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ΘΑΡΑ ΡΝN 20ν ΑΗΥΛΑ 

 
ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

 

Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, νη 
νπνίνη θαηέθπγαλ ζηελ Βιιάδα θα-
ηά ην 19ν αηψλα, δελ ήηαλ πνιχ κε-
γάινο. Ώληίζεηα, ηηο πξψηεο δεθαε-
ηίεο ηνπ 20νχ αηψλα ηα θχκαηα ησλ 
πξνζθχγσλ πνπ έθζαλαλ ζηελ Βι-
ιάδα ήηαλ ζπρλφηεξα θαη πνιπα-
ξηζκφηεξα. Ώηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο 
ζπγθξνχζεηο θαη ε ερζξφηεηα κεηα-
μχ ησλ θξαηψλ ηεο ΐαιθαληθήο 
ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γε-
ληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πε-
ξηνρή. Ώπνθνξχθσκα ζηελ φιε θί-
λεζε ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν 
μεξηδσκφο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Μη-
θξάο Ώζίαο θαη ηεο Ώλαηνιηθήο 
Θξάθεο ην 1922. Ο κεγάινο αξηζκφο 
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ησλ πξνζθχγσλ θαη ν νξηζηηθφο 
ραξαθηήξαο πνπ πήξε ε εθδίσμε 
απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο αλά-
γθαζε ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα ιά-
βεη ζπζηεκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ 
πεξίζαιςε θαη ηελ απνθαηάζηαζή 
ηνπο ζηε λέα παηξίδα. 

Οη πξψηνη Έιιελεο πνπ πέξα-
ζαλ καδηθά ηα ζχλνξα ηνλ 20φ αηψ-
λα ήηαλ θάηνηθνη ηεο Ώλαηνιηθήο 
Ρσκπιίαο, πεξηνρήο ηεο ΐνπιγαξί-
αο κε ζεκαληηθφ ειιεληθφ πιεζπ-
ζκφ. Η αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε 
ζηελ Βιιάδα ην 1906 ήηαλ ζπλέ-
πεηα ησλ βηαηνπξαγηψλ ησλ ΐνπι-
γάξσλ, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ 
Βιιάδαο-ΐνπιγαξίαο γηα επηθξάηε-
ζε ζηελ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία 
Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο Ώγψλαο). 
Σνλ ίδην ρξφλν Έιιελεο θάηνηθνη 
ηεο Ρνπκαλίαο απειάζεθαλ, ιφγσ 
ηεο έμαξζεο πνπ γλψξηδε ηελ ίδηα 
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επνρή ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, 
ην νπνίν επεξέαδε ηηο ζρέζεηο Βι-
ιάδαο-Ρνπκαλίαο. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζή-
θεο ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ ηνλ Ώχγνπ-
ζην ηνπ 1913, κε ηελ νπνία ηεξκαηί-
δνληαλ νη ΐαιθαληθνί πφιεκνη, Έι-
ιελεο απφ ηε ΐνπιγαξία, θαζψο θαη 
απφ ηε Απηηθή Θξάθε θαη ην ηκήκα 
ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ 
είραλ θαηαθπξσζεί ζηε ΐνπιγαξία, 
θαζψο θαη απφ πεξηνρέο πνπ είραλ 
παξαρσξεζεί ζηε εξβία, έθζαζαλ 
ζηελ Βιιάδα. Σελ επνρή απηή έθ-
ζαζε θαη ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ 
ξεχκα απφ ηε Ρσζία. Έιιελεο ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ 
αλαγγειία ηεο πξνζάξηεζεο ηεο 
εχθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα 
κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Βιιάδα, κε 
ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο παξαρσ-
ξνχζαλ γε. Κάπνηνη απ' απηνχο θα-
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ηφξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ 
Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν κεηαλα-
ζηεπηηθφ ξεχκα αλαραηηίζηεθε κε 
επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλε-
ζεο. 
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Α. ΞΟΝΠΦΓΗΘΑ ΟΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ 
ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 1914-1922 

 
1. Ν δησγκόο ηνπ 1914 (ν πξώηνο 
δησγκόο) 
 

Η ειιεληθή παξνπζία ζηε Μηθξά 
Ώζία ππήξμε καθξαίσλε. Οη ππθλνί 
θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο βπδα-
ληηλνχο ρξφλνπο ειιεληθνί πιεζπ-
ζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά κεηά ην 12ν 
αηψλα, θπξίσο ιφγσ ησλ καδηθψλ 
εμηζιακηζκψλ. κσο, θαηά ην 18ν 
θαη 19ν αηψλα εληζρχζεθαλ θαη πάιη 
κε κεηαλαζηεχζεηο απφ ηνλ θπξίσο 
ειιαδηθφ ρψξν. Σελ πεξίνδν απηή, 
εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ειιελη-
θνχ πιεζπζκνχ, ζεκεηψζεθε νηθν-
λνκηθή άλνδνο ησλ Βιιήλσλ, 
πλεπκαηηθή άλζεζε θαη αμηφινγε 
θνηλνηηθή θαη εθπαηδεπηηθή νξγά-
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λσζε. ε πεξηνρέο κε ππθλφ ειιε-
ληθφ πιεζπζκφ ηδξχζεθαλ θνηλφηε-
ηεο, ζχιινγνη, ζρνιεία θαη επαγή 
ηδξχκαηα κε κεγάιε αθηηλνβνιία. 

Η εζληθή αθχπληζε ησλ Σνχξ-
θσλ, πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε 
ηνπ 19νπ αηψλα, εληζρχζεθε κεηά 
ηελ εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Οζσ-
καληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ηνπξθη-
θφο εζληθηζκφο ζπλέβαιε ζηελ ε-
ρζξηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηή-
ησλ πνπ δνχζαλ ζηελ Οζσκαληθή 
απηνθξαηνξία. ην ζηφραζηξν βξέ-
ζεθαλ θπξίσο νη Έιιελεο θαη νη 
Ώξκέληνη, θαζψο είραλ ζπγθεληξψ-
ζεη ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκε-
ραλίαο ηεο ρψξαο. Η εθθξεκφηεηα 
επίζεο ζην δήηεκα ηεο θαηαθχξσ-
ζεο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Ώη-
γαίνπ ζηελ Βιιάδα επηδείλσζε ηηο 
ζρέζεηο Βιιάδαο-Σνπξθίαο. 
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Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1914 
έγηλαλ αζξφεο κεηαλαζηεχζεηο 
Μνπζνπικάλσλ ηεο εξβίαο, ηεο 
ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Βιιάδαο πξνο 
ηε Μηθξά Ώζία, νη νπνίεο ππνθηλή-
ζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ 
ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Ώπηφ έδσζε 
ην πξφζρεκα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξ-
λεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθεί-
κελε είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Ώ' 
Παγθφζκην πφιεκν, λα εθδηψμεη 
ηνπο Έιιελεο. Πξψηα ζχκαηα π-
πήξμαλ νη Έιιελεο ηεο Ώλαηνιηθήο 
Θξάθεο, νη νπνίνη εθδηψρζεθαλ 
απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ 
1914. Σν Μάην νη δησγκνί επεθηάζε-
θαλ θαη ζηε Απηηθή Μηθξά Ώζία, κε 
ην πξφζρεκα ηεο εθθέλσζεο ηεο 
πεξηνρήο απέλαληη απφ ηα λεζηά 
ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, γηα ζηξα-
ηησηηθνχο ιφγνπο. ιε ε επηρείξε-
ζε έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
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Γεξκαλψλ, ζπκκάρσλ ησλ Σνχξ-
θσλ. Η εθθέλσζε κεζνδεχηεθε 
πξψηα κε αλζειιεληθή εθζηξαηεία 
ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ θαη θαηαπίεζε 
ησλ Βιιήλσλ γηα λα εμαλαγθα-

ζηνχλ ζε «εθνύζηα» κεηαλάζηεπ-
ζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηα-
πξάρζεθαλ ιεειαζίεο θαη δνινθν-
λίεο ζε βάξνο ησλ Βιιήλσλ. 

Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θή-
ξπμε ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία ζε 
δησγκφ θαη αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία 
ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ. 
Η Βιιάδα αληέδξαζε θαη αλέιαβε 
δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέ-
λνπ λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο 
γηα εζεινχζηα αληαιιαγή Βιιήλσλ 
νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη Μνπ-
ζνπικάλσλ ηεο Βιιάδαο. Ιδξχζεθε 

ηνλ Ινχλην κία Κηθηή Δπηηξνπή πνπ 
ζα ξχζκηδε ηα ζρεηηθά κε ηελ αληαι-
ιαγή, φκσο απηή δελ ιεηηνχξγεζε, 

16 / 138-139 



ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο 
ζηνλ Ώ' Παγθφζκην πφιεκν, ηνλ Ο-
θηψβξην ηνπ 1914. 

Οη θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ 
νη Έιιελεο πήξαλ ηηο εμήο κνξθέο: 

 Θεζπίζηεθαλ έθηαθηεο επηβα-
ξχλζεηο θαη επηηάμεηο εηδψλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ.  

 Σέζεθαλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 Πιεζπζκνί ρσξηψλ ή θαη επξχηε-
ξσλ πεξηνρψλ κεηαηνπίζηεθαλ 
απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξη-
θφ ηεο Μηθξάο Ώζίαο.  

 Οη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ 
δελ ζηξαηεχνληαλ, επάλδξσζαλ 

ηα ηάγκαηα εξγαζίαο.  

Βθεί πνιινί πέζαλαλ απφ θα-
θνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο

7
. -

ζνη είραλ ειηθία 20-45 εηψλ κπν-
ξνχζαλ αξρηθά λα εμαγνξάζνπλ ηε 
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ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. ζνη δελ 
πιήξσζαλ ραξαθηεξίζηεθαλ ιηπν-
ηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 
δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο 
ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο 
θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηε-
θαλ. 

 

7. Θαζ' νδόλ πξνο ηα ηάγκαηα εξ-
γαζίαο (ακειέ ηακπνπξνύ) 

«Μαο είραλε ακπαξσκέλνπο ζε βα-
γφληα πνπ κεηαθέξλαλε άινγα. Μν-
λάρα κηα θνξά ηε κέξα καο αλνίγα-
λε γηα λα πάκε γηα ζσκαηηθή καο 
αλάγθε. Ώπφ 480 άληξεο πνπ είρε 
θείλε ε απνζηνιή, κφλν νη 310 
θηάζαλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Οη 
εθαηφλ εβδνκήληα ην ζθάζαλε ζην 
δξφκν. Η θξνπξά -ήηαλ κφλν δέθα 
άληξεο- έθαλε ηα ζηξαβά κάηηα γηα 
λα πάξεη κπαρηζίζη θαη λα πιηαηζη-
θνινγήζεη ηνπο κπφγνπο καο. Γηα 
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θείλνπο ηνπο θνπθαξάδεο δηαβφ-
ινπο ήηαλ αλαπάληερνο ζεζαπξφο 
νη πινχζηνη κπφγνη εθαηφλ εβδνκή-
ληα Βιιήλσλ, φπνπ ε κεηξηθή 
ζηνξγή θαη ε ζεικπεζηά* ηεο α-
πειπηζηάο είραλε ζηνηβάμεη φ,ηη θα-
ιχηεξν δηαζέηαλε ηα ζπίηηα ζε ξνχ-
ρα θαη ζε ηξφθηκα. Πφζνη απ' απ-
ηνχο πνπ ην ζθάζαλε ζα θαηνξζψ-
λαλε λα θηάζνπλε δσληαλνί ζηα 
ζπίηηα ηνπο!...»  

Γ. σηεξίνπ, Καησκέλα Υώκαηα, (18ε 
έθδνζε), Αζήλα 1982, ζ. 102-103. 

 
Οη ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ πξν-

θάιεζαλ κεγάιν θχκα θπγήο πξνο 
ηελ Βιιάδα. ηα ζπίηηα πνπ εγθα-
ηέιεηςαλ νη Έιιελεο, νη ηνπξθηθέο 
αξρέο εγθαηέζηεζαλ Μνπζνπικά-
λνπο κεηαλάζηεο απφ ηε εξβία, ηε 
ΐνπιγαξία, ηελ Ώιβαλία θαη ηελ 
Βιιάδα. Οη δηψμεηο θαη νη εθηνπί-
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ζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζπλε-
ρίζηεθαλ, κε κηθξφηεξε φκσο έληα-
ζε, θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, 
κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην 
1918, θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο 
πεξηνρέο (Μαξκαξάο, Πφληνο θ.ά.). 
Οη πξφζθπγεο πνπ έθζαζαλ ζηελ 
Βιιάδα ην δηάζηεκα απηφ αλήιζαλ 
ζε πνιιέο ρηιηάδεο. 

 

2. Άιια πξνζθπγηθά ξεύκαηα 
 

Παξάιιεια κε ηελ άθημε πξν-
ζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, πξφ-
ζθπγεο ήιζαλ ην 1916 απφ ηελ Ώ-
λαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ νπνία εί-
ραλ θαηαιάβεη νη ΐνχιγαξνη σο 
ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ηε 
ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην 1918, 
απηνί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο 
θαη ε «Τπεξεζία Ώλνηθνδνκήζεσο 
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Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» κεξίκλεζε 
γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπο.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξά-
θεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ 
πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο 
Απηηθήο Θξάθεο απφ ηε ΐνπιγαξία 
ζηελ Βιιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ 
ζπλεκκέλν ην «χκθσλν πεξί α-
κνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ 
Βιιάδνο θαη ΐνπιγαξίαο». Με βάζε 
απηφ, αλαρψξεζαλ απφ ηελ Βιιάδα 
πεξίπνπ 50.000 ΐνχιγαξνη θαη απφ 
ηε ΐνπιγαξία πεξίπνπ 30.000 Έι-
ιελεο (πεξίπνπ 20.000 αθφκε Έι-
ιελεο είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο).  

