως ο Δραγούμης

με την πάροδο του χρόνου τάχτηκε εναντίον του

Βενιζέλου και το 1920 δολοφονήθηκε στο Σύν-

ταγμα από τους εξοργισμένους βενιζελικούς, όταν

μαθεύτηκε στην Αθήνα πως έγινε απόπειρα εναν-

τίον του Βενιζέλου στη Λυών. Πάντως μέχρι μιας

ορισμένης χρονολογίας ο Δραγούμης δεν υπήρ-

ξε αντιβενιζελικός και υπάρχει άρθρο του που τον

παρουσιάζει να πρεσβεύει μάλλον το αντίθετο

(βλ. «Τιμή και ανάθεμα», Ο Νουμάς,

1912, 497).

*Ο Χ.-Δ. Γουνελάς είναι αναπληρωτής

καθηγητής στο τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Ένας ιδιότυπος σοσιαλιστής 
Του Χ.-Δ.
Γουνελά*
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Το 1897 κατατάχθηκε στον στρατό

και συμμετείχε στον «ντροπιασμένο

πόλεμο», ενώ το 1899 διορίζεται

στο υπουργείο Εξωτερικών και το 1902 πη-

γαίνει στο προξενείο Μοναστηρίου. Ακο-

λουθούν οι Σέρρες, ο Πύργος, η Φιλιππού-

πολη, η Αλεξάνδρεια και το Δεδέαγατς (Αλε-

ξανδρούπολη) το 1905. Το 1902 γράφει

Το μονοπάτι και το 1907 εκδίδει το Μαρ-

τύρων και ηρώων αίμα με πραγματικό

ήρωα τον γαμπρό του Παύλο Μελά, που

σκοτώθηκε στον Μακεδονικό αγώνα. Το

1907-1908 βρίσκεται στην Κωνσταντινού-

πολη, όπου ιδρύει μαζί με τον Αθανάσιο

Σουλιώτη-Νικολαΐδη την Οργάνωση Κων-

σταντινουπόλεως. Το 1909 εκδίδει τη

Σαμοθράκη και ολοκληρώνει τη συγγρα-

φή του Ο Ελληνισμός μου και οι Έλλη-

νες. Το 1913 εκδίδει το Όσοι ζωντανοί

και το 1913 τον Ελληνικό πολιτισμό. Το

1914 διορίζεται πρέσβης στην Πετρούπολη

και το 1915 εκλέγεται ανεξάρτητος βου-

λευτής στη Φλώρινα. Το 1917 ένα βίαιο

άρθρο κατά των Αγγλογάλλων και του Βε-

νιζέλου του κοστίζει τη σύλληψή του και την

εξορία στην Κορσική μέχρι τον Μάιο του

1919. Τον Αύγουστο του 1920 δολοφονεί-

ται από φανατικούς βενιζελικούς, μετά την

απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου

στο Παρίσι1. 

O Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης

γεννήθηκε το 1878 στη Σύρο από οικογέ-

νεια με σουλιώτικη καταγωγή. Το 1900 τε-

λείωσε τη Σχολή Ευελπίδων. Το 1906, αν-

θυπολοχαγός του πεζικού, υπό το κάλυμμα

του εμπορικού αντιπροσώπου οργάνωσε

στη Θεσσαλονίκη την Οργάνωση Θεσσα-

λονίκης για την αντιμετώπιση της βουλγα-

ρικής προπαγάνδας και το 1908 την Οργά-

νωση Κωνσταντινουπόλεως, η οποία

έως το 1912-13 έφθασε τα 500 μυημένα

μέλη. Μετά το νεοτουρκικό κίνημα δημι-

ουργήθηκε και ο Ελληνικός Πολιτικός

Σύνδεσμος Κωνσταντινουπόλεως. Σε

αυτόν συμμετείχαν και πολλοί Έλληνες, ιδι-

αίτερα Μακεδόνες, βουλευτές του οθωμα-

νικού κοινοβουλίου. Συνολικά από τους 26

έλληνες βουλευτές που συμμετείχαν στην

πρώτη οθωμανική Βουλή του Δεκεμβρίου

1908, μύησε τους 16. Ως όργανο του Πολι-

τικού Συνδέσμου ίδρυσε μαζί με τον Ίωνα

Δραγούμη και τον Γ. Μπούσιο στα 1910

την Πολιτική Επιθεώρησιν, την οποία έκλει-

σαν οι Νεότουρκοι το 1913 και συνέχισε να

επανεκδίδεται μετά το 1916 στην Αθήνα.

Το 1920 εκλέχτηκε βουλευτής Θεσσαλονί-

κης και το 1935 γενικός διοικητής Θρά-

κης. Πέθανε το 1945. Μετά τον θάνατό

του δημοσιεύτηκαν τα: Μακεδονικός Αγών.

Η Οργάνωσις Θεσσαλονίκης 1906-1908

(1959), Ημερολόγιον του Πρώτου Βαλκα-

νικού Πολέμου (1962), Γράμματα από τα

Βουνά, Σημειωματάριον (1971) και Ορ-

γάνωσις Κωνσταντινουπόλεως2 (1984). 

Ο Σουλιώτης-Νικολαΐδης και ο Δραγούμης

δέθηκαν με ισχυρότατους δεσμούς. Η δρά-

ση και η σκέψη τους ήταν τόσο κοντά, ώστε

να αποτελούν έναν Ιανό που συνδύαζε συ-

νωμοτική-οργανωτική δράση και ιδεολογι-

κή-πολιτική πάλη. Η πολιτική απόπειρα της

Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως, που

στόχευε στην εδραίωση της οικονομικής

και πολιτιστικής πρωτοκαθεδρίας των Ελ-

λήνων μέσα σε μια πολυεθνική και πολυπο-

λιτισμική Οθωμανική αυτοκρατορία, δεν

στάθηκε ικανή να αναστρέψει μια διαδικα-

σία προκρούστεια για τον ελληνισμό. 

Πώς θα κριθεί η δυνατότητα

επιβίωσής μας

Εντέλει στα Βαλκάνια, και τη Μικρά Ασία,

επέπρωτο να κυριαρχήσουν τα εθνικά κρά-

τη. Πολιτισμοί διεθνικοί ή υπερεθνικοί, όπως

ο ελληνικός, ήταν καταδικασμένοι να σβή-

σουν ή να συρρικνωθούν εκτός και εάν κα-

τόρθωναν να συμπεριλάβουν στα όριά τους

το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εδα-

φών - πράγμα που επεδίωξε ο Βενιζέλος.

Γι’ αυτό και το 1922 σηματοδότησε μια ιστο-

ρική καμπή μεγάλης κλίμακας, ίσως χωρίς

επιστροφή. Και οι ελληνικές άρχουσες τά-

ξεις έμειναν με την αυταπάτη της οικονομι-

κής ή πολιτισμικής ανωτερότητας, της «κα-

πατσοσύνης του Ρωμιού», η οποία όμως

μένει ανίσχυρη μπροστά στους εξανδραπο-

δισμούς, τις ανταλλαγές πληθυσμών, τις

γενοκτονίες, όπως ανίσχυροι έμειναν οι

Αρμένιοι απέναντι στους Νεότουρκους και

οι Εβραίοι απέναντι στα κρεματόρια του Χίτ-

λερ.

Αυτή η λογική, που χαρακτήριζε π.χ. τους

Κωνσταντινουπολίτες απέναντι στους «μπουν-

ταλάδες» Τούρκους, χαρακτηρίζει σήμερα

ορισμένους Κυπρίους: «Εμείς είμαστε πιο

ικανοί, επιβιώσαμε 3.000 χρόνια με όλους

τους κατακτητές, και αν βρεθούμε πάλι με

τους Τουρκοκύπριους θα κυριαρχήσουμε,

έστω και με ταπεινωτικούς πολιτικούς όρους».

Όμως απέναντί τους δεν έχουν τους Τουρ-

κοκύπριους, αλλά τον τουρκικό στρατό, και

αυτή τη φορά η προσφυγοποίησή τους δεν

θα τους φέρει απλά στη Λεμεσό, αλλά πο-

λύ πιο μακριά, στον Πειραιά. Τα ίδια ιδεο-

λογήματα ακούγονται πλέον και στην Ελλά-

δα, όπου αρχίζει να συνειδητοποιείται η πι-

θανότητα μετατροπής της σε τουρκικό προ-

τεκτοράτο, «ας κάνουμε συμφωνία με τους

Τούρκους και θα πάρουμε μέρος στο φα-

γοπότι της Κεντρικής Ασίας, της Μαύρης

Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής». 

