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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1923-1936)

Κάτοικοι της πυρπολημένης Σμύρνης προσπαθούν να
επιβιβαστούν σε πλοιάρια και να διαφύγουν. Η μικρασιατική
καταστροφή και το ρεύμα των προσφύγων έδρασαν
καταλυτικά στην πολιτική ζωή της χώρας.
1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
Με τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) χάθηκαν οι
ανεπτυγμένες οικονομικά και πολιτιστικά περιοχές της
Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αυτό αποτέλεσε και την τελευταία πράξη της Μεγάλης Ιδέας. Κανένα κόμμα δεν προέβαλλε πλέον την επιλογή της εδαφικής επέκτασης και του πολέμου. Αυτή η μεγάλη αλλαγή προκάλεσε κρίση ταυτότητας στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η Μεγάλη Ιδέα αποτέλεσε για έναν σχεδόν
αιώνα το θεμέλιο, στο οποίο πολλοί άνθρωποι βάσιζαν
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το λόγο ύπαρξης του κράτους. Η πλειονότητα των
προσφύγων τάχθηκε στο πλευρό των Φιλελευθέρων,
πιστεύοντας ότι οι Αντιβενιζελικοί ήταν υπεύθυνοι για
την καταστροφή.
Η διαρκής υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ευρέων τμημάτων του πληθυσμού επηρέασε την εξέλιξη
των κομμάτων κατά την περίοδο αυτή. Όταν σταμάτησε
να βρίσκεται η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, ήλθαν εντονότερα στο προσκήνιο οι
συγκρούσεις συμφερόντων οικονομικού και κοινωνικού
χαρακτήρα. Σε πολλούς ανθρώπους (ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης) επήλθε κόπωση από τη μόνιμη
πολιτική αστάθεια και από τη διαρκή όξυνση που καλλιεργούσαν τα κομματικά επιτελεία και τα πραξικοπήματα αξιωματικών23. Σ' αυτήν προστέθηκε η δυσαρέσκεια για τις διαμάχες συμφερόντων πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής υφής, καθώς και για την πληθώρα
των διαφορετικών πολιτικών ιδεολογιών. Έτσι, ο Μεταξάς δεν χρειάστηκε να ασκήσει βία για να επιβάλει, το
1936, τη δικτατορία του.
23. Στρατιωτικά κινήματα κατά την περίοδο 19221936:
1. Σεπτέμβριος 1922, από τον βενιζελικό Ν. Πλαστήρα. Αιτήματα: Παραίτηση του Κωνσταντίνου, άμεση
διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, σχηματισμός υπερκομματικής κυβέρνησης που να την εμπιστεύεται η Αντάντ
και ενίσχυση του θρακικού μετώπου. Στα πλαίσια του
κινήματος έγινε η δίκη των έξι.
2. Οκτώβριος 1923, από μείγμα αντιβενιζελικών, βενιζελικών που ήταν σε δυσμένεια, βασιλοφρόνων που φοβούνταν την επιβολή της αβασίλευτης δημοκρατίας,
υπό την ηγεσία των στρατηγών Γαργαλίδη και Λεοναρδόπουλου. Αιτήματα: διάλυση του προηγούμενου κινή10 / 99-100

ματος, διορισμός νέας κυβέρνησης για τη διενέργεια
εκλογών. Κατεστάλη σχεδόν αμέσως. Οι κινηματίες του
'22 προχώρησαν σε εκκαθάριση του στρατεύματος από
1284 αντιβενιζελικούς αξιωματικούς, τους οποίους κατηγόρησαν για συμμετοχή στο κίνημα του 1923. Πίεσαν
και τελικά πέτυχαν να φύγει ο βασιλιάς Γεώργιος Β'
από την Ελλάδα και συζητούσαν το θέμα της αβασίλευτης δημοκρατίας.
3. Ιούνιος 1925, από τον Θ. Πάγκαλο. Δικαιολογία: να
σώσει τη χώρα από τη κακοδιοίκηση. Παρέμεινε στην
εξουσία έως τον Αύγουστο του 1926, στην αρχή ως
πρωθυπουργός και μετά ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4. Αύγουστος 1926, από τον Γ. Κονδύλη. Ανέτρεψε
τον Πάγκαλο, υποσχέθηκε προκήρυξη εκλογών εντός
45 ημερών, στις οποίες δεν θα λάμβανε ο ίδιος μέρος.
Το κίνημα ολοκληρώθηκε πριν από τις εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου 1926, παραδίδοντας την εξουσία στους πολιτικούς.
5. Μάρτιος 1933, από τον Πλαστήρα, με σκοπό να
εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα να αναλάβει την εξουσία μετά την εκλογική νίκη. Δεν πρόλαβε να εγκαθιδρύσει δική του κυβέρνηση, αλλά κατεστάλη.
6. Μάρτιος 1935, από βενιζελικούς αξιωματικούς. Στόχος: πρόληψη δικτατορίας από τον Κονδύλη, εγκαθίδρυση κυβέρνησης με πρόγραμμα: εκκαθάριση των ενόπλων δυνάμεων από τους αντιβενιζελικούς, μεταρρύθμιση του πολιτεύματος. Κατέρρευσε μετά από λίγες
μέρες.
7. Οκτώβριος 1935, από τον Κονδύλη. Στόχος: κατάργηση της αβασίλευτης δημοκρατίας. Διήρκεσε έως
τον Νοέμβριο του 1935 και διαλύθηκε με την έλευση του
βασιλιά Γεωργίου Β .
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Οι έκρυθμες καταστάσεις προκάλεσαν κρίση νομιμότητας του κοινοβουλευτικού συστήματος. Οι ρίζες της
βρίσκονταν στο διχασμό της δεκαετίας 1910-20, κορυφώθηκε όμως η κρίση αυτή την επόμενη περίοδο, οπότε υπονομεύθηκε η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του πολιτικού η οποία αποτελεί θεμέλιο της νομιμότητας στις σύγχρονες κοινωνίες. Δύο στοιχεία καθόρισαν τη φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής αυτής της
περιόδου: η διαρκής παρέμβαση των στρατιωτικών
στην πολιτική και η χρήση βίας στην άσκηση πολιτικής.

Η ηγεσία του στρατιωτικού κινήματος του 1922
Οι αξιωματικοί διεκδικούσαν τον πρώτο λόγο σε
θέματα εσωτερικής πολιτικής, καθώς θεωρούσαν το
στρατό ως υπερκομματικό φορέα εξουσίας. Ένιωθαν
δυσαρέσκεια για τις διαφοροποιήσεις στο κοινωνικό
επίπεδο, απεχθάνονταν τον πολιτικό τρόπο αντιμετώπισης και διευθέτησης των κοινωνικών συγκρούσεων,
τις διαπραγματεύσεις και τους συμβιβασμούς, που θε12 / 100-101

ωρούσαν συνώνυμα της διαφθοράς και της έλλειψης
αρχών.
Αμέσως μετά την ήττα στη μικρασιατική εκστρατεία,
επενέβησαν στην πολιτική ζωή αξιωματικοί που ηγούνταν στρατιωτικών σωμάτων τα οποία επέστρεφαν
από το μέτωπο (Ν. Πλαστήρας, Στ. Γονατάς, κ.λπ.). Αυτό που όξυνε την πολιτική κατάσταση ήταν η δίκη και
καταδίκη σε θάνατο πέντε κορυφαίων πολιτικών της
αντιβενιζελικής παράταξης και του αρχηγού του στρατού της Μ. Ασίας, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η κατηγορία ήταν αβάσιμη, αλλά οι κατηγορούμενοι εκτελέστηκαν, προκειμένου να κατευναστούν οι
πρόσφυγες και ο στρατός. Το τηλεγράφημα του Βενιζέλου, το οποίο έμμεσα συνιστούσε τη ματαίωση των εκτελέσεων, έφθασε πολύ αργά, αν και δεν είναι βέβαιο
ότι μια έγκαιρη παρέμβαση του Βενιζέλου θα είχε αποτέλεσμα24.
24. Η καταδίκη των εξ
«Για την απόφαση του Στρατοδικείου, ωστόσο, δεν υπήρχαν πολλές αμφιβολίες ούτε πριν από την έναρξη
της δίκης ούτε κατά τη διάρκειά της. Παρά τις αναμφισβήτητες ευθύνες των κατηγορουμένων για τη Μικρασιατική καταστροφή, η παραπομπή τους με το συγκεκριμένο κατηγορητήριο και η καταδίκη τους, με βάση το
κατηγορητήριο αυτό, υπήρξαν πράξεις σκοπιμότητας:
«εθνικής σκοπιμότητας» όπως, πολύ εύστοχα, παραδέχτηκε αργότερα ο Πάγκαλος όσο και οι περισσότεροι
πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές ή μελετητές των γεγονότων της εποχής εκείνης. Το κατηγορητήριο... παρέμεινε και ουσιαστικά αστήρικτο μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, εφόσον από κανένα
στοιχείο της διαδικασίας αυτής δεν προέκυψε η έννοια
του δόλου των κατηγορουμένων. Χωρίς όμως το δι13 / 101-102

καιωτικό μύθο της «εσχάτης προδοσίας» των διαχειριστών της εξουσίας κατά τη διετία 1920-22 και την αποκλειστική τους ευθύνη για την καταστροφή δεν ήταν δυνατόν να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τις πταίει»,
στο οποίο κατέληγε το το πόρισμα της ανακριτικής επιτροπής [...]»
Ιωάννης Γιαννουλόπουλος: ΙΕΕ, ΙΕ', σ. 257-258.

Σκηνή από τη δίκη των Εξ (Από τη φωτογραφία απουσιάζει
ο στρατηγός Χατζηανέστης)
Η επιθυμία για επαγγελματική εξασφάλιση βενιζελικών και αντιβενιζελικών αξιωματικών δημιούργησε μια
δυναμική διαρκούς παρέμβασης του στρατού στην πολιτική. Παράλληλα προς τα κόμματα, συγκροτήθηκαν
«ομάδες» απότακτων ή εν ενεργεία αξιωματικών, οι
οποίοι όλο και περισσότερο προσπαθούσαν να θέσουν
υπό τον έλεγχο τους το Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις και εν τέλει να επιβάλουν αντικοινοβουλευτικά συ14 / 102-103

στήματα διακυβέρνησης. Τα κόμματα με δυσκολία κατόρθωναν να ξεφύγουν από τον ασφυκτικό κλοιό και
πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν ομάδες αξιωματικών,
για να επιτύχουν τα δικά τους βραχυπρόθεσμα σχέδια.
Εξάλλου, τα κόμματα ευνοούσαν τις εντάσεις, θεωρώντας ότι η πόλωση θα ενίσχυε την ενότητά τους25. Όμως, υιοθετώντας αυτή τη στάση, περιόριζαν τις
δυνατότητες ελιγμών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να σχεδιάζουν νέες πολιτικές, για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών προβλημάτων. Τα κόμματα είχαν τη
δυνατότητα να ελέγξουν το πολιτικό παιγνίδι, διότι η
κοινωνία και τα προβλήματά της είχαν γίνει τόσο σύνθετα, ώστε δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν στρατιωτικοί. Εκείνοι μπορούσαν εύκολα να κάνουν πραξικόπημα, αλλά δεν ήταν ικανοί να ασκήσουν την εξουσία.
25. Εκτός από τους Φιλελευθέρους έδρασαν αυτή
την περίοδο τα εξής κόμματα:
Δημοκρατική Ένωσις, υπό τον Αλ. Παπαναστασίου. Υποστήριζε την αβασίλευτη δημοκρατία, τη θέσπιση
δεύτερης Βουλής στην οποία θα εκπροσωπούνταν οι
κοινωνικές ομάδες, αναλογικό εκλογικό σύστημα, ισότητα ευκαιριών για τα δύο φύλα, αποκέντρωση, τοπική
αυτοδιοίκηση και διοικητική δικαιοσύνη. Αντλούσε τους
εκλογείς του από τα μεσαία και ανώτερα στρώματα.
Εθνικόν Δημοκρατικόν Κόμμα, υπό τον Γ. Κονδύλη. Τηρούσε εχθρική στάση απέναντι στις παλιές ελίτ,
υποστήριζε τα κατώτερα στρώματα, τους πρόσφυγες
και τους εργάτες, στοιχεία που ένωνε με εθνικιστικά και
αντικομμουνιστικά συνθήματα.
Λαϊκό Κόμμα. Σ' αυτό εντάχθηκαν οι οπαδοί των
αντιβενιζελικών κομμάτων μετά την εκτέλεση των αρχηγών τους. Πρέσβευε την άποψη ότι η βασιλεία ταίρια15 / 102-103

ζε περισσότερο στις συνθήκες της Ελλάδας και στη νοοτροπία των Ελλήνων. Βασικά αιτήματα: η ανάκληση
στην ενεργό υπηρεσία αξιωματικών που διώχθηκαν
λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων και η απαγόρευση ανάμειξης των αξιωματικών στην πολιτική. Στην
εσωτερική πολιτική όχι μόνο ήταν αντίθετο στην πολιτική των Φιλελευθέρων, αλλά απαιτούσε τη λήψη μέτρων τα οποία θα απάλυναν τα αρνητικά επακόλουθα
της οικονομικής ανάπτυξης για ορισμένες κοινωνικές
ομάδες και θα εξασφάλιζαν την κοινωνική τάξη. Υποστήριξε τη διανομή γης σε πρόσφυγες και αγρότες. Ήταν κατά της θέσπισης γερουσίας.
Κόμμα των Ελευθεροφρόνων. Ο αρχηγός του Ιωάννης Μεταξάς ήταν εχθρός του κοινοβουλευτισμού,
όμως για λόγους τακτικής αναγνώριζε το δημοκρατικό
πολίτευμα και προέβαλλε συνθήματα υπέρ της συμφιλίωσης των παρατάξεων. Απέρριπτε τη Γερουσία, ως
αντιλαϊκό θεσμό. Παρουσιαζόταν ως κόμμα των αγροτών και των μικροαστών.
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήταν σε διαρκή
αντιπαράθεση με το κράτος. Απέρριπτε τη βασιλεία καθώς και το δίλημμα βασιλεία-αβασίλευτη δημοκρατία.
Ευαγγελιζόταν τη δικτατορία του προλεταριάτου. Στόχευε στους εργάτες, τους αγρότες και τους πρόσφυγες.
Οι ηγεσίες των κομμάτων παρουσίαζαν τώρα μεγάλη διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και
ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής, για τους εξής
λόγους:
1. Επιδίωκαν να εξουδετερώσουν τον πολιτικό αντίπαλο, με κάθε μέσο.
2. Υποχρεώνονταν να έρθουν σε συνεννόηση με «ομάδες» αξιωματικών της επιλογής τους και να αποδεχτούν τα αιτήματά τους.
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3. Πίστευαν ότι τα σύνθετα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα θα τα έλυνε καλύτερα μία ισχυρή εκτελεστική εξουσία και
4. Αναζητούσαν μεθόδους αστυνόμευσης για να αποσοβήσουν κοινωνικές συγκρούσεις.
Γι' αυτούς τους λόγους οι κυβερνήσεις συνήθιζαν
να κηρύσσουν τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας,
προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση και να παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις. Επίσης, τα κυβερνητικά κόμματα είχαν την τάση να προσαρμόζουν τον εκλογικό νόμο στις ανάγκες τους, ώστε να βγαίνουν ενισχυμένα από τις εκλογές και να αποδυναμώνουν εκλογικά τους αντιπάλους. Άλλαζαν το μέγεθος εκλογικών
περιφερειών και χρησιμοποιούσαν πλειοψηφικό ή αναλογικό εκλογικό σύστημα, κατά τις ανάγκες τους.
2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του I. Μεταξά
1η φάση: 1923-1928
Και κατά την περίοδο αυτή, βασικός προγραμματικός στόχος των Φιλελευθέρων ήταν, όπως και κατά το
παρελθόν, ο εκσυγχρονισμός της χώρας, σύμφωνα με
ευρωπαϊκά πρότυπα. Στηρίγματα των Φιλελευθέρων
ήταν οι αστοί επιχειρηματίες, (οι οποίοι αναζητούσαν
συνθήκες σταθερότητας, σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς), οι πρόσφυγες και οι αγρότες στους
οποίους είχε παραχωρηθεί γη.
Στην πολιτική πρακτική οι Φιλελεύθεροι ήταν αντιμέτωποι με δύο χρόνια προβλήματα: τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τους αξιωματικούς, και το καθεστωτικό. Η διαρκής αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόμματος για τα ζητήματα αυτά προκάλεσε αντιφατικές ε17 / 103-104

πιλογές. Σχετικά με το καθεστωτικό, άλλοι οπαδοί ήταν
υπέρ της αβασίλευτης και άλλοι υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας. Όσον αφορά τη σχέση του κόμματος
με τους αξιωματικούς, από τη μια μεριά γινόταν κατανοητό ότι η πολιτικοποίησή τους δημιουργούσε κινδύνους για το πολίτευμα, από την άλλη όμως το φαινόμενο είχε αποκτήσει τέτοια δυναμική, ώστε δεν μπορούσαν να το αρνηθούν, καθώς υπήρχε κίνδυνος προσεταιρισμού των αξιωματικών από την αντίπαλη παράταξη.

Λαϊκή συγκέντρωση της 24ης Μαρτίου 1924 σε κεντρικό
δρόμο της Αθήνας για την ανακήρυξη της αβασίλευτης
δημοκρατίας
Σημαντική πολιτική τομή της περιόδου είναι η ψήφιση νέου συντάγματος, διαδικασία που ξεκίνησε το
1924 και ολοκληρώθηκε μόλις το 1927, με το οποίο εγκαθιδρύθηκε το πολίτευμα της αβασίλευτης δημοκρατίας26. Στη θέση του βασιλιά τοποθετήθηκε Πρόεδρος
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της Δημοκρατίας, που τον εξέλεγε η Βουλή και η
Γερουσία, η οποία αποτελούσε νέο, δεύτερο νομοθετικό
σώμα27.
26. Η κήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας.
«Η Δ' Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις, έχουσα προ
οφθαλμών τα δεινά που επεσώρευσεν εις το έθνος η
Δυναστεία των Γλυξβούργων και με την πεποίθησιν ότι
μόνον το Δημοκρατικόν πολίτευμα, το ανταποκρινόμενον προς τον χαρακτήρα του Ελληνικού λαού, τας πολιτικάς του συνήθειας και την κοινοβουλευτικήν του ανατροφήν, δύναται να ασφαλίση τας ελευθερίας του και
να βοηθήση να προαχθή ηθικώς, να αναλάβη οικονομικώς και να εξυγιάνη από πάσης απόψεως τον πολιτισμόν του.
Ψηφίζει:
1. Κηρύττει οριστικώς έκπτωτον την Δυναστείαν
των Γλυξβούργων...
2. Αποφασίζει να συνταχθή η Ελλάς εις Δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής, υπό τον όρον εγκρίσεως
της αποφάσεως αυτής υπό του Λαού δια δημοψηφίσματος...».
Αθανάσιος Βερέμης, ΙΕΕ, ΙΕ' σ. 281.
27. Απόσπασμα από το σύνταγμα του 1927:
Άρθρον 2. Το Ελληνικόν Κράτος είναι Δημοκρατία.
Απασαι αι εξουσίαι πηγάζουν από το Έθνος, υπάρχουν
υπέρ αυτού και ασκούνται καθ' όν τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρον 3. Η νομοθετική εξουσία ασκείται υπό της
Βουλής και της Γερουσίας.
Άρθρον 4. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται υπό του
προέδρου της Δημοκρατίας δια των υπευθύνων Υ19/ 105-106

πουργών.
Άρθρον 5. Η δικαστική εξουσία ασκείται υπό δικαστηρίων ανεξαρτήτων, υποκειμένων μόνον εις τους νόμους....
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1972,
σ. 168.
2η φάση: 1928-1933
Στις εκλογές του 1928 οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τις
178 από τις 250 έδρες. Με τη μεγάλη αυτή πλειοψηφία,
οι Βενιζελικοί είχαν τη δυνατότητα να στερεώσουν την
κοινοβουλευτική δημοκρατία και να γεφυρώσουν το
χάσμα που υπήρχε μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών
παρατάξεων. Στην αρχή, οι ηγεσίες και των δυο μεγάλων κομμάτων επέδειξαν καλή θέληση και προσπάθησαν να γεφυρώσουν το χάσμα. Οι Βενιζελικοί όμως δυσπιστούσαν για την καλή θέληση του κύριου αντιπάλου, του Λαϊκού κόμματος, και επιπλέον φοβούνταν ότι
μόνο ο αρχηγός του Π. Τσαλδάρης ήταν διαλλακτικός,
και ότι σε περίπτωση ανάδειξης αντιβενιζελικής κυβέρνησης θα κυριαρχούσαν τα ακραία στοιχεία. Επιπλέον,
οι βενιζελικοί αξιωματικοί δεν ήθελαν το συμβιβασμό,
επειδή φοβούνταν ότι μ' αυτόν τον τρόπο το Λαϊκό
Κόμμα θα μπορούσε να αυξήσει την επιρροή του, να
κερδίσει τις εκλογές και να επαναφέρει στην ενεργό
υπηρεσία πολλούς αντιβενιζελικούς αξιωματικούς. Καθώς τα ακραία στοιχεία των δύο παρατάξεων αλληλοϋποβλέπονταν, οι δυνατότητες να γεφυρωθεί το χάσμα
περιορίζονταν.
Κατά την περίοδο 1928-1932 η Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα σε
ό,τι αφορά την οικονομική ανόρθωση της χώρας, την
παιδεία και την εξωτερική πολιτική. Στις εκλογές του
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1932, όμως, οι Φιλελεύθεροι υπέστησαν μεγάλες απώλειες και έχασαν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών
της Βουλής. Σε νέες εκλογές το 1933 επικράτησε ο συνασπισμός του Λαϊκού Κόμματος.

