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ΡΝ ΞΟΝΠΦΓΗΘΝ ΕΖΡΖΚΑ
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(1821-1930)
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ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ
ΘΑΡΑ ΡΝN 20ν ΑΗΥΛΑ
ΔΗΠΑΓΥΓΖ
Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ, νη
νπνίνη θαηέθπγαλ ζηελ Βιιάδα θαηά ην 19ν αηψλα, δελ ήηαλ πνιχ κεγάινο. Ώληίζεηα, ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα ηα θχκαηα ησλ
πξνζθχγσλ πνπ έθζαλαλ ζηελ Βιιάδα ήηαλ ζπρλφηεξα θαη πνιπαξηζκφηεξα. Ώηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο
ζπγθξνχζεηο θαη ε ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο ΐαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γεληθφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ πεξηνρή. Ώπνθνξχθσκα ζηελ φιε θίλεζε ησλ πιεζπζκψλ απνηέιεζε ν
μεξηδσκφο ηνπ Βιιεληζκνχ ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη ηεο Ώλαηνιηθήο
Θξάθεο ην 1922. Ο κεγάινο αξηζκφο
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ησλ πξνζθχγσλ θαη ν νξηζηηθφο
ραξαθηήξαο πνπ πήξε ε εθδίσμε
απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο αλάγθαζε ηελ ειιεληθή πνιηηεία λα ιάβεη ζπζηεκαηηθφηεξα κέηξα γηα ηελ
πεξίζαιςε θαη ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπο ζηε λέα παηξίδα.
Οη πξψηνη Έιιελεο πνπ πέξαζαλ καδηθά ηα ζχλνξα ηνλ 20φ αηψλα ήηαλ θάηνηθνη ηεο Ώλαηνιηθήο
Ρσκπιίαο, πεξηνρήο ηεο ΐνπιγαξίαο κε ζεκαληηθφ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Η αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε
ζηελ Βιιάδα ην 1906 ήηαλ ζπλέπεηα ησλ βηαηνπξαγηψλ ησλ ΐνπιγάξσλ, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ
Βιιάδαο-ΐνπιγαξίαο γηα επηθξάηεζε ζηελ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία
Μαθεδνλία (Μαθεδνληθφο Ώγψλαο).
Σνλ ίδην ρξφλν Έιιελεο θάηνηθνη
ηεο Ρνπκαλίαο απειάζεθαλ, ιφγσ
ηεο έμαξζεο πνπ γλψξηδε ηελ ίδηα
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επνρή ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα,
ην νπνίν επεξέαδε ηηο ζρέζεηο Βιιάδαο-Ρνπκαλίαο.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1913, κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη ΐαιθαληθνί πφιεκνη, Έιιελεο απφ ηε ΐνπιγαξία, θαζψο θαη
απφ ηε Απηηθή Θξάθε θαη ην ηκήκα
ηεο Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ
είραλ θαηαθπξσζεί ζηε ΐνπιγαξία,
θαζψο θαη απφ πεξηνρέο πνπ είραλ
παξαρσξεζεί ζηε εξβία, έθζαζαλ
ζηελ Βιιάδα. Σελ επνρή απηή έθζαζε θαη ην πξψην κεηαλαζηεπηηθφ
ξεχκα απφ ηε Ρσζία. Έιιελεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ, κε ηελ
αλαγγειία ηεο πξνζάξηεζεο ηεο
εχθνξεο Μαθεδνλίαο, άξρηζαλ λα
κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Βιιάδα, κε
ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο παξαρσξνχζαλ γε. Κάπνηνη απ' απηνχο θα11 / 137

ηφξζσζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ
Κεληξηθή Μαθεδνλία. Σν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα αλαραηηίζηεθε κε
επέκβαζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο.
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Α. ΞΟΝΠΦΓΗΘΑ ΟΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ
ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΓΝ 1914-1922
1. Ν δησγκόο ηνπ 1914 (ν πξώηνο
δησγκόο)
Η ειιεληθή παξνπζία ζηε Μηθξά
Ώζία ππήξμε καθξαίσλε. Οη ππθλνί
θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ειιεληθνί πιεζπζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά κεηά ην 12ν
αηψλα, θπξίσο ιφγσ ησλ καδηθψλ
εμηζιακηζκψλ. κσο, θαηά ην 18ν
θαη 19ν αηψλα εληζρχζεθαλ θαη πάιη
κε κεηαλαζηεχζεηο απφ ηνλ θπξίσο
ειιαδηθφ ρψξν. Σελ πεξίνδν απηή,
εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ζεκεηψζεθε νηθνλνκηθή άλνδνο ησλ Βιιήλσλ,
πλεπκαηηθή άλζεζε θαη αμηφινγε
θνηλνηηθή θαη εθπαηδεπηηθή νξγά13 / 138

λσζε. ε πεξηνρέο κε ππθλφ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηδξχζεθαλ θνηλφηεηεο, ζχιινγνη, ζρνιεία θαη επαγή
ηδξχκαηα κε κεγάιε αθηηλνβνιία.
Η εζληθή αθχπληζε ησλ Σνχξθσλ, πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα, εληζρχζεθε κεηά
ηελ εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ο ηνπξθηθφο εζληθηζκφο ζπλέβαιε ζηελ ερζξηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεηνλνηήησλ πνπ δνχζαλ ζηελ Οζσκαληθή
απηνθξαηνξία. ην ζηφραζηξν βξέζεθαλ θπξίσο νη Έιιελεο θαη νη
Ώξκέληνη, θαζψο είραλ ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο. Η εθθξεκφηεηα
επίζεο ζην δήηεκα ηεο θαηαθχξσζεο ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ ζηελ Βιιάδα επηδείλσζε ηηο
ζρέζεηο Βιιάδαο-Σνπξθίαο.
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Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1914
έγηλαλ
αζξφεο
κεηαλαζηεχζεηο
Μνπζνπικάλσλ ηεο εξβίαο, ηεο
ΐνπιγαξίαο θαη ηεο Βιιάδαο πξνο
ηε Μηθξά Ώζία, νη νπνίεο ππνθηλήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηελ
ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Ώπηφ έδσζε
ην πξφζρεκα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηθείκελε είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Ώ'
Παγθφζκην πφιεκν, λα εθδηψμεη
ηνπο Έιιελεο. Πξψηα ζχκαηα ππήξμαλ νη Έιιελεο ηεο Ώλαηνιηθήο
Θξάθεο, νη νπνίνη εθδηψρζεθαλ
απφ ηηο εζηίεο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ
1914. Σν Μάην νη δησγκνί επεθηάζεθαλ θαη ζηε Απηηθή Μηθξά Ώζία, κε
ην πξφζρεκα ηεο εθθέλσζεο ηεο
πεξηνρήο απέλαληη απφ ηα λεζηά
ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο. ιε ε επηρείξεζε έγηλε κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ
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Γεξκαλψλ, ζπκκάρσλ ησλ Σνχξθσλ. Η εθθέλσζε κεζνδεχηεθε
πξψηα κε αλζειιεληθή εθζηξαηεία
ηνπ ηνπξθηθνχ ηχπνπ θαη θαηαπίεζε
ησλ Βιιήλσλ γηα λα εμαλαγθαζηνχλ ζε «εθνύζηα» κεηαλάζηεπζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηαπξάρζεθαλ ιεειαζίεο θαη δνινθνλίεο ζε βάξνο ησλ Βιιήλσλ.
Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θήξπμε ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία ζε
δησγκφ θαη αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία
ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζρνιείσλ.
Η Βιιάδα αληέδξαζε θαη αλέιαβε
δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο
γηα εζεινχζηα αληαιιαγή Βιιήλσλ
νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο θαη Μνπζνπικάλσλ ηεο Βιιάδαο. Ιδξχζεθε
ηνλ Ινχλην κία Κηθηή Δπηηξνπή πνπ
ζα ξχζκηδε ηα ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, φκσο απηή δελ ιεηηνχξγεζε,
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ιφγσ ηεο εηζφδνπ ηεο Σνπξθίαο
ζηνλ Ώ' Παγθφζκην πφιεκν, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1914.
Οη θαηαπηέζεηο πνπ ππέζηεζαλ
νη Έιιελεο πήξαλ ηηο εμήο κνξθέο:
 Θεζπίζηεθαλ έθηαθηεο επηβαξχλζεηο θαη επηηάμεηο εηδψλ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ.
 Σέζεθαλ εκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
 Πιεζπζκνί ρσξηψλ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ κεηαηνπίζηεθαλ
απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Ώζίαο.
 Οη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ
δελ ζηξαηεχνληαλ, επάλδξσζαλ
ηα ηάγκαηα εξγαζίαο.
Βθεί πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο7. ζνη είραλ ειηθία 20-45 εηψλ κπνξνχζαλ αξρηθά λα εμαγνξάζνπλ ηε
17 / 139