Σελ πεξίνδν 1919-1921, ιφγσ 
ηεο Ρσζηθήο Βπαλάζηαζεο θαη ηεο 
θαηάιεςεο ξσζηθψλ επαξρηψλ 
απφ ηνπο Σνχξθνπο, κεγάιν κέξνο 
ησλ Βιιήλσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε 
ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο 
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θαη απφ εθεί δηαπεξαηψζεθε ζηελ 
Βιιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζε-
ζαλ Ώξκέληνη θαη Ρψζνη.  

Έιιελεο πξφζθπγεο ήιζαλ επί-
ζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηε 
ΐφξεην Ήπεηξν (θπξίσο ην 1914), ηε 
Ρνπκαλία (ην 1919 απφ πεξηνρέο 
πνπ απνηέιεζαλ πεδίν πνιεκηθψλ 
ζπγθξνχζεσλ), ηελ ππφ ηηαιηθή θα-
ηνρή Ννηηνδπηηθή Μηθξά Ώζία 
(1919), ην Ώτδίλην θαη ην εζσηεξηθφ 
ηεο Μηθξάο Ώζίαο (1919), θαζψο θαη 
απφ ηα ηηαινθξαηνχκελα Ασδεθά-
λεζα (θαηά δηαζηήκαηα απφ ην 
1912 θαη εμήο).  

πλνιηθά, κέρξη θαη ην 1920, εί-
ραλ θαηαθχγεη ζηελ Βιιάδα πεξί-
πνπ 800.000 πξφζθπγεο. Ώπηνί, είηε 
έθζαζαλ κφλνη ηνπο, είηε κεηαθέξ-
ζεθαλ κε θξνληίδα θαη κέζα πνπ 
δηαηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 
ην θξάηνο (δψα, νρήκαηα, ακαμν-

22 / 140 



ζηνηρίεο, πινία). Μεγάινο αξηζκφο 
πξνζθχγσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ 
Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζα-
ινλίθε θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλί-
α, θαη ζηα λεζηά ηνπ Ώλαηνιηθνχ 
Ώηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο). Μη-
θξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε 
ζηελ Κξήηε (Ηξάθιεην, Υαληά), ην 
ΐφιν, ηελ Πάηξα, ηελ Καιακάηα θαη 
ηα λεζηά ηνπ Ώξγνζαξσληθνχ.  

 

3. Ζ πεξίζαιςε (1914-1921) 
 

ηελ αξρή ε πεξίζαιςε ησλ 
πξνζθχγσλ ήηαλ σο επί ην πιεί-
ζηνλ έξγν εζεινληψλ. Καηαξηίζηε-
θαλ επηηξνπέο απφ ην Τπνπξγείν 
Βζσηεξηθψλ κε έξγν ηε δηαλνκή 
ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ θαη ηελ παξν-
ρή ζηνηρεηψδνπο νηθνλνκηθήο βνή-
ζεηαο. Σα έζνδα πξνέξρνληαλ απφ 
εξάλνπο, δσξεέο θαη κηθξή θξαηηθή 
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επηρνξήγεζε. Σνλ Ινχιην ηνπ 1914 
ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγα-
ληζκφο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πεξί-
ζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθα-
ηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθα-
ηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγα-
ξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Ώλα-
ηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ 
ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηα-
ηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπ-
γεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απν-
θηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνύ 
Γηραζκνύ (1916-1917) ε θπβέξλεζε 
ΐεληδέινπ ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε 

ηελ «Αλσηάηελ Γηεύζπλζηλ Ξεξη-

ζάιςεσο». Σνλ Ινχιην ηνπ 1917 (εί-
ρε επηθξαηήζεη ν ΐεληδέινο θαη ν 
βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είρε εγθα-
ηαιείςεη ηελ Βιιάδα) ηδξχζεθε ην 

πνπξγείν Ξεξηζάιςεσο. Γηα 
πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε πε-
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ξίζαιςε θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 
εθέδξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην κέ-
ησπν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 
ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ. 

 

 
Πξόζθπγεο καζήηξηεο ηνπ 

Α' Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θειέσλ 
Ιαπξίνπ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο 

(πξώηνο δησγκόο) 
 
Μνινλφηη ε Βιιάδα βξηζθφηαλ 

ζε πνιεκηθή αλακέηξεζε (Ώ' Πα-
γθφζκηνο πφιεκνο) θαη νη νηθνλνκη-
θέο ζπλζήθεο ήηαλ αληίμνεο, ε θξν-
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ληίδα γηα ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ πε-
ξηζζφηεξν νξγαλσκέλε απφ ην 
1917 έσο ην 1921. χκθσλα κε 
ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τ-
πνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, δέρηεθαλ 
πεξίζαιςε θαηά δηαζηήκαηα πεξί-
πνπ 450.000 πξφζθπγεο. 

Η κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο 
πεξηειάκβαλε: 

 Αηαλνκή ρξεκαηηθνχ βνεζήκα-
ηνο. Ιδηαίηεξν επίδνκα δηλφηαλ 
ζε ηεξείο, δαζθάινπο θαη επηκε-
ιείο καζεηέο. 

 Αηαλνκή ζπζζηηίνπ. Οξγαλψζε-
θαλ θαζεκεξηλά ζπζζίηηα απφ ην 
θξάηνο ή ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα 
ζε ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ φπνπ 
ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί 
πξφζθπγεο. 

 Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. 
Αηνξίζηεθαλ γηαηξνί, θαξκαθν-
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πνηνί θαη καίεο, απνθιεηζηηθά γηα 
ηνπο πξφζθπγεο  

 Υνξήγεζε θαξκάθσλ θαη λνζε-
ιεία ζε λνζνθνκεία, δεκφζηα ή 
εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα ηελ 
πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ.  

 ηέγαζε ζε πξνζσξηλά θαηαιχ-
καηα, (ζθελέο ή παξαπήγκαηα), 
ζε δεκφζηα θαη ζε επηηαγκέλα ή 
κηζζσκέλα ηδησηηθά θηίξηα. 

 Παξνρή ελδπκάησλ θαη θιηλν-
ζθεπαζκάησλ.  

 ΐνήζεηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. 

 Ασξεάλ κεηαθίλεζε, νκαδηθή ή 
αηνκηθή, γηα εχξεζε ζηέγεο θαη 
εξγαζίαο ή γηα επηζηξνθή ζηηο 
πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο ε-
γθαηάζηαζεο.  

 

27 / 142 



 
Γηαλνκή ζπζζηηίνπ θαηά ηνλ πξώην 
δησγκό ζε πξόζθπγεο ζηε Κπηηιήλε 

 

4. Ζ παιηλλόζηεζε 

Η επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ 
ζηε Μηθξά Ώζία μεθίλεζε ηνπο ηε-
ιεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ 
Σνπξθία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1918 
ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπν-

ιε Ξαηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθν-
πφ ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπα-
ηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε 
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βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο 
ειιεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

 
Παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ 

πξνζθύγσλ ηνπ πξώηνπ δησγκνύ ζηελ 
παξαιία ηεο Θαιακάηαο 

 
Η παιηλλφζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά, 

κε ηε κέξηκλα ηνπ πνπξγείνπ Ξε-
ξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά 
λα επηζηξέςνπλ νη εππνξφηεξνη θαη 
νη πξφζθπγεο νη πξνεξρφκελνη 
απφ νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο 
Απηηθήο Μηθξάο Ώζίαο. Οη πεξηζζφ-

29 / 143 



ηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο 
κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ 
ζηξαηνχ ζηε κχξλε, ην Μάην ηνπ 
1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε 
πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ είρε 
επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Ώζία θαη ηελ 
Ώλαηνιηθή Θξάθε. 

Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ 
παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζψο 
πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρν-
ιεία είραλ κεξηθψο ή εληειψο θαηα-
ζηξαθεί. Βπίζεο, ζε θάπνηεο πεξη-
νρέο, ζε ζπίηηα Βιιήλσλ είραλ ε-
γθαηαζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξφ-
ζθπγεο απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. 

ηα πιαίζηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηεί-

αο Πκύξλεο ηδξχζεθε ε «πεξεζία 

Ξαιηλλνζηήζεσο θαη Ξεξηζάιςε-
σο», ε νπνία βνεζνχζε φζνπο επέ-
ζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζηα 
ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο. 
Οη εηξεληθέο φκσο κέξεο δελ θξά-
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ηεζαλ πνιχ. Λίγνπο κήλεο αξγφηε-
ξα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922, ζα έ-
παηξλαλ πάιη ην δξφκν ηεο πξν-
ζθπγηάο. 
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Β. Ζ ΚΗΘΟΑΠΗΑΡΗΘΖ  
ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ 

 
1.Ζ έμνδνο 
 

Οη εζληθέο βιέςεηο ησλ Βιιήλσλ 
ηεο Μηθξφο Ώζίαο θάλεθε φηη γίλν-
ληαλ πξαγκαηηθφηεηα. Βιιεληθφο 
ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε 
ζηηο 15 ΜαΎνπ 1919, χληνκα ε ει-
ιεληθή παξνπζία επεθηάζεθε θαη ζε 
άιιεο πεξηνρέο, γχξσ απφ ηελ θα-
ηερφκελε δψλε. Σνλ Ινχιην ηνπ 1920 
ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ ε-
βξψλ, πνπ κεηαμχ άιισλ φξηδε φηη 
ε πεξηνρή ηεο κχξλεο Θα βξηζθφ-
ηαλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε θαη θα-
ηνρή γηα πέληε ρξφληα. Όζηεξα απφ 
ηελ πεξίνδν απηή Θα κπνξνχζαλ νη 
θάηνηθνη κε δεκνςήθηζκα λα απν-
θαζίζνπλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο πε-
ξηνρήο ζηελ Βιιάδα. Σν Ννέκβξην 
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ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ην θφκκα ησλ Φη-
ιειεπζέξσλ εηηήζεθε ζηηο εθινγέο 
θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο επέ-
ζηξεςε ζηελ Βιιάδα. Ώπηφ έδσζε 
ηελ αθνξκή ζηνπο πκκάρνπο λα 
εθθξάζνπλ θαζαξφηεξα ηελ αιιαγή 
ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ Βι-
ιάδα. πγρξφλσο ην εζληθφ θίλεκα 
ησλ Σνχξθσλ κε επηθεθαιήο ηνλ 
Μνπζηαθά Κεκάι γηλφηαλ δηαξθψο 
ηζρπξφηεξν ηφζν ζην εμσηεξηθφ 
φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθί-
αο. Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο έιεμε 
ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922 κε ήηηα θαη 
ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξα-
ηνχ. Υηιηάδεο πξφζθπγεο, αθνινπ-
ζψληαο ην ζηξαηφ, άξρηζαλ λα θηά-
λνπλ ζηελ Βιιάδα

8
.  

Ήδε, πξηλ απφ ηνλ Ώχγνπζην 
ηνπ 1922, ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο 
Μηθξάο Ώζίαο (Πφληνπ, Κηιηθίαο, 
Καππαδνθίαο) είραλ εγθαηαιείςεη 
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ηα ζπίηηα ηνπο θαη είραλ θαηαθχγεη 
ζηε κχξλε ή ηελ Βιιάδα. Μεηά ηελ 
θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζεηξά εί-
ραλ ηα ΐνπξιά, ην Ώτβαιί θαη ηα 
Μνζρνλήζηα. Αηψμεηο ζεκεηψζεθαλ 
θαη ζηε βνξεηνδπηηθή Μηθξά Ώζία 
(Πξνπνληίδα θαη αιινχ). Ώηρκάισ-
ηνη ζηξαηηψηεο θαη ληφπηνη άλδξεο 
18-45 εηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε 
ζηξαηφπεδα θαη ζρεκαηίζηεθαλ 
πνξείεο αηρκαιψησλ θαη νκήξσλ 
πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Ώ-
ζίαο. 

 

8. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξν-
ζθύγσλ γηα ηεv άθημή ηνπο ζηελ 
Διιάδα  

Βκείο νη άιινη πεξηκέλακε ηξεηο 
κέξεο, ψζπνπ κπήθακε ζε θαΎθηα 
θαη κπαξθάξακε γηα ηε Μπηηιήλε. 
ζπνπ λα παηήζεη ην πνδάξη ηνπ ν 
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ηνχξθηθνο ζηξαηφο ζην ρσξηφ, άξα-
δαλ θαΎθηα θαη καο παίξλαλ. Πίζσ-
πίζσ ζηε Μπηηιήλε δελ καο δέρνπ-
ληαλ. Αελ είλαη θαη πινχζηνο ηφπνο- 
απφ έλα καμνχιη [=ζνδεηά] πεξηκέ-
λεη. ΐαζαληζηήθακε, θαθνθνηκεζή-
θακε, θαθνθάγακε, κεγάιε ζπκθν-
ξά πάζακε. Καη πνηφο δελ έθιαςε 
λεθξνχο; Καη πνηνο δελ θαθνπάζε-
ζε θαη πνηνο δελ θιαίεη αθφκα; Μν-
λάρα ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ 
εδψ, η' αθνχλε ζαλ ςεχηηθα παξα-
κχζηα. 