Η Κυβέρνηση
Βενιζέλου του
1928 (Αθήνα,
Μουσείου Ιστορικής Μνήμης Ελευθερίου Βενιζέλου)
3η φάση: 1933-1935
Ο Πλαστήρας, με την ανοχή του Βενιζέλου, επιχείρησε στρατιωτικό κίνημα, θέλοντας να εμποδίσει το Λαϊκό Κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση. Ο Πλαστήρας
συμμεριζόταν τις ανησυχίες των βενιζελικών αξιωματικών, οι οποίοι έβλεπαν να εκτίθεται σε κίνδυνο η επαγγελματική τους εξέλιξη, εάν σχημάτιζε κυβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα. Το κίνημα κατεστάλη, όμως στην πολιτική
ζωή έκανε ξανά έντονη την παρουσία της η τακτική της
βίας. Εκτός από τους στρατιωτικούς άρχισαν και πολιτικοί να δικαιολογούν ξανά τη χρήση βίας. Η κυβέρνηση
Τσαλδάρη, που προέκυψε από τις εκλογές του 1933,
επιχείρησε να ακολουθήσει έναν ήπιο δρόμο και ανακοίνωσε ότι δεν θα υιοθετούσε την τακτική των αυθαί21 / 106-107

ρετων διώξεων των αντιπάλων, αλλά θα στηριζόταν
μόνο στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Τρεις μήνες, όμως,
μετά το κίνημα του Πλαστήρα, έγινε απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Το γεγονός αυτό όξυνε τα πνεύματα
και ο φανατισμός και στα δύο στρατόπεδα έφτασε στο
αποκορύφωμα με την αποστράτευση βενιζελικών αξιωματικών. Αυτό προκάλεσε ανασφάλεια στους βενιζελικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Οι αντιβενιζελικοί αξιωματικοί, όσο ενίσχυαν τις θέσεις τους, τόσο ασκούσαν πίεση στον Τσαλδάρη να διακόψει τις συνεννοήσεις με τους Φιλελευθέρους. Οι έντονες αντιθέσεις
ανάμεσα στα δύο κόμματα οδήγησαν και τα δύο στο
φόβο ότι το καθένα αποσκοπεί στην διάλυση του άλλου.
Αυτήν την περίοδο σχηματίσθηκαν συνωμοτικοί
κύκλοι αξιωματικών διαφόρων αποχρώσεων, οι οποίοι
λειτουργούσαν ως ομάδες πίεσης στα θεσμικά όργανα
και περίμεναν να βρουν την ευκαιρία για επέμβαση. Ο
Βενιζέλος προχώρησε τον Μάρτιο του 1935 σε αποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα, αποσκοπώντας και πάλι
στην κάθαρση του στρατού και της αστυνομίας από
τους βασιλικούς.
Φωτογραφία του
1935, στο κέντρο
της οποίας
απεικονίζεται ο Π.
Τσαλδάρης, ο
οποίος σχημάτισε
στις 10 Μαρτίου
1933 κοινοβουλευτική κυβέρνηση, που παρέμεινε
στην εξουσία έως τον Οκτώβριο του 1935. (Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)
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Ακριβώς αυτό το αποτυχημένο κίνημα έδωσε λαβή
στην κυβέρνηση, υπό την πίεση αξιωματικών της άλλης
πλευράς, να σκληρύνει τη στάση της: διέλυσε το Κοινοβούλιο, παραβιάζοντας το σύνταγμα, και προκήρυξε
εκλογές για Εθνοσυνέλευση. Οι Φιλελεύθεροι απείχαν
από τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935. Στις 10 Οκτωβρίου 1935 ο Κονδύλης επιχείρησε στρατιωτικό κίνημα, με
στόχο την παλινόρθωση της βασιλείας.

Διαδήλωση φανατικών αντιβενιζελικών στις 2 Μαρτίου του
1935, οι οποίοι κρατούσαν απαγχονισμένο ομοίωμα του
Βενιζέλου -σημείο των ακραίων παθών της εποχής.
(Αθήνα, Μουσείο Ιστορικής Μνήμης Ελευθερίου Βενιζέλου)
4η φάση: 1935-1936
Το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 έδωσε
τέλος στην αβασίλευτη δημοκρατία με ποσοστό 97,6%,
προϊόν πρωτόγνωρης νοθείας και τρομοκρατίας. Μετά
την άφιξη του βασιλιά, το καθεστώς του Κονδύλη αποσύρθηκε από την εξουσία. Ο Γεώργιος Β', έχοντας την
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υποστήριξη των βασιλικών αξιωματικών, ακολούθησε
προσωπική πολιτική. Διέλυσε την Εθνοσυνέλευση και
προκήρυξε εκλογές για τις 26 Ιανουαρίου 1936. Στη νέα
Βουλή, οι Αντιβενιζελικοί είχαν μία έδρα περισσότερη
από τους αντιπάλους τους και κανείς δεν μπορούσε να
σχηματίσει κυβέρνηση28.
Ο έκπτωτος Γεώργιος Β', με το
δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου
1935, επανήλθε στο θρόνο.

28. Η αυτοκριτική των πολιτικών.
«Μέσα εις την ατμόσφαιραν η οποία περιβάλλει την
ζωήν μας, εισπνέομεν όλοι, χωρίς να το καταλάβωμεν,
μίαν γενναίαν δόσιν υποκρισίας. Κοπτόμεθα πάντες και
εκτραγωδούμεν τον κίνδυνον τον απώτερον του κομμουνισμού, διά να καλύψωμεν τον κίνδυνον τον οποίον
ημείς οι ίδιοι δημιουργούμεν, οι προστάται δήθεν και
υπερασπισταί του αστικού καθεστώτος. Τα μίση μας, αι
ασχημίαι, η εμπάθεια η οποία έχει αποκορυφώσει τον
διχασμόν του Έθνους και δημιουργήσει τον κίνδυνον,
ένα κίνδυνον σύροντα το Έθνος εις την πλήρη καταστροφήν και την τελείαν αποσύνθεσίν του, αυτός είναι
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ο προσεχής, ο ορατός, ο απτός κίνδυνος. Και η καταφρόνησις προς πάσαν ηθικήν αξίαν και προς πάσαν
ηθικήν έννοιαν έχει κλονίσει πλέον τα θεμέλια του κοινωνικού καθεστώτος, ώστε να μη υπολείπεται πλέον
εις τους ενδεχομένους ανατροπείς του κοινωνικού καθεστώτος βαρύ το έργον.»
Αγόρευση του προέδρου της βουλής Θ. Σοφούλη, στη
συνεδρίαση της 24-4-1936.
Ιωάννης Κολιόπουλος, ΙΕΕ, ΙΕ΄, σ. 377.
Στις 27 Απριλίου, επειδή τα μεγάλα κόμματα αδυνατούσαν να συνεννοηθούν για το σχηματισμό κυβέρνησης, καθώς το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ήθελε να
υποστηρίξει κυβέρνηση Φιλελευθέρων, έδωσαν ψήφο
εμπιστοσύνης στον I. Μεταξά29, ο οποίος είχε πάρει μόλις το 4% των ψήφων στις εκλογές. Ο δρόμος για την
υλοποίηση των δικτατορικών σχεδίων του Μεταξά ήταν
πλέον ανοιχτός. Έτσι, την 4η Αυγούστου 1936, με την
προσυπογραφή των περισσότερων υπουργών και με
την πρόφαση του κομμουνιστικού κινδύνου λόγω επικείμενης 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, ο Μεταξάς,
με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά, ανέστειλε την ισχύ
βασικών άρθρων του συντάγματος και διέλυσε τη Βουλή. Ο Μεταξάς ήταν σε όλη του τη σταδιοδρομία εχθρός
του κοινοβουλευτισμού και υποστηρικτής αυταρχικών
μεθόδων στην πολιτική. Όταν του δόθηκε η ευκαιρία,
έκανε πράξη τις θεωρίες του. Η δικτατορία του Μεταξά
έβαλε τέλος στη Δημοκρατία του Μεσοπολέμου και σε
μία ολόκληρη εποχή της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας.
29. Η χρεοκοπία του κοινοβουλευτισμού.
«Χθες ακόμη εις μία μακράν και ολονύκτιον συνεδρίασιν ηναγκάσθημεν να κηρύξωμεν την χρεωκοπίαν του
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λεγομένου Κοινοβουλευτισμού. Είδομεν το θέαμα ενός
κόμματος, το οποίον ο λαός επλούτισεν με 120 βουλευτάς και ενός άλλου με 80 και ενός άλλου με 40 να μη δύναται κανέν εξ αυτών αλλ' ούτε, δυστυχώς, όλα μαζί να
δώσωμεν Κυβέρνησιν εις τον τόπον. Και εκαλέσαμεν τον
αξιότιμον Αρχηγόν των Ελευθεροφρόνων. Αρχηγόν κατά
πάντα βεβαίως άξιον τιμής και δια το ένδοξον παρελθόν
και δια το τίμιον παρόν και δια το εύελπι μέλλον, αλλά
Αρχηγόν εξ συναδέλφων εις την Βουλήν ταύτην και κατεθέσαμεν εις τους πόδας αυτού, άλλοι την εμπιστοσύνην
μας δια διαμαρτυριών, όπως προσφυέστατα παρετηρήθη, και άλλοι την ανοχήν μας μετά χειροκροτημάτων. Και
240 Ναι, τα οποία εξεφώνησαν εις την αίθουσαν ημών εις
την ψήφον εμπιστοσύνης, ήσαν 240 υπογραφαί κάτωθι
της τρομεράς διαπιστώσεως ότι εχρεωκοπήσαμεν ως
Κοινοβουλευτισμός, εξεπέσαμεν ως Συνέλευσις, εχάσαμεν την συνείδησιν του προορισμού μας ως Εθνική Κυριαρχία. Και έτι πλέον κ. Βουλευταί. Εχάσαμεν ίσως και
τον ψυχικόν σύνδεσμον προς τον λαόν, τον οποίον ενετάλημεν να διακυβερνήσωμεν.»
Αγόρευση του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Β.
Στεφανόπουλου, στη συνεδρίαση της 29-4-1936 της Βουλής.
Ιωάννης Κολιόπουλος, ΙΕΕ, ΙΕ', σ. 378.
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Ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς κατέλυσε το δημοκρατικό πολίτευμα και εισήγαγε τη χώρα σε μία περίοδο
ανωμαλίας, από την οποία θα
αργούσε να βγει, καθώς ακολούθησαν η Κατοχή και ο
εμφύλιος πόλεμος.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το καθεστώς του Μεταξά κυβέρνησε απολυταρχικά.
Στην ουσία υπήρξε ένα αστυνομικό καθεστώς με φασιστικές τάσεις, δεν πρόφθασε όμως να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό ολοκληρωτικά, όπως έγινε στην περίπτωση της Γερμανίας και της Ιταλίας. Αντιμετώπισε
τους αντιπάλους του, ιδιαίτερα τους κομμουνιστές, τους
οποίους προσπάθησε να εξοντώσει, με φυλακίσεις και
εκτοπίσεις. Απαγόρευσε, μεταξύ άλλων, την ελευθερία
του λόγου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
Μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τις δυνάμεις
του Άξονα, ο ελληνικός λαός οργάνωσε σθεναρή εθνική
αντίσταση και υποβλήθηκε σε μεγάλες θυσίες. Τη λήξη
του πολέμου ακολούθησε ο καταστροφικότερος εμφύλιος πόλεμος που γνώρισε η χώρα, στον οποίο νικήτρια αναδείχθηκε η παράταξη των αστικών κομμάτων.
Η πολιτική κατάσταση άργησε να εξομαλυνθεί. Η σκιά
του εμφυλίου πολέμου βάραινε την πολιτική ζωή της
χώρας μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών το
1967, η οποία έθεσε τέρμα στην ασθμαίνουσα νεαρή μεταπολεμική δημοκρατία.
Η κατάσταση άλλαξε ριζικά μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974. Με πολύ γρήγορους ρυθμούς εδραιώθηκε αβασίλευτο δημοκρατικό πολίτευμα, οι διχασμοί του παρελθόντος ξεπεράστηκαν, και η χώρα εισήλθε σε μία διαδικασία εκσυγχρονισμού και ανανέωσης.
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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(1821-1930)
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Λουκάς Δούκας: Πρόσφυγες
Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη διάρκεια της Επανάστασης τον 1821 σημειώθηκαν μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών από διάφορα μέρη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς την επαναστατημένη Ελλάδα. Οι ομαδικές αυτές μεταναστεύσεις μπορεί να θεωρηθούν αφετηρία του προσφυγικού
ζητήματος. Η Μικρά Ασία, ο ελλαδικός ηπειρωτικός
χώρος και τα νησιά τον Αιγαίον αποτέλεσαν τους χώρους προέλευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων. Τη
μικρασιατική μετανάστευση προκάλεσε το κλίμα ανασφάλειας και φόβου που επικράτησε εκεί μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες των Τούρκων, που είχαν σκοπό
να προλάβουν εξεγέρσεις των Ελλήνων κατοίκων, όσο
καιρό διαρκούσε η Επανάσταση στην κυρίως Ελλάδα.
Δεν εντάσσονταν όμως οι ενέργειες αυτές σ' ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού στοιχείου, όπως
συνέβη κατά την περίοδο 1914-1922. Το προσφυγικό
ρεύμα από την ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο ήταν συνέπεια της αποτυχίας του απελευθερωτικού κινήματος
στις περιοχές αυτές.
Για τις προσφυγικές αυτές μετακινήσεις οι ιστορικές πηγές είναι πολύ περιορισμένες, γιατί οι ιστοριογράφοι και οι περιηγητές της εποχής ασχολήθηκαν κυρίως με τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα του Αγώνα. Η σημασία τους όμως ήταν πολύπλευρη για την ιστορία του τόπου: διαμόρφωσαν το δημογραφικό χάρτη της ανεξάρτητης Ελλάδας και συνετέλεσαν στη γνωριμία και την πνευματική αλληλεπίδραση των Ελλήνων
μεταξύ τους. Έτσι, η διαδικασία συγκέντρωσης και
συγχώνευσης των ελληνικών πληθυσμών, σε αντίθεση
με το γεωγραφικό κατακερματισμό τους στα χρόνια της
τουρκοκρατίας, βοήθησε στη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.
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Α. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1827)
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
Μετά την εξέγερση των ναυτικών νησιών και της
Σάμου, οι Τούρκοι φοβήθηκαν ότι το πυκνό ελληνικό
στοιχείο των δυτικών μικρασιατικών παραλίων δεν θα
παρέμενε αδρανές. Ο αναβρασμός που επικρατούσε
στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, οι παράτολμες
επιδρομές Σαμίων και Ψαριανών στις μικρασιατικές ακτές και η εμφάνιση ελληνικών πλοίων κοντά στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) και τη Σμύρνη εξώθησαν τους Τούρκους
σε μέτρα τρομοκράτησης των ελληνικών πληθυσμών.
Οι βιαιοπραγίες των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη
λειτούργησαν ως σήμα κινδύνου για αρκετούς εύπορους Έλληνες των Κυδωνιών, οι οποίοι προτίμησαν
για ασφάλεια να διαπεραιωθούν εσπευσμένα στην απέναντι Λέσβο. Ακολούθησε η καταστροφή της πόλης
των Κυδωνιών από τουρκικά στρατεύματα στις αρχές
Ιουνίου του 1821, που οδήγησε τους έντρομους κατοίκους της σε άτακτη φυγή στα Ψαρά, ενώ πλήθος φυγάδων από τα λεηλατημένα χωριά γύρω από τις Κυδωνιές
κατέφυγε στη Λέσβο.
Νοτιότερα, στη Σμύρνη, όταν οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν την τραγική τύχη των Κυδωνιών, επιβιβάστηκαν σε εμπορικά πλοία και διασκορπίστηκαν σε διάφορα νησιά του Αιγαίου πελάγους και την Πελοπόννησο.
Στα Ψαρά και τη Σάμο κατέφυγαν και οι διωκόμενοι
από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, επιχειρώντας να
γλιτώσουν από τις διώξεις και τις επιθέσεις των ατάκτων*.
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Στο προσφυγικό ρεύμα της ίδιας περιόδου μπορούν να συμπεριληφθούν και οι πρόσφυγες από την
Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Οι πρώτοι, κυρίως
Φαναριώτες, ήδη πριν από τις ταραχές στην Πόλη, άρχισαν να συρρέουν στην επαναστατημένη Ελλάδα, όπου πολύ γρήγορα διακρίθηκαν στην πολιτική οργάνωση του επαναστατημένου έθνους. Πολλοί Κύπριοι,
για να αποφύγουν τις διώξεις των Τούρκων, κατέφυγαν
στα Προξενεία των Μεγάλων Δυνάμεων και κατόπιν μεταφέρθηκαν με ξένα πλοία σε λιμάνια της Ιταλίας και
της Γαλλίας.
Στην Γ' Εθνοσυνέλευση (1826-1827) διάφορες ομάδες προσφύγων που είχαν καταφύγει στην ελεύθερη
Ελλάδα επιχείρησαν να θέσουν το αίτημα της αποκατάστασής τους και ειδικά της μόνιμης εγκατάστασής
τους. Γι' αυτό επιδίωξαν την εκπροσώπησή τους στη
Συνέλευση. Από τους Μικρασιάτες, μόνο οι Σμυρναίοι
ενεργοποιήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ζητούσαν από τη Συνέλευση: α) να εκπροσωπούνται σ' αυτήν και β) να προσδιοριστεί τόπος για τη δημιουργία
συνοικισμού των διασκορπισμένων ελεύθερων Σμυρναίων. Μόνο το αίτημα του τόπου έγινε καταρχήν δεκτό.
Αποφασίστηκε να δοθεί χώρος στην περιοχή του Ισθμού για να δημιουργηθεί πόλη με την επωνυμία «Νέα
Σμύρνη». Η Συνέλευση παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή,
η οποία όμως δεν το προώθησε.
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες των χρόνων της Επανάστασης αντιμετώπισαν προβλήματα επιβίωσης, ιδιαίτερα οι Κυδωνιείς1. Η ανάγκη εξασφάλισης των βασικών όρων ζωής, αλλά και η γεωγραφική διασπορά
τους, φαίνεται ότι δεν τους άφηναν περιθώρια για να
διεκδικήσουν αντιπροσώπευση στα πολιτικά και διοικητικά όργανα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η προσφορά, πάντως, του μικρασιατικού στοιχείου στην
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πνευματική ζωή και στο λαϊκό πολιτισμό του νεότερου
ελληνισμού υπήρξε σημαντική.
1.Επιστολή των προσφύγων από τις Κυδωνιές και τα
Μοσχονήσια προς το Βουλευτικό
«Οι εν Αιγίνη πρόσφυγες Κυδωνιείς προς το Βουλευτικόν
Προστρέχομεν λοιπόν υπό την σκέπην της φιλευσπλάχνου μητρός μας και θερμοίς δακρύοις παρακαλούμεν ελέω όμματι να επιβλέψη εις τας απείρους δυστυχίας μας• ηξεύρει καλώς ότι είμεθα άνθρωποι χωρίς
πατρίδα, χωρίς υποστατικά, χωρίς οσπήτιον, χωρίς ένδυμα, αν με το μικρότατον και ψευδές εμπόριόν μας, ή
με τα μικρά μας πλοία κερδίσωμεν μικρόν τι κέρδος,
πού τάχα πρώτον να το δώσωμεν; εις τροφήν των παίδων και γυναικών; εις ενδύματα; εις ενοίκιον; ή εις άλλα
καθημερινά αναγκαία; λάβετε λοιπόν, λάβετε την ενδεχομένην δι' ημάς υπεράσπισιν, ελευθερώσατε μας από
τας των Αιγινητών πολλάς καταχρήσεις, επιτάξατε αυτούς να απέχωσι του λοιπού από ημάς και να μη μας
ζητούσιν ό,τι θέλει το κέφι των...
1825 Σεπτεμβρίου 29, εν Αιγίνη.
Οι εν Αιγίνη παροικούντες Κυδωνιείς και Μοσχονησιώται οι ευπειθέστατοι πατριώται».
2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
Το προσφυγικό ρεύμα από τις βόρειες ελληνικές
επαρχίες, Θεσσαλία, Μακεδονία και Ήπειρο, ξεκίνησε
σχεδόν ταυτόχρονα με το μεταναστευτικό ρεύμα από τη
Μικρά Ασία. Συνεχίστηκε όμως και κατά το δεύτερο έτος
της Επανάστασης, προς δύο κυρίως κατευθύνσεις: α)
από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία προς τις Βόρειες
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Σποράδες και β) από την Ήπειρο και τα Αγραφα προς
τη Δυτική Στερεά και ειδικότερα το Μεσολόγγι.
Στις Βόρειες Σποράδες (Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο)
και το Τρίκερι της Μαγνησίας κατέφυγαν αρχικά κάτοικοι της Θεσσαλομαγνησίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων
και την αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη
Μαγνησία και τη Χαλκιδική (άνοιξη 1821). Το επόμενο
έτος, μετά την καταστολή του κινήματος στον Όλυμπο,
κατέφυγαν στις Σποράδες πολλοί αγωνιστές και οπλαρχηγοί από τη Μακεδονία και τον Όλυμπο. Μικρός
αριθμός κατευθύνθηκε στη συνέχεια στις Κυκλάδες και
κάποιοι μεμονωμένοι στη Στερεά Ελλάδα.
Ο προσφυγικός συνωστισμός στις Σποράδες επέφερε φτώχεια, σύγχυση και αναρχία. Οι τοπικές αρχές
βρέθηκαν αδύναμες, όχι μόνο να περιθάλψουν τους
άπορους και πεινασμένους νεοφερμένους, αλλά και να
διατηρήσουν την τάξη, καθώς ένα μέρος από αυτούς
στράφηκε στη ληστεία και την πειρατεία. Κρούσματα
βίας προκαλούσαν ειδικά οι πρόσφυγες από τον Όλυμπο, οι οποίοι απέβησαν στην πράξη κυρίαρχοι των
νησιών και τρόμος των εγχωρίων2.
2. Αναφορά της Κοινότητας της Αίγινας προς την Κυβέρνηση
«Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν Σώμα.
Απερίγραπτα είναι τα δεινά, όσα αναξίως πάσχομεν από το πλήθος των ελθόντων Ολυμπίων δια να κατοικήσουν εις την νήσον μας Αίγιναν• πέντε ήδη ολοκλήρους χρόνους εξ αρχής συνέρρευσαν πάραυτα πανταχόθεν, και εις τοσαύτην πλησμονήν, ώστε αφού επεσωρεύθησαν τόσες χιλιάδες ψυχών εις ολίγας οικίας,
επειδή δεν ημπορεί τις να μετρήσει περισσοτέρας των
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εκατόν είκοσι επί της νήσου μας, οι εναπολειφθέντες
επήξαμεν καλύβας, κατ' αυτόν τον απίστευτον τρόπον
εξοικονομούντες ομού με ημάς και το άλλο πλήθος Κυδωνιέων, Χίων, Πελοποννησίων, Ανατολικοελλαδίτων
και εσχάτως Ψαριανών• ηξεύροντες τας δυστυχίας των
συναδελφών μας πρόθυμα ανοίξαμεν εις αυτούς τας
θύρας των οσπητίων μας, καθώς με την αυτήν φιλαδελφίαν ηθέλαμεν περιθάλψει και τας φαμίλιας των ελθόντων Ολυμπίων, εάν ήτον οκτώ έως δέκα... Πώς λοιπόν και πού να εξοικονομηθή τοσούτον πλήθος;
Εν
Αιγίνη
τη
3η
Το Κοινόν της νήσου Αιγίνης.»