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. ζνη δελ
πιήξσζαλ ραξαθηεξίζηεθαλ ιηπνηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο
δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο
ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο ιηπνηαμίεο
θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ, εθηειέζηεθαλ.
7. Θαζ' νδόλ πξνο ηα ηάγκαηα εξγαζίαο (ακειέ ηακπνπξνύ)
«Μαο είραλε ακπαξσκέλνπο ζε βαγφληα πνπ κεηαθέξλαλε άινγα. Μνλάρα κηα θνξά ηε κέξα καο αλνίγαλε γηα λα πάκε γηα ζσκαηηθή καο
αλάγθε. Ώπφ 480 άληξεο πνπ είρε
θείλε ε απνζηνιή, κφλν νη 310
θηάζαλε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Οη
εθαηφλ εβδνκήληα ην ζθάζαλε ζην
δξφκν. Η θξνπξά -ήηαλ κφλν δέθα
άληξεο- έθαλε ηα ζηξαβά κάηηα γηα
λα πάξεη κπαρηζίζη θαη λα πιηαηζηθνινγήζεη ηνπο κπφγνπο καο. Γηα
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θείλνπο ηνπο θνπθαξάδεο δηαβφινπο ήηαλ αλαπάληερνο ζεζαπξφο
νη πινχζηνη κπφγνη εθαηφλ εβδνκήληα Βιιήλσλ, φπνπ ε κεηξηθή
ζηνξγή θαη ε ζεικπεζηά* ηεο απειπηζηάο είραλε ζηνηβάμεη φ,ηη θαιχηεξν δηαζέηαλε ηα ζπίηηα ζε ξνχρα θαη ζε ηξφθηκα. Πφζνη απ' απηνχο πνπ ην ζθάζαλε ζα θαηνξζψλαλε λα θηάζνπλε δσληαλνί ζηα
ζπίηηα ηνπο!...»
Γ. σηεξίνπ, Καησκέλα Υώκαηα, (18ε
έθδνζε), Αζήλα 1982, ζ. 102-103.
Οη ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ πξνθάιεζαλ κεγάιν θχκα θπγήο πξνο
ηελ Βιιάδα. ηα ζπίηηα πνπ εγθαηέιεηςαλ νη Έιιελεο, νη ηνπξθηθέο
αξρέο εγθαηέζηεζαλ Μνπζνπικάλνπο κεηαλάζηεο απφ ηε εξβία, ηε
ΐνπιγαξία, ηελ Ώιβαλία θαη ηελ
Βιιάδα. Οη δηψμεηο θαη νη εθηνπί19 / 139

ζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζπλερίζηεθαλ, κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε, θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα,
κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην
1918, θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο (Μαξκαξάο, Πφληνο θ.ά.).
Οη πξφζθπγεο πνπ έθζαζαλ ζηελ
Βιιάδα ην δηάζηεκα απηφ αλήιζαλ
ζε πνιιέο ρηιηάδεο.
2. Άιια πξνζθπγηθά ξεύκαηα
Παξάιιεια κε ηελ άθημε πξνζθχγσλ απφ ηελ Σνπξθία, πξφζθπγεο ήιζαλ ην 1916 απφ ηελ Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηελ νπνία είραλ θαηαιάβεη νη ΐνχιγαξνη σο
ζχκκαρνη ησλ Γεξκαλψλ. Μεηά ηε
ιήμε ησλ ερζξνπξαμηψλ ην 1918,
απηνί επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο
θαη ε «Τπεξεζία Ώλνηθνδνκήζεσο
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Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» κεξίκλεζε
γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπο.
Σν Ννέκβξην ηνπ 1919 ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νετγχ, πνπ
πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο
Απηηθήο Θξάθεο απφ ηε ΐνπιγαξία
ζηελ Βιιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ
ζπλεκκέλν ην «χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ
Βιιάδνο θαη ΐνπιγαξίαο». Με βάζε
απηφ, αλαρψξεζαλ απφ ηελ Βιιάδα
πεξίπνπ 50.000 ΐνχιγαξνη θαη απφ
ηε ΐνπιγαξία πεξίπνπ 30.000 Έιιελεο (πεξίπνπ 20.000 αθφκε Έιιελεο είραλ κεηαλαζηεχζεη πξηλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο).
Σελ πεξίνδν 1919-1921, ιφγσ
ηεο Ρσζηθήο Βπαλάζηαζεο θαη ηεο
θαηάιεςεο ξσζηθψλ επαξρηψλ
απφ ηνπο Σνχξθνπο, κεγάιν κέξνο
ησλ Βιιήλσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε
ζηα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο
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θαη απφ εθεί δηαπεξαηψζεθε ζηελ
Βιιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζεζαλ Ώξκέληνη θαη Ρψζνη.
Έιιελεο πξφζθπγεο ήιζαλ επίζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ απφ ηε
ΐφξεην Ήπεηξν (θπξίσο ην 1914), ηε
Ρνπκαλία (ην 1919 απφ πεξηνρέο
πνπ απνηέιεζαλ πεδίν πνιεκηθψλ
ζπγθξνχζεσλ), ηελ ππφ ηηαιηθή θαηνρή Ννηηνδπηηθή Μηθξά Ώζία
(1919), ην Ώτδίλην θαη ην εζσηεξηθφ
ηεο Μηθξάο Ώζίαο (1919), θαζψο θαη
απφ ηα ηηαινθξαηνχκελα Ασδεθάλεζα (θαηά δηαζηήκαηα απφ ην
1912 θαη εμήο).
πλνιηθά, κέρξη θαη ην 1920, είραλ θαηαθχγεη ζηελ Βιιάδα πεξίπνπ 800.000 πξφζθπγεο. Ώπηνί, είηε
έθζαζαλ κφλνη ηνπο, είηε κεηαθέξζεθαλ κε θξνληίδα θαη κέζα πνπ
δηαηέζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ
ην θξάηνο (δψα, νρήκαηα, ακαμν22 / 140

ζηνηρίεο, πινία). Μεγάινο αξηζκφο
πξνζθχγσλ ζπγθεληξψζεθε ζηελ
Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλία, θαη ζηα λεζηά ηνπ Ώλαηνιηθνχ
Ώηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο). Μηθξφηεξνο αξηζκφο θαηεπζχλζεθε
ζηελ Κξήηε (Ηξάθιεην, Υαληά), ην
ΐφιν, ηελ Πάηξα, ηελ Καιακάηα θαη
ηα λεζηά ηνπ Ώξγνζαξσληθνχ.
3. Ζ πεξίζαιςε (1914-1921)
ηελ αξρή ε πεξίζαιςε ησλ
πξνζθχγσλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ έξγν εζεινληψλ. Καηαξηίζηεθαλ επηηξνπέο απφ ην Τπνπξγείν
Βζσηεξηθψλ κε έξγν ηε δηαλνκή
ηξνθίκσλ, ηκαηηζκνχ θαη ηελ παξνρή ζηνηρεηψδνπο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο. Σα έζνδα πξνέξρνληαλ απφ
εξάλνπο, δσξεέο θαη κηθξή θξαηηθή
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επηρνξήγεζε. Σνλ Ινχιην ηνπ 1914
ηδξχζεθε ζηε Θεζζαινλίθε Οξγαληζκφο, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πεξίζαιςε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζε εγθαηαιειεηκκέλα ηνπξθηθά θαη βνπιγαξηθά ρσξηά ηεο Κεληξηθήο θαη Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Παξερφηαλ
ζπζζίηην, πξνζσξηλή ζηέγε θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέρξη νη πξφζθπγεο λα βξνπλ εξγαζία ή λα απνθηήζνπλ γεσξγηθφ θιήξν.
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνύ
Γηραζκνύ (1916-1917) ε θπβέξλεζε
ΐεληδέινπ ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε
ηελ «Αλσηάηελ Γηεύζπλζηλ Ξεξηζάιςεσο». Σνλ Ινχιην ηνπ 1917 (είρε επηθξαηήζεη ν ΐεληδέινο θαη ν
βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είρε εγθαηαιείςεη ηελ Βιιάδα) ηδξχζεθε ην
πνπξγείν
Ξεξηζάιςεσο.
Γηα
πξψηε θνξά ζεζκνζεηήζεθε ε πε24 / 140-141

ξίζαιςε θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
εθέδξσλ πνπ βξίζθνληαλ ζην κέησπν θαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ
ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ.

Πξόζθπγεο καζήηξηεο ηνπ
Α' Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Θειέσλ
Ιαπξίνπ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο
(πξώηνο δησγκόο)
Μνινλφηη ε Βιιάδα βξηζθφηαλ
ζε πνιεκηθή αλακέηξεζε (Ώ' Παγθφζκηνο πφιεκνο) θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ήηαλ αληίμνεο, ε θξν25 / 141

ληίδα γηα ηνπο πξφζθπγεο ήηαλ πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε απφ ην
1917 έσο ην 1921. χκθσλα κε
ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο, δέρηεθαλ
πεξίζαιςε θαηά δηαζηήκαηα πεξίπνπ 450.000 πξφζθπγεο.
Η κέξηκλα γηα ηνπο πξφζθπγεο
πεξηειάκβαλε:
 Αηαλνκή ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο. Ιδηαίηεξν επίδνκα δηλφηαλ
ζε ηεξείο, δαζθάινπο θαη επηκειείο καζεηέο.
 Αηαλνκή ζπζζηηίνπ. Οξγαλψζεθαλ θαζεκεξηλά ζπζζίηηα απφ ην
θξάηνο ή ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα
ζε ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ φπνπ
ήηαλ ζπγθεληξσκέλνη πνιινί
πξφζθπγεο.
 Παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο.
Αηνξίζηεθαλ γηαηξνί, θαξκαθν26 / 141-142

πνηνί θαη καίεο, απνθιεηζηηθά γηα
ηνπο πξφζθπγεο
 Υνξήγεζε θαξκάθσλ θαη λνζειεία ζε λνζνθνκεία, δεκφζηα ή
εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα ηελ
πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ.
 ηέγαζε ζε πξνζσξηλά θαηαιχκαηα, (ζθελέο ή παξαπήγκαηα),
ζε δεκφζηα θαη ζε επηηαγκέλα ή
κηζζσκέλα ηδησηηθά θηίξηα.
 Παξνρή ελδπκάησλ θαη θιηλνζθεπαζκάησλ.
 ΐνήζεηα γηα εχξεζε εξγαζίαο.
 Ασξεάλ κεηαθίλεζε, νκαδηθή ή
αηνκηθή, γηα εχξεζε ζηέγεο θαη
εξγαζίαο ή γηα επηζηξνθή ζηηο
πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο εγθαηάζηαζεο.
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Γηαλνκή ζπζζηηίνπ θαηά ηνλ πξώην
δησγκό ζε πξόζθπγεο ζηε Κπηηιήλε
4. Ζ παιηλλόζηεζε
Η επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ
ζηε Μηθξά Ώζία μεθίλεζε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1918 κεηά ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ
Σνπξθία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1918
ζπζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Ξαηξηαξρηθή Δπηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ, κε ηε
28 / 142-143

βνήζεηα ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο
ειιεληθήο θπβέξλεζεο.