(Καξηπξία Απόζηνινπ Κπθνληάηε από 
ην παξαζαιάζζην ρσξηό Αηδαλόο, θν-
ληά ζηελ Πέξγακν, απέλαληη από ηε 
Ιέζβν).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κη-
θξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α΄, ζ. 
142.  
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Πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο 
θαη αζηηία. ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ώ-
λαηνιηθήο Θξάθεο δφζεθε πξνζε-
ζκία ελφο κήλα γηα λα εθθελψζνπλ 
ηελ πεξηνρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ κα-
δί ηνπο φζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέ-
ξνπλ απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία 
ηνπο. Οη Έιιελεο ηεο ρεξζνλήζνπ 
ηεο Καιιίπνιεο έθπγαλ αξγφηεξα. 
πλνιηθά, ην θζηλφπσξν ηνπ 1922 
έθζαζαλ ζηελ Βιιάδα πεξίπνπ 
900.000 πξφζθπγεο (αλάκεζά ηνπο 
θαη 50.000 Ώξκέληνη). Πεξίπνπ 
200.000 Έιιελεο παξέκελαλ ζηελ 
Καππαδνθία θαη γεληθφηεξα ζηελ 
Κεληξηθή θαη Νφηηα Μηθξά Ώζία. Ώπ-
ηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ Βιιάδα ην 
1924 θαη ην 1925 κε ηε θξνληίδα ηεο 
Μηθηήο Βπηηξνπήο. Έλα ηκήκα ησλ 
Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαηέθπγε ζηε 
Ρσζία. 
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Ξίλαθαο 1 
Ξξνέιεπζε ησλ πξνζθύγσλ πνπ 
θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο 
ηξεηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ 

αηώλα 
 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ 

Μηθξά Ώζία 626954 51.3% 

Ώλαη. Θξάθε 256635 21% 

Πφληνο 182169 14.9% 

Κσλ/πνιε 38458 3.2% 

Σνπξθία (ζχ-
λνιν) 

1104216 90.4% 

Καχθαζνο 47091 3.9% 

Ρσζία 11435 0.9% 

Ρσζία (ζχλν-
ιν) 

58526 4.8% 

ΐνπιγαξία 49027 4% 

εξβία 6057 0.5% 

Ώιβαλία 2498 0.2% 
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Άιιεο πεξην-
ρέο (Ασδεθά-
λεζα, Ρνπκα-
λία, Κχπξνο, 
Ώίγππηνο) 

1525 0.1% 

ΠΛΝΙΝ 1221849 100% 

(Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δι-
ιάδαο. Απνγξαθή 1928) 
 
 

 
Δηθόλεο πξνζθύγσλ θαηά ην πξώην 
δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ 

Διιάδα 
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2. Ρν πξώην δηάζηεκα 
 

Οη πξψηεο απνγξαθέο ησλ πξν-
ζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Βι-
ιάδα δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηη-
θφηεηα.  

Ο αξηζκφο πξέπεη λα ήηαλ πνιχ 
κεγαιχηεξνο, αλ ππνινγίζνπκε ηελ 
πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ πξψησλ 
ρξφλσλ ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζε-
θψλ δηαβίσζεο θαη ησλ επηδεκηψλ, 
ην κεησκέλν αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ 
θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιιψλ πξν-
ζθχγσλ ζε άιιεο ρψξεο. ηελ α-
πνγξαθή ηνπ 1928 θαηαγξάθεθαλ 
1.220.000 πξφζθπγεο. Οη αξξψ-
ζηηεο θαηέβαιιαλ ηνπο πξφζθπγεο 
πνπ ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη, πξφρεη-
ξα ζηεγαζκέλνη θαη ππνζηηίδνληαλ. 
Ο ηχθνο, ε γξίπε, ε θπκαηίσζε 
(θπξίσο ζηηο πφιεηο) θαη ε εινλνζία 
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(θπξίσο ζηελ χπαηζξν) ηνπο ζέξη-
δαλ

9
. 

 

9. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ 
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο 
ζηελ Διιάδα  

Πήγακε πάιη ζηε Θεζζαιία. ΐά-
ιακε θαπλά ζηνλ Ώικπξφ• δνπιέ-
ςακε φινη, λένη, γέξνη, γπλαίθεο θαη 
παηδηά. Βίρε φκσο εινλνζία θαη καο 
ζέξηζε• πέζαλαλ νη κηζνί. Ο ηφπνο 
καο μεπάζηξεςε. Κεξδίζακε πνιιά, 
κα ηί ηα ζεο; Μεηά θνβεζήθακε ηελ 
αξξψζηηα θαη πήγακε ζηε Θήβα. 
Μείλακε θη εθεί ιίγν θαη θάλακε θα-
πλά, κεηά πήξακε απνδεκίσζε θη 
ήξζακε δσ. Μπήθακε ζε θαιέο 
δνπιεηέο. Ο αδεξθφο κνπ έπηαζε 
δνπιεηά ζην ζηδεξφδξνκν- εγψ έγη-
λα θνξηνεθθνξησηήο ζην ζηαζκφ. 
Πήξα θαη ζπηηάθη ζηελ Καηζαξηαλή 
ην '26. 
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(Καξηπξία Δπάγγεινπ Γθάια από ην 
ρσξηό Θόιληεξε, θνληά ζηε Καγλεζί-
α).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ. 
113.  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Θνηλσ-
λίαο ησλ Δζλώλ, έλαο ζεκαληηθφο 
αξηζκφο πξνζθχγσλ πέζαλαλ κέζα 
ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ άθημή ηνπο 
ζηελ Βιιάδα. Βθηφο απφ ηηο αξξψ-
ζηηεο, νη πξφζθπγεο ήηαλ θαη ςπρη-
θά ηξαπκαηηζκέλνη απφ ηελ απψ-
ιεηα ζπγγελψλ θαη θίισλ, ηεο πα-
ηξνγνληθήο γεο θαη ηνπ επξχηεξνπ 
θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ είραλ δή-
ζεη

10
. 

 

10. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξν-
ζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ 
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Διιάδα  

Αεθαπέληε κέξεο κείλακε ζηα 
βαπφξηα. Έπεηηα θηάζακε ζηνλ 
Πεηξαηά. Ώπ' ηνλ Πεηξαηά κφλν ηα 
ζχξκαηα μέξσ. ηα ζχξκαηα είθνζη 
κέξεο καο θξαηήζαλε. Ώκάλ, πνιχ 
καο ξεδηιέςαλε, πνιχ καο βαζαλί-
ζαλε. Μαο βάιαλ ζηε ζεηξά. Σα κη-
θξά θαη ηηο γξηέο απ' ηε ξίδα καο 
θνπξεχαλε. Έθιαηγα, θψλαδα: — 
Φάμε κε, δεο κε, δελ έρσ ςείξεο! Με 
ην δφξη κε θνπξέςαλε. αλ θνινθχζη 
κε θάλαλε. Πνιχλ θαηξφ έπεηηα 
ληξεπφκνπλα λα βγσ ζηελ αγνξά 
λα ςνπλίζσ. 

Μαο γδχζαλε. ,ηη θνξνχζακε 
ζηνλ θιίβαλν, άληε, ηα βάιαλε. Πα-
πνχηζηα δελ είρακε έπεηηα λα θν-
ξέζνπκε. Μαο δίλαλε λα θάκε. Βί-
ρακε θαη καδί καο. κσο ζηελ θα-
ξαληίλα κεγάιν ξεδηιίθη, κεγάιν 
ζεθηιίθη [=θαθνπάζεηα] ήηαλε. 
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Βίθνζη κέξεο θξάηεζε. 
Ώπφ ηνλ Ώη-Γηψξγε, απ' ηνλ Πεη-

ξαηά, καο βάιαλε ζην βαπφξη, ζηε 
Θεζζαινλίθε καο θέξαλε. Μαο 
βγάιαλε θαη καο αθήζαλε. ηα ζν-
θάθηα ηεο Θεζζαινλίθεο καο αθή-
ζαλε. ηα ζνθάθηα ηεο Θεζζαινλί-
θεο πεηακέλνη ήκαζηε. Έηζη μα-
πισκέλνη, κέζα ζηα ζνθάθηα. Πεξ-
λνχζε θφζκνο θαη καο έβιεπε. Ώ-
κάλ, ξεδηιίθη! 

Πέξαζε έλαο άληξαο, έλαο ηξα-
λφο. Μαο πέηαμε κηα πεληάξα. Έ-
πηαζα ηελ πεληάξα, θψλαδα, έθιαη-
γα: —Βκείο έρνκε ιεθηά! Βκείο έρν-
κε λα θάκε! Ώθήζακε ηα ζπίηηα 
καο, ηφζα ακπέιηα αθήζακε! Αελ 
είκαζηε δεηηάλνη εκείο! — Άζε ηελ 
πεληάξα. Ηζχραζε έιεγε ε κεηέξα 
κνπ. Η κάλα κνπ άξξσζηε ήηαλ. 
Έλα θνπβάξη καδεκέλε θαζφηαλε. 

Πεξλνχζε ν θφζκνο. Μαο βιέπα-
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λε απφ καθξηά. Αελ εξρφληαλε θν-
ληά καο: 

— Πξνζθπγηά! πξνζθπγηά! ιέ-
γαλε θαη πεξλνχζαλε....  

(Καξηπξία Θαιιηζζέλεο Θαιιίδνπ από 
ηo ρσξηό Φεξηέθη ηεο Θαππαδνθίαο, 
θνληά ζηε Λίγδε).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κη-
θξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β΄, ζ. 
261.  

ηελ αξρή ην θξάηνο αληηκεηψ-
πηζε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηηο 
πξψηεο ζηνηρεηψδεηο θαη πηεζηηθέο 
αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ: δηαηξν-
θή, πξνζσξηλή ζηέγαζε, ηαηξηθή 
πεξίζαιςε. Κηλεηνπνηήζεθαλ επί-
ζεο ηδηψηεο, αηνκηθά ή νξγαλσκέ-
λα. Ώπνθαζηζηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ 
ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή 
θαξκάθσλ, ππήξμε ε δξαζηεξην-
πνίεζε ζηελ Βιιάδα μέλσλ θηιαλ-
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ζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Αηελεξγή-
ζεθαλ έξαλνη, νξγαλψζεθαλ πξφ-
ρεηξα ζπζζίηηα θαη έγηλε πξνζπά-
ζεηα γηα θαζεκεξηλή δηαλνκή ςσ-
κηνχ, παξνρή ξνπρηζκνχ θαη άιισλ 
εηδψλ πξψηεο αλάγθεο.  

Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ, 
ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο 
αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςε-
σο, πνπ εληζρχζεθε κε έθηαθην 

πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ην Ρα-
κείν Ξεξηζάιςεσο Ξξνζθύγσλ (η-
δξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922) α-
λήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε 
ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Πιήζνο 
μεπξφβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηα-
ζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξν-
ζσξηλά θαηαιχκαηα (θαιχβεο, πα-
ξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφ-
ιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφ-
πεδα ησλ πφιεσλ. Αελ έκεηλε ρψ-
ξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζη-
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κνπνηήζεθε: ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη 
ηδακηά, ζηξαηψλεο, ζέαηξα, δεκφζηα 
θηίξηα, απνζήθεο, ππφγεηα. Βπηηά-
ρζεθαλ ηα άδεηα ζπίηηα ζε φιε ηελ 
Βπηθξάηεηα. Καηαιήθζεθαλ αθφκε 
θαη θαηνηθνχκελνη ρψξνη, νη έλνηθνη 
ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθαλ ηελ θα-
ηνηθία ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο. 

Σν πξψην δηάζηεκα, νη πεξηζζφ-
ηεξνη πξφζθπγεο αλέρνληαλ ηηο α-
ληίμνεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζεσ-
ξψληαο πξνζσξηλή ηελ παξακνλή 
ηνπο ζηελ Βιιάδα. Πίζηεπαλ φηη δελ 
ζα αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο. 
Η αίζζεζε απηήο ηεο πξνζσξηλφ-
ηεηαο θαζπζηεξνχζε, ζε ζπλδπα-
ζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, ηελ 
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έ-
ληαμε θαη ηελ ηαχηηζή ηνπο κε ην 
γεγελή πιεζπζκφ. Μεηά ηελ ππν-
γξαθή ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο, 
νη πξφζθπγεο άξρηζαλ λα ζπλεηδε-
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ηνπνηνχλ φηη ην φλεηξν ηεο επη-
ζηξνθήο δελ επξφθεηην λα πξαγκα-
ηνπνηεζεί. ηφρνο ηνπο ηψξα έγηλε 
ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 
δσήο ηνπο θαη ε ελζσκάησζε ζηε 
λέα παηξίδα

11
. 

 

11. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ 
πξνζθπγώλ γηα ηελ άθημή ηνπο 
ζηελ Διιάδα 

ηε Μεξζίλα κείλακε κηα βδνκά-
δα ζηα ζχξκαηα... χζηεξα ήξζε ην 
βαπφξη θαη καο πήξε. ην ηαμίδη έ-
θαλε θνπξηνχλα θαη νη γπλαίθεο ιη-
γνζπκνχζαλ απφ ην θφβν ηνπο. 
Άθνπγεο θσλέο, θιάκαηα. Βγψ είρα 
καδί κνπ ηνλ άληξα κνπ, ηε κάλα 
κνπ θαη ηα ηξία παηδηά κνπ, ην Υα-
ξάιακπν, ην Αεκήηξε θαη ηε Μαξί-
θα, απφ έλα σο έμη ρξνλψ. Βπηπρψο 
δελ έπαζα ηίπνηε• άθεζα ηα παηδηά 
ζε κηα γσληά ηνπ βαπνξηνχ θνληά 
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ζηε κάλα κνπ θαη θνπβαινχζα λεξφ 
ζηηο ιηπφζπκεο γπλαίθεο. Μεξηθνί 
άλζξσπνη δε βάζηαδαλ απφ ηα βά-
ζαλα πνπ ηξάβεμαλ θαη πέζαλαλ 
ζην βαπφξη• ηνπο έδεζαλ κε ζίδεξα 
θαη ηνπο πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα. Β-
πηηέινπο θηάζακε ζηνλ Πεηξαηά. 
Άιινη θαηέβεθαλ εθεί• εκείο ζπλερί-
ζακε ην ηαμίδη γηα ηελ Καβάια. Μαο 
πήγαλ ζην Σζηλάξ Νηεξέ, θνληά ζηε 
ζεκεξηλή Νέα Καξβάιε. Απν ρξφληα 
κείλακε εθεί θάησ απφ ηα ηζαληίξηα. 
Ο θφζκνο αξξψζηαηλε θαη πέζαηλε 
θάζε κέξα. Πέζαλε ν άληξαο κνπ, 
πέζαλε θαη ην παηδί κνπ ν Υαξάια-
κπνο. Σε λχρηα έξρνληαλ ηα ηζαθά-
ιηα, ζθάβαλε ηνπο ηάθνπο θαη έ-
ηξσγαλ ηνπο πεζακέλνπο. Αελ μέ-
ξακε ζην ρσξηφ καο ηέηνηα αγξίκηα• 
είραλ, λα, θάηη ηέηνηα κεγάια δφληη-
α... 