Η γνήσια θέληση να ξεφύγουμε από τα

στενά και άχαρα όρια του ελληνικού κρά-

τους, από την επαρχιακή μιζέρια μας, έκα-

νε τους Έλληνες τόσο ένθερμους υποστη-

ρικτές της ΕΕ. Μέσω μιας φυγής προς το

μέλλον, να αποφύγουμε το παρόν. Όμως

η γεωπολιτική και οικονομική πραγματικό-

τητα είναι αδήριτη. Αν εδώ στην Ελλάδα,

εδώ στα Βαλκάνια, δεν κερδίσουμε το δι-

καίωμά μας για ένταξη σε μια ισόμετρη

ευρωπαϊκή διεθνική κοινότητα, δεν έχου-

με καμία ελπίδα. Γιατί εδώ θα κριθεί η δυ-

νατότητα επιβίωσής μας. Πρέπει να υπε-

ρασπίσουμε το έθνος-κράτος μας για

να μπορέσουμε να το υπερβούμε ως

κράτος.

Οι στόχοι της Οργάνωσης 

Κωνσταντινουπόλεως

Μήπως ωστόσο, ατενίζοντας την ιστορική

εξέλιξη από ένα σχετικό βάθος χρόνου,

σήμερα, θα μπορούσαμε να επικρίνουμε

τις βασικές επιλογές που έγιναν από το ελ-

ληνικό εθνικό και απελευθερωτικό κίνημα

στον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα και

να συμφωνήσουμε τελικώς με την αντίλη-

ψη του πατριαρχείου και του Αθανάσιου

Σουλιώτη-Νικολαΐδη, για μια ελληνοτουρκι-

κή ηγεμονία στο σύνολο της Ανατολής που

θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για

μια «ανατολική ομοσπονδία»; Μια ομοσπον-

δία που θα αποσοβούσε τα δεινά που επι-

σώρευσε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η

δυτική ιδέα του αποκλειστικού έθνους-κρά-

τους και θα διέσωζε την ίδια την ύπαρξη

του ελληνισμού; Πολλές φορές τα τελευ-

ταία χρόνια έχουμε αναρωτηθεί πάνω στην

ιστορική δυνατότητα μιας τέτοιας διεξό-

δου. Ο Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης

έγραφε για τους στόχους της Οργάνωσης

Κωνσταντινουπόλεως:

«Να επιδιώξωμε... όχι μόνο να μην κα-

ταργηθούν τα λεγόμενα προνόμια του

Πατριαρχείου, τα στοιχεία δηλαδή της

ύπαρξής μας ως έθνος μέσα στην Τουρ-

κία, αλλά να πάρουν οι Έλληνες της Τουρ-

κίας ως ίσοι με τους Τούρκους πολίτας

ανάλογο με τον αριθμό και τις ικανότη-

τές τους μέρος εις την διοίκησιν του

συνταγματικού οθωμανικού κράτους.

Αν η παραπάνω προσπάθεια αποτύχει

ο Ελληνισμός της Τουρκίας επωφελού-

μενος πάλιν της μεταβολής του πολι-

τεύματος πρέπει να προσπαθήσει να

συνεννοηθεί με τα άλλα έθνη της Τουρ-

κίας, τα μη Τουρκικά, τουλάχιστον δε

με τα χριστιανικά και να αγωνισθεί μαζί

τους, μήπως έτσι αναγκάσει τους Νεο-

τούρκους να δεχθούν την εθνική υπό-

σταση των μη Τούρκων και την πραγμα-

τική συνταγματική ισότητά των. Αν όποια

από τις παραπάνω προσπάθειες πετύ-

χαινε θα ευκολύνονταν μια συμμαχία

Ελλάδος και Τουρκίας που θα χρησί-

μευε ως πυρήνας μιας Βαλκανικής Ομο-

σπονδίας... Αν όμως όλες οι παραπά-

νω προσπάθειες αποτύχουν τότε η Ελ-

λάς πρέπει να συνεννοηθεί με τα άλλα

Βαλκανικά Κράτη για να βοηθήσουν δι-

πλωματικά τις υπέρ εθνικής υπάρξεως

και συνταγματικής ισότητας προσπάθει-

ες των ομογενών των της Τουρκίας...

Αλλά εις το στάδιον αυτό του προγράμ-

ματος η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να

προσέξει πολύ... Οπωσδήποτε δε να

μην ριχθεί στον πόλεμο πριν βεβαιωθεί

ότι το τέλος του πολέμου αυτού είναι

μια ομοσπονδία Βαλκανική που θάχει

μέσα και την Ρουμανία και την Τουρκία

όση θ’ απομείνη»3. 

Το... ελκυστικό όραμα Δραγούμη

Όμως αυτή η στρατηγική, που κατέτεινε σε

μια «διπλή ελληνο-τουρκική αυτοκρατορία

Το όραμα της Ανατολικής Ομοσπονδίας

Ο Ίων Δραγούμης, που
γεννήθηκε στην Αθήνα το
1878 από οικογένεια
πολιτικών, από μικρός θα δεθεί
με τη Μακεδονία και τη μοίρα
της, μια και η καταγωγή του
είναι μακεδονική, ο πατέρας
του υπήρξε στέλεχος της
«Μακεδονικής Επιτροπής»
ενώ συμμετείχε δύο φορές σε
αποστολή εθελοντών στη
Μακεδονία. 
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της Ανατολής», κατά το πρότυπο της Αυστρο-

ουγγαρίας, εμφανίστηκε καθυστερημένα

και αυτοϋπονομευόταν από τις αντιθέσεις

των Ελλήνων με τα υπόλοιπα χριστιανικά έθνη

των Βαλκανίων. Πίσω από αυτή την αντίληψη

συχνά υπήρχε η ιδέα πως οι Έλληνες και οι

Τούρκοι θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν από

κοινού στις υπόλοιπες εθνότητες και έθνη της

αυτοκρατορίας, ενώ στη συνέχεια ο ελληνι-

σμός, σφριγηλότερος, θα υποκαθιστούσε

τους ξεπεσμένους Οθωμανούς στην ηγεμο-

νία αυτής της νέας αυτοκρατορίας. Γι’ αυτό

και ο εχθρός, για τον Ίωνα Δραγούμη, ήταν

μάλλον ο «σλαβισμός» και οι επεκτατικές του

διαθέσεις έναντι του ελληνισμού και όχι η

Τουρκία.

Οι πιο χειρότεροί μας εχθροί, δηλαδή οι

πιο επικίνδυνοι είναι οι Σλάβοι. (υπογράμ-

μιση του Ι.Δ.) Και Σλάβοι είναι οι Ρώσοι,

Σέρβοι, Μαυροβουνιώτες, Βούλγαροι και

άλλοι... Κοντά σ’ όλους αυτούς είναι και

οι Τούρκοι. Μα οι Τούρκοι είναι ξένοι κα-

ταχτητές, ήρθαν και θα φύγουν πάλι. Αυ-

τοί τουλάχιστο δεν θέλησαν ή δεν κατά-

φεραν ποτέ να πάρουν τη θρησκεία, τη

γλώσσα, τον εθνισμό μας. Ενώ οι άλλοι

λαοί που μας περιτριγυρίζουν και το θέ-

λουν και το καταφέρνουν. Γι’ αυτό και εί-

ναι πιο επικίνδυνοι από τους Τούρκους4.