Παξαπήγκαηα γηα ηε ζηέγαζε ησλ
πξνζθύγσλ ηνπ πξώηνπ δησγκνύ ζηελ
παξαιία ηεο Θαιακάηαο
Η παιηλλφζηεζε έγηλε ηκεκαηηθά,
κε ηε κέξηκλα ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηζάιςεσο, θαη επηηξάπεθε αξρηθά
λα επηζηξέςνπλ νη εππνξφηεξνη θαη
νη πξφζθπγεο νη πξνεξρφκελνη
απφ νξηζκέλεο κφλν πεξηνρέο ηεο
Απηηθήο Μηθξάο Ώζίαο. Οη πεξηζζφ29 / 143

ηεξνη επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο
κεηά ηελ απφβαζε ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ ζηε κχξλε, ην Μάην ηνπ
1919. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1920 ε
πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ είρε
επηζηξέςεη ζηε Μηθξά Ώζία θαη ηελ
Ώλαηνιηθή Θξάθε.
Οη ζπλζήθεο πνπ βξήθαλ ζηελ
παηξίδα ηνπο ήηαλ άζρεκεο, θαζψο
πνιιά ζπίηηα, εθθιεζίεο θαη ζρνιεία είραλ κεξηθψο ή εληειψο θαηαζηξαθεί. Βπίζεο, ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ζε ζπίηηα Βιιήλσλ είραλ εγθαηαζηαζεί Μνπζνπικάλνη πξφζθπγεο απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο.
ηα πιαίζηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο Πκύξλεο ηδξχζεθε ε «πεξεζία
Ξαιηλλνζηήζεσο θαη Ξεξηζάιςεσο», ε νπνία βνεζνχζε φζνπο επέζηξεθαλ λα απνθαηαζηαζνχλ ζηα
ζπίηηα ηνπο θαη ηηο αζρνιίεο ηνπο.
Οη εηξεληθέο φκσο κέξεο δελ θξά30/ 143

ηεζαλ πνιχ. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922, ζα έπαηξλαλ πάιη ην δξφκν ηεο πξνζθπγηάο.
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Β. Ζ ΚΗΘΟΑΠΗΑΡΗΘΖ
ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ
1.Ζ έμνδνο
Οη εζληθέο βιέςεηο ησλ Βιιήλσλ
ηεο Μηθξφο Ώζίαο θάλεθε φηη γίλνληαλ πξαγκαηηθφηεηα. Βιιεληθφο
ζηξαηφο απνβηβάζηεθε ζηε κχξλε
ζηηο 15 ΜαΎνπ 1919, χληνκα ε ειιεληθή παξνπζία επεθηάζεθε θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο, γχξσ απφ ηελ θαηερφκελε δψλε. Σνλ Ινχιην ηνπ 1920
ππνγξάθεθε ε πλζήθε ησλ εβξψλ, πνπ κεηαμχ άιισλ φξηδε φηη
ε πεξηνρή ηεο κχξλεο Θα βξηζθφηαλ ππφ ειιεληθή δηνίθεζε θαη θαηνρή γηα πέληε ρξφληα. Όζηεξα απφ
ηελ πεξίνδν απηή Θα κπνξνχζαλ νη
θάηνηθνη κε δεκνςήθηζκα λα απνθαζίζνπλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο πεξηνρήο ζηελ Βιιάδα. Σν Ννέκβξην
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ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε ζηηο εθινγέο
θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα. Ώπηφ έδσζε
ηελ αθνξκή ζηνπο πκκάρνπο λα
εθθξάζνπλ θαζαξφηεξα ηελ αιιαγή
ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηελ Βιιάδα. πγρξφλσο ην εζληθφ θίλεκα
ησλ Σνχξθσλ κε επηθεθαιήο ηνλ
Μνπζηαθά Κεκάι γηλφηαλ δηαξθψο
ηζρπξφηεξν ηφζν ζην εμσηεξηθφ
φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο. Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο έιεμε
ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922 κε ήηηα θαη
ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Υηιηάδεο πξφζθπγεο, αθνινπζψληαο ην ζηξαηφ, άξρηζαλ λα θηά8
λνπλ ζηελ Βιιάδα .
Ήδε, πξηλ απφ ηνλ Ώχγνπζην
ηνπ 1922, ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο
Μηθξάο Ώζίαο (Πφληνπ, Κηιηθίαο,
Καππαδνθίαο) είραλ εγθαηαιείςεη
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ηα ζπίηηα ηνπο θαη είραλ θαηαθχγεη
ζηε κχξλε ή ηελ Βιιάδα. Μεηά ηελ
θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζεηξά είραλ ηα ΐνπξιά, ην Ώτβαιί θαη ηα
Μνζρνλήζηα. Αηψμεηο ζεκεηψζεθαλ
θαη ζηε βνξεηνδπηηθή Μηθξά Ώζία
(Πξνπνληίδα θαη αιινχ). Ώηρκάισηνη ζηξαηηψηεο θαη ληφπηνη άλδξεο
18-45 εηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζε
ζηξαηφπεδα θαη ζρεκαηίζηεθαλ
πνξείεο αηρκαιψησλ θαη νκήξσλ
πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Ώζίαο.
8. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηεv άθημή ηνπο ζηελ
Διιάδα
Βκείο νη άιινη πεξηκέλακε ηξεηο
κέξεο, ψζπνπ κπήθακε ζε θαΎθηα
θαη κπαξθάξακε γηα ηε Μπηηιήλε.
ζπνπ λα παηήζεη ην πνδάξη ηνπ ν
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ηνχξθηθνο ζηξαηφο ζην ρσξηφ, άξαδαλ θαΎθηα θαη καο παίξλαλ. Πίζσπίζσ ζηε Μπηηιήλε δελ καο δέρνπληαλ. Αελ είλαη θαη πινχζηνο ηφπνοαπφ έλα καμνχιη [=ζνδεηά] πεξηκέλεη. ΐαζαληζηήθακε, θαθνθνηκεζήθακε, θαθνθάγακε, κεγάιε ζπκθνξά πάζακε. Καη πνηφο δελ έθιαςε
λεθξνχο; Καη πνηνο δελ θαθνπάζεζε θαη πνηνο δελ θιαίεη αθφκα; Μνλάρα ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ
εδψ, η' αθνχλε ζαλ ςεχηηθα παξακχζηα.
(Καξηπξία Απόζηνινπ Κπθνληάηε από
ην παξαζαιάζζην ρσξηό Αηδαλόο, θνληά ζηελ Πέξγακν, απέλαληη από ηε
Ιέζβν).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α΄, ζ.
142.
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Πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο
θαη αζηηία. ηνπο θαηνίθνπο ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο δφζεθε πξνζεζκία ελφο κήλα γηα λα εθθελψζνπλ
ηελ πεξηνρή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ καδί ηνπο φζα κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ απφ ηελ θηλεηή πεξηνπζία
ηνπο. Οη Έιιελεο ηεο ρεξζνλήζνπ
ηεο Καιιίπνιεο έθπγαλ αξγφηεξα.
πλνιηθά, ην θζηλφπσξν ηνπ 1922
έθζαζαλ ζηελ Βιιάδα πεξίπνπ
900.000 πξφζθπγεο (αλάκεζά ηνπο
θαη 50.000 Ώξκέληνη). Πεξίπνπ
200.000 Έιιελεο παξέκελαλ ζηελ
Καππαδνθία θαη γεληθφηεξα ζηελ
Κεληξηθή θαη Νφηηα Μηθξά Ώζία. Ώπηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ Βιιάδα ην
1924 θαη ην 1925 κε ηε θξνληίδα ηεο
Μηθηήο Βπηηξνπήο. Έλα ηκήκα ησλ
Βιιήλσλ ηνπ Πφληνπ θαηέθπγε ζηε
Ρσζία.
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Ξίλαθαο 1
Ξξνέιεπζε ησλ πξνζθύγσλ πνπ
θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηηο
ηξεηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νύ
αηώλα
ΞΔΟΗΝΣΖ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ
Μηθξά Ώζία
626954
51.3%
Ώλαη. Θξάθε
256635
21%
Πφληνο
182169
14.9%
Κσλ/πνιε
38458
3.2%
Σνπξθία (ζχ1104216
90.4%
λνιν)
Καχθαζνο
47091
3.9%
Ρσζία
11435
0.9%
Ρσζία (ζχλν58526
4.8%
ιν)
ΐνπιγαξία
49027
4%
εξβία
6057
0.5%
Ώιβαλία
2498
0.2%
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Άιιεο πεξηνρέο (Ασδεθά1525
0.1%
λεζα, Ρνπκαλία, Κχπξνο,
Ώίγππηνο)
ΠΛΝΙΝ
1221849 100%
(Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο. Απνγξαθή 1928)