Ώρ! θαιχηεξα λα κε γηλφηαλ ε 

49/ 149 



Ώληαιιαγή, λα κέλακε ζηα Κελάηα-
ια. Βθεί έμη κήλεο δνπιεχακε, έμη 
κήλεο θαζφκαζηε θαη ηξψγακε. Πάιη 
φκσο κπνξνχζε λα γίλεη απηφ, λα 
κε θεχγακε; Σί ζα θάλακε αλάκεζα 
ζηνπο Σνχξθνπο; Βδψ ηνπιάρηζηνλ, 
είκαζηε ζε ρξηζηηαληθφ έζλνο.  

(Καξηπξία Γέζπνηλαο πκεσλίδνπ 
από ην ρσξηό Θελάηαια ηεο Θαππαδν-
θίαο, θνληά ζην Γθέιβεξη).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β΄, ζ. 
17-18.  

 

3. Ζ Πύκβαζε ηεο Ινδάλεο θαη ε 
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ  
 

ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε 
ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη 
κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 
1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελν-
ηνπξθηθή χκβαζε, ε νπνία ξχζκηδε 
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ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κε-
ηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξν-
βιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιια-
γή κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ νξζνδφμσλ 
θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ 
Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Βι-
ιάδαο. Ώπηή ζα ίζρπε ηφζν γη' απ-
ηνχο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο 
ηνπο, φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ εί-
ραλ ήδε θαηαθχγεη ζηελ νκφζξε-
ζθε ρψξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή 
ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κε-
ηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε κέξα 
πνπ θεξχρζεθε ν Ώ' ΐαιθαληθφο 
πφιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912). Ώπφ 
ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη 
Έιιελεο νξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληη-
λνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σε-
λέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Απ-
ηηθήο Θξάθεο. 

Οη αληαιιάμηκνη, ζχκθσλα κε ηε 
ζχκβαζε αληαιιαγήο:  
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 ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα 
θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ηζαγέ-
λεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα 
εγθαζίζηαλην,  

 είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ 
ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο,  

 είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ απφ 
ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλά-
ζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπ-
ζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε 
πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ 
θεχγνληαο,  

 ζα δηεπθνιχλνληαλ ζηε κεηαθί-

λεζε ηνπο απφ ηε Κηθηή Δπη-
ηξνπή Αληαιιαγήο12

.  

Η ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή 
πιεζπζκψλ δηέθεξε απφ ηηο πξνε-
γνχκελεο. Καζηέξσλε γηα πξψηε 
θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπ-
ζκψλ θαη είρε ππνρξεσηηθφ ραξα-
θηήξα, ελψ νη κέρξη ηφηε ζπκθσλίεο 
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πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλά-
ζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκα-
ρσλ πεξηνρψλ. 

 

12. Ρα πέληε πξώηα άξζξα ηεο 
Πύκβαζεο ηεο Ινδάλεο 

ΤΜΐΏΙ  
Ώθνξψζα ηελ αληαιιαγήλ ησλ 

Βιιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ θαη 
Πξσηφθνιινλ, ππνγξαθέληα ηελ 
30ελ Ιαλνπαξίνπ 1923. Η Κπβέξλε-
ζηο ηεο Μεγάιεο Βζλνζπλειεχζεσο 
ηεο Σνπξθίαο θαη ε Βιιεληθή Κπ-
βέξλεζηο ζπλεθψλεζαλ επί ησλ 
αθνινχζσλ φξσλ. 

Άξζξνλ 1.  

Ώπφ ηεο 1 ΜαΎνπ 1923, ζέιεη δηε-
λεξγεζή ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή 
ησλ Σνχξθσλ ππεθφσλ Βιιεληθνχ 
Οξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηε-
ζηεκέλσλ επί ησλ ηνπξθηθψλ ε-
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δαθψλ, θαη ησλ Βιιήλσλ ππεθφσλ 
Μνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο, 
εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ 
εδαθψλ.  

Σα πξφζσπα ηαχηα δελ ζα δχ-
λαληαη λα έιζσζηλ ίλα εγθαηαζηα-
ζψζηλ εθ λένπ ελ Σνπξθία ή αληη-
ζηνίρσο ελ Βιιάδη, άλεπ ηεο αδείαο 
ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ή α-
ληηζηνίρσο ηεο Βιιεληθήο Κπβεξ-
λήζεσο. 

Άξζξνλ 2.  

Αελ ζα πεξηιεθζψζηλ εηο ηελ ελ 
ησ πξψησ άξζξσ πξνβιεπνκέλελ 
αληαιιαγήλ: α) νη Έιιελεο θάηνηθνη 
ηεο Κσλ/πφιεσο, β) νη Μνπζνπι-
κάλνη θάηνηθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο. 

Θέινπζη ζεσξεζή σο Έιιελεο 
θάηνηθνη ηεο Κσλ/πφιεσο πάληεο νη 
Έιιελεο νη εγθαηεζηεκέλνη ήδε 
πξν ηεο 30 Οθησβξίνπ 1918, ελ ηε 
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πεξηθεξεία ηεο Ννκαξρίαο Κσλ-
ζηαληηλνππφιεσο, σο αχηε θαζνξί-
δεηαη δηα ηνπ Νφκνπ ηνπ 1912. 

Θέινπζη ζεσξεζή σο Μνπζνπι-
κάλνη θάηνηθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο 
πάληεο νη Μνπζνπικάλνη νη εγθαηε-
ζηεκέλνη ελ ηε πεξηνρή αλαηνιηθψο 
ηεο κεζνξίνπ γξακκήο ηεο θαζνξη-
ζζείζεο ησ 1913, δηα ηεο πλζήθεο 
ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ.  

Άξζξνλ 3.  

Οη Έιιελεο θαη νη Μνπζνπικά-
λνη, νη εγθαηαιείςαληεο ήδε απφ 
ηεο 18 Οθησβξίνπ 1912 ηα εδάθε, 
σλ νη Έιιελεο θαη Σνχξθνη θάηνηθνη 
ζέινπζηλ ακνηβαίσο αληαιιαγή, ζα 
ζεσξεζψζη πεξηιακβαλφκελνη ελ ηε 
αληαιιαγή ηε πξνβιεπνκέλε ελ ησ 
1 άξζξσ. 

Η έθθξαζηο «κεηαλάζηεο» ελ ηε 
παξνχζε ζπκβάζεη, πεξηιακβάλεη 
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πάληα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφ-
ζσπα ηα κέιινληα λα κεηαλαζηεχ-
ζσζηλ ή έρνληα κεηαλαζηεχζεη απφ 
ηεο 18 Οθησβξίνπ 1912. 

Άξζξνλ 4.  

Πάληεο νη ηθαλνί άξξελεο, νη αλή-
θνληεο εηο ηνλ Βιιεληθφλ πιεζπ-
ζκφλ, σλ αη νηθνγέλεηαη εγθαηέιεη-
ςαλ ήδε ην ηνπξθηθφλ έδαθνο, νη 
θξαηνχκελνη λπλ ελ Σνπξθία, ζα 
απνηειέζσζη ην πξψηνλ ηκήκα εμ 
Βιιήλσλ, νίηηλεο ζα ζηαιψζηλ εηο 
Βιιάδα ζπκθψλσο ηε παξνχζε 
ζπκβάζεη. 

Άξζξνλ 5.  

Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηά-
μεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο πα-
ξνχζεο ζπκβάζεσο, ηα δηθαηψκαηα 
ηδηνθηεζίαο θαη αη απαηηήζεηο ησλ 
ελ Σνπξθία Βιιήλσλ ή ησλ ελ Βι-
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ιάδη Μνπζνπικάλσλ, νπδφισο ζέ-
ινπζη ζηγή ζπλεπεία ηεο γελεζνκέ-
λεο δπλάκεη ηεο παξνχζεο ζπκβά-
ζεσο αληαιιαγήο. 

 
ηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο θαη νη φξνη ηεο, νη 
πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 
Βιιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε φ-
ιεο ηηο πφιεηο ηεο Βιιάδαο ζπγθξφ-
ηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλψλν-
ληαο ηελ απφθαζή ηνπο λα εκπνδί-
ζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο

13
. Η πξαγ-

καηηθφηεηα φκσο, φπσο είρε δηα-
κνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν ρηιηάδσλ 
Βιιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο ε-
ζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο 
Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ επηζηξνθή 
ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληη-
πξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Βμάι-
ινπ ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο π-
πνβνεζνχζε ηηο βιέςεηο ησλ εγε-
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ηψλ ησλ δχν ρσξψλ (ΐεληδέινπ θαη 
Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλα-
γλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο, ηελ 
επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ α-
πξφζθνπηε ελαζρφιεζε κε ηελ 
εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλά-
πηπμε. χκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσ-
λία ησλ Βζλψλ. Οη πξφζθπγεο έκεη-
λαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη 
ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ 
ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκ-
βαζεο ηεο Λνδάλεο ηδξχζεθε ε Μη-
θηή Βπηηξνπή Ώληαιιαγήο κε έδξα 
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ απν-
ηεινχζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο 
Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνχξθνη θαη ηξία 
κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ 
Ώ' Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε 
αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιε-
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ζπζκψλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθί-
λεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμί-
κσλ. 

 

13. Τήθηζκα πνπ εγθξίζεθε 
από ηνπο πξόζθπγεο ηεο Αζήλαο 
ζηελ Νκόλνηα, ζην πάλδεκν ζπι-
ιαιεηήξην ηεο 21-1-1923 πνπ νξ-
γαλώζεθε γηα λα εθθξαζηεί ε α-
ληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή 
αληαιιαγή.  

«Οη πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Ώζί-
αο, ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ 
Βχμεηλνπ Πφληνπ ... ζεσξνχλ φηη ε 
Ώληαιιαγή ησλ ειιεληθψλ πιεζπ-
ζκψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη 
ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρη-
ιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο ρη-
ιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Βιιά-
δαο ... πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθφ-
ζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα 
εζηθή... φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα 
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ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψ-
πνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζί-
αο- φηη ην ζχζηεκα ηεο Ώληαιιαγήο 
απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξ-
θή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ θαη 
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ 
θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα 
λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέ-
ιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιε-
ληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απ-
ηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφ-
λνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη 
πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά 
ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα θαη α-
παξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ 
κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζε-
θαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπί-
δνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο. ... Οη 
αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη 
εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά 
ηεο Βιιάδαο απνθαζίδνπλ θαη ςε-
θίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ 
ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ νπ-
ζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ 
ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλ-
λφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε ... ε 
αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ 
ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κία 
πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θα-
ηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιη-
ηηζκνχ.» 

 

 
Πξόρεηξα πξνζθπγηθά θαηαιύκαηα 

 

61 / 152 



Γ. Ζ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ  
ΞΟΝΠΦΓΥΛ 

 
1. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο 

Ξξνζθύγσλ 
 

Η ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά 
ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο 
θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχ-
γσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δή-

ηεζε ηε βνήζεηα ηεο Θνηλσλίαο ησλ 
Δζλώλ (ΘΡΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο 
ΚΣΒ, ην επηέκβξην ηνπ 1923 ηδξχ-
ζεθε έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο 

κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε, ε Δπη-

ηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Ξξνζθύ-
γσλ (ΔΑΞ), κε έδξα ηελ Ώζήλα. 
ΐαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμα-
ζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξα-
γσγηθή απαζρφιεζε θαη νξηζηηθή 
ζηέγαζε.  
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Πξώηε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ ζηε 

Ιεύθε Θαβάιαο 
 

Η ειιεληθή θπβέξλεζε δηέζεζε 
ζηελ ΒΏΠ ηα εμήο:  
• ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Σνχξθσλ α-
ληαιιαμίκσλ θαη ησλ ΐνπιγάξσλ 
πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Βιιάδα, θηή-
καηα ηνπ Αεκνζίνπ, θηήκαηα πνπ 
απαιινηξηψζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή 
κεηαξξχζκηζε θαη κνλαζηεξηαθή γε 
(ζπλνιηθά πάλσ απφ 8.000.000 
ζηξέκκαηα).  
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• ην πνζφ απφ δχν δάλεηα (1924, 
1928) πνπ είρε ζπλάςεη ε ειιεληθή 
θπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ,  

• νηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο 
πφιεηο γηα ηελ αλέγεξζε αζηηθψλ 
ζπλνηθηζκψλ,  

• ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσ-
πηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη Ώληη-
ιήςεσο. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
πξνζθχγσλ ε ΒΏΠ έιαβε ππφςε 
ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

Ρε δηάθξηζε ζε «αζηνύο» θαη 
«αγξόηεο». Τπήξμε κέξηκλα λα 
απνθηήζνπλ νη πξφζθπγεο απα-
ζρφιεζε ίδηα ή ζπλαθή κε απηή 
πνπ είραλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη, 
έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ ΒΏΠ λα 
εγθαηαζηαζνχλ γεσξγνί πξφζθπ-
γεο ζηα κέξε φπνπ ζα κπνξνχζαλ 
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λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ 
ήδε γλψξηδαλ. Καιιηεξγεηέο δεκε-
ηξηαθψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά 
κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Απηη-
θήο Θξάθεο, θαπλνπαξαγσγνί ζε 
θαηάιιεια εδάθε ζηελ Ώλαηνιηθή 
Μαθεδνλία θαη ηε Απηηθή Θξάθε, 
ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε θαη ζεξν-
ηξφθνη ζην νπθιί, ηελ Έδεζζα θαη 
αιινχ. 