Επρόκειτο ουσιαστικώς για τη διαιώνιση της

υπερκρατικής αντίληψης του ελληνισμού, που

έμενε στο «γένος» της Οθωμανικής αυτοκρα-

τορίας, αντίληψη την οποία συμμεριζόταν το

πατριαρχείο, για το οποίο το πρόβλημα ήταν

ακριβώς η απόσπαση των ορθόδοξων σλαβι-

κών πληθυσμών από την επιρροή του και όχι

οι αλλόδοξοι Οθωμανοί Τούρκοι. Όμως αυτή

η αντίληψη αναζητούσε την εφαρμογή της πε-

ρίπου με έναν αιώνα... καθυστέρηση. Πλέον

η λογική του έθνους-κράτους είχε διεισδύσει

στα Βαλκάνια και οι αντιμαχόμενοι εθνικισμοί

δημιουργούσαν μια αυξανόμενη ροπή προς

την εθνοκάθαρση, τις ανταλλαγές πληθυ-

σμών, τον διαμελισμό κατά εθνικές ταυτό-

τητες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ίσως

τελευταία ευκαιρία θα μπορούσε να αποτε-

λέσει κάποια ομοσπονδιακή μορφή συγ-

κρότησης. Όμως ακόμα και αυτή η εκδοχή

θα προϋπέθετε την ήττα της άρχουσας τουρ-

κικής ελίτ, η οποία μετά την επανάσταση

των Νεοτούρκων θέτει ως στόχο τη δημι-

ουργία κράτους «εθνικά καθαρού», και επο-

μένως έθετε τις βάσεις για τις γενοκτονίες

που ακολούθησαν. Επιπλέον στα Βαλκάνια

είχαν ήδη διαμορφωθεί εθνικά κράτη των

χριστιανικών λαών, και η τάση των «αλύ-

τρωτων» της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,

και της πλειοψηφίας των Ελλήνων, σε αντί-

θεση με το Φανάρι, ήταν μάλλον να στρέ-

φονται προς τις «εθνικές εστίες» τους. Γι’

αυτό και το όραμα του Ίωνα Δραγούμη μπο-

ρεί σήμερα να φαντάζει περισσότερο ελκυ-

στικό, διότι θα απέτρεπε την καταστροφή

του μικρασιατικού και θρακιώτικου ελληνι-

σμού αν υλοποιούνταν, όμως στις συνθήκες

της εποχής προσέκρουε μάλλον σε δρομολο-

γημένες αντίστροφες διαδικασίες. 

* Ο Γιώργος Καραμπελιάς είναι συγγραφέας και

εκδότης του περιοδικού «Άρδην».

Ο Ίων Δραγούμης (όρθιος) με τον πατέρα του λίγο πριν
αναχωρήσει για το προξενείο Μοναστηρίου. Ο Αθανάσιος Νικολαΐδης - Σουλιώτης.
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ΟΔραγούμης μπορεί να θεωρηθεί ως μία

από τις ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες

του βαλκανικού ελληνισμού. Όχι τόσο

γιατί κατανόησε την ιστορική εποχή στην οποία ζού-

σε. Ούτε γιατί πρόσφερε κάτι στη θετική αντιμετώπι-

ση των πρωτοφανών προκλήσεων και στην ευτυχή

έκβαση των μεγάλων συγκρούσεων. Αλλά γιατί

προσπάθησε στο μέτρο των δυνατοτήτων του να

συγκροτήσει ένα ουτοπικό σύστημα επιβίωσης του

ελληνισμού σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη εποχή ριζικού,

ολοκληρωτικού μετασχηματισμού της ευρύτερης

περιοχής μας.1 Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το

σχήμα που φαντάστηκε ο Δραγούμης -και πάλεψε

πολιτικά με δραματικές συνέπειες για την υλοποί-

ησή του- δεν αντιστοιχούσε στις ανάγκες της επο-

χής, αλλά αντιθέτως υπονόμευε τη θετική αντιμετώ-

πιση, εντούτοις συνέβαλε στο να διακρίνουν σήμε-

ρα οι μελετητές τις τότε αντιφάσεις και υστερήσεις

του ελληνικού κόσμου. 

Στο πρόσωπό του, όπως και στο πρόσωπο του

Παντελή Πουλιόπουλου, που πρωτοστάτησε στη

δημιουργία των αντιπολεμικών πυρήνων στο μικρα-

σιατικό μέτωπο, αποτυπώνονται με τη μεγαλύτερη

δυνατή διαύγεια τα αγεφύρωτα συμφέροντα των

ηγετικών ομάδων του βαλκανικού ελληνισμού με

τους Έλληνες της Ανατολής, καθώς και οι γιγάντιες

διαφορές που υπήρξαν τότε μεταξύ βαλκάνιων ελ-

λήνων διανοουμένων και μικρασιατών, κυρίως Ιώ-

νων και Ποντίων.2

Η εποχή του Ίωνα Δραγούμη

Κρίνοντας σήμερα τον Ίωνα Δραγούμη πρέπει να

οριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα τον προσεγγίσου-

με. Τα κριτήρια αυτά δεν μπορούν να είναι άλλα από

την πρακτική σημασία των θεωριών που με σαφήνεια

διατύπωσε και με συνέπεια υποστήριξε στο συγκεκρι-

μένο ιστορικό πλαίσιο. Ο Δραγούμης δεν μπορεί να

κριθεί ως διανοούμενος, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι του λεί-

πουν εκείνες οι αναγκαίες γνώσεις για να κατανοήσει

τη λειτουργία των κοινωνιών. Στον διάλογό του με τον

Γ. Σκληρό δηλώνει ευθαρσώς: «Εγώ δεν γνώρισα τον

Χέγκελ, ούτε έμαθα τι πάει να πει διαλεχτική και μετα-

φυσική μέθοδος».3 Δεν μπορεί να κριθεί ούτε ως ονει-

ροπόλος ιδεαλιστής, γιατί ο ίδιος πάλι εκτός από μαχό-

μενος διπλωμάτης είναι, αλλά και δηλώνει, πολιτικός:

«Είμαι κ. Σκληρέ πολιτικός. Εμείς οι πολιτικοί πηγαίνου-

με σύμφωνα με τις περιστάσεις - δηλαδή βλέποντας

και κάνοντας».4 Άρα, θα πρέπει να κριθεί σε επίπεδο

πραγματικής πολιτικής πρότασης την εποχή που κατέρ-

ρεαν οριστικά οι αυτοκρατορίες και τη θέση τους κα-

ταλάμβαναν τα έθνη-κράτη. 

Ο Δραγούμης έζησε την εποχή της άνθησης των

οθωμανικών ελληνικών κοινοτήτων εξαιτίας του

Τανζιμάτ και της εμφάνισης των βαλκανικών εθνικι-

στικών ανταγωνισμών, που κορυφώθηκαν με την

Εξαρχία, αλλά και την προσπάθεια του βουλγαρι-

κού εθνικισμού να κυριαρχήσει βιαίως τόσο στην

Ανατολική Ρωμυλία όσο και στην οθωμανική Μακε-

δονία. Η προσπάθεια για την αποφυγή δυσάρεστων

εξελίξεων οδήγησε στην επεξεργασία κάποιων σχε-

δίων ελληνοτουρκικής συνεννόησης που τελικά θα

κωδικοποιηθούν με την ιδέα για τη δημιουργία μιας

ελληνοοθωμανικής ομοσπονδίας.5 Η ανάδειξη της

σλαβικής παραμέτρου ως της βασικής απειλής και

της κύριας αντίθεσης στους εθνικούς ανταγωνι-

σμούς εκείνης της εποχής θα οδηγήσει τον Δρα-

γούμη στην υποτίμηση της πραγματικής κύριας αντί-

θεσης. Αυτής των χριστιανικών λαών της οθωμανι-

κής αυτοκρατορίας με τον μιλιταριστικό τουρκικό

εθνικισμό. Ο Δραγούμης θα παραγνωρίσει πλήρως

τη νέα αποφασιστική παράμετρο που προστίθεται

στη δύσκολη εξίσωση των διαδικασιών μετασχημα-

τισμού της περιοχής μας, τον τουρκικό εθνικισμό,

όπως θα εκφραστεί στο πρόσωπο των Νεότουρκων

με το στρατιωτικό κίνημα του 1908. Θα παρασυρθεί

και ο ίδιος από τις πλαστές επικλήσεις των συνθη-

μάτων του γαλλικού Διαφωτισμού και θα επενδύσει

στη νεοτουρκική πολιτική πρόταση. Ακριβώς γι’ αυ-

τό θα αντιταχθεί στη νέα πολιτική παμβαλκανικής

αντινεοτουρκικής συμμαχίας που θα εγκαινιάσει ο

Βενιζέλος, ο οποίος, ως προερχόμενος από την

πρόσφατα απελευθερωμένη Κρήτη, κατανοεί τις

πραγματικές αντιθέσεις. 