Δεκεμβρίου

1825.

Μεγάλα κύματα προσφύγων από την Ήπειρο κατευθύνθηκαν στη Δυτική Στερεά, για να αποφύγουν τα
τουρκικά αντίποινα, μετά την καταστολή του κινήματος,
το καλοκαίρι του 1821. Πλήθη συνέρρευσαν στο Μεσολόγγι. Τελευταίοι κατέφθασαν οι Σουλιώτες στις αρχές
του 1823, μέσω των Ιόνιων νησιών, μετά τη λύση της
πολιορκίας του Σουλίου.
Οι Σουλιώτες πρόσφυγες έφτασαν σε μια περίοδο
κατά την οποία το Μεσολόγγι, μετά την εκδίωξη των
Τούρκων από τη Δυτική Στερεά, είχε πλέον επιβαρυνθεί
υπερβολικά. Οι εγχώριοι δυσφορούσαν έντονα γι' αυτήν τη συνεχή εισροή προσφυγικών πληθυσμών. Για
να ανακουφιστεί η πόλη, το Βουλευτικό παραχώρησε
στους Σουλιώτες το Ζαπάντι, βορειοδυτικά του Αγρινίου Οργανωμένες όμως αντιδράσεις των ντόπιων ματαίωσαν τη σχεδιαζόμενη παραχώρηση γης για εγκατάσταση προσφύγων. Παρά την αποτυχία, η απόφαση
αυτή αποτελεί την πρώτη ιδέα για αποκατάσταση προσφύγων στα χρόνια του Αγώνα και έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα αξιοποίησης των «εθνικών γαιών», που
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επρόκειτο να απασχολήσει αργότερα το νεοελληνικό
κράτος.
Από τους Ηπειρώτες πρόσφυγες, πρώτοι οι Σουλιώτες πέτυχαν να εκπροσωπηθούν στην Γ' Εθνοσυνέλευση, όπου έθεσαν ως βασικό θέμα την παραχώρηση
τόπου για μόνιμη εγκατάσταση.
3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την
Κρήτη
α. Οι Κρήτες και οι Κάσιοι πρόσφυγες
Από τον πρώτο κιόλας χρόνο της Επανάστασης,
οπλοφόροι Κρήτες κατέφυγαν, αρχικά σε μικρό αριθμό,
στις Κυκλάδες. Μετά την καταστροφή της Κάσου από
τον αιγυπτιακό στόλο το 1824, οι Κάσιοι αλλά και οι
Κρήτες που είχαν καταφύγει εκεί, κατευθύνθηκαν σε
άλλα νησιά του Αιγαίου. Η άφιξη των Κρητών προκάλεσε αναταραχή στο κεντρικό Αιγαίο. Ως τα μέσα της
δεκαετίας, οι ένοπλοι Κρήτες πρόσφυγες είχαν αποβεί
κυρίαρχοι σε βάρος των εγχωρίων. Άλλη ομάδα Κρητών προσφύγων του 1823-1824 κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Στην Αργολίδα η κυβέρνηση μερίμνησε για τη
διατροφή και περίθαλψή τους.
β. Οι Χίοι πρόσφυγες
Μετά την καταστροφή της Χίου και τη μαζική μεταφορά των κατοίκων της στα Ψαρά, ανέκυψε πρόβλημα
από το πλήθος των προσφύγων που κατέκλυσε το νησί. Οι Ψαριανοί έδειξαν και πάλι φροντίδα, παραχωρώντας στους Χίους πρόχειρα καταλύματα. Το αδιαχώρητο που δημιουργήθηκε αντιμετωπίστηκε, όπως και παλαιότερα, με τη μεταφορά μεγάλου αριθμού Χίων στις
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Κυκλάδες και την Πελοπόννησο. Γενικά, η διάθεση των
Κυκλαδιτών απέναντι τους ήταν φιλική και οι Χίοι προσαρμόστηκαν εύκολα.
Όσοι μεταφέρθηκαν στην Πελοπόννησο, βρέθηκαν
στην πυρπολημένη Κόρινθο πεινασμένοι και χωρίς καμία περίθαλψη. Μερικοί αποβιβάστηκαν στον Πειραιά
και από εκεί πήγαν στην Αθήνα. Η κυβέρνηση έδειξε
φροντίδα για όλους αυτούς: παραχώρησε χώρους στέγασης και καταλύματα και ανέλαβε τη δαπάνη της συντήρησης των απόρων, των χηρών και των ορφανών.
Στη συνέχεια διαμοίρασε τους πρόσφυγες σε γύρω χωριά και κωμοπόλεις και ζήτησε από τους προκρίτους να
τους φροντίζουν. Τα μέτρα περίθαλψης όμως ατόνησαν
μέσα σ' ένα μήνα, γιατί έπρεπε η κυβέρνηση να εξοικονομήσει πόρους για την προετοιμασία της άμυνας, ενόψει της επικείμενης εκστρατείας του Δράμαλη.
Η νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα τους και οι
κακουχίες στην προσφυγιά τόνωσαν την επιθυμία των
Χίων να επιστρέψουν στο νησί τους, έστω κι αν αυτό
βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Από τον Οκτώβριο
του 1822, αρκετοί άρχισαν να επιστρέφουν. Όσοι παρέμειναν, αντίθετα με άλλους πρόσφυγες, εργάστηκαν σε
όλη τη διάρκεια της Επανάστασης, όχι για αποκατάσταση στους τόπους που είχαν προσφύγει, αλλά για
ανακατάληψη του νησιού τους. Η αποτυχημένη επιχείρηση του Φαβιέρου (1827-1828), που προετοιμάστηκε
από Χίους πρόσφυγες για το σκοπό αυτό, έθεσε άδοξο
τέλος σε αυτές τις προσπάθειες και γέννησε νέο κύμα
Χίων προσφύγων προς τη Σάμο και τις Κυκλάδες.
γ. Οι Ψαριανοί πρόσφυγες
Τον Ιούνιο του 1824 σήμανε η ώρα της προσφυγιάς
και για τους Ψαριανούς. Περίπου 3.600 εγκατέλειψαν το
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κατεστραμμένο νησί, με προορισμό άλλα νησιά του Αιγαίου. Λίγοι κατέφυγαν στο Ναύπλιο.
Στις Κυκλάδες, όπου κυρίως κατευθύνθηκαν, δεν
αντιμετωπίστηκαν παντού με τον ίδιο τρόπο. Ευπρόσδεκτοι ήταν στην Τήνο, η κοινότητα της οποίας μερίμνησε άμεσα για τη συντήρησή τους. Από εκεί οι περισσότεροι μετοίκησαν στη γειτονική Σύρο ή επέστρεψαν αργότερα στις εστίες τους. Στην Πάρο και την Άνδρο αντιμετώπισαν προβλήματα με τους ντόπιους. Αντίθετα, οι Σπετσιώτες τούς συμπεριφέρθηκαν ευσπλαχνικά, ξεχνώντας τους παλιούς ανταγωνισμούς των δύο
ναυτικών νησιών. Όταν όμως οι Ψαριανοί έδειξαν διάθεση να εγκατασταθούν μόνιμα στις Σπέτσες, οι Σπετσιώτες αντέδρασαν. Έτσι οι Ψαριανοί αναγκάστηκαν
να μετοικήσουν και, με κυβερνητική άδεια, να εγκατασταθούν στη Μονεμβασιά.
Η κυβέρνηση φρόντισε για τη στέγασή τους, όρισε
να εισπράττουν ένα μέρος από τους φόρους της περιοχής και κατάρτισε κατάλογο των αιχμαλώτων Ψαριανών για την εξαγορά τους. Παρ' όλα αυτά, οι Ψαριανοί
της Μονεμβασιάς θεώρησαν ότι δεν αντιμετωπίστηκε
ικανοποιητικά η κατάστασή τους, που επιδεινώθηκε
δραματικά με το ξέσπασμα θανατηφόρου επιδημίας. Οι
περισσότεροι Ψαριανοί έφυγαν αργότερα από τη Μονεμβασιά και διασκορπίστηκαν πάλι στις Κυκλάδες.
Στην Αίγινα, περισσότερο απ' οπουδήποτε αλλού, βρήκαν το χώρο της μόνιμης εγκατάστασης που επιδίωκαν. Ανέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα στα κοινά θέματα του νησιού, αλλά και στις υποθέσεις του έθνους γενικότερα. Ίδρυσαν σχολείο, διέδωσαν τα έθιμά τους και
μέχρι τα μέσα του αιώνα διατήρησαν το κοινοτικό τους
σύστημα.
Στην Γ' Εθνοσυνέλευση οι Ψαριανοί ζήτησαν με καθυστέρηση να καθοριστεί τόπος προσφυγικού συνοικι39 / 121

σμού τους. Έχοντας εξασφαλίσει στην πράξη χώρο εγκατάστασης στην Αίγινα δεν πιέζονταν, όπως άλλοι.
δ. Ο προσφυγικός συνοικισμός της Ερμούπολης
Σύρου

Η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)
Αξίζει να δούμε αναλυτικότερα τη δημιουργία της
Ερμούπολης στη Σύρο. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα ίδρυσης και εξέλιξης ενός αυτοτελούς και ακμαίου προσφυγικού συνοικισμού κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ο οποίος βασίστηκε στην πρωτοβουλία
των οικιστών του, χωρίς κυβερνητική αρωγή. Η περιοχή, που το 1825 πήρε το όνομα Ερμούπολη από τους
πρόσφυγες οικιστές της, άρχισε να συγκεντρώνει από
το 1821 έως το 1824 Έλληνες πρόσφυγες απ' όλα τα
μέρη της Ελλάδας: Μικρασιάτες, Ψαριανούς, Κρήτες και
κυρίως Χίους. Η συμφόρηση που είχε επέλθει στα γειτονικά νησιά, η θέση του λιμανιού και η ουδέτερη στάση
που τηρούσε το νησί στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης προκάλεσαν την αθρόα προσέλευση. Οι ντό40 / 121-122

πιοι Συριανοί κατοικούσαν στην Άνω Σύρο, μακριά από
την παραλία, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι νεοφερμένοι. Σύντομα η αυξημένη προσέλευση προσφύγων
προκάλεσε την επιφυλακτικότητα και, στη συνέχεια, τις
αντιδράσεις των ντόπιων, κυρίως λόγω κτηματικών
διαφορών. Τη διάσταση υποδαύλιζε επιπλέον η διαφορά δόγματος μεταξύ των καθολικών ντόπιων και των
ορθόδοξων προσφύγων.
4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο
προσφυγικό ζήτημα
Γενικά, το προσφυγικό ζήτημα στη διάρκεια της
Επανάστασης δεν αντιμετωπίστηκε μεθοδικά εκ μέρους
της πολιτικής ηγεσίας των Ελλήνων. Όπου έγιναν
προσπάθειες για την περίθαλψη και την ενσωμάτωση
των προσφύγων, αυτές στηρίχθηκαν στον αυθορμητισμό και τη συμπαράσταση των κατά τόπους ελληνικών
κοινοτήτων ή σε εντελώς προσωρινά μέτρα των κυβερνήσεων. Αιτήματα προσφύγων τέθηκαν, αλλά όχι προσφυγικό ζήτημα συνολικά. Μόνο στην Γ' Εθνική Συνέλευση το προσφυγικό προβλήθηκε εντονότερα από τις
διάφορες προσφυγικές ομάδες, που ζήτησαν την εκπροσώπησή τους στη Συνέλευση, για να προωθήσουν
το αίτημα παροχής χώρου για μόνιμη εγκατάσταση
στην ελεύθερη Ελλάδα. Το ψήφισμα της 5ης Μαΐου
1827, με το οποίο καλούνταν όλοι οι ορθόδοξοι «όσων
αι πόλεις κατεστράφησαν, να προσέλθουν εις την Βουλήν να ζητήσουν τόπον και να εγείρουν νέας πόλεις»,
έδειχνε την τάση να επικρατήσει μία ευρύτερη αντίληψη
για το προσφυγικό. Ωστόσο, οι επαναστατικές κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των αποφάσεών τους και δεν οργάνωσαν συνοικισμούς προσφύγων. Οι δυσμενέστατες συνθήκες κατά την Επανάσταση
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αλλά και οι κατά τόπους αντιδράσεις εμπόδισαν την
εφαρμογή μέτρων για την επίλυση του προβλήματος.
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Β. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1828-1831)
1. Η μέριμνα για τους πρόσφυγες
Η αδυναμία των επαναστατικών κυβερνήσεων να
ασχοληθούν συστηματικά με το προσφυγικό ζήτημα
κληροδότησε ένα ακόμη ακανθώδες πρόβλημα στον
Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Σε μια ρημαγμένη Ελλάδα, στην οποία επικρατούσε φτώχεια και αναρχία και
τα σύνορά της ήταν ακόμη αντικείμενο διεθνούς καθορισμού, ο Καποδίστριας βρέθηκε μέσα σ' ένα πλήθος
προβλημάτων. Για τον Καποδίστρια προείχε η συγκρότηση στοιχειώδους κρατικής οργάνωσης, η αποκατάσταση κλίματος ασφάλειας στη χώρα και η εξεύρεση
οικονομικών πόρων. Το ζήτημα των προσφύγων δεν
αντιμετωπίστηκε ως αυτοτελές, αλλά εντάχθηκε στο
πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού.
Έπρεπε κατ' αρχήν να υπάρξει πρόνοια για άμεση
περίθαλψη του μεγάλου αριθμού των απόρων και των
θυμάτων του πολέμου συνολικά, εγχωρίων και προσφύγων, που αντιμετώπιζαν άμεσο πρόβλημα επιβίωσης. Με την άφιξή του στην Αίγινα ο Καποδίστριας έδωσε εντολές να καταρτιστούν κατάλογοι προσφύγων
και να καλυφθούν προσωρινά οι επείγουσες ανάγκες
τους. Με την ίδρυση του Ορφανοτροφείου της Αίγινας
εξασφαλίστηκε τροφή σε 2.000 πρόσφυγες που είχαν
συγκεντρωθεί στο νησί. Σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των φτωχών προσφύγων και παράλληλα την
αποσυμφόρηση των πόλεων ήταν η προσπάθεια της
ίδρυσης γεωργικών συνοικισμών. Πρόθεση του Κυβερνήτη ήταν να αποκατασταθούν οι άπορες μάζες και
ταυτόχρονα να ενισχυθεί η παραγωγική τάξη των μικροκαλλιεργητών. Αυτό σήμαινε την αποκατάσταση
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ακτημόνων και κατά συνέπεια αφορούσε το επίμαχο
ζήτημα της αξιοποίησης των «εθνικών κτημάτων»,
του μόνου ουσιαστικά κεφαλαίου που διέθετε η κυβέρνηση και που εποφθαλμιούσαν πολλοί.
Ο πρώτος γεωργικός συνοικισμός ιδρύθηκε στα
περίχωρα της πόλης του Ναυπλίου, που είχε συγκεντρώσει πλεονάζοντα προσφυγικό πληθυσμό, και πήρε
την επωνυμία «Πρόνοια», για να δηλωθεί η πολιτική
μέριμνας του Κυβερνήτη. Το σχέδιο, που εφαρμόστηκε
με επιτυχία, προέβλεπε και προσωρινή παραχώρηση
δημόσιας γης στους πρόσφυγες, για καλλιέργεια. Κατά
το πρότυπο της «Πρόνοιας» επιχειρήθηκε η ίδρυση και
άλλων γεωργικών συνοικισμών με τα ίδια κίνητρα (Απάθεια Πόρου και Άνω Εξαμίλι Κορίνθου), χωρίς όμως
επιτυχία.
Η πολιτική των προσφυγικών αποκαταστάσεων
συνδέθηκε και με το στόχο του Καποδίστρια για αντιμετώπιση της αναρχίας και εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στη χώρα. Η εγκατάσταση θα αποθάρρυνε τα ταραχοποιό στοιχεία από τον πειρασμό της παρανομίας,
η οποία ήταν σε έξαρση σε στεριά και θάλασσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρόσφυγες από
την περιοχή του Ολύμπου, οι οποίοι τελικά εγκαταστάθηκαν ειρηνικά στην Ελευσίνα. Ακόμη και η διοργάνωση στρατού αντανακλούσε σ' ένα βαθμό την πολιτική
αυτή, αφού έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν σ' αυτόν
οι οπλοφόροι Σουλιώτες και Μακεδόνες πρόσφυγες και
να πάψουν να επιδίδονται στη ληστεία.
2. Το ζήτημα των προσφύγων και η Δ' Εθνική Συνέλευση
Η Δ' Εθνική Συνέλευση, που συνήλθε στο Άργος το
1829, αποφάσισε την απογραφή των ιδιωτικών και «ε44 / 124-125

θνικών γαιών» (κτηματολόγιο) και καθόρισε τους όρους διανομής 200.000 στρεμμάτων εθνικής γης με
προσωρινούς τίτλους. Αργότερα ο Κυβερνήτης καθόρισε τις προϋποθέσεις για ίδρυση πόλεων ή προαστίων.
Το αίτημα της διανομής εθνικής γης σε ακτήμονες είχε
απασχολήσει νομοθετικά τις κυβερνήσεις της Επανάστασης. Μόνο όμως με τον Καποδίστρια έγιναν σοβαρές προσπάθειες για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος που αφορούσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και
που είχε αντιμετωπιστεί θετικά από τις προηγούμενες
Εθνικές Συνελεύσεις. Οι αντιδράσεις, βέβαια, δεν έλειψαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχέδιο του νόμου για
την εκλογή πληρεξουσίων στη Συνέλευση, το οποίο
υποβλήθηκε από το «Πανελλήνιον» στον Κυβερνήτη,
δεν αναγνωριζόταν το δικαίωμα ψήφου στους «ετερόχθονες» και τους ακτήμονες. Ο Καποδίστριας απέρριψε
τη σχετική διάταξη και αναγνώρισε το δικαίωμα ψήφου
στις κατηγορίες αυτές.
Στην Δ' Εθνική Συνέλευση δόθηκε η ευκαιρία στις
διάφορες προσφυγικές ομάδες να θέσουν το ζήτημα της
αποκατάστασής τους, ιδίως σε εκείνες που η ιδιαίτερη
πατρίδα τους δεν συμπεριλήφθηκε στα όρια του ελληνικού κράτους. Τα αιτήματα αφορούσαν το ζήτημα της
μόνιμης εγκατάστασης και το νέο σοβαρό θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Άλλοι, συνεχίζοντας ακόμη να
προσβλέπουν στην παλιννόστησή τους, ζητούσαν διπλωματική δράση για την ενσωμάτωση των περιοχών
τους στο νέο ελληνικό κράτος. Από την πλευρά της η
Εθνοσυνέλευση εισηγήθηκε στην κυβέρνηση την ικανοποίηση των διαφόρων αιτημάτων που εκφράστηκαν
στις αναφορές των προσφύγων. Αλλά η τελευταία παρέμεινε δέσμια των μεγάλων αναγκών και οικονομικών
προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα.
Για τους Χίους πρόσφυγες προείχε το ζήτημα των
αποζημιώσεων, και συγκεκριμένα της ρύθμισης των
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χρεών που άφησε η αποτυχημένη εκστρατεία ανακατάληψης της Χίου (1827-1828). Επίσημα οι Χίοι πρόσφυγες δεν έθεσαν θέμα μετεγκατάστασης σε άλλο τόπο
στην ελεύθερη Ελλάδα. Ζήτησαν, αντίθετα, να υπάρξει
διεθνής πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ώστε να συμπεριληφθεί η Χίος στο νέο ελληνικό κράτος, αίτημα
που δεν βρήκε ανταπόκριση.
Το δρόμο της επιστροφής στην ιδιαίτερη πατρίδα
τους πήραν απογοητευμένοι οι περισσότεροι Κυδωνιείς πρόσφυγες, ακριβώς για τον αντίθετο λόγο: επειδή απέτυχαν στην επιδίωξή τους να θέσουν στην Δ' Εθνοσυνέλευση το αίτημα της μόνιμης εγκατάστασής
τους στην Ελλάδα. Οι Κυδωνιείς δεν εκπροσωπήθηκαν
τελικά στη Συνέλευση, μετά από ρητή απαγόρευση του
ίδιου του Καποδίστρια, για λόγους εξωτερικής πολιτικής. Η στάση αυτή του Καποδίστρια προκάλεσε την
αγανάκτηση των Κυδωνιέων στην Αίγινα και την Ερμούπολη, γεγονός που ενίσχυσε εκεί την αντικαποδιστριακή παράταξη. Περίπου δέκα χρόνια μετά, οι περισσότεροι Κυδωνιείς πρόσφυγες είχαν επιστρέψει στη
Μ. Ασία, παίρνοντας θάρρος και από την πολιτική αμνηστίας και προνομίων που εξήγγειλε η οθωμανική
κυβέρνηση.
Το αίτημα παραχώρησης τόπου για ίδρυση συνοικισμού, το οποίο έθεσαν στη Συνέλευση οι εκπρόσωποι
των Θρακών και Βιθυνών, των Σμυρναίων και των
Σουλιωτών, έγινε ευνοϊκά δεκτό, χωρίς όμως να υλοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Ό,τι δεν έγινε για τόσους πρόσφυγες, η κυβέρνηση
το έπραξε γρήγορα για τους 2.000-4.000 νέους Κρήτες
πρόσφυγες (1830), που έφθαναν τώρα στα νησιά του
Αιγαίου και την Πελοπόννησο, τρομαγμένοι από την
κατάσταση στην Κρήτη. Καθώς η διατήρηση της τουρκικής κυριαρχίας στην Κρήτη δεν επέτρεπε την επι46 / 125-126