Ρνλ ηόπν πξνέιεπζεο. Η ΒΏΠ 
επηδίσμε ψζηε νη πξφζθπγεο πνπ 
πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην νηθηζκφ 
ή έζησ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
λα εγθαηαζηαζνχλ καδί ζην ειιελη-
θφ έδαθνο. ' απηφ ελ κέξεη νθείιν-
ληαη θαη ηα ηνπσλχκηα Νέα κχξλε, 
Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Μνπδαληά, 
Νέα Ώιηθαξλαζφο θ.ά. ε ιίγεο φ-
κσο θνηλφηεηεο έγηλε απηφ δπλαηφ. 
Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 
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πεξηιάκβαλαλ πξφζθπγεο δηαθν-
ξεηηθήο πξνέιεπζεο.  

Ρηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο. Η 
ΒΏΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε 
ησλ πξνζθχγσλ ζε αγξνηηθή (πα-
ξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ χπαη-
ζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο 
ζηηο πφιεηο). Μνινλφηη νη πεξηζζφ-
ηεξνη πξφζθπγεο αζθνχζαλ ζηελ 
παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικα-
ηα (ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηε βηνηε-
ρλία-βηνκεραλία θ.η.ι.), δφζεθε ην 
βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί: 
• ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηή-
καηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά 
θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν 
θαη αιινχ),  
• ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ 
ηαρχηεξε θαη απαηηνχζε κηθξφηεξεο 
δαπάλεο,  
• ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ 
αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, 
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• ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα 
ηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ αλαηα-
ξαρψλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγψλ 
κηθξντδηνθηεηψλ αληί εξγαηηθνχ 
πξνιεηαξηάηνπ. Βμάιινπ, δφζεθε 
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε 
ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία 
θαη ηε Απηηθή Θξάθε θαζψο:  
• ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηε-
ζνχλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα 
θαη ηα θηήκαηα ησλ ΐνπιγάξσλ κε-
ηαλαζηψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε 
ηνπ Νετγχ). Ώπηφ ζα θαζηζηνχζε 
ηνπο πξφζθπγεο απηάξθεηο ζε ζχ-
ληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα ζπ-
ληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο αγξνηη-
θήο παξαγσγήο,  
• ζα θαιππηφηαλ ην δεκνγξαθηθφ 
θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ 
αλαρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ 
θαη ησλ ΐνπιγάξσλ θαη ηηο απψιεη-
εο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο 
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πφιεκνη (1912-1922). Βπηπιένλ, έ-
ηζη επνηθίδνληαλ παξακεζφξηεο πε-
ξηνρέο.  

ΐέβαηα, ε εγθαηάζηαζε ησλ 
πξνζθχγσλ δελ έγηλε πάληνηε 
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ινγη-
θή, νχηε αθνινχζεζε ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ηελ θξαηηθή αληίιεςε 
θαη επηηαγή. Η θηλεηηθφηεηα ησλ 
πξνζθχγσλ ππήξμε κεγάιε, ηδηαί-
ηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα

14
. Οη 

πξφζθπγεο γχξηδαλ απφ πεξηνρή 
ζε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ 
ην κέξνο κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο 
γηα εγθαηάζηαζε. Πνιινί πξφζθπ-
γεο, αλ θαη δελ ήηαλ γεσξγνί, είραλ 
δερηεί ή δεηήζεη λα απνθαηαζηα-
ζνχλ σο αγξφηεο γηα λα επσθειε-
ζνχλ απφ ηα δάλεηα θαη ηηο παξνρέο 
ηεο ΒΏΠ. Άιινη πάιη κεηαθηλνχληαλ 
πξνο ηα αζηηθά θέληξα κε ζθνπφ λα 
παξνπζηαζηνχλ σο «αζηνί» θαη λα 
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πάξνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 
απνδεκίσζε πνπ δηλφηαλ ζηνπο 
αζηνχο αληαιιάμηκνπο. 

 

14. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξν-
ζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ 
Διιάδα 

ηαλ ήξζακε ζηε Υίν ήκαζηε πε-
ξηζζφηεξνη απφ ηνπο ληφπηνπο. 
Τπνθέξακε εκείο, αιιά ππφθεξε θη 
ε Υίνο πνιχ. Οχηε αγθάζηα δελ εί-
ραλ κείλεη. Άιινο πήγαηλε γηα μχια, 
άιινο γηα θνπθνπλάξεο ... Μαο θπ-
λεγνχζαλ πνιχ νη αγξνθχιαθεο θη 
φινο ν θφζκνο. Άιινο δεηηάλεπε, 
άιινο πήγαηλε ζηα πεξηβφιηα. ,ηη 
έβξηζθε ν θαζέλαο, έπαηξλε γηα λα 
δήζεη.  

ηε Υίν έκεηλα έλα ρξφλν. Μεηά 
πήγα Πάηξα, Κφξηλζν θαη ηειηθά 
ζην ΐέιν. Βθεί έθαλα κεξηθά ρξφληα, 
έρσ θαη ζπίηη. Ώπφ ην ΐέιν ήξζα 
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ζηελ Ώζήλα θαη κεηά πήγα ζηελ Ώ-
ιεμαλδξνχπνιε, ζηελ αδειθή κνπ, 
θη άλνημα εζηηαηφξην. ε ιίγν κνπ 
θάεθε ην καγαδί θη άλνημα άιιν εμν-
ρηθφ. Βλησκεηαμχ αξξψζηεζα θαη 
μαλαγχξηζα ζην ΐέιν. Βθεί θαιιη-
εξγνχζα πεξηβφιηα. Έθπγα φκσο 
πάιη θη ήξζα ζηελ Ώζήλα γηα θαιχ-
ηεξα.  

(Καξηπξία Ληθνιάνπ Παπαληθνιά-
νπ από ην ρσξηό αδάθη πνπ βξίζθεηαη 
ζηε ρεξζόλεζν ηεο Δξπζξαίαο, απέ-
λαληη από ηε Υίν).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ. 
76-77.  

 
Βθηφο απφ ηελ ΒΏΠ, κε ηελ απν-

θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αζρν-
ιήζεθαλ ην Σακείν Πεξηζάιςεσο 
Πξνζθχγσλ (1922-1925), ην Τ-
πνπξγείν Πξνλνίαο θαη Ώληηιήςεσο 
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(απφ ην 1925) θαη ην Τπνπξγείν Γε-
σξγίαο. 

Ξίλαθαο 2 
Θαηαλνκή ησλ πξνζθύγσλ θαηά 
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα (1928) 

ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ 

Μαθεδνλία 638253 52.2% 

ηεξεά Βιιά-
δα 

306193 25.1% 

Απη. Θξάθε 107607 8.8% 

Νεζηά Ώλαη. 
Ώηγαίνπ  

56613 4.6% 

Θεζζαιία 34659 2.8% 

Κξήηε 33900 2.8% 

Πεινπφλλε-
ζνο 

28362 2.3% 

Ήπεηξνο  8179 0.7% 

Κπθιάδεο  4782 0.4% 

Ιφληα λεζηά  3301 0.3% 

ΠΛΝΙΝ 1221849 100% 
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Η ΒΏΠ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην ηέ-
ινο ηνπ 1930. Με εηδηθή ζχκβαζε 
κεηαβίβαζε ζην Βιιεληθφ Αεκφζην 
ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη 
απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. 

 

2. Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε 
 

Η αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ζην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ έξγν 
ηεο ΒΏΠ. Ώπέβιεπε ζηε δεκηνπξγία 
κηθξψλ γεσξγηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Η 
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ έγη-
λε ζε εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά, ζε 
λένπο ζπλνηθηζκνχο πξνζαξηεκέ-
λνπο ζε ρσξηά θαη ζε λένπο, ακηγψο 
πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο

15
. 

Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο πνί-
θηιιε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νη-
θνγέλεηαο ησλ πξνζθχγσλ, ηελ 
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο 
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θαιιηέξγεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα άξ-
δεπζεο. πλήζσο ν θιήξνο δελ α-
πνηεινχζε εληαία έθηαζε, αιιά ηε-
κάρηα αγξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε 
δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ αξ-
ρή ε δηαλνκή απφ ηηο ππεξεζίεο 
επνηθηζκνχ ήηαλ πξνζσξηλή. Θα 
γηλφηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαην-
γξάθεζε απφ ηελ ηνπνγξαθηθή 
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγί-
αο. Βθηφο απφ ηε γε παξαρσξνχ-
ληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπφξνη, ιη-
πάζκαηα θαη δψα. 

 
Οηθνδόκεζε ρσξηνύ από ηελ ΔΑΠ 

ζηε Καθεδνλία 
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15. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ 
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο 

ζηελ Διιάδα 
ΐγάιακε επηηξνπή θαη γχξηζε 

δηάθνξα κέξε λα βξνπλ έλα θαιφ 
ρσξηφ. Πήγακε ζηα Γξεβελά, φπνπ 
κείλακε πέληε κέξεο. Μεηά ζθνξπί-
ζακε ζηα γχξσ ρσξηά. Βδψ ζην 
ΐαηφιαθθν (Κνδάλε) ήξζακε ην 
1925. Οη πην πνιινί βξίζθνληαη ζην 
ρσξηφ Φπιή ησλ Γξεβελψλ. 

Αφμα ησ Θεψ, θαινχηζηθα πεξ-
λάκε εδψ. Έρνπκε γεσξγία, θάλνπ-
κε θαπλά, ζηαθχιηα. Σα παηδηά καο 
καζαίλνπλ γξάκκαηα. Αελ έρνπκε 
πηα εθείλν ην θφβν ησλ Σνχξθσλ. 

(Καξηπξία Πξόδξνκνπ Δβξεληάδε 
από ην ρσξηά Υνζηζά ηεο Θαππαδνθί-
αο θνληά ζηα Φάξαζα). 

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ. 
341.  
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Γηα ηε ζηέγαζε ηεξήζεθε ην ζχ-
ζηεκα ηεο αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ 
απεπζείαο απφ ηελ ΒΏΠ (εξγνιαβί-
α) ή ηεο αλέγεξζεο απφ ηνπο ίδηνπο 
ηνπο πξφζθπγεο κε ηε ρνξήγεζε 
φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (απ-
ηεπηζηαζία). Σα θηίζκαηα ήηαλ, ζπ-
λήζσο, δχν δσκάηηα, κία απνζήθε 
θαη έλαο ζηαχινο. Σελ αμία ηνπ πα-
ξαρσξνχκελνπ θιήξνπ ζα πιήξσ-
λαλ νη πξφζθπγεο κε δφζεηο. Ο ηίη-
ινο πνπ δηλφηαλ ζηνπο θιεξνχρνπο 
ήηαλ ηίηινο απιήο θαηνρήο. Θα γη-
λφηαλ ηίηινο πιήξνπο θπξηφηεηαο 
αξγφηεξα, κεηά ηελ απνπιεξσκή 
ηνπ ρξένπο. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο 
ΒΏΠ, ην 1930, ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ 
πξνζθχγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη 
ε Ώγξνηηθή Σξάπεδα. 
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Γηπινθαηνηθία γηα εγθαηάζηαζε 

αγξνηώλ θαηαζθεπαζκέλε από ηελ 
ΔΑΠ 

 

3. Ζ αζηηθή απνθαηάζηαζε 
 

Σελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέ-
ιαβε πεξηζζφηεξν ην θξάηνο θαη ιη-
γφηεξν ε ΒΏΠ, ε νπνία πξφζθεξε 
νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέ-
λν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νηθνηερλη-
θψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηή-
ησλ (φπσο ε ηαπεηνπξγία). ε αληί-
ζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηα-
ζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κφλν 
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ζηέγαζε θαη φρη πξφλνηα γηα εχξε-
ζε εξγαζίαο. Η αζηηθή ζηέγαζε ζπ-
λάληεζε πεξηζζφηεξα εκπφδηα απφ 
ηελ αγξνηηθή. Ο αξηζκφο ησλ πξν-
ζθχγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιά-
μηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο 
πφιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα νηθηζηηθά 
πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπ-
ζηεξνχζαλ, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 
αλσκαιηψλ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκη-
θήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο 
ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930. 

Πξφβιεκα επίζεο απνηεινχζε ε 
πεξηπιάλεζε ησλ αζηψλ πξνζθχ-
γσλ απφ πφιε ζε πφιε γηα έλα κε-
γάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζ-
ζφηεξνη πξφζθπγεο ζηηο πφιεηο ηα 
πξψηα ρξφληα εξγάδνληαλ πεξη-
ζηαζηαθά, είηε θάλνληαο «κεξνθά-
καηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηά-
ζηα θαη βηνηερλίεο, είηε σο πιαλφδη-
νη κηθξνπσιεηέο θαη κηθξνθαηα-
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ζηεκαηάξρεο. Άιινη δνχιεςαλ σο 
λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκφ-
ζηα έξγα ζηηο πφιεηο ή ζηελ χπαη-
ζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηη-
θά έξγα, δηάλνημε δξφκσλ, θαηα-
ζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληψλ θ.ά.). 

 

 
Παιηά Θνθθηληά. Οη παξάγθεο ηεο 

Αγίαο σηήξαο (1929) 
 

Η αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε απφ 
ηελ Ώζήλα κε ηε δεκηνπξγία ηεζζά-

ξσλ ζπλνηθηζκψλ: ηεο Θαηζαξηα-

λήο, ηνπ Βύξσλα, ηεο Λέαο Ησλίαο 
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ζηελ Ώζήλα θαη ηεο Θνθθηληάο ζηνλ 
Πεηξαηά

16
. 