Βαλκάνιοι εθνικιστές VS μικρασιά-

τες σοσιαλιστές 

Σε αντίθεση με τον Δραγούμη, οι έλληνες διανο-

ούμενοι που κατάγονταν από τις ελληνικές περιο-

χές της οθωμανικής αυτοκρατορίας αποδεικνύον-

ται πολύ πιο ρεαλιστές και καίριοι στις επισημάνσεις

τους. Το νεοτουρκικό κίνημα του 1908 αντιμετωπί-

στηκε από τον Γ. Σκληρό, που γεννήθηκε στην Τρα-

πεζούντα του Πόντου, και τον Δ. Γληνό, που κατα-

γόταν από τη Σμύρνη της Ιωνίας, ως ένα απειλητικό

εθνικιστικό κίνημα μιας στρατιωτικής γραφειοκρα-

τίας, η οποία απειλούσε τα ζωτικά συμφέροντα των

υπόδουλων λαών. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι και οι

δύο προέρχονται από το μικρασιατικό σοσιαλιστικό

κίνημα, το οποίο ανδρώθηκε συγκρουόμενο με την

αυταρχική οθωμανική αυτοκρατορία. 

Ο Γ. Σκληρός θεωρούσε ότι ο ιστορικός ρόλος

της Ελλάδας ήταν η απελευθέρωση των αλύτρω-

των Ελλήνων: «Μόνο μια γενική ένωση όλων των μη

τουρκικών στοιχείων σε ένα πολιτικό συνασπισμό

και μια ανάλογη παμβαλκανική συμμαχία και επιμα-

χία των κρατών του Αίμου θα μπορέσει να ισοφαρί-

ση τις δυνάμεις του μουσουλμανικού τουρκικού όγ-

κου και να βάλη από τη μια τις σωβινιστικές υπερβο-

λές των Νεοτούρκων σε ομαλά όρια, και από την

άλλη να υποδείξη σε μερικές Μεγάλες Δυνάμεις

πως το ζήτημα της Ανατολής είναι μονάχα ζήτημα

των λαών της, που έχουν πια αρκετά χειραφετηθή,

ώστε να βρουν μόνοι τους τα κατάλληλα μέσα για

την περιφρούρηση των εθνικών τους δικαιωμάτων,

δηλαδή αυτού του πολιτισμού ολάκερης της Ανατο-

λής».6 Ο Δ. Γληνός γράφει με εξαιρετική οξυδέρ-

κεια: «Εύρομεν ότι ο μόνος τρόπος αμύνης των μη

Τούρκων κατά του επιδιωχθησομένου αμειλίκτως

εκτουρκισμού είνε η συστηματική διοργάνωσίς των

ως πολιτικών παραγόντων... η μόνη ultima ratio κα-

τά του εσχάτου κινδύνου των εν Τουρκία Χριστια-

νών... είνε η στρατιωτική και ναυτική οργάνωσις, η

σκόπιμος και τελεία και επί ωρισμένου σχεδίου προ-

παρασκευή προς δράσιν των περί την Τουρκία χρι-

στιανικών κρατών... Η τουρκική αστική τάξις θα φα-

νή συμβιβαστική μόνον εάν γνωρίζει ότι απέναντί

της έχει ωργανωμένους και ισχυρούς αντιπάλους,

έτοιμους να αναλάβωσι τον περί πάντων αγώνα».7

Ο Δραγούμης θα παραμείνει προσκολλημένος

στις εκτός τόπου και χρόνου εμμονές του, παρά το

γεγονός ότι από το 1910 οι Νεότουρκοι αλλάζουν

πολιτική και αρχίζουν τις διώξεις κατά των χριστιανι-

κών πληθυσμών. Αποκορύφωμα θα αποτελέσει η

επίσημη απόφασή τους σε συνέδριο στην οθωμανι-

κή Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος 1911) για την επίλυση

του «εθνικού προβλήματος» της αυτοκρατορίας με

την εξόντωση ή τη βίαιη αφομοίωση των χριστιανι-

κών πληθυσμών. Mετά τους Βαλκανικούς Πολέ-

μους η γραμμή του συνεδρίου του 1911 εκφράστη-

κε με τη δημιουργία συγκεκριμένων θεσμών, όπως

το Γραφείο Εγκατάστασης Φυλών και Μετανα-

στών. Ο Taner Aksam γράφει: «Υπάρχουν αποδεί-

ξεις ότι ο (Ziya) Gökalp συνέταξε ειδικές μελέτες για

τις μειονότητες της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβα-

νομένων των Αρμενίων. Αυτές ήταν μέρος ενός ευ-

ρύτερου σχεδίου να συγκεντρωθεί λεπτομερής

γνώση για την εθνικοθρησκευτική δομή της Ανατο-

λίας. Ενα ειδικό τμήμα, το Γραφείο Εγκατάστασης

Φυλών και Μεταναστών, το οποίο συστάθηκε το

1913, ασχολούνταν ειδικά με ζητήματα διασκορπι-

σμού και επανεγκατάστασης πληθυσμών».8 

Για την υλοποίηση των σχεδιασμών είχε δημιουρ-

γηθεί μια παρακρατική οργάνωση με την επονομα-

σία Ειδική Επιτροπή (Teskilat i Mahsusa), για να φέ-

ρει εις πέρας τις εκτοπίσεις. Η επιτροπή θα αρχίσει

τη δράση της με τους Έλληνες της Ιωνίας. Ο Taner

Aksam γράφει: «Η δράση της εναντίον του ‘εσωτε-

ρικού εχθρού’ είχε αρχίσει πριν από τον Α΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο. Η εκτόπιση του ελληνικού πληθυσμού

του Αιγαίου, μέσω τρομοκρατίας και απαλλοτρίω-

σης των ιδιοκτησιών του, είχε πραγματοποιηθεί ως

μέρος του σχεδίου για την ομογενοποίηση της Ανα-

τολίας». 

Παρ’ όλα αυτά, ο Δραγούμης θα συνεχίσει να

αντιμάχεται με πάθος την «ελλαδική πολιτική των

προσθηκών (εδαφών)» και να πιστεύει ότι είναι δυ-

νατή η αντισλαβική ελληνοτουρκική συνεννόηση και

συνεργασία9. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με

τον οποίο ο Ίων Δραγούμης αντιμετώπιζε ακόμη και

τότε την προοπτική των ελληνοτουρκικών σχέσεων:

«Απώτερος σκοπός μας πάντοτε θα είναι η σύμπη-

ξις Ανατολικής Ομοσπονδίας». Από το σημείο εκεί-

νο και με αφορμή την αντίθεσή του στους Βαλκανι-

κούς Πολέμους, ο Δραγούμης θα βρεθεί στο αντι-

βενιζελικό στρατόπεδο. Με κείμενό του, με αφορμή

τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1912-13), απορρίπτει ξε-

κάθαρα τη στρατηγική του Βενιζέλου που υλοποι-

ήθηκε με την πετυχημένη αντινεοτουρκική συμμα-

χία των χριστιανικών κρατών της Βαλκανικής.10

Ο Δραγούμης και τα Νοεμβριανά

Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι

Νεότουρκοι θα αρχίσουν τη συστηματική υλοποί-

ηση των προαποφασισμένων σχεδίων τους για την

εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών. Με την

έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε η «εκ-

καθάριση θυλάκων μη τουρκικών πληθυσμών που

είχαν συγκεντρωθεί σε στρατηγικά σημεία»11. Το

σχέδιο είχε την απόλυτη υποστήριξη των γερμανών

συμμάχων των Νεότουρκων και κάποια σημεία του

υλοποιήθηκαν από κοινού. O Taner Aksam αναφέ-

ρει: «Συντάχθηκαν λεπτομερή σχέδια για τον εκτουρ-

κισμό της Ανατολίας μέσω της εκκαθάρισης των

χριστιανικών πληθυσμών. Τα ίδια μέτρα εφαρμό-

στηκαν στην περιοχή του Αιγαίου από την άνοιξη

του 1914. Η Επιτροπή ‘Ενωση και Πρόοδος’ πήρε

μια ξεκάθαρη απόφαση. Η πηγή των προβλημάτων

στη δυτική Ανατολία θα απομακρυνόταν, οι Έλληνες

θα εκδιώκονταν με πολιτικά και οικονομικά μέτρα.