στροφή των προσφύγων χωρίς συνέπειες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κυβέρνηση ανέλαβε τον εποικισμό περιοχών της Πελοποννήσου με Κρήτες πρόσφυγες. Η παρουσία τόσων οπλισμένων προσφύγων θα
αποτελούσε σε διαφορετική περίπτωση εστία ταραχών
στις περιοχές, όπου είχαν αυτοί διασκορπιστεί. Τους
παραχωρήθηκε εθνική γη για καλλιέργεια και οικονομική βοήθεια για την ανέγερση κατοικιών και την προσωρινή συντήρησή τους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε κρατικός έρανος σε όλη τη χώρα που, αν και
δεν απέδωσε, δεν είχε ξαναγίνει σε άλλες περιπτώσεις
προσφύγων3. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η
Επιτροπή επί των Αναφορών προέκρινε ως τόπο εγκατάστασης την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Μεσσηνία.
3. Μέτρα για την αποκατάσταση των Κρητών προσφύγων το 1831
Ψήφισμα ΚΔ'
Ακούσαντες και την γνώμην της Γερουσίας,
Ψηφίζομεν
Α') Οι προσφυγόντες εις την Ελλάδα Κρήτες θέλουν
διαμερισθή παρά της Κυβερνήσεως εις τας διαφόρους
επαρχίας όπου ήθελε κριθή εύλογον ν' αποκατασταθώσιν.
Β') Επ' αυτώ τούτω θέλει προσδιορισθή δι' εκάστην
οικογένειαν εθνική γη κατά τας επομένας αναλογίας.
Εις οικογένειαν γεωργού και τεχνίτου στρέμματα
15, εάν δε της τοιαύτης οικογενείας ο αρχηγός δεν υπάρχη και υπάρχουν αι χήραι και τα ορφανά, προσδιορίζονται δι' αυτά στρέμματα είκοσι.
Εις οικογένειαν στρατιωτικού: Αν είναι χιλίαρχος ή
και ανωτέρου βαθμού, στρέμματα 25 έως 100 κατά τον
αριθμόν των μελών της οικογενείας• αν δε κατωτέρου
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βαθμού, στρέμματα 20• εάν ο αρχηγός της τοιαύτης οικογενείας δεν υπάρχη και υπάρχουν η χήρα και τα ορφανά, προσδιορίζεται ως εξής:
Εις οικογένειαν χιλιάρχου, ή και ανωτέρου βαθμού,
στρέμματα 50, κατωτέρου στρέμματα 25• εις πατέρας
οικογενειών ιερείς, ή χήρας ιερέων με ορφανά, στρέμματα 20, εκτός των μοναζόντων ή χηρευόντων ιερέων,
οίτινες θέλουν εύρει πόρον ζωής εις τα μοναστήρια.
Εις οικογένειαν προκρίτου στρέμματα 60, και εάν
απέθανεν ο αρχηγός της επί της διαρκείας του αγώνος
στρέμματα 80.
Γ') Εις εκάστην οικογένειαν θέλουν χορηγηθή προσέτι Φοίνικες οκτώ εις κάθε στρέμμα γης, ώστε να δυνηθή δι' αυτών να κτίση κατοικίαν και να προμηθευθή τ'
αναγκαία εις καλλιέργειαν της χορηγηθησομένης εις αυτήν γης.
Δ') Δια να εξοικονομηθούν τα προς τούτο απαιτούμενα χρήματα, επειδή το Εθνικόν Ταμείον δεν δύναται
να επαρκέση κατά το παρόν εις την τοιαύτην δαπάνην,
προσκαλείται έκαστος των πολιτών να συνεισφέρη επί
τούτου ανά τεσσαράκοντα λεπτά• μένει δε εις την καλήν
προαίρεσιν εκάστου να προσφέρη και πλειότερον κατά
την θέσιν και κατάστασίν του.
Ε') Οι κατά την Επικράτειαν Έκτακτοι Επίτροποι,
Διοικηταί και Τοποτηρηταί θέλουν προσκληθή δι' εγκυκλίου να συνάξουν την εκούσιον ταύτην προσφοράν...
Εν Ναυπλίω, τη 13 Μαρτίου 1831
Ο Κυβερνήτης
I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ο Γραμματεύς της
Επικρατείας
Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ
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3. Αντιδράσεις
Η πολιτική του Καποδίστρια προκαλούσε αυξανόμενη αντίδραση. Τα ανακουφιστικά μέτρα του Κυβερνήτη για τους απόρους, τους ακτήμονες και τους μικροκαλλιεργητές της γης δεν αντιμετώπιζαν ριζικά το προσφυγικό ζήτημα. Κατ' αρχήν τα υπέσκαπτε η γενική δυσπραγία και η οικονομική αδυναμία του κράτους. Επιπλέον οι πρόκριτοι ερέθιζαν τους κατά τόπους αυτόχθονες με την ιδέα ότι η εθνική γη θα δινόταν σε ξένους,
υπονομεύοντας έτσι την πολιτική του Κυβερνήτη για τα
«εθνικά κτήματα». Άλλωστε, οι πρόσφυγες δεν ένιωσαν αλλαγή στην αντιμετώπιση των καθημερινών πιεστικών αναγκών τους. Αρκετοί γύριζαν ξανά στις πατρίδες τους. Άλλοι ζητούσαν την απελευθέρωση και ένωση των υπόδουλων επαρχιών τους, την ώρα που ο
Κυβερνήτης έδειχνε σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες.
Ήταν λοιπόν φυσικό οι πρόσφυγες να ταχθούν με το
μέρος της αντιπολίτευσης.
Επιπλέον ο Καποδίστριας εν-διαφερόταν να προωθήσει μια κοινωνική και οικονομική πολιτική συνολικά, παραβλέποντας τα επί μέρους πιεστικά αιτήματα
των προσφυγικών ομάδων. Το κυριότερο όμως είναι
ότι η κυβέρνηση δεν προώθησε τα προσφυγικά αιτήματα που διατυπώθηκαν στην Δ' Εθνοσυνέλευση, παρά
τις προτροπές της Επιτροπής επί των Αναφορών. Ούτε
δίστασε ο Κυβερνήτης να έρθει σε ρήξη με ομάδες
προσφύγων. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η αντίθεσή
του στο αίτημα των Σουλιωτών για προσφυγικό συνοικισμό, επειδή υπήρχε ο φόβος αναταραχών από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ενόπλων σ' ένα μέρος.
Έτσι, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει πόρους για
το κράτος και να διασφαλίσει τη συνοχή του, δεν βρήκε
σύμμαχους τους πρόσφυγες.
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Στην Ε' Εθνική Συνέλευση του Ναυπλίου που συνήλθε το 1832, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, οι
διάφορες προσφυγικές ομάδες έσπευσαν να θέσουν
ξανά τα αιτήματά τους. Μέσα στη γενική αναρχία, για
όλους τώρα προείχε το θέμα του τόπου εγκατάστασης.
Ειδικότερα οι Σουλιώτες, οι Ψαριανοί και οι Θεσσαλοί
ζήτησαν συγκεκριμένες περιοχές. Τόπο ζήτησαν και οι
Χίοι, καθώς οι εξελίξεις τούς είχαν κάνει να ξεχάσουν τα
παλιά τους διλήμματα. Σουλιώτες, Κρήτες, Μακεδόνες
συνέχισαν να πιέζουν και να κινούνται απειλητικά. Η
δολοφονία του Καποδίστρια δεν τους είχε λύσει κανένα
πρόβλημα, είχε δημιουργήσει όμως πολλά για το νεοσύστατο κράτος.
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Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)

Άποψη του λιμανιού
του Πειραιά το 1837
1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική
περίοδο
Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα, Το
κράτος ασχολήθηκε σοβαρά με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων. Με σειρά διαταγμάτων
προβλεπόταν η ίδρυση νέων προσφυγικών συνοικισμών, γεγονός που αποκάλυπτε τις προθέσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής. Το οθωνικό κράτος προσέβλεψε μάλιστα στο προσφυγικό
στοιχείο, καθώς οι μορφωμένοι πρόσφυγες, κυρίως της
Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, κάλυπταν
καλύτερα τις ανάγκες της κρατικής διοίκησης.
Κατά την περίοδο αυτή, δραστηριοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι Χίοι, οι Ψαριανοί, οι Μακεδόνες και οι Κρήτες
πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους.
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Στους Χίους πρόσφυγες παραχωρήθηκε το 1835 ο
δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης του Πειραιά,
για να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους4.
4. Παραχώρηση οικοπέδων σε Χίους
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί παραχωρήσεως οικοπέδων κατά τον Πειραιά εις
τους Χίους
ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λαβόντες υπ' όψιν τα άρθρα 7 και 9 του από 2(14)
Δεκέμβριου Π.Ε. διατάγματος, απεφασίσαμεν και διετάξαμεν τα εφεξής.
Άρθρον 1. Οι δι' οικοδομήν τόποι οι κείμενοι εις εκείνο της νεοκατασκευασθησομένης πόλεως του Πειραιώς, το μέρος το οποίον διαφυλάττεται δια τους Χίους
επί της προς δεξιάν από της εισόδου εις αυτήν πλευράς, παραχωρούνται αυτοίς από την Κυβέρνησιν εν τω
διαστήματι του 1825 εξ ανά μίαν δραχμήν ο τετραγωνικός πήχυς, εάν το πρόσωπον του κατασκευασθησομένου κτιρίου αποβλέπη προς την ακτήν ή προς μεγάλην
τινά οδόν ή προς δημοσίαν πλατείαν και ανά πεντήκοντα λεπτά ο τετραγωνικός πήχυς, εάν το πρόσωπον
τούτων βλέπη εις πλαγίαν οδόν.
... Αρθρον 5. Όλαι αι αρχαιότητες, όσαι ήθελον ανευρεθή είτε επί, είτε υπό της επιφανείας των παρά της
Κυβερνήσεως παραχωρηθησομένων τόπων, μένουσι
πλήρης ιδιοκτησία αυτής.
... Αρθρον 8. Το δεξιόν μέρος της νέας πόλεως Πειραιώς διαφυλάττεται δια τους Χίους μόνον επί τη υποθέσει του έγκαιρου σχηματισμού του δήμου αυτών και
μόνον δια τα έτη 1835, 36, 37. Παρελθόντος του χρόνου
πας τις έχει το δικαίωμα ν' αποκτήση τόπον δι' οικοδο52 / 129-130

μήν επί της δεξιάς πλευράς του Πειραιώς.
Ακολούθως θέλομεν προσδιορίσει τας συμφωνίας,
καθ' ας θα παραχωρώνται κατά τα έτη 1836, 1837, εις
τους Χίους, μετά δε την εποχήν ταύτην και εις άπαντας,
οι δι' οικοδομήν τόποι.
... Εν Ναυπλίω, την 24 Ιανουαρίου (5 Φεβρουαρίου)
1835
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ
Στο αίτημα των Ψαριανών ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση το 1836. Και πρωτύτερα είχαν γίνει κρατικές παρεμβάσεις για την ίδρυση συνοικισμού των Ψαριανών
στην Ερέτρια, αλλά δεν απέδωσαν, περισσότερο λόγω
διαφωνιών για τη θέση και τη διανομή των οικοπέδων.
Δινόταν για οικοδόμηση όλη η παραθαλάσσια περιοχή
της Ερέτριας και παρεχόταν στο δήμο Ψαριανών το δικαίωμα να διαχειριστεί ελεύθερα την εθνική γη του συνοικισμού.
Προσπάθειες για να ιδρύσουν δικό τους συνοικισμό στα χρόνια του Όθωνα κατέβαλαν και οι Μακεδόνες
πρόσφυγες. Από την Ελευσίνα, όπου βρίσκονταν, ζήτησαν και πέτυχαν να ιδρύσουν συνοικισμό στη Στερεά
Ελλάδα, στην περιοχή της Αταλάντης. Ο συνοικισμός
τους πήρε το όνομα «Νέα Πέλλα» και εκεί εγκαταστάθηκαν αρχικά 70 οικογένειες.
Για τους Κρήτες πρόσφυγες, που είχαν εγκατασταθεί σε περιοχές της Πελοποννήσου, εκδόθηκαν διατάγματα που προωθούσαν το συνοικισμό τους στη Μήλο,
τη Μεσσηνία και την Αργολίδα5.
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5. Παραχώρηση γης σε Κρήτες πρόσφυγες
ΝΟΜΟΣ ΡΙΔ'
Περί αποικισμού των Κρητών
ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής και της
Γερουσίας απεφασίσαμεν και διατάττομεν.
Άρθρον 1. Εις τους αποικήσαντας εν τη Ελλάδι
Κρήτας και λαβόντας γαίας δυνάμει του υπ' αρ. ΚΔ'
ψηφίσματος του Κυβερνήτου, ή των από 13 και 18 Οκτωβρίου 1834 Βασιλ. Διαταγμάτων περί συνοικισμού
των Κρητών εις Μινώαν και Μεθώνην θέλουν παραχωρηθή τα έγγραφα ιδιοκτησίας, εις όσους εκ των μεταναστευσάντων ήδη δεν έλαβον εισέτι γαίας θέλουν παραχωρηθή εις εκάστην οικογένειαν 30-35 στρέμματα γης,
αναλόγως των μελών αυτής• αλλά προς τούτον τον
σκοπόν θέλουν χρησιμεύσει προ πάντων εκείναι αι
γαίαι, αίτινες ή κατέχονται από Κρήτας καθ' υπέρβασιν
των όρων των προσδιορισμένων από το ψήφισμα του
Κυβερνήτου και τα Βασιλικά Διατάγματα, ή εγκατελείφθησαν απ' αυτούς- εάν δεν ήθελον εξαρκέσει αύται, θέλουν παραχωρηθή και εκ των διαθεσίμων εθνικών
γαιών, επιφυλαττομένων των όρων του από 24 Ιουνίου
1843 νόμου υπέρ των γεωργών...
Άρθρον 3. Κατά την Μήλον και Μινώαν, όπου δεν
υπάρχουν διαθέσιμοι εθνικαί γαίαι, θέλουν παραχωρηθή εις τους αποίκους και εκ των γαιών των παρακειμένων Μονών, αποζημιουμένου του εκκλησιαστικού ταμείου δι' άλλων εθνικών γαιών ίσης αξίας.
Άρθρον 4. Εις εκάστην των εν Μήλω και εν Μινώα
νεοσυνοικισθησομένων οικογενειών θέλει παραχωρηθή
δι' εξόδων της Κυβερνήσεως εις οικίσκος αξίας όχι ανωτέρας των 300 δραχμών, εις βους και τ' αναγκαία
γεωργικά εργαλεία προς καλλιέργειαν των γαιών αυ54 / 131-132

τών.
Εν Αθήναις την 15 Σεπτεμβρίου 1848

Το πολεοδομικό σχέδιο
της Ερέτριας (1834), όπου
εγκαταστάθηκαν οι
Ψαριανοί (αρχιτέκτων Ed.
Schaubert)
Για τους Σουλιώτες οι
αναβολές δεν είχαν ούτε τώρα τέλος. Αποφασίστηκε το
1837 η ίδρυση συνοικισμού τους στο Αντίρριο, η οποία
όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Σοβαρότερη φαίνεται ότι
ήταν η προσπάθεια ίδρυσης ενός συνοικισμού Ηπειρωτών στην Κυλλήνη το 1840. Άλλοι Ηπειρώτες και Σουλιώτες εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο.
Αίτημα ίδρυσης συνοικισμού υπέβαλαν και ο Κάσιοι πρόσφυγες το 1838, οι οποίοι επιδίωξαν να μεταναστεύσουν στην Αμοργό.
Με διατάγματα ιδρύθηκαν επίσης συνοικισμοί, οι
οποίοι ήταν συνέπεια εσωτερικής μετανάστευσης, όπως των Μανιατών στο Πεταλίδι της Μεσσηνίας, των
Υδραίων στον Πειραιά και αργότερα των Καρυστίων
στην Οθωνούπολη της Εύβοιας.
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2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Οι προσπάθειες αποκατάστασης του προσφυγικού
στοιχείου κατά τα πρώτα χρόνια της οθωνικής περιόδου προκάλεσαν αντιδράσεις. Η παρουσία μορφωμένων προσφύγων σε δημόσιες θέσεις και η διάκρισή
τους στην πολιτική ζωή προκάλεσαν μεγάλη δυσφορία
στους άλλους Έλληνες. Κατηγορούσαν τους ομογενείς
πρόσφυγες γενικά, επειδή διαπίστωναν ότι, ενώ αυτοί
είχαν αγωνιστεί για να απελευθερώσουν τη χώρα, παραγκωνίζονταν τώρα από τους νεοφερμένους.
Η στάση αυτή υποδήλωνε την ύπαρξη ενός βαθύτερου ανταγωνισμού, τον οποίο προκαλούσε η συνύπαρξη του ντόπιου ελληνικού στοιχείου (αυτόχθονες)
και του προσφυγικού, αλλά ομογενούς (ετερόχθονες).
Το θέμα των σχέσεων αυτοχθόνων και ετεροχθόνων,
που δίχασε την κοινή γνώμη, παρουσιάστηκε στο πολιτικό πεδίο ως διαμάχη στις θυελλώδεις συζητήσεις της
Εθνοσυνέλευσης που συνήλθε μετά την επανάσταση
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843.
Η κύρια κρίση ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1844 με
την έναρξη της συζήτησης για το δημόσιο δίκαιο των
Ελλήνων και ειδικά για το άρθρο που καθόριζε τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Έλληνα
πολίτη. Αφορμή ήταν πρόταση που υποβλήθηκε στην
Εθνοσυνέλευση και η οποία ζητούσε την απομάκρυνση
από δημόσιες θέσεις όλων αυτών που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά την Επανάσταση, περιορίζοντας τις θέσεις απασχόλησης για τους αγωνιστές και τις
οικογένειές τους. Στη συζήτηση που ακολούθησε, άλλοι
πληρεξούσιοι απαίτησαν συνταγματική απαγόρευση
της κατάληψης δημόσιων θέσεων από τους ετερόχθονες (συνεπώς και την απόλυση όσων ήδη κατείχαν δημόσιες θέσεις), ενώ άλλοι εναντιώθηκαν με οργή σε κά56 / 131-132

θε συνταγματική ρύθμιση που θα καθιέρωνε διακρίσεις
μεταξύ Ελλήνων6. Τελικά, το πρόβλημα δεν λύθηκε με
συνταγματική ρύθμιση, αποφασίστηκε όμως να υπάρξει
στο μέλλον σχετική νομοθετική πράξη. Το θέμα της στελέχωσης του δημοσίου -τα προσόντα δηλαδή του δημοσίου υπαλλήλου- ρυθμίστηκε με το Β' ψήφισμα, που
όριζε ότι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να είναι: α) οι αυτόχθονες της ελληνικής επικράτειας και όσοι αγωνίσθηκαν σε αυτή μέχρι το τέλος του 1827 ή ήρθαν και εγκαταστάθηκαν κατά την ίδια περίοδο, β) όσοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Επανάστασης μέχρι το 1829.
6. Η αντιπαράθεση αυτοχθονιστών και ετεροχθονιστών πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση, 1843-44
Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης (πληρεξούσιος Αθηνών,
αυτοχθονιστής) υποστήριξε τον αποκλεισμό των ετερόχθονων από τις δημόσιες θέσεις: «Από τον παριωτισμό
μας εσαπίσαμεν το σπίτι μας• μας φθάνει πλέον ο πατριωτισμός. Ας αγκαλιάσωμεν τον βασιλέα μας να
φκιάσωμεν το σπίτι μας. Αυτοί [οι ετερόχθονες] εκάθησαν τόσα χρόνια και έτρωγαν ψωμί και έφεραν την πατρίδα μας άνω-κάτω. Ας καθίσωμεν τώρα και ημείς να
φάγωμεν ψωμί».
Ο Ευστάθιος Σίμος (πληρεξούσιος Ηπειρωτών, ετεροχθονιστής): «Εν μόνον ήτο το βέβαιον, ότι ολίγον ή
πολύ, μικρόν ή μέγα μέρος της από αίματα πλημμυρούσης [ελληνικής] γης ήθελεν μείνει ελεύθερον αυτό το
μέρος έπρεπε να είναι η κοινή πατρίς όλων των επαναστησάντων Ελλήνων, όλων των κατοίκων των
επαρχιών εκείνων όσοι εις τον πόλεμον ηγωνίσθησαν,
εθυσιάσθησαν, έπαθον, κατεστράφησαν. Ιδού η μεγάλη
συνθήκη, η συνδέσασα τας επαναστατησάσας ελληνικάς επαρχίας, ιδού το μέγα προς αλλήλους συνάλλαγμα των Ελλήνων γραφέν όχι με μελάνην, αλλά με αίμα.
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Ήτο ένωσις ειλικρινής, ήτο ένωσις αδελφική. Ποίος εις
την μακαρίαν εποχήν εκείνην, εποχήν κινδύνων, εποχήν των παθημάτων, αλλά και εποχήν δόξης και ακραιφνούς τότε πατριωτισμού, ποίος ήθελε φροντίσει,
ποίος ήθελεν ειπεί ό,τι άλλο παρά κοινή ήθελεν είσθαι η
μέλλουσα τύχη των ηνωμένων εκείνων λαών, των αδιαίρετων εκείνων επαρχιών;»
I. Δημάκης, Η Πολιτειακή Μεταβολή του 1843 και το
Ζήτημα των Αυτόχθονων και Ετερόχθονων.
Στην τρίτη φάση της αντιδικίας αυτοχθόνων- ετεροχθόνων το εν-διαφέρον επικεντρώθηκε στο θέμα των
όρων εκλογής των βουλευτών. Το πρόβλημα εστιαζόταν στο αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η ιδιαίτερη εκπροσώπηση των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ομογενών
ως ξεχωριστών ομάδων (άποψη των ετεροχθονιστών),
ή θα έπρεπε να ενσωματωθούν αυτοί εκλογικά στις επαρχίες που ζούσαν, τερματίζοντας ένα διαχωρισμό
του παρελθόντος που δεν είχε νόημα (άποψη των αυτοχθονιστών). Η ρύθμιση που επικράτησε ήταν συμβιβαστική, επιτρέποντας στους πρόσφυγες/ετερόχθονες
το δικαίωμα ιδιαίτερης αντιπροσώπευσης στη Βουλή,
εφόσον είχαν στο μεταξύ ιδρύσει χωριστό συνοικισμό
με επαρκή πληθυσμό.
Την περίοδο των συζητήσεων στην Εθνοσυνέλευση, και από τις δύο πλευρές εκδηλώθηκαν έντονες λαϊκές αντιδράσεις, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε
έκτροπα. Τελικά, οι ομογενείς ετερόχθονες στο σύνολο
τους, μετά την ψήφιση των μέτρων που τους απέκλειαν
για μια περίοδο από το δημόσιο και περιόριζαν τη χωριστή αντιπροσώπευσή τους, υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν αυτές τις ρυθμίσεις.
Το θέμα των δικαιωμάτων των ετεροχθόνων στην
Εθνοσυνέλευση έδειξε τη βαθύτερη διάσταση που υπήρχε στην κοινωνία της εποχής. Το πρόβλημα απα58 / 132-133

σχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, ενώ προσέλκυσε το
ενδιαφέρον και του ξένου παράγοντα. Ιδιαίτερα το ζήτημα για τη χωριστή κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση
των ετεροχθόνων προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το βέβαιο είναι ότι με τη
διαμάχη αυτή αναδείχθηκαν τα προβλήματα συμβίωσης
του ντόπιου ελληνικού και του νεοφερμένου ομογενούς
στοιχείου στο μικρό νεοσύστατο κράτος.