Δηθόλεο πξνζθύγσλ θαηά ην πξώην
δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ
Διιάδα
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2. Ρν πξώην δηάζηεκα
Οη πξψηεο απνγξαθέο ησλ πξνζθχγσλ πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Βιιάδα δελ απνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ο αξηζκφο πξέπεη λα ήηαλ πνιχ
κεγαιχηεξνο, αλ ππνινγίζνπκε ηελ
πςειή ζλεζηκφηεηα ησλ πξψησλ
ρξφλσλ ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ησλ επηδεκηψλ,
ην κεησκέλν αξηζκφ ησλ γελλήζεσλ
θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιιψλ πξνζθχγσλ ζε άιιεο ρψξεο. ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 θαηαγξάθεθαλ
1.220.000 πξφζθπγεο. Οη αξξψζηηεο θαηέβαιιαλ ηνπο πξφζθπγεο
πνπ ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνη, πξφρεηξα ζηεγαζκέλνη θαη ππνζηηίδνληαλ.
Ο ηχθνο, ε γξίπε, ε θπκαηίσζε
(θπξίσο ζηηο πφιεηο) θαη ε εινλνζία
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(θπξίσο ζηελ χπαηζξν) ηνπο ζέξηδαλ9.
9.
Καξηπξίεο
Κηθξαζηαηώλ
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο
ζηελ Διιάδα
Πήγακε πάιη ζηε Θεζζαιία. ΐάιακε θαπλά ζηνλ Ώικπξφ• δνπιέςακε φινη, λένη, γέξνη, γπλαίθεο θαη
παηδηά. Βίρε φκσο εινλνζία θαη καο
ζέξηζε• πέζαλαλ νη κηζνί. Ο ηφπνο
καο μεπάζηξεςε. Κεξδίζακε πνιιά,
κα ηί ηα ζεο; Μεηά θνβεζήθακε ηελ
αξξψζηηα θαη πήγακε ζηε Θήβα.
Μείλακε θη εθεί ιίγν θαη θάλακε θαπλά, κεηά πήξακε απνδεκίσζε θη
ήξζακε δσ. Μπήθακε ζε θαιέο
δνπιεηέο. Ο αδεξθφο κνπ έπηαζε
δνπιεηά ζην ζηδεξφδξνκν- εγψ έγηλα θνξηνεθθνξησηήο ζην ζηαζκφ.
Πήξα θαη ζπηηάθη ζηελ Καηζαξηαλή
ην '26.
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(Καξηπξία Δπάγγεινπ Γθάια από ην
ρσξηό Θόιληεξε, θνληά ζηε Καγλεζία).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ.
113.
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Θνηλσλίαο ησλ Δζλώλ, έλαο ζεκαληηθφο
αξηζκφο πξνζθχγσλ πέζαλαλ κέζα
ζ' έλα ρξφλν απφ ηελ άθημή ηνπο
ζηελ Βιιάδα. Βθηφο απφ ηηο αξξψζηηεο, νη πξφζθπγεο ήηαλ θαη ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη απφ ηελ απψιεηα ζπγγελψλ θαη θίισλ, ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη ηνπ επξχηεξνπ
θνηλσληθνχ ρψξνπ φπνπ είραλ δήζεη10.
10. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ
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Διιάδα
Αεθαπέληε κέξεο κείλακε ζηα
βαπφξηα. Έπεηηα θηάζακε ζηνλ
Πεηξαηά. Ώπ' ηνλ Πεηξαηά κφλν ηα
ζχξκαηα μέξσ. ηα ζχξκαηα είθνζη
κέξεο καο θξαηήζαλε. Ώκάλ, πνιχ
καο ξεδηιέςαλε, πνιχ καο βαζαλίζαλε. Μαο βάιαλ ζηε ζεηξά. Σα κηθξά θαη ηηο γξηέο απ' ηε ξίδα καο
θνπξεχαλε. Έθιαηγα, θψλαδα: —
Φάμε κε, δεο κε, δελ έρσ ςείξεο! Με
ην δφξη κε θνπξέςαλε. αλ θνινθχζη
κε θάλαλε. Πνιχλ θαηξφ έπεηηα
ληξεπφκνπλα λα βγσ ζηελ αγνξά
λα ςνπλίζσ.
Μαο γδχζαλε. ,ηη θνξνχζακε
ζηνλ θιίβαλν, άληε, ηα βάιαλε. Παπνχηζηα δελ είρακε έπεηηα λα θνξέζνπκε. Μαο δίλαλε λα θάκε. Βίρακε θαη καδί καο. κσο ζηελ θαξαληίλα κεγάιν ξεδηιίθη, κεγάιν
ζεθηιίθη
[=θαθνπάζεηα]
ήηαλε.
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Βίθνζη κέξεο θξάηεζε.
Ώπφ ηνλ Ώη-Γηψξγε, απ' ηνλ Πεηξαηά, καο βάιαλε ζην βαπφξη, ζηε
Θεζζαινλίθε καο θέξαλε. Μαο
βγάιαλε θαη καο αθήζαλε. ηα ζνθάθηα ηεο Θεζζαινλίθεο καο αθήζαλε. ηα ζνθάθηα ηεο Θεζζαινλίθεο πεηακέλνη ήκαζηε. Έηζη μαπισκέλνη, κέζα ζηα ζνθάθηα. Πεξλνχζε θφζκνο θαη καο έβιεπε. Ώκάλ, ξεδηιίθη!
Πέξαζε έλαο άληξαο, έλαο ηξαλφο. Μαο πέηαμε κηα πεληάξα. Έπηαζα ηελ πεληάξα, θψλαδα, έθιαηγα: —Βκείο έρνκε ιεθηά! Βκείο έρνκε λα θάκε! Ώθήζακε ηα ζπίηηα
καο, ηφζα ακπέιηα αθήζακε! Αελ
είκαζηε δεηηάλνη εκείο! — Άζε ηελ
πεληάξα. Ηζχραζε έιεγε ε κεηέξα
κνπ. Η κάλα κνπ άξξσζηε ήηαλ.
Έλα θνπβάξη καδεκέλε θαζφηαλε.
Πεξλνχζε ν θφζκνο. Μαο βιέπα44 / 148

λε απφ καθξηά. Αελ εξρφληαλε θνληά καο:
— Πξνζθπγηά! πξνζθπγηά! ιέγαλε θαη πεξλνχζαλε....
(Καξηπξία Θαιιηζζέλεο Θαιιίδνπ από
ηo ρσξηό Φεξηέθη ηεο Θαππαδνθίαο,
θνληά ζηε Λίγδε).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β΄, ζ.
261.
ηελ αξρή ην θξάηνο αληηκεηψπηζε κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ηηο
πξψηεο ζηνηρεηψδεηο θαη πηεζηηθέο
αλάγθεο ησλ πξνζθχγσλ: δηαηξνθή, πξνζσξηλή ζηέγαζε, ηαηξηθή
πεξίζαιςε. Κηλεηνπνηήζεθαλ επίζεο ηδηψηεο, αηνκηθά ή νξγαλσκέλα. Ώπνθαζηζηηθή, ηδηαίηεξα γηα ηελ
ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ παξνρή
θαξκάθσλ, ππήξμε ε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ Βιιάδα μέλσλ θηιαλ45 / 148

ζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ. Αηελεξγήζεθαλ έξαλνη, νξγαλψζεθαλ πξφρεηξα ζπζζίηηα θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα θαζεκεξηλή δηαλνκή ςσκηνχ, παξνρή ξνπρηζκνχ θαη άιισλ
εηδψλ πξψηεο αλάγθεο.
Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ,
ην έξγν ηεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο
αλέιαβε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο, πνπ εληζρχζεθε κε έθηαθην
πξνζσπηθφ. ηε ζπλέρεηα ην Ρακείν Ξεξηζάιςεσο Ξξνζθύγσλ (ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1922) αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηε
ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. Πιήζνο
μεπξφβαιαλ νη απηνζρέδηεο θαηαζθεπέο πνπ ρξεζίκεπαλ σο πξνζσξηλά θαηαιχκαηα (θαιχβεο, παξάγθεο, ζθελέο) γχξσ απφ ηηο πφιεηο, ζε πιαηείεο ή ζηα θελά νηθφπεδα ησλ πφιεσλ. Αελ έκεηλε ρψξνο ζηεγαζκέλνο πνπ λα κε ρξεζη46 / 148

κνπνηήζεθε: ζρνιεία, εθθιεζίεο θαη
ηδακηά, ζηξαηψλεο, ζέαηξα, δεκφζηα
θηίξηα, απνζήθεο, ππφγεηα. Βπηηάρζεθαλ ηα άδεηα ζπίηηα ζε φιε ηελ
Βπηθξάηεηα. Καηαιήθζεθαλ αθφκε
θαη θαηνηθνχκελνη ρψξνη, νη έλνηθνη
ησλ νπνίσλ κνηξάζηεθαλ ηελ θαηνηθία ηνπο κε ηνπο πξφζθπγεο.
Σν πξψην δηάζηεκα, νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αλέρνληαλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ζεσξψληαο πξνζσξηλή ηελ παξακνλή
ηνπο ζηελ Βιιάδα. Πίζηεπαλ φηη δελ
ζα αξγήζεη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο.
Η αίζζεζε απηήο ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαζπζηεξνχζε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο, ηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηαχηηζή ηνπο κε ην
γεγελή πιεζπζκφ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο,
νη πξφζθπγεο άξρηζαλ λα ζπλεηδε47 / 148-149