Πριν από οτιδήποτε άλλο ήταν ανάγκη να αποδυνα-

μωθούν οι οικονομικά ισχυροί Έλληνες... Αποφασί-

στηκε να επικεντρωθούν οι δραστηριότητες γύρω

από τη Σμύρνη, που θεωρείτο κέντρο της υπονο-

μευτικής δραστηριότητας».12

Από το 1916 η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί με

ιδιαίτερη ένταση στον Δυτικό Πόντο.13 

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεκάδες χι-

λιάδες Έλληνες από την Ιωνία, τον Πόντο και την

Ανατολική Θράκη θα καταφύγουν στην Ελλάδα.

Μια Ελλάδα όμως διχασμένη, η οποία φαίνεται να

μην κατανοεί την ιστορική εκείνη στιγμή της οριστι-

κής αλλαγής του γεωπολιτικού χάρτη. Η φιλογερ-

μανική ουδετερότητα της μοναρχίας θα οδηγήσει

σε ακρότητες, όπως η παράδοση της Ανατολικής

Μακεδονίας από τον Ι. Μεταξά στους Βουλγάρους,

η άρνηση εφαρμογής της ελληνοσερβικής συνθή-

κης και η επίτευξη, λόγω της ουδετερότητας, της

μεγάλης ήττας των συμμάχων στην Καλλίπολη. Αν-

τίθετα, η βενιζελική παράταξη θα συνδέσει τα συμ-

φέροντα του ελληνισμού με την Αντάντ και θα επι-

χειρήσει, έστω την ύστατη στιγμή, την έξοδο στον

πόλεμο και την υποταγή του φιλογερμανικού κρά-
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τους της Αθήνας. 

Χαρακτηριστική ένδειξη της τραγικής κατάστα-

σης στην οποία είχε περιέλθει ο ελληνισμός εκείνη

τη στιγμή και της απόλυτης αλλοτρίωσης θα είναι το

πογκρόμ κατά των προσφύγων, ως βενιζελικών,

που θα εξαπολυθεί στην Αθήνα τον Νοέμβριο του

1916 από τις πρωτοφασιστικές παρακρατικές ομά-

δες των Επιστράτων που είχαν ιδρύσει οι Δημήτριος

Γούναρης και Ιωάννης Μεταξάς. Τον Νοέμβριο του

1916 στη φιλογερμανική Αθήνα θα γίνουν σφοδρές

συγκρούσεις μεταξύ των Γάλλων, που αποβιβάστη-

καν με βάση συμφωνία που υπογράφτηκε, και των

παρακρατικών αντιβενιζελικών ομάδων των Επι-

στράτων. Στο στόχαστρο των ένοπλων παρακρατι-

κών θα βρεθούν οι Κρητικοί της Αθήνας και οι πρό-

σφυγες από την οθωμανική Ανατολή. Υπήρξε αλη-

θινό πογκρόμ με προγραφή σπιτιών και καταστημά-

των που είχαν σημαδευτεί με κόκκινη μπογιά. Οι «τί-

μιοι» βασιλικοί ανέλαβαν να «μολύνουν» με το αίμα

των «προδοτών» βενιζελικών τα όπλα τους. Το σύν-

θημα των παρακρατικών ήταν: «Ο βασιλιάς μας θα

ζώσει το σπαθί, θα σφάξει Αγγλογάλλους και βενι-

ζελικούς μαζί». Ο Γεώργιος Βεντήρης γράφει: «Από

τις 19 μέχρι 23 Νοεμβρίου ωδηγούντο πλησίον του

φθισιατρείου Σωτηρία μικρασιάται κυρίως πρόσφυ-

γες και εθανατώνοντο ως κατάσκοποι των Αγγλο-

γάλλων».14 Ο Φοίβος Γρηγοριάδης υπολογίζει ότι ο

αριθμός των δολοφονημένων ήταν περί τους 20.

Γράφει: «Απλοί άνθρωποι του λαού θα δολοφονη-

θούν στους δρόμους και στα μικρά φρουραρχεία

(σ.τ.σ., συνοικιακά κέντρα των Επιστράτων)». 15

Ο Δραγούμης εκείνη την εποχή δεν φαίνεται να

αντιλαμβάνεται το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο που

υπάρχει πίσω από τις ενδοελλαδικές συγκρούσεις

ούτε το διακύβευμα της συμμετοχής του ελληνι-

σμού στον νέο υπό διαμόρφωση μεταοθωμανικό

κόσμο. Αντίθετα, φαίνεται ότι συντάσσεται ολόψυχα

με την πολιτική των Επιστράτων. Για τον Δραγούμη

λαός είναι μόνο οι μοναρχικοί παλαιοελλαδίτες. Κα-

μιά λέξη συμπάθειας δεν θα υπάρξει στα κείμενά

του για τα άτυχα εκείνα θύματα του Διχασμού, που

η πολιτική των Νεοτούρκων είχε οδηγήσει ως πρό-

σφυγες και ικέτες στην ελεύθερη Ελλάδα. Το αρνη-

τικό στερεότυπο κατά των Ελλήνων της Ανατολής

που είχε δημιουργηθεί στην ελλαδική κοινωνία από

τη φιλομοναρχική προπαγάνδα θα επιβεβαιωθεί

πλήρως από τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος το 1919

θα γράψει ότι οι Μικρασιάτες, όπως και οι Κρητικοί,

ήταν τα όργανα υποταγής της Παλαιάς Ελλάδας

στον «αγγλογαλλικό ιμπεριαλισμό». Και ότι «θα σα-

ρωθούν από τα λαϊκά κύματα που υψώνονται». Ο

Δραγούμης εμφανίζεται με έναν υποτιμητικό έως

και ρατσιστικό λόγο κατά των Μικρασιατών, των νη-

σιωτών της Μυτιλήνης, της Χίου, της Σάμου, της

Ρόδου και Κύπρου. Ιδιαιτέρως βρίσκονται στο στό-

χαστρό του οι Κρητικοί: «Έχει και τους Κρητικούς

που ήταν πάντα μισθοφόροι».16 

Ίσως η συμβολικότερη κίνηση του Δραγούμη στα

Νοεμβριανά, που αποδείκνυε πλέον ότι είχε ωθηθεί

σε μια φανατική υποστήριξη του μοναρχισμού και

των πρακτικών του, φαίνεται να είναι η εγκατάλειψη

της έως τότε συντρόφου του Πηνελόπης Δέλτα, της

οποίας ο πατέρας είχε συλληφθεί από τους αποθη-

ριωμένους Επίστρατους.17

«Σφυρί δρεπάνι / Ελιά στεφάνι»

Η βία αυτή των μοναρχικών θα προκαλέσει στη

συνέχεια τη βία των βενιζελικών, οι οποίοι θα κατα-

πιέσουν στο έπακρο τους φιλομοναρχικούς αντιπά-

λους τους. Η διαδικασία αυτή της εναλλαγής των

βίαιων συμπεριφορών θα χαρακτηρίσει τη νεοελλη-

νική πολιτική ζωή καθ’ όλο τον Μεσοπόλεμο. 

Η συμμετοχή όμως της Ελλάδας στον Α΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο στο πλευρό των νικητών θα επιτρέψει

στην ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στα σχέδια

διαμόρφωσης του νέου κόσμου μετά την αποχώρη-

ση από την ιστορία της προνεωτερικής οθωμανικής

αυτοκρατορίας. Η ύψιστη αυτή πρόκληση θα αντι-

μετωπιστεί με ιδιαίτερο σκεπτικισμό από τον μοναρ-

χικό χώρο. Χαρακτηριστική είναι η αποστροφή του

Ιωάννη Μεταξά προς οποιαδήποτε ελληνική εμπλο-

κή της Ελλάδας στη Μικρά Ασία ήδη από το 1915.