59 / 133

Δ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ
ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, απελευθερωτικά κινήματα ξέσπασαν στην τουρκοκρατούμενη ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, με υποκίνηση ή ανοχή
του ελληνικού κράτους. Στα αλυτρωτικά κινήματα έδωσαν το παρόν ένοπλοι Μακεδόνες, Ηπειρώτες και Κρήτες πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί από τον καιρό
της Επανάστασης στην ελεύθερη Ελλάδα. Οι αναστατώσεις αυτές προκάλεσαν νέα προσφυγικά ρεύματα, με
μεγαλύτερο αυτό της Κρητικής επανάστασης του 186669. Αυτά είχαν τη δική τους συμβολή στη σταθερή αύξηση του πληθυσμού της χώρας (διπλασιάστηκε από
το 1840 ως το 1880). Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως,
οι πρόσφυγες που προέρχονταν από περιοχές οι οποίες βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση, επέστρεφαν
μετά από σύντομο διάστημα στις ιδιαίτερες πατρίδες
τους, όταν ηρεμούσαν τα πράγματα.
1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
Το 1854 ο Κριμαϊκός πόλεμος γέννησε ελπίδες
στους Έλληνες ότι έφθανε η ώρα της απελευθέρωσης
της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Επαναστατικά σώματα από την Ελλάδα διείσδυσαν στις
επαρχίες αυτές και κάλεσαν τους κατοίκους να ξεσηκωθούν. Τα κινήματα όμως απέτυχαν. Τους αντάρτες που
επέστρεψαν στην Ελλάδα ακολούθησαν και άμαχοι.
Όταν ηρέμησε η κατάσταση, οι πρόσφυγες επέστρεψαν
στις εστίες τους.
Ο Κριμαϊκός πόλεμος όμως έπληξε τους πρόσφυγες και μέσα στην Αθήνα. Η επιδημία χολέρας, που έφεραν τα γαλλικά στρατεύματα κατοχής, διαδόθηκε
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γρήγορα στην πρωτεύουσα. Η επιδημία έπληξε ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της πόλης, όπου κατοικούσαν σε άθλιες συνθήκες πρόσφυγες από τα τουρκοκρατούμενα
ελληνικά μέρη, οι οποίοι είχαν φτάσει στην Αθήνα μετά
τη διακοπή των ελληνοτουρκικών σχέσεων (Μάρτιος
1854). Για την αποκατάσταση όλων των προσφύγων
του 1854, ιδρύθηκε προσφυγικός συνοικισμός στο χωριό Ανίβιτσα της Φθιώτιδας.
Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1877-1878) αναθέρμανε
το όνειρο της ανάκτησης της Ηπείρου, της Θεσσαλίας
και της Μακεδονίας. Η Ελλάδα επιχείρησε να ενισχύσει
την υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων με την υπόθαλψη επαναστατικών κινημάτων στις επαρχίες αυτές.
Τον Ιανουάριο του 1878 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Μακεδονική Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση επανάστασης στη Μακεδονία. Πάλι οι Μακεδόνες πρόσφυγες της
Νέας Πέλλας, και άλλοι της Εύβοιας, ανταποκρίθηκαν
στις προσπάθειες της Επιτροπής να συγκεντρώσει
στρατιωτική δύναμη. Η επανάσταση ξέσπασε στον Όλυμπο, στα Πιέρια και στη Χαλκιδική και έληξε με ανακωχή μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών και των
Τούρκων. Πολλοί επαναστάτες πέρασαν για ασφάλεια
στην ελεύθερη Ελλάδα. Λίγο αργότερα, μερικοί απ' αυτούς επέστρεψαν στις περιοχές τους.
Το τελευταίο ρεύμα (εσωτερικών) προσφύγων δημιούργησε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Την
υποχώρηση του ελληνικού στρατού, μετά την κατάληψη της Λάρισας, ακολούθησε και γενική έξοδος του άμαχου πληθυσμού, που έφευγε πανικόβλητος. Η συνθήκη ειρήνης της Κωνσταντινούπολης προέβλεπε ρυθμίσεις στη θεσσαλική συνοριακή γραμμή με μικρές βελτιώσεις υπέρ των Τούρκων. Στα εδάφη αυτά δεν βρίσκονταν κατοικημένες περιοχές, εκτός από ένα χωριό,
την Κουτσούφλιανη, το οποίο οι κάτοικοι του εγκατέ61 / 134-135

λειψαν και εγκαταστάθηκαν νοτιότερα σε ελληνικό έδαφος.
2. Κρήτη
Μικρός αριθμός Κρητών είχε καταφύγει στην ελεύθερη Ελλάδα το 1841, μετά την αποτυχία κινήματος
στην Κρήτη. Η Κρητική επανάσταση όμως του 18661869 ήταν αυτή που προκάλεσε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οι
πρώτες κρητικές οικογένειες έφθασαν τον Ιούλιο του
1866 στον Πειραιά και τη Σύρο μέσω Κυθήρων. Την ίδια
εποχή συστάθηκε στην Αθήνα η Κεντρική Επιτροπή
υπέρ των Κρητών, που μαζί με την αντίστοιχη της Σύρου ανέλαβαν την ενίσχυση του κρητικού αγώνα. Για
τον ίδιο σκοπό, και ιδιαίτερα για την περίθαλψη των
αμάχων προσφύγων, ιδρύθηκαν στο εξωτερικό διάφορες επιτροπές, όπως αυτή του Λονδίνου, η οποία, σε
συνεργασία με την «Αγγλοελληνική Επιτροπή» στην
Αθήνα, ανέλαβε την περίθαλψη 4.500 προσφύγων.
Ως τα μέσα του 1867, μικρός σχετικά αριθμός αμάχων κατόρθωσε να φύγει από την Κρήτη, όπου τα
προβλήματα διαβίωσης ήταν μεγάλα. Μερικά ξένα
πλοία που τους μετέφεραν διέκοψαν στη συνέχεια για
μήνες τη μεταφορά γυναικόπαιδων, μετά από διαμαρτυρίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το μεγάλο
προσφυγικό κύμα ξέσπασε τον επόμενο χρόνο. Το Φεβρουάριο του 1868 είχαν φτάσει περίπου 10.000 πρόσφυγες στην Αθήνα. Μέσα στον ίδιο χρόνο πρόσφυγες
κατέπλεαν καθημερινά σε μεγάλες ομάδες, κυρίως άμαχος πληθυσμός, σε κακή κατάσταση. Το κράτος, όπως
βρέθηκε σε αδυναμία να στηρίξει σταθερά την Κρητική
επανάσταση, έτσι απέτυχε και να αντιμετωπίσει το οξύ
προσφυγικό πρόβλημα.
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Στις επόμενες δεκαετίες η προσφυγική κίνηση που
συνδεόταν με τις κρίσεις του Κρητικού ζητήματος ήταν
πολύ μικρότερης κλίμακας και είχε προσωρινό χαρακτήρα. To 1895 ανακινήθηκε πάλι το Κρητικό. Τα γεγονότα όμως αυτής της περιόδου (1895-1898), που ήταν
καθοριστικά για την τύχη του νησιού, δεν προκάλεσαν
κύμα μεγάλης φυγής.

Νόμος του 1867, με τον οποίο επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά
για την περίθαλψη των Κρητών προσφύγων
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟN 20ο ΑΙΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αριθμός των προσφύγων, οι οποίοι κατέφυγαν
στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα, δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αντίθετα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα τα
κύματα των προσφύγων που έφθαναν στην Ελλάδα ήταν συχνότερα και πολυαριθμότερα. Αιτία ήταν οι πολεμικές συγκρούσεις και η εχθρότητα μεταξύ των κρατών της Βαλκανικής χερσονήσου, ως συνέπεια του γενικότερου ανταγωνισμού στην περιοχή. Αποκορύφωμα
στην όλη κίνηση των πληθυσμών αποτέλεσε ο ξεριζωμός του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης το 1922. Ο μεγάλος αριθμός των προσφύγων και ο οριστικός χαρακτήρας που πήρε η εκδίωξη
από τις πατρογονικές εστίες ανάγκασε την ελληνική
πολιτεία να λάβει συστηματικότερα μέτρα για την περίθαλψη και την αποκατάστασή τους στη νέα πατρίδα.
Οι πρώτοι Έλληνες που πέρασαν μαζικά τα σύνορα τον 20ό αιώνα ήταν κάτοικοι της Ανατολικής Ρωμυλίας, περιοχής της Βουλγαρίας με σημαντικό ελληνικό
πληθυσμό. Η αναγκαστική μετανάστευση στην Ελλάδα
το 1906 ήταν συνέπεια των βιαιοπραγιών των Βουλγάρων, εξαιτίας του ανταγωνισμού Ελλάδας-Βουλγαρίας
για επικράτηση στην υπό οθωμανική κυριαρχία Μακεδονία (Μακεδονικός Αγώνας). Τον ίδιο χρόνο Έλληνες
κάτοικοι της Ρουμανίας απελάθηκαν, λόγω της έξαρσης
που γνώριζε την ίδια εποχή το Κουτσοβλαχικό ζήτημα,
το οποίο επηρέαζε τις σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας.
Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου τον Αύγουστο του 1913, με την οποία τερματίζονταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, Έλληνες από τη Βουλγαρία, καθώς και από τη Δυτική Θράκη και το τμήμα της
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Ανατολικής Μακεδονίας, που είχαν κατακυρωθεί στη
Βουλγαρία, καθώς και από περιοχές που είχαν παραχωρηθεί στη Σερβία, έφθασαν στην Ελλάδα. Την εποχή
αυτή έφθασε και το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα από
τη Ρωσία. Έλληνες της περιοχής του Καυκάσου, με την
αναγγελία της προσάρτησης της εύφορης Μακεδονίας,
άρχισαν να μεταναστεύουν στην Ελλάδα, με την ελπίδα
ότι θα τους παραχωρούσαν γη. Κάποιοι απ' αυτούς κατόρθωσαν να εγκατασταθούν στην Κεντρική Μακεδονία.
Το μεταναστευτικό ρεύμα αναχαιτίστηκε με επέμβαση
της ελληνικής κυβέρνησης.
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Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1914-1922
1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
Η ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία υπήρξε μακραίωνη. Οι πυκνοί κατά την αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους ελληνικοί πληθυσμοί αραίωσαν αισθητά μετά το 12ο αιώνα, κυρίως λόγω των μαζικών εξισλαμισμών. Όμως, κατά το 18ο και 19ο αιώνα ενισχύθηκαν και πάλι με μεταναστεύσεις από τον κυρίως ελλαδικό χώρο. Την περίοδο αυτή, εκτός από την αύξηση
του ελληνικού πληθυσμού, σημειώθηκε οικονομική άνοδος των Ελλήνων, πνευματική άνθηση και αξιόλογη
κοινοτική και εκπαιδευτική οργάνωση. Σε περιοχές με
πυκνό ελληνικό πληθυσμό ιδρύθηκαν κοινότητες, σύλλογοι, σχολεία και ευαγή ιδρύματα με μεγάλη ακτινοβολία.
Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων, που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα, ενισχύθηκε μετά την
εδαφική συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Ο τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που ζούσαν στην Οθωμανική
αυτοκρατορία. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι Έλληνες και οι Αρμένιοι, καθώς είχαν συγκεντρώσει στα
χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της
βιομηχανίας της χώρας. Η εκκρεμότητα επίσης στο ζήτημα της κατακύρωσης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα επιδείνωσε τις σχέσεις ΕλλάδαςΤουρκίας.
Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν αθρόες μεταναστεύσεις Μουσουλμάνων της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας προς τη Μικρά Ασία, οι οποίες υποκινήθηκαν σε γενικές γραμμές από την τουρκική κυ66 / 138

βέρνηση. Αυτό έδωσε το πρόσχημα στην τουρκική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την επικείμενη είσοδο της
Τουρκίας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, να εκδιώξει τους
Έλληνες. Πρώτα θύματα υπήρξαν οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες
τους στις αρχές του 1914. Το Μάιο οι διωγμοί επεκτάθηκαν και στη Δυτική Μικρά Ασία, με το πρόσχημα της
εκκένωσης της περιοχής απέναντι από τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου, για στρατιωτικούς λόγους. Όλη η
επιχείρηση έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών,
συμμάχων των Τούρκων. Η εκκένωση μεθοδεύτηκε
πρώτα με ανθελληνική εκστρατεία του τουρκικού τύπου
και καταπίεση των Ελλήνων για να εξαναγκαστούν σε
«εκούσια» μετανάστευση. Σε πολλές περιπτώσεις
διαπράχθηκαν λεηλασίες και δολοφονίες σε βάρος των
Ελλήνων.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο κήρυξε την Ορθόδοξη
Εκκλησία σε διωγμό και ανέστειλε τη λειτουργία των
εκκλησιών και των σχολείων. Η Ελλάδα αντέδρασε και
ανέλαβε διπλωματικές ενέργειες, προκειμένου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για εθελούσια ανταλλαγή Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας και Μουσουλμάνων
της Ελλάδας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο μία Μικτή Επιτροπή
που θα ρύθμιζε τα σχετικά με την ανταλλαγή, όμως αυτή δεν λειτούργησε, λόγω της εισόδου της Τουρκίας
στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, τον Οκτώβριο του 1914.
Οι καταπιέσεις που υπέστησαν οι Έλληνες πήραν
τις εξής μορφές:



Θεσπίστηκαν έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις
ειδών για τις ανάγκες του πολέμου.
Τέθηκαν εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητές
τους.
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Πληθυσμοί χωριών ή και ευρύτερων περιοχών μετατοπίστηκαν από τις ακτές προς το εσωτερικό
της Μικράς Ασίας.
Οι άνδρες άνω των 45 ετών, που δεν στρατεύονταν,
επάνδρωσαν τα τάγματα εργασίας.

Εκεί πολλοί πέθαναν από κακουχίες, πείνα και αρρώστιες7. Όσοι είχαν ηλικία 20-45 ετών μπορούσαν αρχικά να εξαγοράσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Όσοι
δεν πλήρωσαν χαρακτηρίστηκαν λιποτάκτες. Μετά την
κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς της θητείας σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες και όσοι συνελήφθησαν,
εκτελέστηκαν.
7. Καθ' οδόν προς τα τάγματα εργασίας (αμελέ ταμπουρού)
«Μας είχανε αμπαρωμένους σε βαγόνια που μεταφέρνανε άλογα. Μονάχα μια φορά τη μέρα μας ανοίγανε για
να πάμε για σωματική μας ανάγκη. Από 480 άντρες που
είχε κείνη η αποστολή, μόνο οι 310 φτάσανε στον προορισμό τους. Οι εκατόν εβδομήντα το σκάσανε στο
δρόμο. Η φρουρά -ήταν μόνο δέκα άντρες- έκανε τα
στραβά μάτια για να πάρει μπαχτσίσι και να πλιατσικολογήσει τους μπόγους μας. Για κείνους τους φουκαράδες διαβόλους ήταν αναπάντεχος θησαυρός οι πλούσιοι μπόγοι εκατόν εβδομήντα Ελλήνων, όπου η μητρική στοργή και η σελμπεσιά* της απελπισιάς είχανε
στοιβάξει ό,τι καλύτερο διαθέτανε τα σπίτια σε ρούχα
και σε τρόφιμα. Πόσοι απ' αυτούς που το σκάσανε θα
κατορθώνανε να φτάσουνε ζωντανοί στα σπίτια
τους!...»
Δ. Σωτηρίου, Ματωμένα Χώματα, (18η έκδοση), Αθήνα
1982, σ. 102-103.
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Οι ενέργειες των Τούρκων προκάλεσαν μεγάλο κύμα φυγής προς την Ελλάδα. Στα σπίτια που εγκατέλειψαν οι Έλληνες, οι τουρκικές αρχές εγκατέστησαν
Μουσουλμάνους μετανάστες από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την Ελλάδα. Οι διώξεις και οι εκτοπίσεις του ελληνικού στοιχείου συνεχίστηκαν, με μικρότερη όμως ένταση, και κατά τα επόμενα χρόνια, μέχρι το τέλος του πολέμου, το 1918, και επεκτάθηκαν και
σε άλλες περιοχές (Μαρμαράς, Πόντος κ.ά.). Οι πρόσφυγες που έφθασαν στην Ελλάδα το διάστημα αυτό
ανήλθαν σε πολλές χιλιάδες.
2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα
Παράλληλα με την άφιξη προσφύγων από την
Τουρκία, πρόσφυγες ήλθαν το 1916 από την Ανατολική
Μακεδονία, την οποία είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι ως
σύμμαχοι των Γερμανών. Μετά τη λήξη των εχθροπραξιών το 1918, αυτοί επέστρεψαν στις εστίες τους και η
«Υπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας»
μερίμνησε για την επανεγκατάσταση τους.
Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του
Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής
Θράκης από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Στη συνθήκη
ήταν συνημμένο το «Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας». Με βάση
αυτό, αναχώρησαν από την Ελλάδα περίπου 50.000
Βούλγαροι και από τη Βουλγαρία περίπου 30.000 Έλληνες (περίπου 20.000 ακόμη Έλληνες είχαν μεταναστεύσει πριν από την υπογραφή της συνθήκης).
Την περίοδο 1919-1921, λόγω της Ρωσικής Επανάστασης και της κατάληψης ρωσικών επαρχιών από
τους Τούρκους, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας
κατέφυγε στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και από
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εκεί διαπεραιώθηκε στην Ελλάδα. Τους Έλληνες ακολούθησαν Αρμένιοι και Ρώσοι.
Έλληνες πρόσφυγες ήλθαν επίσης κατά το διάστημα αυτό από τη Βόρειο Ήπειρο (κυρίως το 1914), τη
Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων), την υπό ιταλική κατοχή
Νοτιοδυτική Μικρά Ασία (1919), το Αϊδίνιο και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας (1919), καθώς και από τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα (κατά διαστήματα από το
1912 και εξής).
Συνολικά, μέχρι και το 1920, είχαν καταφύγει στην
Ελλάδα περίπου 800.000 πρόσφυγες. Αυτοί, είτε έφθασαν μόνοι τους, είτε μεταφέρθηκαν με φροντίδα και μέσα που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό από το κράτος
(ζώα, οχήματα, αμαξοστοιχίες, πλοία). Μεγάλος αριθμός
προσφύγων συγκεντρώθηκε στην Αθήνα και τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Μακεδονία, και
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος). Μικρότερος αριθμός κατευθύνθηκε στην Κρήτη
(Ηράκλειο, Χανιά), το Βόλο, την Πάτρα, την Καλαμάτα
και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
3. Η περίθαλψη (1914-1921)
Στην αρχή η περίθαλψη των προσφύγων ήταν ως
επί το πλείστον έργο εθελοντών. Καταρτίστηκαν επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών με έργο τη διανομή τροφίμων, ιματισμού και την παροχή στοιχειώδους οικονομικής βοήθειας. Τα έσοδα προέρχονταν
από εράνους, δωρεές και μικρή κρατική επιχορήγηση.
Τον Ιούλιο του 1914 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη Οργανισμός, με σκοπό την άμεση περίθαλψη και στη συνέχεια την εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα τουρκικά και βουλγαρικά χωριά της Κεντρικής
και Ανατολικής Μακεδονίας. Παρεχόταν συσσίτιο, προ70 / 140

σωρινή στέγη και ιατρική περίθαλψη, μέχρι οι πρόσφυγες να βρουν εργασία ή να αποκτήσουν γεωργικό κλήρο.
Κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (19161917) η κυβέρνηση Βενιζέλου ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη
την «Ανωτάτην Διεύθυνσιν Περιθάλψεως». Τον Ιούλιο
του 1917 (είχε επικρατήσει ο Βενιζέλος και ο βασιλιάς
Κωνσταντίνος είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα) ιδρύθηκε
το Υπουργείο Περιθάλψεως. Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η περίθαλψη και για τις οικογένειες των εφέδρων που βρίσκονταν στο μέτωπο και για τις οικογένειες των θυμάτων του πολέμου.