ηνπνηνχλ φηη ην φλεηξν ηεο επηζηξνθήο δελ επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζεί. ηφρνο ηνπο ηψξα έγηλε
ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο
δσήο ηνπο θαη ε ελζσκάησζε ζηε
λέα παηξίδα11.
11. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ
πξνζθπγώλ γηα ηελ άθημή ηνπο
ζηελ Διιάδα
ηε Μεξζίλα κείλακε κηα βδνκάδα ζηα ζχξκαηα... χζηεξα ήξζε ην
βαπφξη θαη καο πήξε. ην ηαμίδη έθαλε θνπξηνχλα θαη νη γπλαίθεο ιηγνζπκνχζαλ απφ ην θφβν ηνπο.
Άθνπγεο θσλέο, θιάκαηα. Βγψ είρα
καδί κνπ ηνλ άληξα κνπ, ηε κάλα
κνπ θαη ηα ηξία παηδηά κνπ, ην Υαξάιακπν, ην Αεκήηξε θαη ηε Μαξίθα, απφ έλα σο έμη ρξνλψ. Βπηπρψο
δελ έπαζα ηίπνηε• άθεζα ηα παηδηά
ζε κηα γσληά ηνπ βαπνξηνχ θνληά
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ζηε κάλα κνπ θαη θνπβαινχζα λεξφ
ζηηο ιηπφζπκεο γπλαίθεο. Μεξηθνί
άλζξσπνη δε βάζηαδαλ απφ ηα βάζαλα πνπ ηξάβεμαλ θαη πέζαλαλ
ζην βαπφξη• ηνπο έδεζαλ κε ζίδεξα
θαη ηνπο πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα. Βπηηέινπο θηάζακε ζηνλ Πεηξαηά.
Άιινη θαηέβεθαλ εθεί• εκείο ζπλερίζακε ην ηαμίδη γηα ηελ Καβάια. Μαο
πήγαλ ζην Σζηλάξ Νηεξέ, θνληά ζηε
ζεκεξηλή Νέα Καξβάιε. Απν ρξφληα
κείλακε εθεί θάησ απφ ηα ηζαληίξηα.
Ο θφζκνο αξξψζηαηλε θαη πέζαηλε
θάζε κέξα. Πέζαλε ν άληξαο κνπ,
πέζαλε θαη ην παηδί κνπ ν Υαξάιακπνο. Σε λχρηα έξρνληαλ ηα ηζαθάιηα, ζθάβαλε ηνπο ηάθνπο θαη έηξσγαλ ηνπο πεζακέλνπο. Αελ μέξακε ζην ρσξηφ καο ηέηνηα αγξίκηα•
είραλ, λα, θάηη ηέηνηα κεγάια δφληηα...
Ώρ! θαιχηεξα λα κε γηλφηαλ ε
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Ώληαιιαγή, λα κέλακε ζηα Κελάηαια. Βθεί έμη κήλεο δνπιεχακε, έμη
κήλεο θαζφκαζηε θαη ηξψγακε. Πάιη
φκσο κπνξνχζε λα γίλεη απηφ, λα
κε θεχγακε; Σί ζα θάλακε αλάκεζα
ζηνπο Σνχξθνπο; Βδψ ηνπιάρηζηνλ,
είκαζηε ζε ρξηζηηαληθφ έζλνο.
(Καξηπξία Γέζπνηλαο πκεσλίδνπ
από ην ρσξηό Θελάηαια ηεο Θαππαδνθίαο, θνληά ζην Γθέιβεξη).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β΄, ζ.
17-18.
3. Ζ Πύκβαζε ηεο Ινδάλεο θαη ε
αληαιιαγή ησλ πιεζπζκώλ
ηηο 24 Ινπιίνπ 1923 ππνγξάθεθε
ε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λνδάλεο. Έμη
κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ
1923, είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή χκβαζε, ε νπνία ξχζκηδε
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ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ νξζνδφμσλ
θαηνίθσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ
Μνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ ηεο Βιιάδαο. Ώπηή ζα ίζρπε ηφζν γη' απηνχο πνπ παξέκελαλ ζηηο εζηίεο
ηνπο, φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ είραλ ήδε θαηαθχγεη ζηελ νκφζξεζθε ρψξα. Μάιηζηα, ε αληαιιαγή
ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε κέξα
πνπ θεξχρζεθε ν Ώ' ΐαιθαληθφο
πφιεκνο (18 Οθησβξίνπ 1912). Ώπφ
ηελ αληαιιαγή απηή εμαηξέζεθαλ νη
Έιιελεο νξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο.
Οη αληαιιάμηκνη, ζχκθσλα κε ηε
ζχκβαζε αληαιιαγήο:
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 ζα απέβαιαλ ηελ παιηά ηζαγέλεηα
θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ηζαγέλεηα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζα
εγθαζίζηαλην,
 είραλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ
ηελ θηλεηή πεξηνπζία ηνπο,
 είραλ δηθαίσκα λα πάξνπλ απφ
ην θξάηνο ζην νπνίν κεηαλάζηεπαλ σο απνδεκίσζε πεξηνπζία ίζεο αμίαο κε ηελ αθίλεηε
πεξηνπζία πνπ εγθαηέιεηπαλ
θεχγνληαο,
 ζα δηεπθνιχλνληαλ ζηε κεηαθίλεζε ηνπο απφ ηε Κηθηή Δπη12
ηξνπή Αληαιιαγήο .
Η ζπκθσλία απηή γηα αληαιιαγή
πιεζπζκψλ δηέθεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Καζηέξσλε γηα πξψηε
θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ θαη είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ελψ νη κέρξη ηφηε ζπκθσλίεο
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πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ πεξηνρψλ.
12. Ρα πέληε πξώηα άξζξα ηεο
Πύκβαζεο ηεο Ινδάλεο
ΤΜΐΏΙ
Ώθνξψζα ηελ αληαιιαγήλ ησλ
Βιιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ θαη
Πξσηφθνιινλ, ππνγξαθέληα ηελ
30ελ Ιαλνπαξίνπ 1923. Η Κπβέξλεζηο ηεο Μεγάιεο Βζλνζπλειεχζεσο
ηεο Σνπξθίαο θαη ε Βιιεληθή Κπβέξλεζηο ζπλεθψλεζαλ επί ησλ
αθνινχζσλ φξσλ.
Άξζξνλ 1.
Ώπφ ηεο 1 ΜαΎνπ 1923, ζέιεη δηελεξγεζή ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή
ησλ Σνχξθσλ ππεθφσλ Βιιεληθνχ
Οξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ηνπξθηθψλ ε53 / 150, 151

δαθψλ, θαη ησλ Βιιήλσλ ππεθφσλ
Μνπζνπικαληθνχ
ζξεζθεχκαηνο,
εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ
εδαθψλ.
Σα πξφζσπα ηαχηα δελ ζα δχλαληαη λα έιζσζηλ ίλα εγθαηαζηαζψζηλ εθ λένπ ελ Σνπξθία ή αληηζηνίρσο ελ Βιιάδη, άλεπ ηεο αδείαο
ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ή αληηζηνίρσο ηεο Βιιεληθήο Κπβεξλήζεσο.
Άξζξνλ 2.
Αελ ζα πεξηιεθζψζηλ εηο ηελ ελ
ησ πξψησ άξζξσ πξνβιεπνκέλελ
αληαιιαγήλ: α) νη Έιιελεο θάηνηθνη
ηεο Κσλ/πφιεσο, β) νη Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο.
Θέινπζη ζεσξεζή σο Έιιελεο
θάηνηθνη ηεο Κσλ/πφιεσο πάληεο νη
Έιιελεο νη εγθαηεζηεκέλνη ήδε
πξν ηεο 30 Οθησβξίνπ 1918, ελ ηε
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πεξηθεξεία ηεο Ννκαξρίαο Κσλζηαληηλνππφιεσο, σο αχηε θαζνξίδεηαη δηα ηνπ Νφκνπ ηνπ 1912.
Θέινπζη ζεσξεζή σο Μνπζνπικάλνη θάηνηθνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο
πάληεο νη Μνπζνπικάλνη νη εγθαηεζηεκέλνη ελ ηε πεξηνρή αλαηνιηθψο
ηεο κεζνξίνπ γξακκήο ηεο θαζνξηζζείζεο ησ 1913, δηα ηεο πλζήθεο
ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ.
Άξζξνλ 3.
Οη Έιιελεο θαη νη Μνπζνπικάλνη, νη εγθαηαιείςαληεο ήδε απφ
ηεο 18 Οθησβξίνπ 1912 ηα εδάθε,
σλ νη Έιιελεο θαη Σνχξθνη θάηνηθνη
ζέινπζηλ ακνηβαίσο αληαιιαγή, ζα
ζεσξεζψζη πεξηιακβαλφκελνη ελ ηε
αληαιιαγή ηε πξνβιεπνκέλε ελ ησ
1 άξζξσ.
Η έθθξαζηο «κεηαλάζηεο» ελ ηε
παξνχζε ζπκβάζεη, πεξηιακβάλεη
55 / 150-151