Σε έγγραφό του προς τον μονάρχη αναπτύσσει τις

απόψεις αυτές, με βάση τις οποίες θεωρείται «αποι-

κιακή» η ελληνική πρόθεση επέκτασης της κυριαρ-

χίας στα μικρασιατικά παράλια. Στο ίδιο έγγραφο ο

Μεταξάς εκτιμούσε ότι οι Γερμανοί θα είναι οι τελι-

κοί νικητές στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.18 Ο Ίων

Δραγούμης θεωρούσε ότι το εγχείρημα ήταν ανέφι-

κτο, εφόσον προϋπέθετε τη διεξαγωγή ενός νέου

πολέμου, και ότι ο στόχος θα έπρεπε να είναι η δη-

μιουργία ενός κοινού ελληνοτουρκικού μικρασιατι-

κού κράτους και όχι ενός καθαρά ελληνικού. Ακό-

μη και τον Φεβρουάριο του 1919, όταν η Ελλάδα

βρισκόταν στο στρατόπεδο των νικητών, ο Δραγού-

μης κατήγγειλε τις «κοινές ελπίδες» και «την ελπίδα

του κοινού κέρδους» που είχαν οι «αγγλογάλλοι ιμ-

περιαλιστές και ο Βενιζέλος».19 Παρόμοιες απόψεις

με αυτές του μοναρχικού χώρου θα διατυπώσει και

το νεαρό ελλαδικό κομμουνιστικό κίνημα που θα

συγκροτηθεί ως ΣΕΚΕ.20 

Ενώ η γενοκτονία στην Ανατολή από τον τουρκι-

κό εθνικισμό έχει αρχίσει από το 1914, πλήθη προ-

σφύγων έχουν κατακλύσει το ελληνικό κράτος και

υπάρχει το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα αντι-

κατασταθεί η πολυεθνική μουσουλμανική αυτοκρα-

τορία, που πλέον εξαφανίζεται από το ιστορικό προ-

σκήνιο, για τον Δραγούμη και τη μοναρχική παράτα-

ξη, όπως και για το ΣΕΚΕ των Μπεναρόγια και Που-

λιόπουλου, δεν υπάρχουν εθνικά ζητήματα ούτε

υπάρχει ανάγκη εθνικής απελευθέρωσης των Ελλή-

νων ή των Αρμενίων της Ανατολής.

Η αντίθεση του μοναρχικού χώρου στην προσπά-

θεια της απελευθέρωσης των Ελλήνων της Ανατο-

λής θα εκφραστεί με την υποτίμηση της συνθήκης

των Σεβρών και τη μοιραία απόπειρα κατά του Ελ.

Βενιζέλου στο σταθμό Λυών του Παρισιού. Οι συνέ-

πειες αυτής της απόπειρας ήταν τρομακτικές. Κα-

ταρχάς, θα προκαλέσει την άγρια δολοφονία στην

Αθήνα του Ίωνα Δραγούμη από βενιζελικούς μπρά-

βους.21 Απ’ την άλλη, φαίνεται ότι η απόπειρα αυτή

επέφερε την ψυχολογική κατάρρευση του Βενιζέ-

λου και τον οδήγησε στην εγκληματική απόφαση

για τη διενέργεια εκλογών εν μέσω του μικρασιατι-

κού πολέμου, ενώ όλοι του οι αντίπαλοι ήταν αντιπο-

λεμικοί. 

Ο Δραγούμης κατά την τελευταία του περίοδο

φαίνεται ότι ολίσθησε σε φιλομπολσεβικικές θέσεις

και άρχισε να επεξεργάζεται έναν πρώιμο εθνικοσο-

σιαλισμό22: «Τώρα μπαίνω σε μια σοσιαλιστική και

ανθρωπιστική περίοδο. Αρχίζω να λαβαίνω συνείδη-

ση του αναρχισμού μου (1917-1919) και προχω-

ρώ». 

Σε αυτό το νέο όραμά του δεν υπάρχει χώρος

για τους αλύτρωτους Έλληνες της Ανατολής και για

υποστήριξη των κερδών από τη συνθήκη των Σε-

βρών. Η «μικρά πλην έντιμος Ελλάς», με λιγάκι σο-

σιαλισμό πλέον, φαίνεται να είναι η νέα του πρότα-

ση. Για τον Δραγούμη το μικρασιατικό εγχείρημα

αποτελεί «ιμπεριαλισμό». Κατά συνέπεια, αν δεν εί-

χε δολοφονηθεί και ζούσε, είναι σίγουρο ότι σε πο-

λιτικό επίπεδο θα πρωτοστατούσε στην παράδοξη

προεκλογική αντιπολεμική βασιλοκομμουνιστική

συμμαχία, η οποία έτσι κι αλλιώς διαμορφώθηκε

στην Αθήνα στη βάση της κοινής αντίληψης για τα

μικρασιατικά. Πιθανότατα θα ήταν η εμβληματική

μορφή του αντιμικρασιατικού, αντιπολεμικού χώ-

ρου, εφόσον ο Δραγούμης συγκέντρωνε ήδη χα-

ρακτηριστικά και απ’ τους δύο. 

Αποκαλυπτικό γεγονός της παράδοξης εκείνης

συνάντησης μοναρχικών και παλαιοελλαδιτών κομ-

μουνιστών υπήρξε μια κομμουνιστική προεκλογική

συγκέντρωση (Οκτώβριος 1920). Στην προεκλογική

αυτή συγκέντρωση, που έγινε από το ΣΕ(Κ)ΚΕ στην

Αθήνα, ο Κορδάτος μας ενημερώνει ότι έλαβαν μέ-

ρος 50.000 διαδηλωτές: «Δεν ήταν όμως κομμουνι-

στές όλοι. Ήταν αντιβενιζελικοί. Φοβόνταν να οργα-

νώσουν δική τους διαδήλωση και πήραν μέρος

στην κομμουνιστική. Γι’ αυτό ξελαρυγγιάζονταν φω-

νάζοντας: Κάτω ο Βενιζέλος, Κάτω ο πόλεμος...

Μερικές κυρίες απ’ τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων

της πλατείας Συντάγματος έραιναν με άνθη τους

διαδηλωτές και ήταν γελαστές και χαρούμενες.

Φώναζαν μάλιστα ‘μπράβο παιδιά! Σφυρί δρεπάνι’.

Φυσικά ήταν φανατικές βασιλικές». Μας πληροφο-

ρεί επίσης ότι την εκδήλωση του ΣΕ(Κ)ΚΕ παρακο-

λούθησαν κάποια στελέχη του μοναρχισμού, όπως

οι Γεώργιος Βλάχος, Νίκος Κρανιωτάκης: «Ήταν

και αυτοί χαρούμενοι και δυο τρεις φορές χειρο-

κρότησαν τον ρήτορα Ευ. Παπαναστασίου.»23 Ο

Ελευθέριος Σταυρίδης αναφέρει ότι κατά τις εκλο-

γές της 1ης Νοεμβρίου 1920 πολλοί μοναρχικοί δι-

πλοψήφισαν το ΚΚΕ και την Ηνωμένη Αντιπολίτευ-

ση του Γούναρη. Από αυτή τη διαδικασία έμεινε

γνωστό το σύνθημα: «Σφυρί δρεπάνι / ελιά στεφά-

νι».24

Επίλογος

Η δεκαετία 1914-1923 ήταν η σημαντικότερη

στιγμή στην ιστορία της περιοχής μας μετά πέντε αι-

ώνες μουσουλμανικής κυριαρχίας. Μια πάλαι ποτέ

ακμαία προνεωτερική ισλαμική αυτοκρατορία απο-

χωρούσε από το ιστορικό προσκήνιο και στη θέση

της έρχονταν τα νέα έθνη-κράτη. Τη δεκαετία αυτή

ο ελληνισμός έχασε το μεγάλο του στοίχημα. Τότε,

στην καμπή εκείνη της ιστορίας, όταν διαλύονταν οι

αυτοκρατορίες και παραχωρούσαν τη θέση τους

στα εθνικά κράτη, διαμορφώθηκαν οι πρωτογενείς

συνθήκες που πάνω τους χτίστηκε όλη η σημερινή

γεωπολιτική πραγματικότητα. 

Τότε μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της εθνι-

κιστικής Τουρκίας, τότε ολοκληρώθηκε και η νεοελ-

ληνική συγκρότηση. Η αδυναμία των Ελλήνων να

πετύχουν τον αστικό εκσυγχρονισμό τους με την εν-

σωμάτωση των αναπτυγμένων ελληνικών περιοχών

της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η μετατροπή

των Ελλήνων της Ανατολής σε προλεταριοποιημέ-

νους απόβλητους πρόσφυγες στην οριστικά πλέον

βαλκανική Ελλάδα έχει ενόχους με ελληνικά ονο-

ματεπώνυμα. 