Πρόσφυγες μαθήτριες του Α' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων
Λαυρίου με τους δασκάλους τους (πρώτος διωγμός)
Μολονότι η Ελλάδα βρισκόταν σε πολεμική αναμέτρηση (Α' Παγκόσμιος πόλεμος) και οι οικονομικές
συνθήκες ήταν αντίξοες, η φροντίδα για τους πρόσφυγες ήταν περισσότερο οργανωμένη από το 1917 έως το
1921. Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουρ71 / 140-141

γείου Περιθάλψεως, δέχτηκαν περίθαλψη κατά διαστήματα περίπου 450.000 πρόσφυγες.
Η μέριμνα για τους πρόσφυγες περιελάμβανε:
 Διανομή χρηματικού βοηθήματος. Ιδιαίτερο επίδομα δινόταν σε ιερείς, δασκάλους και επιμελείς μαθητές.
 Διανομή συσσιτίου. Οργανώθηκαν καθημερινά
συσσίτια από το κράτος ή το Πατριωτικό Ίδρυμα σε
συνοικίες των πόλεων όπου ήταν συγκεντρωμένοι
πολλοί πρόσφυγες.
 Παροχή ιατρικής περίθαλψης. Διορίστηκαν γιατροί,
φαρμακοποιοί και μαίες, αποκλειστικά για τους
πρόσφυγες
 Χορήγηση φαρμάκων και νοσηλεία σε νοσοκομεία,
δημόσια ή ειδικά διαμορφωμένα για την περίθαλψη
των προσφύγων.
 Στέγαση σε προσωρινά καταλύματα, (σκηνές ή παραπήγματα), σε δημόσια και σε επιταγμένα ή μισθωμένα ιδιωτικά κτίρια.
 Παροχή ενδυμάτων και κλινοσκεπασμάτων.
 Βοήθεια για εύρεση εργασίας.
 Δωρεάν μετακίνηση, ομαδική ή ατομική, για εύρεση
στέγης και εργασίας ή για επιστροφή στις περιοχές
της προηγούμενης εγκατάστασης.
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Διανομή συσσιτίου κατά τον πρώτο διωγμό
σε πρόσφυγες στη Μυτιλήνη
4. Η παλιννόστηση
Η επιστροφή των προσφύγων στη Μικρά Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1918 μετά τον τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. Τον Οκτώβριο του
1918 συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική
Επιτροπή, με σκοπό την οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων, με τη βοήθεια του Πατριαρχείου και της ελληνικής κυβέρνησης. Η παλιννόστηση έγινε τμηματικά, με τη μέριμνα του Υπουργείου Περιθάλψεως, και επιτράπηκε αρχικά να επιστρέψουν οι ευπορότεροι και οι πρόσφυγες οι προερχόμενοι από ορισμένες μόνο περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας. Οι
περισσότεροι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την
απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, το Μάιο
του 1919. Μέχρι το τέλος του 1920 η πλειονότητα των
προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μικρά Ασία και την
Ανατολική Θράκη.
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Παραπήγματα για τη στέγαση των προσφύγων του πρώτου
διωγμού στην παραλία της Καλαμάτας
Οι συνθήκες που βρήκαν στην πατρίδα τους ήταν
άσχημες, καθώς πολλά σπίτια, εκκλησίες και σχολεία
είχαν μερικώς ή εντελώς καταστραφεί. Επίσης, σε κάποιες περιοχές, σε σπίτια Ελλήνων είχαν εγκατασταθεί
Μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τις βαλκανικές χώρες.
Στα πλαίσια της Ύπατης Αρμοστείας Σμύρνης ιδρύθηκε η «Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως», η
οποία βοηθούσε όσους επέστρεφαν να αποκατασταθούν στα σπίτια τους και τις ασχολίες τους. Οι ειρηνικές
όμως μέρες δεν κράτησαν πολύ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1922, θα έπαιρναν πάλι το δρόμο
της προσφυγιάς.
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Β. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
1.Η έξοδος
Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της Μικρός Ασίας
φάνηκε ότι γίνονταν πραγματικότητα. Ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919, Σύντομα η ελληνική παρουσία επεκτάθηκε και σε άλλες
περιοχές, γύρω από την κατεχόμενη ζώνη. Τον Ιούλιο
του 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που μεταξύ άλλων όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης Θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε
χρόνια. Ύστερα από την περίοδο αυτή Θα μπορούσαν
οι κάτοικοι με δημοψήφισμα να αποφασίσουν την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του
ίδιου χρόνου το κόμμα των Φιλελευθέρων ηττήθηκε στις
εκλογές και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέστρεψε στην
Ελλάδα. Αυτό έδωσε την αφορμή στους Συμμάχους να
εκφράσουν καθαρότερα την αλλαγή της στάσης τους
απέναντι στην Ελλάδα. Συγχρόνως το εθνικό κίνημα
των Τούρκων με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ γινόταν διαρκώς ισχυρότερο τόσο στο εξωτερικό όσο και
στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο μικρασιατικός πόλεμος
έληξε τον Αύγουστο του 1922 με ήττα και υποχώρηση
του ελληνικού στρατού. Χιλιάδες πρόσφυγες, ακολουθώντας το στρατό, άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα8.
Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922, ελληνικοί
πληθυσμοί της Μικράς Ασίας (Πόντου, Κιλικίας, Καππαδοκίας) είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν
καταφύγει στη Σμύρνη ή την Ελλάδα. Μετά την καταστροφή της Σμύρνης σειρά είχαν τα Βουρλά, το Αϊβαλί
και τα Μοσχονήσια. Διώξεις σημειώθηκαν και στη βορειοδυτική Μικρά Ασία (Προποντίδα και αλλού). Αιχμάλωτοι στρατιώτες και ντόπιοι άνδρες 18-45 ετών συγκε75 / 144

ντρώθηκαν σε στρατόπεδα και σχηματίστηκαν πορείες
αιχμαλώτων και ομήρων προς το εσωτερικό της Μικράς
Ασίας.
8. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για τηv άφιξή
τους στην Ελλάδα
Εμείς οι άλλοι περιμέναμε τρεις μέρες, ώσπου
μπήκαμε σε καΐκια και μπαρκάραμε για τη Μυτιλήνη.
Ώσπου να πατήσει το ποδάρι του ο τούρκικος στρατός
στο χωριό, άραζαν καΐκια και μας παίρναν. Πίσω-πίσω
στη Μυτιλήνη δεν μας δέχουνταν. Δεν είναι και πλούσιος τόπος- από ένα μαξούλι [=σοδειά] περιμένει. Βασανιστήκαμε, κακοκοιμηθήκαμε, κακοφάγαμε, μεγάλη
συμφορά πάθαμε. Και ποιός δεν έκλαψε νεκρούς; Και
ποιος δεν κακοπάθησε και ποιος δεν κλαίει ακόμα; Μονάχα τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ, τ' ακούνε σαν
ψεύτικα παραμύθια.
(Μαρτυρία Απόστολου Μυκονιάτη από το παραθαλάσσιο
χωριό Ατζανός, κοντά στην Πέργαμο, απέναντι από τη Λέσβο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών),
τόμ. Α΄, σ. 142.
Πολλοί πέθαναν από κακουχίες και ασιτία. Στους
κατοίκους της Ανατολικής Θράκης δόθηκε προθεσμία
ενός μήνα για να εκκενώσουν την περιοχή. Με αυτόν
τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους
όσα μπορούσαν να μεταφέρουν από την κινητή περιουσία τους. Οι Έλληνες της χερσονήσου της Καλλίπολης έφυγαν αργότερα. Συνολικά, το φθινόπωρο του
1922 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου 900.000 πρόσφυγες (ανάμεσά τους και 50.000 Αρμένιοι). Περίπου
200.000 Έλληνες παρέμεναν στην Καππαδοκία και γε76/ 144-146

νικότερα στην Κεντρική και Νότια Μικρά Ασία. Αυτοί μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1924 και το 1925 με τη
φροντίδα της Μικτής Επιτροπής. Ένα τμήμα των Ελλήνων του Πόντου κατέφυγε στη Ρωσία.
Πίνακας 1
Προέλευση των προσφύγων που κατέφυγαν στην
Ελλάδα κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Μικρά Ασία
626954
51.3%
Ανατ. Θράκη
256635
21%
Πόντος
182169
14.9%
Κων/πολη
38458
3.2%
Τουρκία (σύνολο)
1104216
90.4%
Καύκασος
47091
3.9%
Ρωσία
11435
0.9%
Ρωσία (σύνολο)
58526
4.8%
Βουλγαρία
49027
4%
Σερβία
6057
0.5%
Αλβανία
2498
0.2%
Άλλες περιοχές (Δωδε1525
0.1%
κάνησα, Ρουμανία,
Κύπρος, Αίγυπτος)
ΣΥΝΟΛΟ
1221849
100%
(Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Απογραφή 1928)
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Εικόνες προσφύγων κατά το πρώτο διάστημα της
παραμονής τους στην Ελλάδα
2. Το πρώτο διάστημα
Οι πρώτες απογραφές των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα δεν αποδίδουν την πραγματικότητα.
Ο αριθμός πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος, αν
υπολογίσουμε την υψηλή θνησιμότητα των πρώτων
χρόνων λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και
των επιδημιών, το μειωμένο αριθμό των γεννήσεων και
τη μετανάστευση πολλών προσφύγων σε άλλες χώρες.
Στην απογραφή του 1928 καταγράφηκαν 1.220.000
πρόσφυγες. Οι αρρώστιες κατέβαλλαν τους πρόσφυγες
που ήταν ταλαιπωρημένοι, πρόχειρα στεγασμένοι και
υποσιτίζονταν. Ο τύφος, η γρίπη, η φυματίωση (κυρίως
στις πόλεις) και η ελονοσία (κυρίως στην ύπαιθρο) τους
θέριζαν9.
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9. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την
άφιξή τους στην Ελλάδα
Πήγαμε πάλι στη Θεσσαλία. Βάλαμε καπνά στον
Αλμυρό• δουλέψαμε όλοι, νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά. Είχε όμως ελονοσία και μας θέρισε• πέθαναν οι μισοί. Ο τόπος μας ξεπάστρεψε. Κερδίσαμε πολλά, μα τί
τα θες; Μετά φοβηθήκαμε την αρρώστια και πήγαμε στη
Θήβα. Μείναμε κι εκεί λίγο και κάναμε καπνά, μετά πήραμε αποζημίωση κι ήρθαμε δω. Μπήκαμε σε καλές
δουλειές. Ο αδερφός μου έπιασε δουλειά στο σιδηρόδρομο- εγώ έγινα φορτοεκφορτωτής στο σταθμό. Πήρα
και σπιτάκι στην Καισαριανή το '26.
(Μαρτυρία Ευάγγελου Γκάλα από το χωριό Κόλντερε, κοντά στη Μαγνησία).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Α', σ. 113.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κοινωνίας των Εθνών,
ένας σημαντικός αριθμός προσφύγων πέθαναν μέσα σ'
ένα χρόνο από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Εκτός από
τις αρρώστιες, οι πρόσφυγες ήταν και ψυχικά τραυματισμένοι από την απώλεια συγγενών και φίλων, της
πατρογονικής γης και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου όπου είχαν ζήσει10.
10. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξη τους στην Ελλάδα
Δεκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπόρια. Έπειτα
φτάσαμε στον Πειραιά. Απ' τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω. Στα σύρματα είκοσι μέρες μας κρατήσανε. Αμάν, πολύ μας ρεζιλέψανε, πολύ μας βασανίσανε. Μας
βάλαν στη σειρά. Τα μικρά και τις γριές απ' τη ρίζα μας
κουρεύανε. Έκλαιγα, φώναζα: — Ψάξε με, δες με, δεν
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έχω ψείρες! Με το ζόρι με κουρέψανε. Σαν κολοκύθι με
κάνανε. Πολύν καιρό έπειτα ντρεπόμουνα να βγω στην
αγορά να ψουνίσω.
Μας γδύσανε. Ό,τι φορούσαμε στον κλίβανο, άντε,
τα βάλανε. Παπούτσια δεν είχαμε έπειτα να φορέσουμε.
Μας δίνανε να φάμε. Είχαμε και μαζί μας. Όμως στην
καραντίνα
μεγάλο
ρεζιλίκι,
μεγάλο
σεφιλίκι
[=κακοπάθεια] ήτανε. Είκοσι μέρες κράτησε.
Από τον Αι-Γιώργη, απ' τον Πειραιά, μας βάλανε
στο βαπόρι, στη Θεσσαλονίκη μας φέρανε. Μας βγάλανε και μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης
μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι ήμαστε. Έτσι ξαπλωμένοι, μέσα στα σοκάκια. Περνούσε κόσμος και μας έβλεπε. Αμάν, ρεζιλίκι!
Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός. Μας πέταξε μια
πεντάρα. Έπιασα την πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: —
Εμείς έχομε λεφτά! Εμείς έχομε να φάμε! Αφήσαμε τα
σπίτια μας, τόσα αμπέλια αφήσαμε! Δεν είμαστε ζητιάνοι εμείς! — Άσε την πεντάρα. Ησύχασε έλεγε η μητέρα
μου. Η μάνα μου άρρωστη ήταν. Ένα κουβάρι μαζεμένη
καθότανε.
Περνούσε ο κόσμος. Μας βλέπανε από μακριά. Δεν
ερχόντανε κοντά μας:
— Προσφυγιά! προσφυγιά! λέγανε και περνούσανε....
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από τo χωριό Φερτέκι
της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών),
τόμ. Β΄, σ. 261.
Στην αρχή το κράτος αντιμετώπισε με τα μέσα που
διέθετε τις πρώτες στοιχειώδεις και πιεστικές ανάγκες
των προσφύγων: διατροφή, προσωρινή στέγαση, ια81 / 148

τρική περίθαλψη. Κινητοποιήθηκαν επίσης ιδιώτες, ατομικά ή οργανωμένα. Αποφασιστική, ιδιαίτερα για την
ιατρική περίθαλψη και την παροχή φαρμάκων, υπήρξε
η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων. Διενεργήθηκαν έρανοι, οργανώθηκαν πρόχειρα συσσίτια και έγινε προσπάθεια για καθημερινή διανομή ψωμιού, παροχή ρουχισμού και άλλων
ειδών πρώτης ανάγκης.
Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως, που ενισχύθηκε με έκτακτο προσωπικό. Στη συνέχεια το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ιδρύθηκε το
Νοέμβριο του 1922) ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για
τη στέγαση των προσφύγων. Πλήθος ξεπρόβαλαν οι
αυτοσχέδιες κατασκευές που χρησίμευαν ως προσωρινά καταλύματα (καλύβες, παράγκες, σκηνές) γύρω από
τις πόλεις, σε πλατείες ή στα κενά οικόπεδα των πόλεων. Δεν έμεινε χώρος στεγασμένος που να μη χρησιμοποιήθηκε: σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, στρατώνες,
θέατρα, δημόσια κτίρια, αποθήκες, υπόγεια. Επιτάχθηκαν τα άδεια σπίτια σε όλη την Επικράτεια. Καταλήφθηκαν ακόμη και κατοικούμενοι χώροι, οι ένοικοι των
οποίων μοιράστηκαν την κατοικία τους με τους πρόσφυγες.
Το πρώτο διάστημα, οι περισσότεροι πρόσφυγες
ανέχονταν τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης, θεωρώντας προσωρινή την παραμονή τους στην Ελλάδα. Πίστευαν ότι δεν θα αργήσει η μέρα της επιστροφής. Η
αίσθηση αυτής της προσωρινότητας καθυστερούσε, σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες, την κοινωνική και
οικονομική τους ένταξη και την ταύτισή τους με το γηγενή πληθυσμό. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης της
Λοζάνης, οι πρόσφυγες άρχισαν να συνειδητοποιούν
ότι το όνειρο της επιστροφής δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Στόχος τους τώρα έγινε η βελτίωση των
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συνθηκών της ζωής τους και η ενσωμάτωση στη νέα
πατρίδα11.
11. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφυγών για την
άφιξή τους στην Ελλάδα
Στη Μερσίνα μείναμε μια βδομάδα στα σύρματα...
ύστερα ήρθε το βαπόρι και μας πήρε. Στο ταξίδι έκανε
φουρτούνα και οι γυναίκες λιγοθυμούσαν από το φόβο
τους. Άκουγες φωνές, κλάματα. Εγώ είχα μαζί μου τον
άντρα μου, τη μάνα μου και τα τρία παιδιά μου, το Χαράλαμπο, το Δημήτρη και τη Μαρίκα, από ένα ως έξι
χρονώ. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτε• άφησα τα παιδιά σε
μια γωνιά του βαποριού κοντά στη μάνα μου και κουβαλούσα νερό στις λιπόθυμες γυναίκες. Μερικοί άνθρωποι δε βάσταζαν από τα βάσανα που τράβηξαν και
πέθαναν στο βαπόρι• τους έδεσαν με σίδερα και τους
πέταξαν στη θάλασσα. Επιτέλους φτάσαμε στον Πειραιά. Άλλοι κατέβηκαν εκεί• εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι
για την Καβάλα. Μας πήγαν στο Τσινάρ Ντερέ, κοντά
στη σημερινή Νέα Καρβάλη. Δυο χρόνια μείναμε εκεί
κάτω από τα τσαντίρια. Ο κόσμος αρρώσταινε και πέθαινε κάθε μέρα. Πέθανε ο άντρας μου, πέθανε και το
παιδί μου ο Χαράλαμπος. Τη νύχτα έρχονταν τα τσακάλια, σκάβανε τους τάφους και έτρωγαν τους πεθαμένους. Δεν ξέραμε στο χωριό μας τέτοια αγρίμια• είχαν,
να, κάτι τέτοια μεγάλα δόντια...
Αχ! καλύτερα να μη γινόταν η Ανταλλαγή, να μέναμε στα Κενάταλα. Εκεί έξι μήνες δουλεύαμε, έξι μήνες
καθόμαστε και τρώγαμε. Πάλι όμως μπορούσε να γίνει
αυτό, να μη φεύγαμε; Τί θα κάναμε ανάμεσα στους
Τούρκους; Εδώ τουλάχιστον, είμαστε σε χριστιανικό
έθνος.
(Μαρτυρία Δέσποινας Συμεωνίδου από το χωριό Κενάταλα της Καππαδοκίας, κοντά στο Γκέλβερι).
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Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β΄, σ. 17-18.
3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των
πληθυσμών
Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης. Έξι μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου
1923, είχε υπογραφεί η ελληνοτουρκική Σύμβαση, η
οποία ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η υποχρεωτική
ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων
της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. Αυτή θα ίσχυε τόσο γι' αυτούς που παρέμεναν
στις εστίες τους, όσο και για εκείνους που είχαν ήδη
καταφύγει στην ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε αναδρομικά για όλες τις μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχθηκε ο Α' Βαλκανικός πόλεμος (18 Οκτωβρίου 1912). Από την ανταλλαγή αυτή
εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.
Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής:




θα απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας στην οποία θα εγκαθίσταντο,
είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους,
είχαν δικαίωμα να πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως αποζημίωση περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας,
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θα διευκολύνονταν στη μετακίνηση τους από τη
Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής12.

Η συμφωνία αυτή για ανταλλαγή πληθυσμών διέφερε από τις προηγούμενες. Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε συμφωνίες προέβλεπαν εθελοντική μετανάστευση κατοίκων κάποιων
επίμαχων περιοχών.
12. Τα πέντε πρώτα άρθρα της Σύμβασης της Λοζάνης
ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών
πληθυσμών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30ην
Ιανουαρίου 1923. Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις
συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων.
Άρθρον 1.
Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού
Ορθοδόξου θρησκεύματος, εγκατεστημένων επί των
τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων Μουσουλμανικού θρησκεύματος, εγκατεστημένων επί των
ελληνικών εδαφών.
Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα
εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν
Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή
αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Άρθρον 2.
Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω
προβλεπομένην ανταλλαγην: α) οι Έλληνες κάτοικοι
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της Κων/πόλεως, β) οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.
Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της
Κων/πόλεως πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη
προ της 30 Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφερεία της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται
δια του Νόμου του 1912.
Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλμάνοι κάτοικοι της
Δυτικής Θράκης πάντες οι Μουσουλμάνοι οι εγκατεστημένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της μεθορίου γραμμής της καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του
Βουκουρεστίου.
Άρθρον 3.
Οι Έλληνες και οι Μουσουλμάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη από της 18 Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη, ων οι
Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αμοιβαίως ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι περιλαμβανόμενοι εν τη ανταλλαγή τη προβλεπομένη εν τω 1 άρθρω.
Η έκφρασις «μετανάστης» εν τη παρούση συμβάσει, περιλαμβάνει πάντα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα μέλλοντα να μεταναστεύσωσιν ή έχοντα μεταναστεύσει από της 18 Οκτωβρίου 1912.
Άρθρον 4.
Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν, ων αι οικογένειαι εγκατέλειψαν
ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούμενοι νυν εν Τουρκία, θα αποτελέσωσι το πρώτον τμήμα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις Ελλάδα συμφώνως τη παρούση
συμβάσει.
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Άρθρον 5.
Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 9
και 10 της παρούσης συμβάσεως, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και αι απαιτήσεις των εν Τουρκία Ελλήνων ή
των εν Ελλάδι Μουσουλμάνων, ουδόλως θέλουσι θιγή
συνεπεία της γενησομένης δυνάμει της παρούσης συμβάσεως ανταλλαγής.
Όταν έγινε γνωστή η υπογραφή της Σύμβασης και
οι όροι της, οι πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ελλάδα αντέδρασαν έντονα. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας
συγκρότησαν συλλαλητήρια, διατρανώνοντας την απόφασή τους να εμποδίσουν την εφαρμογή της13. Η
πραγματικότητα όμως, όπως είχε διαμορφωθεί μετά
την έξοδο χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές εστίες τους και την άρνηση της Τουρκίας να δεχτεί την
επιστροφή τους, ανάγκασε την ελληνική αντιπροσωπεία να συμφωνήσει. Εξάλλου η υπογραφή της Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των ηγετών των δύο χωρών (Βενιζέλου και Κεμάλ) για τη διασφάλιση και αναγνώριση των συνόρων τους, την επίτευξη ομοιογένειας
και την απρόσκοπτη ενασχόληση με την εσωτερική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη. Σύμφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών. Οι πρόσφυγες έμειναν με την πικρία ότι
το δίκαιο και τα συμφέροντά τους θυσιάστηκαν στο βωμό των συμφερόντων του ελληνικού κράτους.
Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης
ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την
Κωνσταντινούπολη. Την αποτελούσαν έντεκα μέλη
(τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκοι και τρία μέληπολίτες ουδέτερων κατά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο κρατών) με αρμοδιότητα τον καθορισμό του τρόπου μετανάστευσης των πληθυσμών και της εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων.
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13. Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες
της Αθήνας στην Ομόνοια, στο πάνδημο συλλαλητήριο της 21-1-1923 που οργανώθηκε για να εκφραστεί
η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή.
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής
Θράκης και του Εύξεινου Πόντου ... θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας που
ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της Ελλάδας ... πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την
παγκόσμια ηθική... ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα
δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας- ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και
κεκαλυμμένη μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν
έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση
των πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη
που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώματά
τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από
τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής.
... Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε άλλες
πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ου-σιαστικές
συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την
παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη ... Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν
μία προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού.»

88 / 151-152

Πρόχειρα προσφυγικά καταλύματα
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Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στο τεράστιο έργο
της περίθαλψης και αποκατάστασης των προσφύγων
που έπρεπε να αναλάβει, ζήτησε τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ). Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ, το
Σεπτέμβριο του 1923 ιδρύθηκε ένας αυτόνομος οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), με έδρα την Αθήνα.
Βασική αποστολή της ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση και οριστική στέγαση.