 

16. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξν-
ζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ 
Διιάδα  

ζνη κείλακε δσληαλνί ζηε Θεζ-
ζαινλίθε, καο θέξαλε εδψ ζηελ 
Σνχκπα. ΐάιακε ζηελ μπιέληα εθ-
θιεζηά ην εηθφληζκα ηνπ Σαμηάξρε 
καο. Μπήθακε θη εκείο ζηα ζαιάκα-
ηα [=ζηξαηησηηθνί ζάιακνη]. Έπεηηα 
καο ρηίζαλ ζπίηηα. ηαλ πηα κπή-
θακε ζε ζπίηη, πνιχ ραξήθακε. 

— Αφμα ζνη ν Θεφο, ιέγακε, ζπίηη 
είλαη! πίηη! Σε λχρηα ζα θιεηδψ-
λνπκε ηελ πφξηα! 

Καη ζηήζακε πηα ηα εηθνλνζηά-
ζηα καο ζηα ληνπβάξηα, ζ' αιεζηλά 
ληνπβάξηα. Αελ ην πηζηεχακε ζηελ 
αξρή. Σε λχρηα μππλνχζακε: - Ώιή-
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ζεηα, ζε ζπίηη είκαζηε; ιέγακε.  
Μέζα ζηε λχρηα ζεθσλφκαζηε. 

Πεγαίλακε ζην εηθνλνζηάζη θαη 
πξνζθπλνχζακε. «Αφμα ζνη, ν 
Θεφο!» ιέγακε θαη μαλαιέγακε ζηελ 
αξρή. Έπεηηα θη απηφ ην ζπλεζίζα-
κε. 

(Καξηπξία Θαιιηζζέλεο Θαιιίδνπ 
από ην ρσξηό Φεξηέθη ηεο Θαππαδν-
θίαο, θνληά ζηε Λίγδε).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ. 
261.  

 
 
 
 
Σύπνο αζηη-
θήο θαηνηθί-
αο πνπ θα-
ηαζθεπάζηε-

θε από ηελ ΔΑΠ ζηελ Έδεζζα. 
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Γηα ηε ζηέγαζε ησλ αζηψλ πξν-
ζθχγσλ πηνζεηήζεθε ε δεκηνπξγία 
ζπλνηθηζκψλ κε επέθηαζε ησλ πφ-
ιεσλ ζηηο νπνίεο απηνί ήηαλ πξν-
ζσξηλά εγθαηεζηεκέλνη. Πξνθξίζε-
θε -εθηφο απφ ζπάληεο εμαηξέζεηο- 
ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο κηθξψλ 
θαηνηθηψλ, κνλνθαηνηθηψλ/ δηπιν-
θαηνηθηψλ/ ηεηξαθαηνηθηψλ, κνλνψ-
ξνθσλ ή δηψξνθσλ, κε έλα ή δχν 
δσκάηηα, θνπδίλα θαη ηνπο αλαγθαί-
νπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν θξά-
ηνο ή ε ΒΏΠ αλέζεηαλ ηελ αλέγεξζε 
ησλ ζπλνηθηζκψλ ζε εξγνιάβνπο ή 
θξφληηδαλ λα εθνδηάδνπλ ηνπο 
πξφζθπγεο κε ηα απαξαίηεηα κέζα 
γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηα 
ζπίηηα ηνπο. Η νηθνδφκεζε ησλ ζπ-
λνηθηζκψλ, ειιείςεη ρξφλνπ θαη 
ρξεκάησλ, ζπρλά δελ ζπλδπαδφηαλ 
κε έξγα ππνδνκήο (χδξεπζε, απν-
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ρεηεπηηθφ ζχζηεκα, νδηθφ δίθηπν, 
ρψξνη πξάζηλνπ θ.ά.). 

Παξά ηελ νκνηνκνξθία πνπ επη-
θξαηνχζε, ππήξρε ειαθξά δηαθν-
ξνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ελφο 
ζπλνηθηζκνχ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπ 
άιινπ, σο πξνο ην εκβαδφλ, ηελ 
πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε ιεη-
ηνπξγηθφηεηα

17
. Ιδξχζεθαλ αθφκε 

πξνζθπγηθνί νηθνδνκηθνί ζπλεηαη-
ξηζκνί θαη ρνξεγήζεθαλ άηνθα δά-
λεηα ζε πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο 
γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. 

 

17. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ 
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο 
ζηελ Διιάδα.  

Σελ άιιε κέξα ηνπ Φσηφο, Ια-
λνπάξην ηνπ 1923, πξσηνβγήθακε 
ζηελ Βιιάδα. Μφιηο βγήθακε, πεξη-
κέλαλε θπξίεο θαη καο κνηξάζαλε 
ςσκηά θαη ηπξηά. Σελ ίδηα κέξα καο 
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βάιαλε ζην ηξαίλν θαη καο πήγαλε 
ζηελ Σξίπνιε. Σηο δχν πξψηεο 
βξαδηέο κείλακε κέζα ζηελ Σξίπν-
ιε. ... 

Κη εγψ έξεκε ήκνπλα θαη είρα θαη 
ηξία παηδηά καδί κνπ. ...  

Ο γηφο κνπ ήξζε ζηελ Σξίπνιε 
γηα λα καο πάξεη λα κείλνπκε φινη 
ζηελ Ώζήλα. ... Άκα βγήθακε ζηνλ 
Πεηξαηά, δελ είρακε πνχ λα κείλνπ-
κε. Αχν λχρηεο θνηκεζήθακε ζην 
ζηαζκφ, ζην χπαηζξν. Σξέμακε, πή-
γακε ζηα Τπνπξγεία θαη ηφηε καο 
πήξαλε θαη καο βάιαλε ζην εξγν-
ζηάζην ηνπ ηξίγγνπ, ζε θάηη απν-
ζήθεο κέζα, ζηνλ Πεηξαηά. Βθεί ήηα-
λε θαη άιινη πξφζθπγεο, απφ ηεο 
κχξλεο ηα κέξε φινη. 

Έμη κήλεο κείλακε κέζα εθεί. Κα-
θήλ θαθψο, κελ ηα ξσηάο, πψο 
δνχζακε. Έθηαζε ν δεχηεξνο ρξφ-
λνο ηεο πξνζθπγηάο. Ήκαζηε ζηα 
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1924 θη αθνχζακε πσο γίλνληαη ζπ-
λνηθηζκνί, γηα λα θάηζνπκε εκείο νη 
πξφζθπγεο, ζηνλ Πνδνλίθηε [=Ν. 
Ισλία], ζηνπο Πνδαξάδεο 
[=Πεξηζζφο], ζηελ Κνθθηληά. 

Σφηε μέξεηο πψο πηάλαλε ηα ζπί-
ηηα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο; Πήγαηλεο 
εθεί, θξεκνχζεο έλα ηζνπβαιάθη ή 
φ,ηη είρεο ζ' έλα δσκάηην θαη ην ζπί-
ηη ήηαλε δηθφ ζνπ. Ώηειείσηα ήηαλε 
αθφκε• θεξακίδηα δελ είραλε, πφξ-
ηεο δελ είραλε, παξάζπξα δελ είρα-
λε. Καη κεξηθά πνπ είραλε πφξηεο 
θαη παξάζπξα πεγαίλαλε άιινη ηε 
λχρηα θαη ηηο βγάδαλε θαη αλάβαλε 
θσηηέο λα δεζηαζνχλε, λα καγεηξέ-
ςνπλε. Αχν ρξφληα χζηεξα πνπ 
θηάζακε εκείο ζηελ Βιιάδα ήξζε 
θαη καο βξήθε ζηελ Κνθθηληά θαη ν 
άληξαο κνπ. Ώπηφο ήξζε απφ ηνπο 
ηειεπηαίνπο αηρκαιψηνπο, γηαηί, ε-
πεηδή ήηαλε ηερλίηεο, ηνλ θξαηνχ-
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ζαλε θαη ηνπο δνχιεπε.  
Ανπιέςακε, θνπξαζηήθακε θαη 

θάλακε θαη ζπίηη θη αλαζηήζακε ηα 
παηδηά καο θαη δνπιέςαλε θη εθείλα• 
θη εδψ ζα ηειεηψζνπκε ηε δσή καο. 
Σα βάζαλά καο πνηέ δελ ζα θχγνπ-
λε απφ κέζα καο.  

(Καξηπξία Καξηάλζεο Θαξακνπζά 
από ην ρσξηό Κπαγάξαζη θνληά ζηα 
ώθηα)  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ. 
193-195.  

 
Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εχπνξνη 

πξφζθπγεο, πνπ είραλ ηελ νηθνλν-
κηθή δπλαηφηεηα λα θξνληίζνπλ 
κφλνη ηνπο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο. 
Ώπηνί ζηελ αξρή ήηαλ ζε ζέζε λα 
λνηθηάζνπλ ή λα αγνξάζνπλ θαηνη-
θίεο κέζα ζηηο πφιεηο θαη έηζη λα 
αλακεηρζνχλ κε ηνπο γεγελείο. Ώξ-
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γφηεξα αλέιαβαλ νη ίδηνη πξσην-
βνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ. Η 
δηαδηθαζία ήηαλ ε αθφινπζε: ίδξπ-
αλ έλαλ νηθνδνκηθφ ζπλεηαηξηζκφ, 
αγφξαδαλ κία έθηαζε ζε πξνλν-
κηνχρν πεξηνρή θαη νηθνδνκνχζαλ 
αζηηθέο θαηνηθίεο θαιήο πνηφηεηαο. 
Σέηνηνη νηθηζκνί ήηαλ ε Νέα κχξλε 
ζηελ Ώζήλα θαη ε Καιιίπνιε ζηνλ 
Πεηξαηά. ην αληίζεην άθξν βξίζθν-
ληαλ νη άπνξνη πξφζθπγεο πνπ δελ 
είραλ θαηνξζψζεη λα απνθαηαζηα-
ζνχλ αθφκε. Βγθαηαζηάζεθαλ ζε 
θαιχβεο, ρακφζπηηα θαη άιιεο 
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο ζηηο παξπ-
θέο παιαηψλ νηθηζκψλ, ή δεκηνχξ-
γεζαλ παξαγθνππφιεηο γχξσ απφ 
ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο. 
Έηζη, ζε άζιηεο ζπλζήθεο, επξφθεη-
ην λα δήζνπλ γηα πνιιά ρξφληα. 
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Γ. Ζ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΡΑΙ-
ΙΑΜΗΚΥΛ ΘΑΗ Ζ ΔΙΙΖΛΝΡΝΟ-

ΘΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ  
 
1. Ζ απνδεκίσζε ησλ  
αληαιιαμίκσλ 

πσο είδακε, ε χκβαζε αληαι-
ιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Βι-
ιάδαο θαη Σνπξθίαο πξνέβιεπε ηελ 
απνδεκίσζε ησλ αληαιιάμηκσλ 
πξνζθχγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ 
εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο, 
απφ ην θξάηνο ππνδνρήο

18
. Σν έξγν 

ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εθαηέ-
ξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηα-
ιείθζεθαλ αλέιαβε ε Μηθηή Βπη-
ηξνπή. Γηα λα βνεζήζεη ην έξγν ηεο 
ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, ζηε 
Μηθηή Βπηηξνπή πζηάζεθε ην 1924 

ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο 

Ξιεζπζκώλ πνπ ππαγφηαλ ζην 
Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Γηα ηελ απν-
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ηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, η-

δξχζεθαλ θαηά ηφπνπο Γξαθεία 

Αληαιιαγήο Ξιεζπζκώλ. 
 

18.Ρν έλαην άξζξν ηεο Πύκβαζεο 
ηεο Ινδάλεο.  

Άξζξνλ 9  

Η αθίλεηνο, αγξνηηθή ή αζηηθή 
πεξηνπζία, ε αλήθνπζα εηο ηνχο κε-
ηαλάζηαο, εηο ηαο ελ ησ άξζξσ 9 
αλαθεξνκέλαο θνηλφηεηαο, σο θαη ε 
παξά ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ θνη-
λνηήησλ εγθαηαιεηπνκέλε θηλεηή 
πεξηνπζία ζέινπζηλ εθθαζαξηζζή 
ζπκθψλσο πξνο ηαο θαησηέξσ δη-
αηάμεηο ππφ ησλ κηθηψλ επηηξνπψλ 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 11. 

Ώη πεξηνπζίαη αη θείκελαη εηο ηα 
εδάθε ηα ππαγφκελα εηο ηελ ππν-
ρξεσηηθήλ αληαιιαγήλ, αλήθνπζαη 
δε εηο εθθιεζηαζηηθά ή εηο επαγή 
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θαζηδξχκαηα, θνηλνηήησλ εγθαηε-
ζηεκέλσλ εηο έδαθνο κε ππαγφκε-
λνλ εηο ηελ αληαιιαγήλ ζέινπζηλ 
νκνίσο εθθαζαξηζζή ππφ ηνπο απ-
ηνχο φξνπο.  

 
Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξη-

νπζηψλ πξνρσξνχζε αξγά θαη ε 
δπζθνξία ηνπ πξνζθπγηθνχ θφ-
ζκνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζε απφγλσ-
ζε, κεγάισλε. Έηζη, πηνζεηήζεθε ε 
ιχζε λα δνζεί κηα πξνθαηαβνιή 
κέρξη ηελ ηειηθή απνπιεξσκή ηεο 
αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνχ εγθαηα-
ιείθζεθε ζηελ Σνπξθία, αθνχ πξψ-
ηα ην ειιεληθφ Αεκφζην πξνέβαηλε 
ζε πξνζσξηλή εθηίκεζή ηεο. Η Β-
ζληθή Σξάπεδα αλέιαβε λα πιεξψ-
ζεη ζηνπο αληαιιάμηκνπο ηελ πξν-
θαηαβνιή απηή. 

Η πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πε-
ξηνπζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο δειψ-
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ζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα θαηά 

ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο. Οη 
αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζα εμεηά-
δνληαλ απφ εηδηθέο επηηξνπέο πξν-
ζθχγσλ, ζπκπαηξησηψλ ησλ ελδη-
αθεξνκέλσλ. Βάλ ζεσξνχληαλ αλα-
θξηβείο, πξνβιεπφηαλ αλαζεψξεζή 

ηνπο απφ έλα Αλώηαην Ππκβνύιην. 
Καζνξίζηεθαλ επίζεο ηα πεξηνπζη-
αθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία θαηαβαι-
ιφηαλ απνδεκίσζε. Η πξνθαηαβν-
ιή ζα δηλφηαλ ζ' εθείλνπο πνπ δελ 
είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί.  

Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ 
πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ 

ζηελ Σνπξθία ζπζηάζεθαλ Ξξσην-

βάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο θαη 

Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο, γηα 
πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα 
αλέθππηαλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ θαη-
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λφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν 
ήηαλ ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε φιε 
δηαδηθαζία ππνλνκεπφηαλ απφ ηελ 
ηνπξθηθή πιεπξά. 

 

2. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε 
 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβα-

ζεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ θαη 
ηεο πλζήθεο εηξήλεο ηεο Λνδάλεο, 
νη ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο κε ηελ 
Σνπξθία δνθηκάδνληαλ θαηά δηα-
ζηήκαηα απφ εληάζεηο. Όζηεξα 
απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηνλ Ινχλην 

ηνπ 1925 ππνγξάθεθε ε Πύκβαζε 

ηεο Άγθπξαο θαη ην Αεθέκβξην ηνπ 

1926 ε Ππκθσλία ησλ Αζελώλ. Ώπ-
ηέο ξχζκηδαλ ηα επίκαρα ζέκαηα, 
φκσο δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ. Σνλ 
Ώχγνπζην ηνπ 1928 ην θφκκα ησλ 
Φηιειεπζέξσλ θέξδηζε ηηο εθινγέο 
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θαη ζρεδφλ ακέζσο ε λέα θπβέξλε-
ζε μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ 

θξάηεζαλ δχν ρξφληα. Ο Δι. Βελη-
δέινο επηζπκνχζε ηε δηεπζέηεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ 
αλαγλψξηζε ηνπ εδαθηθνχ θαζε-
ζηψηνο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 
κσο, ζε θάζε πξνζπάζεηα πξν-
ζέγγηζεο κε ηελ Σνπξθία, εκπφδην 
ζηεθφηαλ ε έληνλα αξλεηηθή ζηάζε 
ησλ πξνζθχγσλ.  

ηηο 10 Ινπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε 

ε Ππκθσλία ηεο Άγθπξαο πνπ α-
πνηεινχζε ην νηθνλνκηθφ ζχκθσλν 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σα θπξηφ-
ηεξα ζεκεία ηνπ ήηαλ:  

 Ρχζκηζε ην δήηεκα ησλ Βιιήλσλ 
νξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχ-
πνιεο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ 
ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη ησλ «θπ-
γάδσλ».  
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 ξηδε φηη νη αληαιιάμηκεο κνπ-
ζνπικαληθέο πεξηνπζίεο ζηελ 
Βιιάδα θαη νη ειιεληθέο ζηελ 
Σνπξθία πεξηέξρνληαλ ζηελ θπ-
ξηφηεηα ηνπ Βιιεληθνχ θαη Σνπξ-
θηθνχ Αεκνζίνπ, αληίζηνηρα. 

 Πξνέβιεπε ακνηβαία απφζβεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.  

Η ζπκθσλία νινθιεξψζεθε ζηηο 
30 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ην 
χκθσλν θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη 
δηαηηεζίαο, ην Πξσηφθνιιν γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ λαπηηθψλ εμνπιη-
ζκψλ θαη ηε χκβαζε εκπνξίνπ, 
εγθαηάζηαζεο θαη λαπηηιίαο. Με ηελ 
ηειεπηαία απηή ζχκβαζε δφζεθε ε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ 
θαζελφο απφ ηα δχν θξάηε λα ηαμη-
δεχνπλ ή λα εγθαζίζηαληαη (κε θά-
πνηνπο πεξηνξηζκνχο) ζην έδαθνο 
ηνπ άιινπ θξάηνπο.  
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Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο έδεη-
μαλ φηη νη πξνζδνθίεο απφ ηε ιχζε 
πνπ δφζεθε ζε θάπνηα δεηήκαηα κε 
ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ 
1930 δηαςεχζηεθαλ. ΐέβαηα, γηα έλα 
κεγάιν δηάζηεκα δελ ζεκεηψζεθαλ 
ηξηβέο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαη 
δελ ακθηζβεηήζεθαλ ηα κεηαμχ ηνπο 
ζχλνξα. Ώπηφ ήηαλ θαη ε βαζηθή ε-
πηδίσμε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξ-
γνχ. Ο ζπκςεθηζκφο φκσο ησλ α-
ληαιιάμηκσλ, ειιεληθψλ θαη κνπ-
ζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ, πξνθά-
ιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ αλάκεζα 
ζηνπο πξφζθπγεο. Με ηε ζπκθσλία 
απηή ε θαηά πνιχ κεγαιχηεξε πε-
ξηνπζία ησλ αληαιιάμηκσλ Βιιή-
λσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο εμη-
ζψζεθε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηνπ-
ζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βιιά-
δαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπα-
ζκφ κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 25% 
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ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο απνδεκίσ-
ζεο απφ ηελ Βζληθή Σξάπεδα θαη 
ηεο άξλεζεο δηαθαλνληζκνχ ησλ 
πξνζθπγηθψλ ρξεψλ, απνκάθξπλε 
ηκήκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ 
απφ ηελ εθινγηθή βάζε ηνπ θφκκα-
ηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζπλέβα-
ιε ζηελ ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ 
1932 θαη ηνπ 1933.  

 

 
Πεξηθιήο Ιύηξαο: Ο γπξηζκόο 
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Δ. Ζ ΔΛΡΑΜΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΓΥΛ 
ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

 
1. Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύ-
γσλ 
 

Η απνθαηάζηαζε θαη ε αθνκνί-
σζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Βιιάδα 
ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ην ζε-
καληηθφηεξν επίηεπγκα ηνπ λένπ ει-
ιεληθνχ θξάηνπο. Ώλ ιάβεη θαλείο 
ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζρέξεη-
εο, φπσο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηά-
ζηαζε ηεο ρψξαο, ηηο πνιηηηθέο πε-
ξηζηάζεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 
1920 θαη ηνπ 1930, ηελ ειιηπή θξα-
ηηθή νξγάλσζε θαη, θπξίσο, ηνλ ηε-
ξάζηην αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ 
πνπ έθζαζαλ ζηελ Βιιάδα, αληη-
ιακβάλεηαη γηαηί ην έξγν ηεο απν-
θαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί «ηηηάλην». Μεγάιν 
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κέξνο ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε απφ ην 
1924 έσο ην 1928 θαη ζε απηφ θαζν-
ξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε ιεηηνπξγία 
ηεο ΒΏΠ. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ έλαο 
νξγαληζκφο ππφ δηεζλή έιεγρν ηε 
βνήζεζε λα είλαη απνζηαζηνπνηε-
κέλε απφ ηελ ηαξαγκέλε ειιεληθή 
πνιηηηθή δσή θαη σο εθ ηνχηνπ α-
πνηειεζκαηηθφηεξε. ΐέβαηα, γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 
ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο παξαρψ-
ξεζε ηα πιηθά κέζα θαη ην αλζξψ-
πηλν δπλακηθφ. Καη αλ ζε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο ην έξγν ησλ θαηά ηφ-
πνπο επηηξνπψλ ηεο ΒΏΠ ή ηνπ 
θξάηνπο γηλφηαλ βηαζηηθά, εκπεηξη-
θά θαη πξφρεηξα ή εμππεξεηνχζε 
απιψο άκεζεο αλάγθεο θαη πνιηηη-
θέο ζθνπηκφηεηεο, απηφ δελ κεηψλεη 
ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ 
έξγνπ πνπ επηηεχρζεθε.  
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Οη πξφζθπγεο δελ απνηεινχζαλ 
έλα εληαίν ζχλνιν. Ώλάκεζά ηνπο 
ππήξραλ δηαθνξέο θνηλσληθήο 
πξνέιεπζεο, πνιηηηζηηθήο παξά-
δνζεο, δηαιέθηνπ, αθφκα θαη γιψζ-
ζαο (πεξίπνπ 100.000 πξφζθπγεο 
ήηαλ ηνπξθφθσλνη). ζνη εχπνξνη 
θάηνηθνη ηεο Μηθξάο Ώζίαο ή ηεο 
Ώλαηνιηθήο Θξάθεο θαηφξζσζαλ 
λα θέξνπλ ζηελ Βιιάδα κεγάιν κέ-
ξνο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο, ζρε-
δφλ ακέζσο ελζσκαηψζεθαλ ζην 
λέν ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη 
αλακείρζεθαλ κε ηνπο γεγελείο. Γηα 
ηε κεγάιε φκσο κάδα ησλ πξνζθχ-
γσλ, παξά ηελ ηαρεία απνθαηά-
ζηαζή ηνπο, ε αθνκνίσζε ήηαλ κία 
δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε πνιχ 
πην αξγνχο ξπζκνχο. Οη πεξηζζφ-
ηεξνη πξφζθπγεο, ςπρηθά ηξαπκα-
ηηζκέλνη θαη κε ην άγρνο πξψηα ηεο 
επηβίσζεο θαη αξγφηεξα ηεο βει-
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ηίσζεο ηεο δσήο ηνπο, εμέθξαδαλ 
ζπρλά παξάπνλα γηα ηελ αληηκε-
ηψπηζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ 
γεγελψλ θαηνίθσλ ηνπ. Καηεγν-
ξνχζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο φηη κε 
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο α-
ληαιιαγήο ηεο Λνδάλεο θαη ηνπ ει-
ιελνηνπξθηθνχ πκθψλνπ ηνπ 1930 
παξαβίαζε βαζηθά δηθαηψκαηά 
ηνπο• φηη απνδεκηψζεθαλ κφλν θα-
ηά έλα κέξνο γηα ηελ πεξηνπζία πνπ 
εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο• 
φηη, ηέινο, ε αληαιιάμηκε πεξηνπζία 
δελ πεξηήιζε πάληνηε ζε απηνχο. 
Πξάγκαηη, παξά ηελ χπαξμε λφκσλ 
(ήδε πξηλ απφ ην 1922) πνπ απα-
γφξεπαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο κνπ-
ζνπικαληθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, 
ε έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ, ε αλπ-
παξμία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 
ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ε δπζθνιία 
ζηελ νξηνζέηεζε ή ηελ πεξίθξαμή 
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ηεο, ζπλέβαιαλ ζην λα πεξηέιζνπλ 
ηέηνηεο εθηάζεηο ζε ληφπηνπο. Ώιιά 
θαη ην ίδην ην θξάηνο θάπνηεο θνξέο 
παξαρψξεζε αληαιιάμηκε πεξηνπ-
ζία ζε γεγελείο αθηήκνλεο ή ζε επ-
αγή ηδξχκαηα. 

ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε δηα-
θνξά λννηξνπίαο θαη ηδηνζπγθξα-
ζίαο κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγε-
λψλ. Οη γεγελείο αλαθέξνληαλ ζπ-
ρλά ζην ήζνο ησλ πξνζθχγσλ (θπ-
ξίσο ησλ αζηψλ), ζηε ξνπή ηνπο 
γηα δηαζθέδαζε θαη ηελ θνζκνπνιί-
ηηθε ζπκπεξηθνξά απηψλ θαη ησλ 
γπλαηθψλ ηνπο. Οη πξφζθπγεο απφ 
ηε κεξηά ηνπο κηινχζαλ γηα ην ρα-
κειφ κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
επίπεδν ησλ ληφπησλ θαη πξφβαι-
ιαλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο, ηελ ν-
πνία νη ληφπηνη ζπρλά ακθηζβε-
ηνχζαλ.
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Υάξηεο κε ηηο γε-
σξγηθέο εθηάζεηο πνπ 
δηαλεκήζεθαλ ζε 
πξόζθπγεο θαη γεγε-
λείο θαηά ηηο δεθαε-
ηίεο ηνπ 1920 θαη 
1930 (Τπνπξγείν Γε-
σξγίαο 1938) 
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Η δηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη γε-
γελψλ εθθξάζηεθε θπξίσο: 

• Πηελ νηθνλνκηθή δσή. Τπήξρε α-
ληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 
ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ζε άι-
ιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηε-
ηεο.  

• Πηελ πνιηηηθή δσή. Πξηλ αθφκε 
απφ ηελ παξνρή ζηέγεο θαη εξγα-
ζίαο, νη πξφζθπγεο απέθηεζαλ ηελ 
ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δη-
θαηψκαηα. Βληάρζεθαλ ζην θφκκα 
ηνπ ΐεληδέινπ ηφζν σο ςεθνθφξνη 
φζν θαη σο πνιηηεπηέο, βνπιεπηέο 
θαη ππνπξγνί. Οη αληηβεληδειηθνί θαη 
ν αληηβεληδειηθφο ηχπνο θαιιηεξ-
γνχζαλ ην κίζνο ελαληίνλ ηνπο.  

• Πηελ θνηλσληθή δσή. Οη πξφζθπ-
γεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο ζπλνη-
θηζκνχο ήηαλ απνκνλσκέλνη, δελ 
είραλ ζπρλέο επαθέο κε ληφπηνπο 
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θαη πξνηηκνχζαλ λα ζπλάπηνπλ 
γάκνπο κεηαμχ ηνπο. Αελ ζπλέβαηλε 
ην ίδην κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ε-
γθαηαζηάζεθαλ κέζα ζηηο πφιεηο ή 
ηα ρσξηά. Ο ρψξνο εξγαζίαο, ην 
ζρνιείν, ε εθθιεζία θαη θπξίσο ε 
γεηηνληά έδηλαλ επθαηξίεο επηθνηλσ-
λίαο κε ηνπο ληφπηνπο. ηγά-ζηγά 
άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη κηθηνί γά-
κνη, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη

19
.  

