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συνέχεια

Γράφει ο Γ. Σεφέρης: «Για τους ανθρώπους του Κωνσταντίνου εμείς που 
ερχόμασταν από το σκλαβωμένο Έθνος, που είχαμε ανατραφεί μόνο με μια 
μεγάλη λαχτάρα, την Ελλάδα, ήμασταν οι Τουρκόσποροι…».1 

Οι πρόσφυγες θεωρήθηκαν ακόμη υπεύθυνοι για τις επί τα χείρω αλλαγές 
που επήλθαν στο οικισμένο ή το περιαστικό περιβάλλον της Αττικής. 
Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από λογοτεχνικά έργα του 
Μεσοπολέμου: «Μα όχι στο Ζάππειο, για το Θεό! Το πλημμύρισε η προσφυγιά 
το μέγαρο. Λυπάται η ψυχή μου να το βλέπω σε τέτοιο χάλι», λέει ο 
ήρωας που εκφράζει το αντιπροσφυγικό πνεύμα στην Αστροφεγγιά2 του 
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,  ενώ σε συζήτηση παλιών Αθηναίων στο Για μια 
καινούργια ζωή της Λιλίκας Νάκου διατυπώνεται η άποψη ότι «Οι πρόσφυγες 
την κατέστρεψαν (την Αθήνα) … Από τότε που ήρθαν αυτοί, κτίστηκαν οι 
συνοικισμοί σαν μεγάλα χωριά γύρω από την Αθήνα … και είναι αυτοί που 
χαλάσανε την ομορφιά του αττικού τοπίου».3

Σε ένα παράθεμα από το Ξεκίνημα μιας γενιάς του Θέμου Κορνάρου 
συνοψίζεται εύστοχα, κατά τη γνώμη μας, η κύρια αιτία της αντιπαλότητας 
γηγενών και προσφύγων: «Εμείς δεν έχουμε να φάμε, δε χωράμε στην 
ψωροκώσταινα, κι ορίστε κι ενάμιση εκατομμύριο τουρκόσποροι να σου 
παρασταίνουνε τους ρωμηούς και να γυρεύουνε μερτικό από τη γη μας».4 

Διαβάζουμε επίσης για τη «βεβήλωση» εμβληματικών χώρων της Κέρκυρας 
όπως το Δημοτικό Θέατρο και τα βασιλικά ανάκτορα.5
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