Πρώτη εγκατάσταση προσφύγων στη Λεύκη Καβάλας
Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ τα εξής:
• τις ιδιοκτησίες των Τούρκων ανταλλαξίμων και των
Βουλγάρων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα, κτήματα του
Δημοσίου, κτήματα που απαλλοτριώθηκαν με την α-
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γροτική μεταρρύθμιση και μοναστηριακή γη (συνολικά
πάνω από 8.000.000 στρέμματα).
• το ποσό από δύο δάνεια (1924, 1928) που είχε συνάψει η ελληνική κυβέρνηση στο εξωτερικό,
• οικόπεδα μέσα ή γύρω από τις πόλεις για την ανέγερση αστικών συνοικισμών,
• το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου
Γεωργίας και του Υπουργείου Προνοίας και Αντιλήψεως.
Για την αποκατάσταση των προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη τις εξής παραμέτρους:
Τη διάκριση σε «αστούς» και «αγρότες». Υπήρξε
μέριμνα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση ίδια ή συναφή με αυτή που είχαν στην πατρίδα τους.
Έτσι, έγινε προσπάθεια από την ΕΑΠ να εγκατασταθούν γεωργοί πρόσφυγες στα μέρη όπου θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις καλλιέργειες που ήδη γνώριζαν.
Καλλιεργητές δημητριακών εγκαταστάθηκαν σε πεδινά
μέρη της Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης, καπνοπαραγωγοί σε κατάλληλα εδάφη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, αμπελουργοί στην Κρήτη
και σηροτρόφοι στο Σουφλί, την Έδεσσα και αλλού.
Τον τόπο προέλευσης. Η ΕΑΠ επιδίωξε ώστε οι
πρόσφυγες που προέρχονταν από τον ίδιο οικισμό ή
έστω την ευρύτερη περιοχή του να εγκατασταθούν μαζί
στο ελληνικό έδαφος. Σ' αυτό εν μέρει οφείλονται και τα
τοπωνύμια Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Μουδανιά, Νέα Αλικαρνασός κ.ά. Σε λίγες όμως κοινότητες έγινε αυτό δυνατό. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις περιλάμβαναν πρόσφυγες διαφορετικής προέλευσης.
Τις αντικειμενικές συνθήκες. Η ΕΑΠ διέκρινε την
αποκατάσταση των προσφύγων σε αγροτική (παροχή
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στέγης και κλήρου στην ύπαιθρο) και αστική (παροχή
στέγης στις πόλεις). Μολονότι οι περισσότεροι πρόσφυγες ασκούσαν στην πατρίδα τους «αστικά» επαγγέλματα (σχετικά με το εμπόριο, τη βιοτεχνίαβιομηχανία κ.τ.λ.), δόθηκε το βάρος στη γεωργία, γιατί:
• υπήρχαν τα μουσουλμανικά κτήματα (κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και στην Κρήτη, τη Λέσβο, τη Λήμνο και
αλλού),
• η αγροτική αποκατάσταση ήταν ταχύτερη και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες,
• η ελληνική οικονομία βασιζόταν ανέκαθεν στη γεωργική παραγωγή,
• υπήρχε η πολιτική σκοπιμότητα της αποφυγής κοινωνικών αναταραχών με τη δημιουργία γεωργών μικροϊδιοκτητών αντί εργατικού προλεταριάτου. Εξάλλου,
δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη καθώς:
• ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα μουσουλμανικά
κτήματα και τα κτήματα των Βουλγάρων μεταναστών
(σύμφωνα με τη συνθήκη του Νεϊγύ). Αυτό θα καθιστούσε τους πρόσφυγες αυτάρκεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα και θα συντελούσε στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής,
• θα καλυπτόταν το δημογραφικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την αναχώρηση των Μουσουλμάνων και
των Βουλγάρων και τις απώλειες που προκάλεσαν οι
συνεχείς πόλεμοι (1912-1922). Επιπλέον, έτσι εποικίζονταν παραμεθόριες περιοχές.
Βέβαια, η εγκατάσταση των προσφύγων δεν έγινε
πάντοτε σύμφωνα με την παραπάνω λογική, ούτε ακολούθησε σε όλες τις περιπτώσεις την κρατική αντίληψη
και επιταγή. Η κινητικότητα των προσφύγων υπήρξε
μεγάλη, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια14. Οι πρόσφυγες γύριζαν από περιοχή σε περιοχή προκειμένου να
βρουν το μέρος με τις καλύτερες συνθήκες για εγκατά92/ 154-155

σταση. Πολλοί πρόσφυγες, αν και δεν ήταν γεωργοί, είχαν δεχτεί ή ζητήσει να αποκατασταθούν ως αγρότες
για να επωφεληθούν από τα δάνεια και τις παροχές της
ΕΑΠ. Άλλοι πάλι μετακινούνταν προς τα αστικά κέντρα
με σκοπό να παρουσιαστούν ως «αστοί» και να πάρουν με αυτόν τον τρόπο την αποζημίωση που δινόταν
στους αστούς ανταλλάξιμους.
14. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξη τους στην Ελλάδα
Όταν ήρθαμε στη Χίο ήμαστε περισσότεροι από
τους ντόπιους. Υποφέραμε εμείς, αλλά υπόφερε κι η
Χίος πολύ. Ούτε αγκάθια δεν είχαν μείνει. Άλλος πήγαινε για ξύλα, άλλος για κουκουνάρες ... Μας κυνηγούσαν
πολύ οι αγροφύλακες κι όλος ο κόσμος. Άλλος ζητιάνευε, άλλος πήγαινε στα περιβόλια. Ό,τι έβρισκε ο καθένας, έπαιρνε για να ζήσει.
Στη Χίο έμεινα ένα χρόνο. Μετά πήγα Πάτρα, Κόρινθο και τελικά στο Βέλο. Εκεί έκανα μερικά χρόνια,
έχω και σπίτι. Από το Βέλο ήρθα στην Αθήνα και μετά
πήγα στην Αλεξανδρούπολη, στην αδελφή μου, κι άνοιξα εστιατόριο. Σε λίγο μου κάηκε το μαγαζί κι άνοιξα άλλο εξοχικό. Εντωμεταξύ αρρώστησα και ξαναγύρισα
στο Βέλο. Εκεί καλλιεργούσα περιβόλια. Έφυγα όμως
πάλι κι ήρθα στην Αθήνα για καλύτερα.
(Μαρτυρία Νικολάου Παπανικολάου από το χωριό Σαζάκι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Ερυθραίας, απέναντι από τη Χίο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Α', σ. 76-77.
Εκτός από την ΕΑΠ, με την αποκατάσταση των
προσφύγων ασχολήθηκαν το Ταμείο Περιθάλψεως
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Προσφύγων (1922-1925), το Υπουργείο Προνοίας και
Αντιλήψεως (από το 1925) και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η ΕΑΠ λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. Με ειδική
σύμβαση μεταβίβασε στο Ελληνικό Δημόσιο την περιουσία της, καθώς και τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες.
Πίνακας 2
Κατανομή των προσφύγων κατά γεωγραφικό
διαμέρισμα (1928)
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Μακεδονία
638253
52.2%
Στερεά Ελλάδα
306193
25.1%
Δυτ. Θράκη
107607
8.8%
Νησιά Ανατ. Αιγαίου
56613
4.6%
Θεσσαλία
34659
2.8%
Κρήτη
33900
2.8%
Πελοπόννησος
28362
2.3%
Ήπειρος
8179
0.7%
Κυκλάδες
4782
0.4%
Ιόνια νησιά
3301
0.3%
1221849
100%
ΣΥΝΟΛΟ

2. Η αγροτική αποκατάσταση
Η αγροτική αποκατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος
της ήταν έργο της ΕΑΠ. Απέβλεπε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών. Η εγκατάσταση των
προσφύγων έγινε σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε νέους
συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά και σε νέους,
αμιγώς προσφυγικούς συνοικισμούς15.
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Ο παραχωρούμενος κλήρος ποίκιλλε ανάλογα με
το μέγεθος της οικογένειας των προσφύγων, την ποιότητα του εδάφους, το είδος της καλλιέργειας και τη δυνατότητα άρδευσης. Συνήθως ο κλήρος δεν αποτελούσε ενιαία έκταση, αλλά τεμάχια αγρών που βρίσκονταν
σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στην αρχή η διανομή από
τις υπηρεσίες εποικισμού ήταν προσωρινή. Θα γινόταν
οριστική μετά την κτηματογράφηση από την τοπογραφική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός από τη
γη παραχωρούνταν στέγη, εργαλεία, σπόροι, λιπάσματα και ζώα.

Οικοδόμηση χωριού από την ΕΑΠ στη Μακεδονία
15. Μαρτυρίες Μικρασιατών
προσφύγων για την άφιξη τους στην Ελλάδα
Βγάλαμε επιτροπή και γύρισε διάφορα μέρη να
βρουν ένα καλό χωριό. Πήγαμε στα Γρεβενά, όπου μείναμε πέντε μέρες. Μετά σκορπίσαμε στα γύρω χωριά.
Εδώ στο Βατόλακκο (Κοζάνη) ήρθαμε το 1925. Οι πιο
πολλοί βρίσκονται στο χωριό Φυλή των Γρεβενών.
Δόξα τω Θεώ, καλούτσικα περνάμε εδώ. Έχουμε
γεωργία, κάνουμε καπνά, σταφύλια. Τα παιδιά μας μα95 / 156

θαίνουν γράμματα. Δεν έχουμε πια εκείνο το φόβο των
Τούρκων.
(Μαρτυρία Πρόδρομου Εβρενιάδη από το χωριά
Χοστσά της Καππαδοκίας κοντά στα Φάρασα).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β', σ. 341.
Για τη στέγαση τηρήθηκε το σύστημα της ανέγερσης των οικιών απευθείας από την ΕΑΠ (εργολαβία) ή
της ανέγερσης από τους ίδιους τους πρόσφυγες με τη
χορήγηση όλων των οικοδομικών υλικών (αυτεπιστασία). Τα κτίσματα ήταν, συνήθως, δύο δωμάτια, μία αποθήκη και ένας σταύλος. Την αξία του παραχωρούμενου κλήρου θα πλήρωναν οι πρόσφυγες με δόσεις. Ο
τίτλος που δινόταν στους κληρούχους ήταν τίτλος απλής κατοχής. Θα γινόταν τίτλος πλήρους κυριότητας
αργότερα, μετά την αποπληρωμή του χρέους. Μετά τη
διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα.

Διπλοκατοικία για εγκατάσταση αγροτών
κατασκευασμένη από την ΕΑΠ
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3. Η αστική αποκατάσταση
Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο
το κράτος και λιγότερο η ΕΑΠ, η οποία πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων,
οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η
ταπητουργία). Σε αντίθεση με την αγροτική αποκατάσταση, η αστική περιλάμβανε μόνο στέγαση και όχι
πρόνοια για εύρεση εργασίας. Η αστική στέγαση συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική. Ο αριθμός των προσφύγων ήταν μεγάλος, τα ανταλλάξιμα
(μουσουλμανικά) σπίτια στις πόλεις ήταν λίγα και τα οικιστικά προγράμματα του κράτους καθυστερούσαν, λόγω των πολιτικών ανωμαλιών και της κακής οικονομικής κατάστασης κατά τις δεκαετίες του 1920 και του
1930.
Πρόβλημα επίσης αποτελούσε η περιπλάνηση των
αστών προσφύγων από πόλη σε πόλη για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι πρόσφυγες στις
πόλεις τα πρώτα χρόνια εργάζονταν περιστασιακά, είτε
κάνοντας «μεροκάματα» στις οικοδομές, σε εργοστάσια
και βιοτεχνίες, είτε ως πλανόδιοι μικροπωλητές και μικροκαταστηματάρχες. Άλλοι δούλεψαν ως ναυτεργάτες
και εργάτες σε δημόσια έργα στις πόλεις ή στην ύπαιθρο (αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, διάνοιξη
δρόμων, κατασκευή ή επέκταση λιμανιών κ.ά.).
Η αστική στέγαση ξεκίνησε από την Αθήνα με τη
δημιουργία τεσσάρων συνοικισμών: της Καισαριανής,
του Βύρωνα, της Νέας Ιωνίας στην Αθήνα και της Κοκκινιάς στον Πειραιά16.
16. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξη τους στην Ελλάδα
Όσοι μείναμε ζωντανοί στη Θεσσαλονίκη, μας φέ97 / 157-158

ρανε εδώ στην Τούμπα. Βάλαμε στην ξυλένια εκκλησιά
το εικόνισμα του Ταξιάρχη μας. Μπήκαμε κι εμείς στα
θαλάματα [=στρατιωτικοί θάλαμοι]. Έπειτα μας χτίσαν
σπίτια. Όταν πια μπήκαμε σε σπίτι, πολύ χαρήκαμε.
— Δόξα σοι ο Θεός, λέγαμε, σπίτι είναι! Σπίτι! Τη
νύχτα θα κλειδώνουμε την πόρτα!
Και στήσαμε πια τα εικονοστάσια μας στα ντουβάρια, σ' αληθινά ντουβάρια. Δεν το πιστεύαμε στην αρχή.
Τη νύχτα ξυπνούσαμε: - Αλήθεια, σε σπίτι είμαστε; λέγαμε.
Μέσα στη νύχτα σηκωνόμαστε. Πηγαίναμε στο εικονοστάσι και προσκυνούσαμε. «Δόξα σοι, ο Θεός!»
λέγαμε και ξαναλέγαμε στην αρχή. Έπειτα κι αυτό το
συνηθίσαμε.
(Μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι
της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών),
τόμ. Β', σ. 261.

Παλιά Κοκκινιά. Οι παράγκες της
Αγίας Σωτήρας (1929)
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Για τη στέγαση των αστών προσφύγων υιοθετήθηκε η δημιουργία συνοικισμών με επέκταση των πόλεων
στις οποίες αυτοί ήταν προσωρινά εγκατεστημένοι.
Προκρίθηκε -εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις- το σύστημα
της ανέγερσης μικρών κατοικιών, μονοκατοικιών/ διπλοκατοικιών/ τετρακατοικιών, μονοώροφων ή διώροφων, με ένα ή δύο δωμάτια, κουζίνα και τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους. Το κράτος ή η ΕΑΠ ανέθεταν
την ανέγερση των συνοικισμών σε εργολάβους ή φρόντιζαν να εφοδιάζουν τους πρόσφυγες με τα απαραίτητα μέσα για να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα σπίτια τους. Η
οικοδόμηση των συνοικισμών, ελλείψει χρόνου και
χρημάτων, συχνά δεν συνδυαζόταν με έργα υποδομής
(ύδρευση, αποχετευτικό σύστημα, οδικό δίκτυο, χώροι
πράσινου κ.ά.). Παρά την ομοιομορφία που επικρατούσε, υπήρχε ελαφρά διαφοροποίηση των κατοικιών του
ενός συνοικισμού από τις κατοικίες του άλλου, ως προς
το εμβαδόν, την ποιότητα κατασκευής και τη λειτουργικότητα17. Ιδρύθηκαν ακόμη προσφυγικοί οικοδομικοί
συνεταιρισμοί και χορηγήθηκαν άτοκα δάνεια σε προσφυγικές οικογένειες για τη στέγασή τους.

Τύπος αστικής
κατοικίας που
κατασκευάστηκε
από την ΕΑΠ στην
Έδεσσα.
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17. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την
άφιξή τους στην Ελλάδα.
Την άλλη μέρα του Φωτός, Ιανουάριο του 1923,
πρωτοβγήκαμε στην Ελλάδα. Μόλις βγήκαμε, περιμένανε κυρίες και μας μοιράσανε ψωμιά και τυριά. Την ίδια μέρα μας βάλανε στο τραίνο και μας πήγανε στην
Τρίπολη. Τις δύο πρώτες βραδιές μείναμε μέσα στην
Τρίπολη. ...
Κι εγώ έρημη ήμουνα και είχα και τρία παιδιά μαζί
μου. ...
Ο γιός μου ήρθε στην Τρίπολη για να μας πάρει να
μείνουμε όλοι στην Αθήνα. ... Άμα βγήκαμε στον Πειραιά, δεν είχαμε πού να μείνουμε. Δύο νύχτες κοιμηθήκαμε στο σταθμό, στο ύπαιθρο. Τρέξαμε, πήγαμε στα
Υπουργεία και τότε μας πήρανε και μας βάλανε στο εργοστάσιο του Στρίγγου, σε κάτι αποθήκες μέσα, στον
Πειραιά. Εκεί ήτανε και άλλοι πρόσφυγες, από της
Σμύρνης τα μέρη όλοι.
Έξι μήνες μείναμε μέσα εκεί. Κακήν κακώς, μην τα
ρωτάς, πώς ζούσαμε. Έφτασε ο δεύτερος χρόνος της
προσφυγιάς. Ήμαστε στα 1924 κι ακούσαμε πως γίνονται συνοικισμοί, για να κάτσουμε εμείς οι πρόσφυγες,
στον Ποδονίφτη [=Ν. Ιωνία], στους Ποδαράδες
[=Περισσός], στην Κοκκινιά.
Τότε ξέρεις πώς πιάνανε τα σπίτια στους συνοικισμούς; Πήγαινες εκεί, κρεμούσες ένα τσουβαλάκι ή ό,τι
είχες σ' ένα δωμάτιο και το σπίτι ήτανε δικό σου. Ατελείωτα ήτανε ακόμη• κεραμίδια δεν είχανε, πόρτες δεν
είχανε, παράθυρα δεν είχανε. Και μερικά που είχανε
πόρτες και παράθυρα πηγαίνανε άλλοι τη νύχτα και τις
βγάζανε και ανάβανε φωτιές να ζεσταθούνε, να μαγειρέψουνε. Δύο χρόνια ύστερα που φτάσαμε εμείς στην
Ελλάδα ήρθε και μας βρήκε στην Κοκκινιά και ο άντρας
μου. Αυτός ήρθε από τους τελευταίους αιχμαλώτους,
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γιατί, επειδή ήτανε τεχνίτης, τον κρατούσανε και τους
δούλευε.
Δουλέψαμε, κουραστήκαμε και κάναμε και σπίτι κι
αναστήσαμε τα παιδιά μας και δουλέψανε κι εκείνα• κι
εδώ θα τελειώσουμε τη ζωή μας. Τα βάσανά μας ποτέ
δεν θα φύγουνε από μέσα μας.
(Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό Μπαγάρασι κοντά στα Σώκια)
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Α', σ. 193-195.
Υπήρχαν βέβαια και οι εύποροι πρόσφυγες, που
είχαν την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν μόνοι
τους για τη στέγασή τους. Αυτοί στην αρχή ήταν σε θέση να νοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικίες μέσα στις
πόλεις και έτσι να αναμειχθούν με τους γηγενείς. Αργότερα ανέλαβαν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για την ίδρυση οικισμών. Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη: ίδρυαν έναν οικοδομικό συνεταιρισμό, αγόραζαν μία έκταση σε προνομιούχο περιοχή και οικοδομούσαν αστικές κατοικίες
καλής ποιότητας. Τέτοιοι οικισμοί ήταν η Νέα Σμύρνη
στην Αθήνα και η Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο αντίθετο
άκρο βρίσκονταν οι άποροι πρόσφυγες που δεν είχαν
κατορθώσει να αποκατασταθούν ακόμη. Εγκαταστάθηκαν σε καλύβες, χαμόσπιτα και άλλες πρόχειρες κατασκευές στις παρυφές παλαιών οικισμών, ή δημιούργησαν παραγκουπόλεις γύρω από τους προσφυγικούς
συνοικισμούς. Έτσι, σε άθλιες συνθήκες, επρόκειτο να
ζήσουν για πολλά χρόνια.
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Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων
Όπως είδαμε, η Σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προέβλεπε την αποζημίωση των ανταλλάξιμων προσφύγων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους, από το
κράτος υποδοχής18. Το έργο της εκτίμησης της αξίας
των εκατέρωθεν περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν ανέλαβε η Μικτή Επιτροπή. Για να βοηθήσει το έργο της
ελληνικής αντιπροσωπείας, στη Μικτή Επιτροπή Συστάθηκε το 1924 η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής
Πληθυσμών που υπαγόταν στο Υπουργείο Γεωργίας.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, ιδρύθηκαν
κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσμών.
18.Το ένατο άρθρο της Σύμβασης της Λοζάνης.
Άρθρον 9
Η ακίνητος, αγροτική ή αστική περιουσία, η ανήκουσα εις τούς μετανάστας, εις τας εν τω άρθρω 9 αναφερομένας κοινότητας, ως και η παρά των μεταναστών
ή των κοινοτήτων εγκαταλειπομένη κινητή περιουσία
θέλουσιν εκκαθαρισθή συμφώνως προς τας κατωτέρω
διατάξεις υπό των μικτών επιτροπών των προβλεπομένων εν άρθρω 11.
Αι περιουσίαι αι κείμεναι εις τα εδάφη τα υπαγόμενα εις την υποχρεωτικήν ανταλλαγήν, ανήκουσαι δε εις
εκκλησιαστικά ή εις ευαγή καθιδρύματα, κοινοτήτων εγκατεστημένων εις έδαφος μη υπαγόμενον εις την ανταλλαγήν θέλουσιν ομοίως εκκαθαρισθή υπό τους αυτούς όρους.
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Το έργο της εκτίμησης των περιουσιών προχωρούσε αργά και η δυσφορία του προσφυγικού κόσμου,
που βρισκόταν σε απόγνωση, μεγάλωνε. Έτσι, υιοθετήθηκε η λύση να δοθεί μια προκαταβολή μέχρι την τελική αποπληρωμή της αξίας της περιουσίας πού εγκαταλείφθηκε στην Τουρκία, αφού πρώτα το ελληνικό Δημόσιο προέβαινε σε προσωρινή εκτίμησή της. Η Εθνική
Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους
την προκαταβολή αυτή.
Η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών έγινε με
βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους
Γραφεία Ανταλλαγής. Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα
εξετάζονταν από ειδικές επιτροπές προσφύγων, συμπατριωτών των ενδιαφερομένων. Εάν θεωρούνταν
ανακριβείς, προβλεπόταν αναθεώρησή τους από ένα
Ανώτατο Συμβούλιο. Καθορίστηκαν επίσης τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία καταβαλλόταν αποζημίωση. Η προκαταβολή θα δινόταν σ' εκείνους που δεν είχαν μέχρι τότε αποκατασταθεί.
Για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία συστάθηκαν Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, για προβλήματα που ενδεχομένως θα ανέκυπταν. Με την πάροδο του χρόνου η ολοκλήρωση του
έργου της εκτίμησης των περιουσιών φαινόταν όλο και
πιο μακρινή. Το έργο ήταν τεράστιο και επιπλέον η όλη
διαδικασία υπονομευόταν από την τουρκική πλευρά.
2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής
πληθυσμών και της Συνθήκης ειρήνης της Λοζάνης, οι
σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δοκιμάζονταν κατά
διαστήματα από εντάσεις. Ύστερα από διαπραγματεύ103 / 160-161

σεις, τον Ιούνιο του 1925 υπογράφηκε η Σύμβαση της
Άγκυρας και το Δεκέμβριο του 1926 η Συμφωνία των
Αθηνών. Αυτές ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα, όμως δεν
εφαρμόστηκαν ποτέ. Τον Αύγουστο του 1928 το κόμμα
των Φιλελευθέρων κέρδισε τις εκλογές και σχεδόν αμέσως η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε διαπραγματεύσεις που
κράτησαν δύο χρόνια. Ο Ελ. Βενιζέλος επιθυμούσε τη
διευθέτηση των οικονομικών διαφορών και την αναγνώριση του εδαφικού καθεστώτος μεταξύ των δύο χωρών. Όμως, σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης με την
Τουρκία, εμπόδιο στεκόταν η έντονα αρνητική στάση
των προσφύγων.
Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συμφωνία της
Άγκυρας που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ των δύο χωρών. Τα κυριότερα σημεία του ήταν:





Ρύθμισε το ζήτημα των Ελλήνων ορθοδόξων της
Κωνσταντινούπολης και των μουσουλμάνων της
Θράκης, καθώς και των «φυγάδων».
Όριζε ότι οι ανταλλάξιμες μουσουλμανικές περιουσίες στην Ελλάδα και οι ελληνικές στην Τουρκία
περιέρχονταν στην κυριότητα του Ελληνικού και
Τουρκικού Δημοσίου, αντίστοιχα.
Προέβλεπε αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών
υποχρεώσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου του
ίδιου έτους με το Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και
διαιτησίας, το Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των
ναυτικών εξοπλισμών και τη Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας. Με την τελευταία αυτή σύμβαση δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους του καθενός
από τα δύο κράτη να ταξιδεύουν ή να εγκαθίστανται (με
κάποιους περιορισμούς) στο έδαφος του άλλου κράτους.
104 / 161

Οι μεταγενέστερες εξελίξεις έδειξαν ότι οι προσδοκίες από τη λύση που δόθηκε σε κάποια ζητήματα με
τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930 διαψεύστηκαν. Βέβαια, για ένα μεγάλο διάστημα δεν σημειώθηκαν
τριβές μεταξύ των δύο κρατών και δεν αμφισβητήθηκαν
τα μεταξύ τους σύνορα. Αυτό ήταν και η βασική επιδίωξη του Έλληνα πρωθυπουργού. Ο συμψηφισμός όμως
των ανταλλάξιμων, ελληνικών και μουσουλμανικών περιουσιών, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα
στους πρόσφυγες. Με τη συμφωνία αυτή η κατά πολύ
μεγαλύτερη περιουσία των ανταλλάξιμων Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας εξισώθηκε με την αντίστοιχη περιουσία των μουσουλμάνων της Ελλάδας. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με την παρακράτηση του 25% της
προκαταβολής της αποζημίωσης από την Εθνική Τράπεζα και της άρνησης διακανονισμού των προσφυγικών χρεών, απομάκρυνε τμήμα του προσφυγικού κόσμου από την εκλογική βάση του κόμματος των Φιλελευθέρων και συνέβαλε στην ήττα του στις εκλογές του
1932 και του 1933.