 

19. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξν-
ζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο ζηελ 
Διιάδα  

Σν ηαμίδη θξάηεζε δεθαέμη κέξεο. 
Μεηά ηε Ρφδν πηάζακε Πεηξαηά, κε-
ηά θηάζακε ζηελ Κέξθπξα. Ήηαλ 
παξακνλή ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλνο, 
11 Αεθεκβξίνπ 1922. Έβξερε. ΐγή-
θακε ζηελ παξαιία κε θαΎθηα. Λέλε: 
«Θα ζαο πάκε κε αξακπάδεο ζ' έλα 
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ρσξηφ». Μαο πήγαλ ζην ρσξηφ 
ηαπξφο• θάλακε ηέζζεξηο ψξεο 
ψζπνπ λα θηάζνπκε εθεί. Βκείο 
πεγαίλακε πεδή, ηα πξάγκαηα κφλν 
ζε αξακπάδεο. Καη λα βξερφκαζηε 
ζ' φιν απηφ ην δηάζηεκα...  

Άιινπο έβαιαλ ζηελ εθθιεζία 
ηνπ ρσξηνχ, άιινπο ζην ζρνιείν, 
άιινπο ζε ζπίηηα. Αελ ξσηάεη θαλέ-
λαο: «Πνηνη είζηε, ηί ζέιεηε; » Μηα 
αδηαθνξία. Αελ καο έδσζαλ ηίπνηα 
λα θάκε. Αελ είραλ θη απηνί, ηί λα 
καο δψζνπλ; Μηα «θαιεκέξα» κφλν 
καο έιεγαλ. Καιή ήηαλ θη απηή. Βπ-
ηπρψο είρακε καδί καο ςσκί....  

Μαο έθεξαλ ζηελ Κέξθπξα, καο 
έβαιαλ ζην θξνχξην, ζηηο εθεί πα-
ξάγθεο. Μεγάιν άββαην ήηαλε. 
Έξρεηαη έλαο αέξαο θαη ηηο παίξλεη 
ηηο παξάγθεο. Σί λα θάλνπκε; Πήγα-
κε ζηελ εθθιεζία ηνπ Άη-Γηψξγε, 
εθεί θνληά. ...  
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ηελ αξρή δελ ηαηξηάδακε κε ηνπο 
Κεξθπξαίνπο. Άιιεο ζπλήζεηεο απ-
ηνί, άιιεο ζπλήζεηεο εκείο. Γιψζζα 
δελ μέξακε, δελ κπνξνχζακε λα 
ζπλελλνεζνχκε καδί ηνπο. Μεηά 
φκσο ηα θηηάμακε. Πνιιά ζπλνηθέ-
ζηα έγηλαλ• Κεξθπξαίνη πήξαλ 
πξνζθπγνπνχιεο.  

(Καξηπξία Διέλεο Καλαήινγινπ 
από ην Ηθόλην).  

Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ 
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ. 
348-349.  

 
Η αληίζεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ 

θαη γεγελψλ, ζε ειάρηζηεο πεξη-
πηψζεηο πήξε ηε κνξθή αλνηθηήο 
ζχγθξνπζεο. Ο φξνο «πξφζθπ-
γαο», φκσο, είρε ζηελ θνηλή ζπλεί-
δεζε ππνηηκεηηθή ζεκαζία, γηα 
πνιιά ρξφληα. Η δηαρσξηζηηθή 
γξακκή κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γε-
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γελψλ έπαςε λα ππάξρεη κεηά ηε 
δεθαεηία ηνπ 1940. Ώιιά θαη απφ 
πην πξηλ νη πξφζθπγεο πξψηεο γε-
ληάο θαη αξγφηεξα ηα παηδηά θαη ηα 
εγγφληα ηνπο ζπκκεηείραλ ζε φιεο 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε λέα παηξί-
δα ηνπο. 

 

2. Νη επηπηώζεηο από ηελ άθημε 
ησλ πξνζθύγσλ  
 

Η Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε-
πεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ 
ειιεληθνχ έζλνπο ζηε ζχγρξνλε 
επνρή. Οξηζκέλνη ηελ παξαιιήιη-
ζαλ κε ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληη-
λνχπνιεο ην 1453, ελψ άιινη ζεψ-
ξεζαλ ην 1922 σο αθεηεξία ηεο λέ-
αο Βιιάδαο. Σν πξνζθπγηθφ δήηε-
κα, σο ζπλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο 
θαηαζηξνθήο, απνηέιεζε γηα ηελ 
Βιιάδα έλα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, 
πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δήηεκα κε-
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γάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κε επηπηψ-
ζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 
ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο. 

 

α. Δμσηεξηθή πνιηηηθή  
Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπ-

ζκψλ εμέιηπε ε θπξηφηεξε πεγή 
πξνζηξηβψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη 
Σνπξθίαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ 
ησλ δχν ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ ηξεηο 
ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο.  

 

β. Ξιεζπζκόο/εζλνινγηθή  
ζύζηαζε 

Ο πιεζπζκφο ηεο Βιιάδαο απμή-
ζεθε απφ ην 1920 έσο ην 1928 πε-
ξίπνπ θαηά 20%. Ώπμήζεθε επίζεο 
θαηά πνιχ ν βαζκφο αζηηθνπνίε-
ζεο ηνπ θξάηνπο. Καηά ηελ ίδηα πε-
ξίνδν, ν πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηεο πξσηεχνπζαο δηπια-
ζηάζηεθε. Η δεκηνπξγία κάιηζηα 
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πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ γχξσ 
απφ ηελ Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά έ-
παημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηα-
κφξθσζε ηνπ εληαίνπ πνιενδνκη-
θνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ην μέ-
ξνπκε ζήκεξα. Βθηφο απφ ηελ Ώζή-
λα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλί-
θε, ππήξμαλ θαη άιια αζηηθά θέ-
ληξα πνπ δηνγθψζεθαλ εμαηηίαο ηεο 
εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζε απ-
ηά. 

εκαληηθφηεξεο ήηαλ νη επηπηψ-
ζεηο απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχ-
γσλ ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ηνπ 
πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο. Σν 1920 ε 
Βιιάδα είρε 20% κε Έιιελεο νξζφ-
δνμνπο, ελψ ην 1928 κφιηο 6%. Ο 
ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Απηηθήο 
Θξάθεο θαη ηεο Ηπείξνπ απμήζεθε, 
ελψ ε Κξήηε, ε Λέζβνο θαη ε Λή-
κλνο εμειιελίζηεθαλ πιήξσο. Η 
θπξηφηεξε φκσο κεηαβνιή ζηελ ε-
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ζλνινγηθή ζχζηαζε ιφγσ ηεο εγθα-
ηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζπλέβε 
ζηε Μαθεδνλία. Σν πνζνζηφ ησλ 
κε Βιιήλσλ νξζνδφμσλ πνπ ήηαλ 
48% ην 1920, έπεζε ζην 12% ην 
1928. Η ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ 
ραξαθηήξα ηεο Μαθεδνλίαο είρε κε-
γάιε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Βιιά-
δαο. Βμάιινπ, αξαηνθαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο, θά-
πνηεο απφ απηέο παξακεζφξηεο, 
επνηθίζηεθαλ απφ πξφζθπγεο. Με 
ηνλ ηξφπν απηφ θαηνρπξψζεθαλ νη 
λέεο πεξηνρέο πνπ ελψζεθαλ κε ηελ 
Βιιάδα κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο πν-
ιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ 
εζληθφ θνξκφ. 
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Ξίλαθαο 3 
Οη δέθα δήκνη ηεο ρώξαο κε ηε κεγα-
ιύηεξε αλαινγία πξνζθύγσλ ζην ζπ-

λνιηθό πιεζπζκό ηνπο (1928) 
 

ΞΝΙΖ 
ΑΛΑΙΝΓΗΑ 
ΞΟΝΠΦΓΥΛ 

Αξάκα  
Καβάια  
έξξεο  
Θεζζαινλίθε  
Μπηηιήλε  
Ξάλζε  
Πεηξαηάο  
Ηξάθιεην  
Υίνο  
Κνκνηελή  

70.2%  
56.9%  
50.4%  
47.8%  
46.8%  
41.4%  
40%  

35.9% 
35.7%  
34.1%  

 
γ. Νηθνλνκία 
 

Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ 
πξνζθχγσλ θαηλφηαλ δπζβάζηα-
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θην θνξηίν γηα ηελ ειιεληθή νηθν-
λνκία. Μεζνπξφζεζκα φκσο απηή 
σθειήζεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
ησλ πξνζθχγσλ. 

Καη' αξρήλ αλαδηαξζξψζεθαλ νη 
θαιιηέξγεηεο θαη ε αγξνηηθή παξα-
γσγή πνιιαπιαζηάζηεθε. ε κία 
δεθαεηία (1922-1931) νη θαιιηεξ-
γνχκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ πε-
ξίπνπ θαηά 50%, ε γεσξγηθή παξα-
γσγή δηπιαζηάζηεθε θαη εμαζθαιί-
ζηεθε επάξθεηα ζε ζηηεξά. Οη πξφ-
ζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπν-
ξά* θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη 
ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο κηθξήο γε-
σξγηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Η έιιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 
πξνο δηαλνκή ζηνπο πξφζθπγεο 
ππνρξέσζε ην θξάηνο λα αλαιάβεη 
ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εγγεηνβει-
ηησηηθψλ έξγσλ, θπξίσο ζηε Μαθε-
δνλία, θαη έηζη απμήζεθαλ νη θαιιη-
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εξγήζηκεο εθηάζεηο. Βηζήρζεζαλ 
λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη 
παιηέο (θαπλφο, βακβάθη, ζηαθίδα). 
Η θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία 
βειηηψζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηη-
θά. Η δελδξνθνκία, ε ζεξνηξνθία 
θαη ε αιηεία αλαπηχρζεθαλ απφ 
πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλνη 
ζε απηέο ηηο αζρνιίεο ζηελ παηξίδα 
ηνπο. 

Η άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλα-
δσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε 
λέν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ 
δπλακηθφ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο θα-
ηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε δξά-
ζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο 
ηθαλφηεηεο. ηε δεθαεηία 1922-1932, 
δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βην-
κεραληθψλ κνλάδσλ. Η πξφνδνο 
φκσο δελ ήηαλ ζεκαληηθή, εμαηηίαο 
θπξίσο ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξα-
δνζηαθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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Η ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ (σο 
θεθαιαηνχρσλ θαη σο εξγαηψλ) ή-
ηαλ κεγαιχηεξε ζηελ θισζηνυθα-
ληνπξγία, ηελ ηαπεηνπξγία, ηε κε-
ηαμνπξγία, ηελ αιεπξνβηνκεραλία 
θαη ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ π-
ιηθψλ. Ώξθεηνί ήηαλ νη πξφζθπγεο 
πνπ αλαδείρζεθαλ σο επηρεηξεκα-
ηίεο, βηνκήραλνη ή κεγαιέκπνξνη. Οη 
Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα 
αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη 
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππεξείραλ 
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απηφρζνλεο ζε 
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπ-
ζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο α-
ληηιήςεηο. Ο θνζκνπνιίηηθνο ραξα-
θηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέ-
λσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ εί-
ραλ αλαπηχμεη κε ηελ Βπξψπε θαη ε 
πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ, 
φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βιιάδα, 
λα νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο επηρεη-
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ξήζεηο ή λα ζηειερψζνπλ επηρεη-
ξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγε-
λψλ.  

Η άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέ-
δξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαη-
θψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν 
1930 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ 
πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ ζηελ 
θισζηνυθαληνπξγία, ηελ θαπλνβη-
νκεραλία θαη ηε βηνκεραλία εηνί-
κσλ ελδπκάησλ.  

 
Πξόζθπγεο πνπ εξγάδνληαη  

ζε βηνηερλία ραιηώλ, ζηα πεξίρσξα  
ηεο Αζήλαο 
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δ. Ξνιηηηζκόο 
 

Οη πξφζθπγεο είραλ δήζεη ζε 
ηφπνπο κε πνιηηηζηηθή παξάδνζε 
πνιιψλ αηψλσλ, ηελ νπνία κεηέ-
θεξαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Η 
κνπζηθή πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ε-
πεξέαζε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 
ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη αλαδείρζε-
θε ζε ιατθή κνπζηθή ηεο πφιεο (ξε-
κπέηηθα). Πξφζθπγεο νξγαλνπαί-
ρηεο θαη ηξαγνπδηζηέο θπξηάξρεζαλ 
ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή κέρξη ην 
1940. Οη πξφζθπγεο έθαλαλ αηζζε-
ηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηνλ 
πλεπκαηηθφ ρψξν. Οη ινγνηέρλεο Γ. 
εθέξεο, Η. ΐελέδεο, Κ. Πνιίηεο, Γ. 
Θενηνθάο, . Ανχθαο, ν δσγξάθνο 
θαη ζπγγξαθέαο Φ. Κφληνγινπ θαη ν 
κνπζηθφο Μ. Καινκνίξεο είλαη κεξη-
θνί απφ ηνπο πνιινχο Μηθξαζηάηεο 
πνπ δηέπξεςαλ ζηα γξάκκαηα θαη 
ηηο ηέρλεο, πινχηηζαλ ηε λέα ειιε-
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ληθή γιψζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ 
εμέιημή ηεο. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθή 
ππήξμε ε πξνζθνξά ησλ πξνζθχ-
γσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξη-
λήο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 
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ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ 
 

Ακεηςηζπνξά: Η ελαιιαγή θαιιηέξ-
γεηαο ζην ίδην έδαθνο (π.ρ. ηνλ 
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ςπραλζή), γηα λα εμαζθαιίδνληαη 
θαιχηεξεο γεσξγηθέο απνδφζεηο. 

 

Πεικπεζηά: Σνχξθηθε ιέμε πνπ ζε-
καίλεη ηελ απαγσγή, ηελ θπξηαξ-
ρία. 
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