Ο Δραγούμης έφυγε άδικα, νωρίς! Δεν πρόλαβε

να δει τη μεγάλη καταστροφή που προκάλεσε η πο-

λιτική που και ο ίδιος υποκίνησε. Κανείς δεν μπορεί

να προδικάσει αν ο Δραγούμης τις μέρες της κατα-

στροφής θα συνέπασχε με τους Μικρασιάτες ή αν

θα συνδιαμόρφωνε την εικόνα που μας παραδίδε-

ται για εκείνη τη στιγμή: «Δεν άκουγε κανείς εκείνες

τις μέρες τίποτα άλλο από τα στόματα όλων αυτών

παρά κατάρες στον Βενιζέλο και βλαστήμιες: ‘Αχ

αυτοί οι τουρκοσπορίτες Έλληνες της Μικράς Ασίας

μας πήραν στον λαιμό τους. Μακάρι να τους σφάξει

όλους ο Κεμάλ και να μη μείνει ούτε ποδάρι από

δαύτους’...»25 

Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει αν θα άλλαζε

τις απόψεις του ή αν θα συνέχιζε να πιστεύει ότι η

νέα συμφορά για τον «λαό», όπως τον εννοούσε

στα κείμενά του τον Φεβρουάριο του 1919, παρέ-

μεναν οι Μικρασιάτες, οι νησιώτες και οι Κρητικοί.

Μόνο που τώρα οι Μικρασιάτες θα είχαν μετατρα-

πεί σε ενοχλητικούς «τουρκόσπορους» πρόσφυγες,

για τους οποίους οι παλιοί του φίλοι θα ζητούσαν να

φορέσουν υποχρεωτικά κίτρινο περιβραχιόνιο για

να τους ξεχωρίζουν από τον «λαό».26

* Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι ιστορικός. Βραβεύτηκε

από την Ακαδημία Αθηνών για τη συγγραφή της

ιστορίας του παρευξείνιου ελληνισμού. 

νες δέσμιοι ή συρόμενοι εν μέσω λογχών οδηγούνται εις το φρουραρχείον υπό το στίγμα ομοιομόρφου

άπαντες κατηγορίας, συνωμοσίας κατά του καθεστώτος και εσχάτης προδοσίας... Και είνε χαρακτηριστι-

κόν το επεισόδιον το οποίον αφηγείται η Εσπερινή περί ενός εκ των συλληφθέντων τούτων, όστις απαγό-

μενος υπό της περιπόλου και εκσυριττόμενος υπό του πλήθους διεμαρτύρετο προς το πλήθος, του οποί-

ου εζήτει να κινήσει την συμπάθειαν, ότι ‘αυτός δεν ήτο Βενιζελικός αλλά μόνο κλέπτης’» (Χρ. Χουρμού-

ζιος Τα κατά την 18ην και 19ην Νοεμβρίου 1916 και επέκεινα, τυπ. Εσπερίας, Λονδίνο 1919, σ. 99). 

16. Ίων Δραγούμης, Φύλλα Ημερολογίου, Στ΄, σελ. 41-42, 12 Φεβρουαρίου 1919, δημοσιεύτηκε υπό τον τίτ-

λο «Ο Βενιζέλος και ο ιμπεριαλισμός», στο Αριστερά και Ανατολικό Ζήτημα, εκδ. Εναλλακτικές Εκδόσεις,

Αθήνα, 1998, σελ. 156, 157. 

17. Κατερίνα Δαφέρμου «Ενας κυκλώνας που τα σάρωσε όλα» [Π.Σ. Δέλτα, Ίων Δραγούμης], Το Βήμα της

Κυριακής / «Βιβλία», 22 Φεβρουαρίου 2009. 

18. Για το ζήτημα αυτό βλέπε: Κωσταντίνος Σβολόπουλος, Η απόφαση για την επέκταση της ελληνικής κυ-

ριαρχίας στη Μικρά Ασία, Αθήνα, εκδ. Ίκαρος, 2009. 

19. Ίων Δραγούμης, «Ο Βενιζέλος και ο ιμπεριαλισμός», ό.π., σελ. 157. 

20. Το ΚΚΕ. Επίσημα Κείμενα, τόμ. Α’, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, σελ. 104, Δημήτρης Λιβιεράτος, Το ελ-

ληνικό εργατικό κίνημα 1918-1023, εκδ. Καρανάση, Αθήνα, σελ. 31, 45. 

21. Η δολοφονία θα διασώσει τη φήμη του Δραγούμη. Ειδάλλως το πιθανότερο ήταν να είχε πέσει στην αφά-

νεια ως ιστορικό πρόσωπο, όπως ο Αθ. Σουλιώτης-Νικολαΐδης. Με τη δολοφονία αγιοποιήθηκε ένας μέ-

τριος διανοούμενος, που αγνοούσε απολύτως τις πραγματικές ανάγκες της εποχής που ζούσε. 

22. Πέτρος Ωρολογάς - Δημοσθένης Κούκουνας, Ίων Δραγούμης, τόμ. 6, εκδ. Μέτρον, 2008, σελ. 47-50. 

23. Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας, τόμ. 13, εκδ. 20ός Αιώνας, 1958, σελ. 543-544. 

24. Ελευθέριος Α. Σταυρίδης, Τα παρασκήνια του ΚΚΕ, Αθήνα, 1953, σελ. 38. 

25. Γ. Κορδάτος, Ιστορία της Ελλάδας, τόμ. 13, εκδ. 20ός Αιώνας, 1958, σελ. 36. 

26. Ο Νίκος Κρανιωτάκης, φιλομοναρχικός εκδότης του Πρωινού Τύπου, στην εφημερίδα του θα απαιτήσει

το 1933 να επιβληθεί στους πρόσφυγες να φορέσουν κίτρινα περιβραχιόνια, για να τους διακρίνουν και

να τους αποφεύγουν οι Έλληνες (George Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party

Strategies in Greece, 1922-1936, έκδ. University of California Press, Berkeley, 1983, σελ. 195). 

Ο  Ίων Δραγούμης. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
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Ω ς δείγμα γραφής αλλά και απόψεων

του πολυτάλαντου και άριστου χειρι-

στή της γλώσσας Ίωνα Δραγούμη μπο-

ρείτε να διαβάσετε αποσπάσματα από το βιβλίο

του «Μαρτύρων και ηρώων αίμα» (εκδόσεις Ρη-

γόπουλος) που αναφέρεται στον Παύλο Μελά,

καθώς επίσης από δύο άρθρα του στο περιοδι-

κό «Νουμάς» για το γλωσσικό και το κοινωνικό

ζήτημα (το ένα δημοσιεύτηκε στις 16-12-1907

και το δεύτερο στις 25-11-1907), που προέρ-

χονται από το βιβλίο «Ίων Δραγούμης (ΙΔΑΣ), 10

άρθρα του στο ‘Νουμά’» (εκδόσεις Ρηγόπου-

λος). 

Μαρτύρων και ηρώων αίμα

Ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στη Στάτιστα

της Μακεδονίας ένα βράδυ το φθινόπωρο του

1904.

Και οι Έλληνες ξύπνησαν.

Γιατί ξύπνησαν τώρα μόνο; Επειδή είναι τυ-

φλοί οι άνθρωποι και οι περισσότεροι γεννήθη-

καν για να είναι και μικροί. Σπίθες κοντές είναι

οι στιγμές πού ξυπνούν και νοιώθουν τη μετριό-

τητα που βαρύνει επάνω τους. Σπίθα είναι όταν

λέγουν·

- Ω, τι ανυπόφορη που είναι η μετριότητά μου!

Τέτοια μια σπίθα τούς άναψε ο Παύλος Με-

λάς. Όσοι συνηθίζουν να συλλογίζονται, ας στο-

χασθούν πόσο μεγαλύτερος από τους άλλους

Έλληνες έπρεπε να είναι ο Παύλος Μελάς για

να καταφέρη να τους ανάψη. Και με τη σπίθα

που άναψε στον καθένα, πολλοί, που ήταν τυ-

φλοί ως τότε, είδαν. Έτριψαν τα μάτια τους κά-

πως ξιππασμένοι και είπαν μέσα τους γιατί ντρέ-

πουνταν να το διαλαλήσουν·

- Ώστε υπάρχει Μακεδονία, αφού πήγε ο Παύ-

λος Μελάς και σκοτώθηκε γι’ αυτή!

……... 

Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη

Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώση. Θα

μας σώση από τη βρώμα όπου κυλιούμαστε, θα

μας σώση από τη μετριότητα και από την ψοφιο-

σύνη, θα μας λυτρώση από τον αισχρό τον ύπνο,

θα μας ελευθερώση. Αν τρέξουμε να σώσουμε

τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε!