πάληα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα κέιινληα λα κεηαλαζηεχζσζηλ ή έρνληα κεηαλαζηεχζεη απφ
ηεο 18 Οθησβξίνπ 1912.
Άξζξνλ 4.
Πάληεο νη ηθαλνί άξξελεο, νη αλήθνληεο εηο ηνλ Βιιεληθφλ πιεζπζκφλ, σλ αη νηθνγέλεηαη εγθαηέιεηςαλ ήδε ην ηνπξθηθφλ έδαθνο, νη
θξαηνχκελνη λπλ ελ Σνπξθία, ζα
απνηειέζσζη ην πξψηνλ ηκήκα εμ
Βιιήλσλ, νίηηλεο ζα ζηαιψζηλ εηο
Βιιάδα ζπκθψλσο ηε παξνχζε
ζπκβάζεη.
Άξζξνλ 5.
Τπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, ηα δηθαηψκαηα
ηδηνθηεζίαο θαη αη απαηηήζεηο ησλ
ελ Σνπξθία Βιιήλσλ ή ησλ ελ Βι56 / 151

ιάδη Μνπζνπικάλσλ, νπδφισο ζέινπζη ζηγή ζπλεπεία ηεο γελεζνκέλεο δπλάκεη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αληαιιαγήο.
ηαλ έγηλε γλσζηή ε ππνγξαθή
ηεο χκβαζεο θαη νη φξνη ηεο, νη
πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ
Βιιάδα αληέδξαζαλ έληνλα. ε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Βιιάδαο ζπγθξφηεζαλ ζπιιαιεηήξηα, δηαηξαλψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπο λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο13. Η πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηελ έμνδν ρηιηάδσλ
Βιιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο θαη ηελ άξλεζε ηεο
Σνπξθίαο λα δερηεί ηελ επηζηξνθή
ηνπο, αλάγθαζε ηελ ειιεληθή αληηπξνζσπεία λα ζπκθσλήζεη. Βμάιινπ ε ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ππνβνεζνχζε ηηο βιέςεηο ησλ εγε57 / 151

ηψλ ησλ δχν ρσξψλ (ΐεληδέινπ θαη
Κεκάι) γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλφξσλ ηνπο, ηελ
επίηεπμε νκνηνγέλεηαο θαη ηελ απξφζθνπηε ελαζρφιεζε κε ηελ
εζσηεξηθή κεηαξξχζκηζε θαη αλάπηπμε. χκθσλε ήηαλ θαη ε Κνηλσλία ησλ Βζλψλ. Οη πξφζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη
ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ
ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο.
Με βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο ηδξχζεθε ε Μηθηή Βπηηξνπή Ώληαιιαγήο κε έδξα
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ απνηεινχζαλ έληεθα κέιε (ηέζζεξηο
Έιιελεο, ηέζζεξηο Σνχξθνη θαη ηξία
κέιε-πνιίηεο νπδέηεξσλ θαηά ηνλ
Ώ' Παγθφζκην πφιεκν θξαηψλ) κε
αξκνδηφηεηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ηξφπνπ κεηαλάζηεπζεο ησλ πιε58 / 151-152

ζπζκψλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ αληαιιαμίκσλ.
13. Τήθηζκα πνπ εγθξίζεθε
από ηνπο πξόζθπγεο ηεο Αζήλαο
ζηελ Νκόλνηα, ζην πάλδεκν ζπιιαιεηήξην ηεο 21-1-1923 πνπ νξγαλώζεθε γηα λα εθθξαζηεί ε αληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή
αληαιιαγή.
«Οη πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Ώζίαο, ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ
Βχμεηλνπ Πφληνπ ... ζεσξνχλ φηη ε
Ώληαιιαγή ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη
ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Βιιάδαο ... πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα
εζηθή... φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα
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ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο- φηη ην ζχζηεκα ηεο Ώληαιιαγήο
απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ θαη
αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ
θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα
λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη
πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά
ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ
κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο. ... Οη
αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη
εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά
ηεο Βιιάδαο απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ
ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ
ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε ... ε
αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ
ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κία
πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.»

Πξόρεηξα πξνζθπγηθά θαηαιύκαηα
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Γ. Ζ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΥΛ
ΞΟΝΠΦΓΥΛ
1. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο
Ξξνζθύγσλ
Η ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά
ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο
θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη, δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Θνηλσλίαο ησλ
Δζλώλ (ΘΡΔ). Με πξσηνβνπιία ηεο
ΚΣΒ, ην επηέκβξην ηνπ 1923 ηδξχζεθε έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο
κε πιήξε λνκηθή ππφζηαζε, ε Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Ξξνζθύγσλ (ΔΑΞ), κε έδξα ηελ Ώζήλα.
ΐαζηθή απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη νξηζηηθή
ζηέγαζε.
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Πξώηε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ ζηε
Ιεύθε Θαβάιαο
Η ειιεληθή θπβέξλεζε δηέζεζε
ζηελ ΒΏΠ ηα εμήο:
• ηηο ηδηνθηεζίεο ησλ Σνχξθσλ αληαιιαμίκσλ θαη ησλ ΐνπιγάξσλ
πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ Βιιάδα, θηήκαηα ηνπ Αεκνζίνπ, θηήκαηα πνπ
απαιινηξηψζεθαλ κε ηελ αγξνηηθή
κεηαξξχζκηζε θαη κνλαζηεξηαθή γε
(ζπλνιηθά πάλσ απφ 8.000.000
ζηξέκκαηα).
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• ην πνζφ απφ δχν δάλεηα (1924,
1928) πνπ είρε ζπλάςεη ε ειιεληθή
θπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ,
• νηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο
πφιεηο γηα ηελ αλέγεξζε αζηηθψλ
ζπλνηθηζκψλ,
• ην ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη
ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνλνίαο θαη Ώληηιήςεσο.
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ ε ΒΏΠ έιαβε ππφςε
ηηο εμήο παξακέηξνπο:
Ρε δηάθξηζε ζε «αζηνύο» θαη
«αγξόηεο». Τπήξμε κέξηκλα λα
απνθηήζνπλ νη πξφζθπγεο απαζρφιεζε ίδηα ή ζπλαθή κε απηή
πνπ είραλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη,
έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηελ ΒΏΠ λα
εγθαηαζηαζνχλ γεσξγνί πξφζθπγεο ζηα κέξε φπνπ ζα κπνξνχζαλ
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λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ
ήδε γλψξηδαλ. Καιιηεξγεηέο δεκεηξηαθψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά
κέξε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Απηηθήο Θξάθεο, θαπλνπαξαγσγνί ζε
θαηάιιεια εδάθε ζηελ Ώλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη ηε Απηηθή Θξάθε,
ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε θαη ζεξνηξφθνη ζην νπθιί, ηελ Έδεζζα θαη
αιινχ.
Ρνλ ηόπν πξνέιεπζεο. Η ΒΏΠ
επηδίσμε ψζηε νη πξφζθπγεο πνπ
πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην νηθηζκφ
ή έζησ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
λα εγθαηαζηαζνχλ καδί ζην ειιεληθφ έδαθνο. ' απηφ ελ κέξεη νθείινληαη θαη ηα ηνπσλχκηα Νέα κχξλε,
Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Μνπδαληά,
Νέα Ώιηθαξλαζφο θ.ά. ε ιίγεο φκσο θνηλφηεηεο έγηλε απηφ δπλαηφ.
Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο
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πεξηιάκβαλαλ πξφζθπγεο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο.
Ρηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο. Η
ΒΏΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ πξνζθχγσλ ζε αγξνηηθή (παξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ χπαηζξν) θαη αζηηθή (παξνρή ζηέγεο
ζηηο πφιεηο). Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αζθνχζαλ ζηελ
παηξίδα ηνπο «αζηηθά» επαγγέικαηα (ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηε βηνηερλία-βηνκεραλία θ.η.ι.), δφζεθε ην
βάξνο ζηε γεσξγία, γηαηί:
• ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα (θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, αιιά
θαη ζηελ Κξήηε, ηε Λέζβν, ηε Λήκλν
θαη αιινχ),
• ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ήηαλ
ηαρχηεξε θαη απαηηνχζε κηθξφηεξεο
δαπάλεο,
• ε ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ
αλέθαζελ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή,
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• ππήξρε ε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα
ηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγψλ
κηθξντδηνθηεηψλ αληί εξγαηηθνχ
πξνιεηαξηάηνπ. Βμάιινπ, δφζεθε
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε
ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία
θαη ηε Απηηθή Θξάθε θαζψο:
• ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα
θαη ηα θηήκαηα ησλ ΐνπιγάξσλ κεηαλαζηψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε
ηνπ Νετγχ). Ώπηφ ζα θαζηζηνχζε
ηνπο πξφζθπγεο απηάξθεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο,
• ζα θαιππηφηαλ ην δεκνγξαθηθφ
θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ
αλαρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ
θαη ησλ ΐνπιγάξσλ θαη ηηο απψιεηεο πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο
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πφιεκνη (1912-1922). Βπηπιένλ, έηζη επνηθίδνληαλ παξακεζφξηεο πεξηνρέο.
ΐέβαηα, ε εγθαηάζηαζε ησλ
πξνζθχγσλ δελ έγηλε πάληνηε
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ινγηθή, νχηε αθνινχζεζε ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο ηελ θξαηηθή αληίιεςε
θαη επηηαγή. Η θηλεηηθφηεηα ησλ
πξνζθχγσλ ππήξμε κεγάιε, ηδηαί14
ηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα . Οη
πξφζθπγεο γχξηδαλ απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ
ην κέξνο κε ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο
γηα εγθαηάζηαζε. Πνιινί πξφζθπγεο, αλ θαη δελ ήηαλ γεσξγνί, είραλ
δερηεί ή δεηήζεη λα απνθαηαζηαζνχλ σο αγξφηεο γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα δάλεηα θαη ηηο παξνρέο
ηεο ΒΏΠ. Άιινη πάιη κεηαθηλνχληαλ
πξνο ηα αζηηθά θέληξα κε ζθνπφ λα
παξνπζηαζηνχλ σο «αζηνί» θαη λα
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πάξνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ
απνδεκίσζε πνπ δηλφηαλ ζηνπο
αζηνχο αληαιιάμηκνπο.
14. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ
Διιάδα
ηαλ ήξζακε ζηε Υίν ήκαζηε πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ληφπηνπο.
Τπνθέξακε εκείο, αιιά ππφθεξε θη
ε Υίνο πνιχ. Οχηε αγθάζηα δελ είραλ κείλεη. Άιινο πήγαηλε γηα μχια,
άιινο γηα θνπθνπλάξεο ... Μαο θπλεγνχζαλ πνιχ νη αγξνθχιαθεο θη
φινο ν θφζκνο. Άιινο δεηηάλεπε,
άιινο πήγαηλε ζηα πεξηβφιηα. ,ηη
έβξηζθε ν θαζέλαο, έπαηξλε γηα λα
δήζεη.
ηε Υίν έκεηλα έλα ρξφλν. Μεηά
πήγα Πάηξα, Κφξηλζν θαη ηειηθά
ζην ΐέιν. Βθεί έθαλα κεξηθά ρξφληα,
έρσ θαη ζπίηη. Ώπφ ην ΐέιν ήξζα
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ζηελ Ώζήλα θαη κεηά πήγα ζηελ Ώιεμαλδξνχπνιε, ζηελ αδειθή κνπ,
θη άλνημα εζηηαηφξην. ε ιίγν κνπ
θάεθε ην καγαδί θη άλνημα άιιν εμνρηθφ. Βλησκεηαμχ αξξψζηεζα θαη
μαλαγχξηζα ζην ΐέιν. Βθεί θαιιηεξγνχζα πεξηβφιηα. Έθπγα φκσο
πάιη θη ήξζα ζηελ Ώζήλα γηα θαιχηεξα.
(Καξηπξία Ληθνιάνπ Παπαληθνιάνπ από ην ρσξηό αδάθη πνπ βξίζθεηαη
ζηε ρεξζόλεζν ηεο Δξπζξαίαο, απέλαληη από ηε Υίν).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ.
76-77.
Βθηφο απφ ηελ ΒΏΠ, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αζρνιήζεθαλ ην Σακείν Πεξηζάιςεσο
Πξνζθχγσλ (1922-1925), ην Τπνπξγείν Πξνλνίαο θαη Ώληηιήςεσο
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(απφ ην 1925) θαη ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο.
Ξίλαθαο 2
Θαηαλνκή ησλ πξνζθύγσλ θαηά
γεσγξαθηθό δηακέξηζκα (1928)
ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΝΠΝΠΡΝ
Μαθεδνλία
638253
52.2%
ηεξεά Βιιά306193
25.1%
δα
Απη. Θξάθε
107607
8.8%
Νεζηά Ώλαη.
56613
4.6%
Ώηγαίνπ
Θεζζαιία
34659
2.8%
Κξήηε
33900
2.8%
Πεινπφλλε28362
2.3%
ζνο
Ήπεηξνο
8179
0.7%
Κπθιάδεο
4782
0.4%
Ιφληα λεζηά
3301
0.3%
1221849
100%
ΠΛΝΙΝ
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Η ΒΏΠ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1930. Με εηδηθή ζχκβαζε
κεηαβίβαζε ζην Βιιεληθφ Αεκφζην
ηελ πεξηνπζία ηεο, θαζψο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ είρε αλαιάβεη
απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο.
2. Ζ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε
Η αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ έξγν
ηεο ΒΏΠ. Ώπέβιεπε ζηε δεκηνπξγία
κηθξψλ γεσξγηθψλ ηδηνθηεζηψλ. Η
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ έγηλε ζε εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά, ζε
λένπο ζπλνηθηζκνχο πξνζαξηεκέλνπο ζε ρσξηά θαη ζε λένπο, ακηγψο
πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο15.
Ο παξαρσξνχκελνο θιήξνο πνίθηιιε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνζθχγσλ, ηελ
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ηεο
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θαιιηέξγεηαο θαη ηε δπλαηφηεηα άξδεπζεο. πλήζσο ν θιήξνο δελ απνηεινχζε εληαία έθηαζε, αιιά ηεκάρηα αγξψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε
δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. ηελ αξρή ε δηαλνκή απφ ηηο ππεξεζίεο
επνηθηζκνχ ήηαλ πξνζσξηλή. Θα
γηλφηαλ νξηζηηθή κεηά ηελ θηεκαηνγξάθεζε απφ ηελ ηνπνγξαθηθή
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Βθηφο απφ ηε γε παξαρσξνχληαλ ζηέγε, εξγαιεία, ζπφξνη, ιηπάζκαηα θαη δψα.