Περικλής Λύτρας: Ο γυρισμός
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Ε. Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων
Η αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων στην Ελλάδα ήταν, κατά γενική ομολογία, το σημαντικότερο επίτευγμα του νέου ελληνικού κράτους. Αν
λάβει κανείς υπόψη τις αντικειμενικές δυσχέρειες, όπως
τη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, τις πολιτικές περιστάσεις κατά τις δεκαετίες του 1920 και του
1930, την ελλιπή κρατική οργάνωση και, κυρίως, τον
τεράστιο αριθμό των προσφύγων που έφθασαν στην
Ελλάδα, αντιλαμβάνεται γιατί το έργο της αποκατάστασης των προσφύγων έχει χαρακτηριστεί «τιτάνιο». Μεγάλο μέρος του έργου αυτού έγινε από το 1924 έως το
1928 και σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε η λειτουργία
της ΕΑΠ. Το γεγονός ότι ήταν ένας οργανισμός υπό
διεθνή έλεγχο τη βοήθησε να είναι αποστασιοποιημένη
από την ταραγμένη ελληνική πολιτική ζωή και ως εκ
τούτου αποτελεσματικότερη. Βέβαια, για την υλοποίηση των προγραμμάτων της το ελληνικό κράτος της παραχώρησε τα υλικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό.
Και αν σε κάποιες περιπτώσεις το έργο των κατά τόπους επιτροπών της ΕΑΠ ή του κράτους γινόταν βιαστικά, εμπειρικά και πρόχειρα ή εξυπηρετούσε απλώς
άμεσες ανάγκες και πολιτικές σκοπιμότητες, αυτό δεν
μειώνει τη σπουδαιότητα του συνολικού έργου που επιτεύχθηκε.
Οι πρόσφυγες δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο.
Ανάμεσά τους υπήρχαν διαφορές κοινωνικής προέλευσης, πολιτιστικής παράδοσης, διαλέκτου, ακόμα και
γλώσσας (περίπου 100.000 πρόσφυγες ήταν τουρκόφωνοι). Όσοι εύποροι κάτοικοι της Μικράς Ασίας ή της
Ανατολικής Θράκης κατόρθωσαν να φέρουν στην Ελ106 / 163

λάδα μεγάλο μέρος από την περιουσία τους, σχεδόν
αμέσως ενσωματώθηκαν στο νέο τόπο εγκατάστασής
τους και αναμείχθηκαν με τους γηγενείς. Για τη μεγάλη
όμως μάζα των προσφύγων, παρά την ταχεία αποκατάστασή τους, η αφομοίωση ήταν μία διαδικασία που
κινήθηκε με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Οι περισσότεροι πρόσφυγες, ψυχικά τραυματισμένοι και με το άγχος
πρώτα της επιβίωσης και αργότερα της βελτίωσης της
ζωής τους, εξέφραζαν συχνά παράπονα για την αντιμετώπιση του κράτους, αλλά και των γηγενών κατοίκων
του. Κατηγορούσαν το ελληνικό κράτος ότι με την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής της Λοζάνης και του
ελληνοτουρκικού Συμφώνου του 1930 παραβίασε βασικά δικαιώματά τους• ότι αποζημιώθηκαν μόνο κατά ένα
μέρος για την περιουσία που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους• ότι, τέλος, η ανταλλάξιμη περιουσία δεν περιήλθε πάντοτε σε αυτούς. Πράγματι, παρά την ύπαρξη
νόμων (ήδη πριν από το 1922) που απαγόρευαν τη μεταβίβαση της μουσουλμανικής ακίνητης ιδιοκτησίας, η
έλλειψη κτηματολογίου, η ανυπαρξία, σε πολλές περιπτώσεις, τίτλων ιδιοκτησίας και η δυσκολία στην οριοθέτηση ή την περίφραξή της, συνέβαλαν στο να περιέλθουν τέτοιες εκτάσεις σε ντόπιους. Αλλά και το ίδιο το
κράτος κάποιες φορές παραχώρησε ανταλλάξιμη περιουσία σε γηγενείς ακτήμονες ή σε ευαγή ιδρύματα.
Σε γενικές γραμμές υπήρχε διαφορά νοοτροπίας
και ιδιοσυγκρασίας μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Οι
γηγενείς αναφέρονταν συχνά στο ήθος των προσφύγων (κυρίως των αστών), στη ροπή τους για διασκέδαση και την κοσμοπολίτικη συμπεριφορά αυτών και των
γυναικών τους. Οι πρόσφυγες από τη μεριά τους μιλούσαν για το χαμηλό μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των ντόπιων και πρόβαλλαν την ελληνικότητά
τους, την οποία οι ντόπιοι συχνά αμφισβητούσαν.
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Χάρτης με τις γεωργικές
εκτάσεις που διανεμήθηκαν σε
πρόσφυγες και γηγενείς κατά τις
δεκαετίες του 1920 και 1930
(Υπουργείο Γεωργίας 1938)
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Η διάσταση προσφύγων και γηγενών εκφράστηκε
κυρίως:
• Στην οικονομική ζωή. Υπήρχε ανταγωνισμός στην
αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία της γης και σε άλλες
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
• Στην πολιτική ζωή. Πριν ακόμη από την παροχή στέγης και εργασίας, οι πρόσφυγες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα. Εντάχθηκαν στο
κόμμα του Βενιζέλου τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως
πολιτευτές, βουλευτές και υπουργοί. Οι αντιβενιζελικοί
και ο αντιβενιζελικός τύπος καλλιεργούσαν το μίσος
εναντίον τους.
• Στην κοινωνική ζωή. Οι πρόσφυγες που κατοικούσαν
στους συνοικισμούς ήταν απομονωμένοι, δεν είχαν συχνές επαφές με ντόπιους και προτιμούσαν να συνάπτουν γάμους μεταξύ τους. Δεν συνέβαινε το ίδιο με
τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μέσα στις πόλεις
ή τα χωριά. Ο χώρος εργασίας, το σχολείο, η εκκλησία
και κυρίως η γειτονιά έδιναν ευκαιρίες επικοινωνίας με
τους ντόπιους. Σιγά-σιγά άρχισαν να συνάπτονται μικτοί γάμοι, που με την πάροδο του χρόνου γίνονταν
όλο και περισσότεροι19.
19. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα
Το ταξίδι κράτησε δεκαέξι μέρες. Μετά τη Ρόδο πιάσαμε Πειραιά, μετά φτάσαμε στην Κέρκυρα. Ήταν παραμονή του Αγίου Σπυρίδωνος, 11 Δεκεμβρίου 1922.
Έβρεχε. Βγήκαμε στην παραλία με καΐκια. Λένε: «Θα
σας πάμε με αραμπάδες σ' ένα χωριό». Μας πήγαν στο
χωριό Σταυρός• κάναμε τέσσερις ώρες ώσπου να φτάσουμε εκεί. Εμείς πηγαίναμε πεζή, τα πράγματα μόνο
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σε αραμπάδες. Και να βρεχόμαστε σ' όλο αυτό το διάστημα...
Άλλους έβαλαν στην εκκλησία του χωριού, άλλους
στο σχολείο, άλλους σε σπίτια. Δεν ρωτάει κανένας:
«Ποιοι είστε, τί θέλετε; » Μια αδιαφορία. Δεν μας έδωσαν τίποτα να φάμε. Δεν είχαν κι αυτοί, τί να μας δώσουν; Μια «καλημέρα» μόνο μας έλεγαν. Καλή ήταν κι
αυτή. Ευτυχώς είχαμε μαζί μας ψωμί....
Μας έφεραν στην Κέρκυρα, μας έβαλαν στο φρούριο, στις εκεί παράγκες. Μεγάλο Σάββατο ήτανε. Έρχεται ένας αέρας και τις παίρνει τις παράγκες. Τί να κάνουμε; Πήγαμε στην εκκλησία του Άι-Γιώργη, εκεί κοντά. ...
Στην αρχή δεν ταιριάζαμε με τους Κερκυραίους. Άλλες συνήθειες αυτοί, άλλες συνήθειες εμείς. Γλώσσα δεν
ξέραμε, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί τους.
Μετά όμως τα φτιάξαμε. Πολλά συνοικέσια έγιναν• Κερκυραίοι πήραν προσφυγοπούλες.
(Μαρτυρία Ελένης Μαναήλογλου από το Ικόνιο).
Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών), τόμ. Β', σ. 348-349.
Η αντίθεση μεταξύ προσφύγων και γηγενών, σε ελάχιστες περιπτώσεις πήρε τη μορφή ανοικτής σύγκρουσης. Ο όρος «πρόσφυγας», όμως, είχε στην κοινή
συνείδηση υποτιμητική σημασία, για πολλά χρόνια. Η
διαχωριστική γραμμή μεταξύ προσφύγων και γηγενών
έπαψε να υπάρχει μετά τη δεκαετία του 1940. Αλλά και
από πιο πριν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς και αργότερα τα παιδιά και τα εγγόνια τους συμμετείχαν σε όλες
τις δραστηριότητες στη νέα πατρίδα τους.
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2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων
Η Μικρασιατική καταστροφή επηρέασε σημαντικά
την πορεία του ελληνικού έθνους στη σύγχρονη εποχή.
Ορισμένοι την παραλλήλισαν με την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ενώ άλλοι θεώρησαν το 1922
ως αφετηρία της νέας Ελλάδας. Το προσφυγικό ζήτημα,
ως συνέπεια της Μικρασιατικής καταστροφής, αποτέλεσε για την Ελλάδα ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας, με
επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του νεοελληνικού έθνους.
α. Εξωτερική πολιτική
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών εξέλιπε η κυριότερη πηγή προστριβών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διατηρήθηκαν
τρεις τουλάχιστον δεκαετίες.
β. Πληθυσμός/εθνολογικήσύσταση
Ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε από το 1920
έως το 1928 περίπου κατά 20%. Αυξήθηκε επίσης κατά
πολύ ο βαθμός αστικοποίησης του κράτους. Κατά την
ίδια περίοδο, ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής της
πρωτεύουσας διπλασιάστηκε. Η δημιουργία μάλιστα
προσφυγικών συνοικισμών γύρω από την Αθήνα και
τον Πειραιά έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενιαίου πολεοδομικού συγκροτήματος, όπως το
ξέρουμε σήμερα. Εκτός από την Αθήνα, τον Πειραιά και
τη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν και άλλα αστικά κέντρα που
διογκώθηκαν εξαιτίας της εγκατάστασης προσφύγων
σε αυτά.
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Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη
των προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Το 1920 η Ελλάδα είχε 20% μη
Έλληνες ορθόδοξους, ενώ το 1928 μόλις 6%. Ο ελληνικός πληθυσμός της Δυτικής Θράκης και της Ηπείρου
αυξήθηκε, ενώ η Κρήτη, η Λέσβος και η Λήμνος εξελληνίστηκαν πλήρως. Η κυριότερη όμως μεταβολή στην
εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των
προσφύγων συνέβη στη Μακεδονία. Το ποσοστό των
μη Ελλήνων ορθοδόξων που ήταν 48% το 1920, έπεσε
στο 12% το 1928. Η ενίσχυση του ελληνικού χαρακτήρα
της Μακεδονίας είχε μεγάλη σημασία για τη διατήρηση
της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Εξάλλου, αραιοκατοικημένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κάποιες από αυτές παραμεθόριες, εποικίστηκαν από
πρόσφυγες. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώθηκαν οι νέες
περιοχές που ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και ενσωματώθηκαν στον εθνικό
κορμό.
Πίνακας 3
Οι δέκα δήμοι της χώρας με τη μεγαλύτερη αναλογία
προσφύγων στο συνολικό πληθυσμό τους (1928)
ΠΟΛΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Δράμα
70.2%
Καβάλα
56.9%
Σέρρες
50.4%
Θεσσαλονίκη
47.8%
Μυτιλήνη
46.8%
Ξάνθη
41.4%
Πειραιάς
40%
Ηράκλειο
35.9%
Χίος
35.7%
Κομοτηνή
34.1%
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γ. Οικονομία
Για ένα διάστημα η άφιξη των προσφύγων φαινόταν δυσβάστακτο φορτίο για την ελληνική οικονομία.
Μεσοπρόθεσμα όμως αυτή ωφελήθηκε από την εγκατάσταση των προσφύγων.
Κατ' αρχήν αναδιαρθρώθηκαν οι καλλιέργειες και η
αγροτική παραγωγή πολλαπλασιάστηκε. Σε μία δεκαετία (1922-1931) οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν
περίπου κατά 50%, η γεωργική παραγωγή διπλασιάστηκε και εξασφαλίστηκε επάρκεια σε σιτηρά. Οι πρόσφυγες εφάρμοσαν την αμειψισπορά* και την πολυκαλλιέργεια και στήριξαν το θεσμό της μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας.
Η έλλειψη γεωργικών εκτάσεων προς διανομή
στους πρόσφυγες υποχρέωσε το κράτος να αναλάβει
την κατασκευή μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων, κυρίως στη Μακεδονία, και έτσι αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εισήχθησαν νέες καλλιέργειες ή επεκτάθηκαν οι παλιές (καπνός, βαμβάκι, σταφίδα). Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία βελτιώθηκαν ποσοτικά και
ποιοτικά. Η δενδροκομία, η σηροτροφία και η αλιεία
αναπτύχθηκαν από πρόσφυγες που ήταν ειδικευμένοι
σε αυτές τις ασχολίες στην πατρίδα τους.
Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε και τη
βιομηχανία με νέο, ειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό, με τη διεύρυνση της καταναλωτικής αγοράς και
με τη δράση ανθρώπων με επιχειρηματικές ικανότητες.
Στη δεκαετία 1922-1932, διπλασιάστηκε ο αριθμός των
βιομηχανικών μονάδων. Η πρόοδος όμως δεν ήταν σημαντική, εξαιτίας κυρίως της διατήρησης των παραδοσιακών δομών λειτουργίας τους. Η συμμετοχή των
προσφύγων (ως κεφαλαιούχων και ως εργατών) ήταν
μεγαλύτερη στην κλωστοϋφαντουργία, την ταπητουργία, τη μεταξουργία, την αλευροβιομηχανία και την πα113 / 167-168

ραγωγή οικοδομικών υλικών. Αρκετοί ήταν οι πρόσφυγες που αναδείχθηκαν ως επιχειρηματίες, βιομήχανοι ή
μεγαλέμποροι. Οι Έλληνες που προέρχονταν από τα
αστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και την Κωνσταντινούπολη υπερείχαν σε σύγκριση με τους αυτόχθονες
σε επιχειρηματικό πνεύμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και
προοδευτικές αντιλήψεις. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της ζωής τους, η γνώση ξένων γλωσσών, οι επαφές που είχαν αναπτύξει με την Ευρώπη και η πείρα
που διέθεταν τους βοήθησαν, όταν εγκαταστάθηκαν
στην Ελλάδα, να οργανώσουν δικές τους επιχειρήσεις ή
να στελεχώσουν επιχειρήσεις άλλων, προσφύγων ή
γηγενών.
Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε και στην ένταξη
των γυναικών στον ενεργό πληθυσμό. Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών
στην κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιομηχανία και τη
βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων.

Πρόσφυγες που εργάζονται σε βιοτεχνία χαλιών,
στα περίχωρα της Αθήνας
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δ. Πολιτισμός
Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει σε τόπους με πολιτιστική παράδοση πολλών αιώνων, την οποία μετέφεραν
στη νέα τους πατρίδα. Η μουσική που έφεραν μαζί τους
επηρέασε τον τρόπο έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων
και αναδείχθηκε σε λαϊκή μουσική της πόλης (ρεμπέτικα). Πρόσφυγες οργανοπαίχτες και τραγουδιστές κυριάρχησαν στη λαϊκή μουσική σκηνή μέχρι το 1940. Οι
πρόσφυγες έκαναν αισθητή την παρουσία τους και
στον πνευματικό χώρο. Οι λογοτέχνες Γ. Σεφέρης, Η.
Βενέζης, Κ. Πολίτης, Γ. Θεοτοκάς, Σ. Δούκας, ο ζωγράφος και συγγραφέας Φ. Κόντογλου και ο μουσικός Μ.
Καλομοίρης είναι μερικοί από τους πολλούς Μικρασιάτες που διέπρεψαν στα γράμματα και τις τέχνες, πλούτισαν τη νέα ελληνική γλώσσα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της. Γενικότερα, σημαντική υπήρξε η προσφορά
των προσφύγων στη διαμόρφωση της σημερινής ελληνικής ταυτότητας.
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Άτακτοι (κοιν. Τσέτες): Τούρκοι αντάρτες που χτυπούσαν αιφνιδιαστικά τα ελληνικά στρατιωτικά
αποσπάσματα και προέβαιναν σε βιαιότητες εις
βάρος του άμαχου πληθυσμού.
Αμειψισπορά: Η εναλλαγή καλλιέργειας στο ίδιο έδαφος (π.χ. τον ένα χρόνο σιτηρά, τον επόμενο ψυχανθή), για να εξασφαλίζονται καλύτερες γεωργικές
αποδόσεις.
Σελμπεσιά: Τούρκικη λέξη που σημαίνει την απαγωγή,
την κυριαρχία.
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Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. 8 τομ., Θεσσαλονίκη 1961 - 1988.
Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήνα
2
1970.
Βερέμης Θάνος, Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική. 1916-1936, Αθήνα 1983.
Βερέμης Θάνος / Δημητρακόπουλος Οδυσσέας (επιμ.),
Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή
του, Αθήνα 1980.
Γρηγοριάδης Φοίβος, Διχασμός - Μικρά Ασία. 1909-1930.
Ιστορία μίας εικοσαετίας. 2 τομ., Αθήνα 1971.
Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας. 1770-1923.
Μτφ. Ξανθόπουλος Α., Αθήνα 1982.
Δάφνης Γρηγόριος, Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, Αθήνα 1961.
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Δημητρίου Μιχάλης, Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα,
Αθήνα 1985.
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Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, Η δόξα και ο διχασμός. Από τα
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Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. IBΙΕ, Αθήνα 1977.
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Σβώλος Αλέξανδρος, Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1972,
Αθήνα 1972.
Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Για τη θεωρία και τη μελέτη των
πολιτικών κομμάτων, Αθήνα 1990.
Στασινόπουλος Ε. Κ., Κόμματα και εκλογές στην Ελλάδα
(1821-1985), Αθήνα 1985.
Σωτηρέλλης Γιώργος, Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909. Ιδεολογία και πράξη της καθολικής
ψηφοφορίας, Αθήνα 1991.
119 / 274-275

Φίλιας Βασίλης, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα. Η
νόθα αστικοποίηση 1800-1864, Αθήνα 31985.
Χέριγκ Γκούνναρ, Τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας.
1821-1936. Μτφ. Παρασκευόπουλος Θ., Αθήνα
(Μ.Ι.Ε.Τ., υπό έκδοση).
Γ. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18211930)
α. Για τους πρόσφυγες το 19ο αιώνα
Βακαλόπουλος Α., Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα
κατά την Επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1939
(πληροφορίες και για την καποδιστριακή και την
οθωνική περίοδο).
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1991.
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της Μικράς Ασίας), Αθήνα 1971 (β' έκδοση).
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στην πόλη, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9 (1992), σ. 61-77.
— Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα (1920-1930), Αθήνα
1984.
Δρίτσα Μ., Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση, στον τόμο:
Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία - Οικονομία - Πολιτική στην εποχή του (επιμ. Θ. Βερέμης - Γ. Γουλιμή), Αθήνα 1989, σ. 27-70.
Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, Επιστημονικό συμπόσιο: Ο Ξεριζωμός και
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η άλλη Πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Αθήνα 1999.
Ζαμπαθάς Χ., Οι εκ Μικράς Ασίας Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες, Αθήνα 1969.
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1995 (ανατύπωση της έκδοσης του 1921).
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(επιμ. Χ. Λάνδρος) στο περιοδικό «Απόπλους» (της
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δ. Κρήτη
Ανδριώτης Ν., Η άφιξη και εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Κρήτη και ειδικότερα στο
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1922 και την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα έχουν συγκεντρωθεί στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του
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