Τι είναι το γλωσσικό ζήτημα

Οι Έλληνες οι καλλίτεροι, οι πιο ζουμεροί, οι

πιο ζωντανοί, είναι όλοι τους δημοτικιστές, ή εί-

ναι έτοιμοι να δεχτούνε τη δημοτική. Τι πάει να

πει αυτό; Μήπως το ζήτημα το γλωσσικό δεν εί-

ναι μόνο γλωσσικό;

Με το να πληθαίνουν κάθε ώρα οι δημοτικι-

στές, μήπως σημαίνει πως σιγά - σιγά αλλάζει το

μυαλό των Ελλήνων, κι αρχίζει και νοιώθει πρά-

ματα πού δεν τα ένοιωθε πριν;

Τι γίνεται;

Οι Έλληνες μέρα με την ημέρα γίνονται πραγ-

ματικώτεροι, πιο σύμφωνοι με τον εαυτό τους,

τον αληθινό, τον τωρινό. Ξεπετιούνται και ξελευ-

τερώνονται από μερικές βαρειές σκλαβιές, από

σιδερένιες φορεσιές που τους κάθισε ο φιλελ-

ληνισμός των ξένων, η αρχαιομανία των γραμ-

ματισμένων, κι ο βυζαντινισμός των Φαναριω-

τών - λαϊκών και παπάδων. 

……...

Όλ’ αυτά πέφτουνε τώρα, γκρεμίζονται με

την ελεεινότητα τού Ελληνικού κράτους, που

μας έκανε κορόιδο, χάσαμε την πίστη μας σ’

αυτά που μας έλεγαν οι Φιλέλληνες, οι Γραμ-

ματισμένοι και οι Φαναριώτες, και μαζί χάσαμε

σκεδόν και την πίστη στον εαυτό μας, στη δύ-

ναμη της φυλής μας. Αυτό το τελευταίο είναι

κακό μεγάλο, μα είναι η φυσική αντίδραση.

Πρέπει να περάσει.

……...

Η γλωσσική αλλαγή φέρνει κι άλλα κρυφά

κουσούρια -χρυσά κι ατίμητα κουσούρια- σ’

όποιον την παθαίνει. Η δημοτική γλώσσα είναι

μια αρρώστια -χρυσή και αξιαγάπητη αρρώστια-

που δεν έρχεται μονάχη, παρά φέρνει μαζί της

χίλια μύρια καλά, σέρνει σωρούς κι αρμαθιές

τις ιδέες, τις αντίληψες, τα φώτα, τις σκέψες,

τα αισθήματα - καινούρια, δροσερά, ανοιξιάτικα,

και τι όμορφα! Τέτοια είναι, που μόνο να τα συγ-

κρίνεις με τους σωρούς και τους μεγαλόπρε-

πους όγκους της αρχαιοπρέπειας των περασμέ-

νων γενεών αμέσως διαγνώνεις πως τούτα είναι

ψόφια, ενώ τα σημερινά είναι ζωντανά. Και αν

θέλει ρώτημα, τι είναι καλλίτερο απ’ τα δυο, η

ζωή για η νέκρα, ας βρεθεί κανείς να πει πως

καλλίτερα έχει τη νέκρα, την αρχαιόπρεπη, κι ας

έρθει εδώ μπροστά μου να το μολογήσει - να τον

ονομάσω ευτύς κ‘ ήσυχα - ήσυχα «Ψοφίμι».

Να πώς το γλωσσικό ζήτημα δεν είναι ξερά

ξερά γλωσσικό ζήτημα, παρά είναι κοινωνικό ζή-

τημα.

Πιστεύω πως οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρωτο-

στατήσουν στο έθνος μας, σε τούτη τη γενιά -δη-

λαδή στη γενιά που φύτρωσε ύστερα από το 97,

θα είναι όλοι ή δημοτικιστές δηλωμένοι, ή έτοι-

μοι να δεχτούν τη ζωντανή, τη δημοτική γλώσ-

σα. 

Το έθνος, οι τάξες και ο ένας

Από τότε που διάβαζα το βιβλιαράκι που επι-

γράφεται «Το Κοινωνικόν μας ζήτημα», μου ήρ-

θε να αποκριθώ ευτύς, γιατί χοροπηδούσε μέ-

σα μου πολλή αντιλογία.

Όχι πώς δε λέει σωστά πράματα, μπορεί μά-

λιστα κι ολάκερο να είναι σωστό και λογικό. Αλ-

λά κάτι έχει όλο το σύστημα του κ. Σκληρού

που δεν έρχεται στην ιδιοσυγκρασία μου. Το

κάτω της γραφής, κάθε φιλοσοφικό σύστημα

είναι αποτέλεσμα χωριστής ιδιοσυγκρασίας.

.………

Και δε θα απαντούσα τίποτα στο βιβλιαράκι

εκείνο, αν δεν έβγαιναν παραμορφωτές του,

σαν τον κ. Π. Βασιλικό.

Έχει πολλά προτερήματα το βιβλιαράκι. Είναι

χυμένο σ’ ένα σύστημα, έχει ενότητα και πά-

στρα, και γυρεύει να ταιριάξει την τωρινή ελλα-

δική κοινωνία (μεταχειρίζομαι τη λέξη ελλαδική

ή ελλαδίνικη κι όχι Ελληνική, η διάκριση αυτή

θα μας χρειαστεί παραπέρα), σ’ ένα κοινωνιο-

λογικό σύστημα, γερμανικό, υποθέτω. Ίσως το

σύστημα είναι όμορφο, συμμετρικό, ευχάρι-

στο, αλλά πάντα σύστημα μένει, δηλαδή θα

αφήνει και κάποιο έξω, θάχει και τα στραβά

του. Εγώ δε γνώρισα το Χέγκελ, ούτε έμαθα τι

πάει να πει διαλεχτική και μεταφυσική μέθοδο.

Είμαι πραχτικός άνθρωπος, Ρωμιός, Τουρκο-

μερίτης, ραγιάς, καταγίνουμαι σε πολιτικά,

εδώ, στην Τούρκικη Ελλάδα, που δεν καταδέ-

χτηκε να στοχαστεί γι’ αυτήν ο κ. Σκληρός.

Ίσως εμάς δε μας καταφρόνεσε, γιατί δε θα

μας γνωρίζει, αλλά περιγέλασε κείνους από

τους Ελλαδίτες που καταγίνουνται με μας.

Όλα αυτά τα ονομάζει μεγάλη Ιδέα!

Το βιβλιαράκι του κ. Σκληρού το έκρινε αρ-

κετά καλά ο Ραμάς, και συμφωνώ μαζί του σε

πολλά, όπως σε τούτο: ότι ο ανοιχτός και άγριος

πόλεμος αναμεταξύ μια κοινωνική τάξη και

μιαν άλλη, είναι σημάδι πως διαλύνεται μια κοι-

νωνία, αφού δεν μπορούν οι τάξεις αυτές να

βρουν πια κανέναν τρόπο για να τα ταιριάξουν

και να ζήσουν μαζί, - αφού αδιάκοπα, σαν εχτροί,

μαλλιοτραβιούνται, ενώ μπορούσαν φιλικά να

ξεδιαλύσουν τους λογαριασμούς τους, - αφού

στα άτομα δεν αρέσει, σ’ άλλο τίποτα να κατα-

γίνουνται, παρά στον ξετσίπωτο κομματικό, κοι-

νωνικό πόλεμο μεταξύ τους. 

Για τη Μακεδονία, το γλωσσικό και το κοινωνικό ζήτημα

Ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε στη Στάτιστα της Μακεδονίας ένα
βράδυ το φθινόπωρο του 1904.

Και οι Έλληνες ξύπνησαν.
Γιατί ξύπνησαν τώρα μόνο; Επειδή είναι τυφλοί οι άνθρωποι και

οι περισσότεροι γεννήθηκαν για να είναι και μικροί. Σπίθες
κοντές είναι οι στιγμές πού ξυπνούν και νοιώθουν τη μετριότητα

που βαρύνει επάνω τους. Σπίθα είναι όταν λέγουν· - Ω, τι
ανυπόφορη που είναι η μετριότητά μου!

Ο Παύλος Μελάς,
ελαιογραφία, έργο του
Γεώργιου Ιακωβίδη.