Οηθνδόκεζε ρσξηνύ από ηελ ΔΑΠ
ζηε Καθεδνλία
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15. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο
ζηελ Διιάδα
ΐγάιακε επηηξνπή θαη γχξηζε
δηάθνξα κέξε λα βξνπλ έλα θαιφ
ρσξηφ. Πήγακε ζηα Γξεβελά, φπνπ
κείλακε πέληε κέξεο. Μεηά ζθνξπίζακε ζηα γχξσ ρσξηά. Βδψ ζην
ΐαηφιαθθν (Κνδάλε) ήξζακε ην
1925. Οη πην πνιινί βξίζθνληαη ζην
ρσξηφ Φπιή ησλ Γξεβελψλ.
Αφμα ησ Θεψ, θαινχηζηθα πεξλάκε εδψ. Έρνπκε γεσξγία, θάλνπκε θαπλά, ζηαθχιηα. Σα παηδηά καο
καζαίλνπλ γξάκκαηα. Αελ έρνπκε
πηα εθείλν ην θφβν ησλ Σνχξθσλ.
(Καξηπξία Πξόδξνκνπ Δβξεληάδε
από ην ρσξηά Υνζηζά ηεο Θαππαδνθίαο θνληά ζηα Φάξαζα).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ.
341.
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Γηα ηε ζηέγαζε ηεξήζεθε ην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο ησλ νηθηψλ
απεπζείαο απφ ηελ ΒΏΠ (εξγνιαβία) ή ηεο αλέγεξζεο απφ ηνπο ίδηνπο
ηνπο πξφζθπγεο κε ηε ρνξήγεζε
φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (απηεπηζηαζία). Σα θηίζκαηα ήηαλ, ζπλήζσο, δχν δσκάηηα, κία απνζήθε
θαη έλαο ζηαχινο. Σελ αμία ηνπ παξαρσξνχκελνπ θιήξνπ ζα πιήξσλαλ νη πξφζθπγεο κε δφζεηο. Ο ηίηινο πνπ δηλφηαλ ζηνπο θιεξνχρνπο
ήηαλ ηίηινο απιήο θαηνρήο. Θα γηλφηαλ ηίηινο πιήξνπο θπξηφηεηαο
αξγφηεξα, κεηά ηελ απνπιεξσκή
ηνπ ρξένπο. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο
ΒΏΠ, ην 1930, ηα ρξέε ησλ αγξνηψλ
πξνζθχγσλ αλέιαβε λα εηζπξάμεη
ε Ώγξνηηθή Σξάπεδα.
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Γηπινθαηνηθία γηα εγθαηάζηαζε
αγξνηώλ θαηαζθεπαζκέλε από ηελ
ΔΑΠ
3. Ζ αζηηθή απνθαηάζηαζε
Σελ αζηηθή απνθαηάζηαζε αλέιαβε πεξηζζφηεξν ην θξάηνο θαη ιηγφηεξν ε ΒΏΠ, ε νπνία πξφζθεξε
νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, νηθνηερληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο ε ηαπεηνπξγία). ε αληίζεζε κε ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε, ε αζηηθή πεξηιάκβαλε κφλν
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ζηέγαζε θαη φρη πξφλνηα γηα εχξεζε εξγαζίαο. Η αζηηθή ζηέγαζε ζπλάληεζε πεξηζζφηεξα εκπφδηα απφ
ηελ αγξνηηθή. Ο αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ κεγάινο, ηα αληαιιάμηκα (κνπζνπικαληθά) ζπίηηα ζηηο
πφιεηο ήηαλ ιίγα θαη ηα νηθηζηηθά
πξνγξάκκαηα ηνπ θξάηνπο θαζπζηεξνχζαλ, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ
αλσκαιηψλ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηηο δεθαεηίεο
ηνπ 1920 θαη ηνπ 1930.
Πξφβιεκα επίζεο απνηεινχζε ε
πεξηπιάλεζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ απφ πφιε ζε πφιε γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ζηηο πφιεηο ηα
πξψηα ρξφληα εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά, είηε θάλνληαο «κεξνθάκαηα» ζηηο νηθνδνκέο, ζε εξγνζηάζηα θαη βηνηερλίεο, είηε σο πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο θαη κηθξνθαηα77 / 157

ζηεκαηάξρεο. Άιινη δνχιεςαλ σο
λαπηεξγάηεο θαη εξγάηεο ζε δεκφζηα έξγα ζηηο πφιεηο ή ζηελ χπαηζξν (αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά έξγα, δηάλνημε δξφκσλ, θαηαζθεπή ή επέθηαζε ιηκαληψλ θ.ά.).

Παιηά Θνθθηληά. Οη παξάγθεο ηεο
Αγίαο σηήξαο (1929)
Η αζηηθή ζηέγαζε μεθίλεζε απφ
ηελ Ώζήλα κε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ζπλνηθηζκψλ: ηεο Θαηζαξηαλήο, ηνπ Βύξσλα, ηεο Λέαο Ησλίαο
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ζηελ Ώζήλα θαη ηεο Θνθθηληάο ζηνλ
16
Πεηξαηά .
16. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημε ηνπο ζηελ
Διιάδα
ζνη κείλακε δσληαλνί ζηε Θεζζαινλίθε, καο θέξαλε εδψ ζηελ
Σνχκπα. ΐάιακε ζηελ μπιέληα εθθιεζηά ην εηθφληζκα ηνπ Σαμηάξρε
καο. Μπήθακε θη εκείο ζηα ζαιάκαηα [=ζηξαηησηηθνί ζάιακνη]. Έπεηηα
καο ρηίζαλ ζπίηηα. ηαλ πηα κπήθακε ζε ζπίηη, πνιχ ραξήθακε.
— Αφμα ζνη ν Θεφο, ιέγακε, ζπίηη
είλαη! πίηη! Σε λχρηα ζα θιεηδψλνπκε ηελ πφξηα!
Καη ζηήζακε πηα ηα εηθνλνζηάζηα καο ζηα ληνπβάξηα, ζ' αιεζηλά
ληνπβάξηα. Αελ ην πηζηεχακε ζηελ
αξρή. Σε λχρηα μππλνχζακε: - Ώιή79 / 158

ζεηα, ζε ζπίηη είκαζηε; ιέγακε.
Μέζα ζηε λχρηα ζεθσλφκαζηε.
Πεγαίλακε ζην εηθνλνζηάζη θαη
πξνζθπλνχζακε. «Αφμα ζνη, ν
Θεφο!» ιέγακε θαη μαλαιέγακε ζηελ
αξρή. Έπεηηα θη απηφ ην ζπλεζίζακε.
(Καξηπξία Θαιιηζζέλεο Θαιιίδνπ
από ην ρσξηό Φεξηέθη ηεο Θαππαδνθίαο, θνληά ζηε Λίγδε).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ.
261.

Σύπνο αζηηθήο θαηνηθίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε από ηελ ΔΑΠ ζηελ Έδεζζα.
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Γηα ηε ζηέγαζε ησλ αζηψλ πξνζθχγσλ πηνζεηήζεθε ε δεκηνπξγία
ζπλνηθηζκψλ κε επέθηαζε ησλ πφιεσλ ζηηο νπνίεο απηνί ήηαλ πξνζσξηλά εγθαηεζηεκέλνη. Πξνθξίζεθε -εθηφο απφ ζπάληεο εμαηξέζεηοην ζχζηεκα ηεο αλέγεξζεο κηθξψλ
θαηνηθηψλ, κνλνθαηνηθηψλ/ δηπινθαηνηθηψλ/ ηεηξαθαηνηθηψλ, κνλνψξνθσλ ή δηψξνθσλ, κε έλα ή δχν
δσκάηηα, θνπδίλα θαη ηνπο αλαγθαίνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Σν θξάηνο ή ε ΒΏΠ αλέζεηαλ ηελ αλέγεξζε
ησλ ζπλνηθηζκψλ ζε εξγνιάβνπο ή
θξφληηδαλ λα εθνδηάδνπλ ηνπο
πξφζθπγεο κε ηα απαξαίηεηα κέζα
γηα λα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ηα
ζπίηηα ηνπο. Η νηθνδφκεζε ησλ ζπλνηθηζκψλ, ειιείςεη ρξφλνπ θαη
ρξεκάησλ, ζπρλά δελ ζπλδπαδφηαλ
κε έξγα ππνδνκήο (χδξεπζε, απν81 / 158

ρεηεπηηθφ ζχζηεκα, νδηθφ δίθηπν,
ρψξνη πξάζηλνπ θ.ά.).
Παξά ηελ νκνηνκνξθία πνπ επηθξαηνχζε, ππήξρε ειαθξά δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηνηθηψλ ηνπ ελφο
ζπλνηθηζκνχ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπ
άιινπ, σο πξνο ην εκβαδφλ, ηελ
πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε ιεη17
ηνπξγηθφηεηα . Ιδξχζεθαλ αθφκε
πξνζθπγηθνί νηθνδνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ρνξεγήζεθαλ άηνθα δάλεηα ζε πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο
γηα ηε ζηέγαζή ηνπο.
17. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ
πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο
ζηελ Διιάδα.
Σελ άιιε κέξα ηνπ Φσηφο, Ιαλνπάξην ηνπ 1923, πξσηνβγήθακε
ζηελ Βιιάδα. Μφιηο βγήθακε, πεξηκέλαλε θπξίεο θαη καο κνηξάζαλε
ςσκηά θαη ηπξηά. Σελ ίδηα κέξα καο
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βάιαλε ζην ηξαίλν θαη καο πήγαλε
ζηελ Σξίπνιε. Σηο δχν πξψηεο
βξαδηέο κείλακε κέζα ζηελ Σξίπνιε. ...
Κη εγψ έξεκε ήκνπλα θαη είρα θαη
ηξία παηδηά καδί κνπ. ...
Ο γηφο κνπ ήξζε ζηελ Σξίπνιε
γηα λα καο πάξεη λα κείλνπκε φινη
ζηελ Ώζήλα. ... Άκα βγήθακε ζηνλ
Πεηξαηά, δελ είρακε πνχ λα κείλνπκε. Αχν λχρηεο θνηκεζήθακε ζην
ζηαζκφ, ζην χπαηζξν. Σξέμακε, πήγακε ζηα Τπνπξγεία θαη ηφηε καο
πήξαλε θαη καο βάιαλε ζην εξγνζηάζην ηνπ ηξίγγνπ, ζε θάηη απνζήθεο κέζα, ζηνλ Πεηξαηά. Βθεί ήηαλε θαη άιινη πξφζθπγεο, απφ ηεο
κχξλεο ηα κέξε φινη.
Έμη κήλεο κείλακε κέζα εθεί. Καθήλ θαθψο, κελ ηα ξσηάο, πψο
δνχζακε. Έθηαζε ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο πξνζθπγηάο. Ήκαζηε ζηα
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1924 θη αθνχζακε πσο γίλνληαη ζπλνηθηζκνί, γηα λα θάηζνπκε εκείο νη
πξφζθπγεο, ζηνλ Πνδνλίθηε [=Ν.
Ισλία],
ζηνπο
Πνδαξάδεο
[=Πεξηζζφο], ζηελ Κνθθηληά.
Σφηε μέξεηο πψο πηάλαλε ηα ζπίηηα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο; Πήγαηλεο
εθεί, θξεκνχζεο έλα ηζνπβαιάθη ή
φ,ηη είρεο ζ' έλα δσκάηην θαη ην ζπίηη ήηαλε δηθφ ζνπ. Ώηειείσηα ήηαλε
αθφκε• θεξακίδηα δελ είραλε, πφξηεο δελ είραλε, παξάζπξα δελ είραλε. Καη κεξηθά πνπ είραλε πφξηεο
θαη παξάζπξα πεγαίλαλε άιινη ηε
λχρηα θαη ηηο βγάδαλε θαη αλάβαλε
θσηηέο λα δεζηαζνχλε, λα καγεηξέςνπλε. Αχν ρξφληα χζηεξα πνπ
θηάζακε εκείο ζηελ Βιιάδα ήξζε
θαη καο βξήθε ζηελ Κνθθηληά θαη ν
άληξαο κνπ. Ώπηφο ήξζε απφ ηνπο
ηειεπηαίνπο αηρκαιψηνπο, γηαηί, επεηδή ήηαλε ηερλίηεο, ηνλ θξαηνχ84 / 159

ζαλε θαη ηνπο δνχιεπε.
Ανπιέςακε, θνπξαζηήθακε θαη
θάλακε θαη ζπίηη θη αλαζηήζακε ηα
παηδηά καο θαη δνπιέςαλε θη εθείλα•
θη εδψ ζα ηειεηψζνπκε ηε δσή καο.
Σα βάζαλά καο πνηέ δελ ζα θχγνπλε απφ κέζα καο.
(Καξηπξία Καξηάλζεο Θαξακνπζά
από ην ρσξηό Κπαγάξαζη θνληά ζηα
ώθηα)
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Α', ζ.
193-195.
Τπήξραλ βέβαηα θαη νη εχπνξνη
πξφζθπγεο, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θξνληίζνπλ
κφλνη ηνπο γηα ηε ζηέγαζή ηνπο.
Ώπηνί ζηελ αξρή ήηαλ ζε ζέζε λα
λνηθηάζνπλ ή λα αγνξάζνπλ θαηνηθίεο κέζα ζηηο πφιεηο θαη έηζη λα
αλακεηρζνχλ κε ηνπο γεγελείο. Ώξ85 / 159

γφηεξα αλέιαβαλ νη ίδηνη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ. Η
δηαδηθαζία ήηαλ ε αθφινπζε: ίδξπαλ έλαλ νηθνδνκηθφ ζπλεηαηξηζκφ,
αγφξαδαλ κία έθηαζε ζε πξνλνκηνχρν πεξηνρή θαη νηθνδνκνχζαλ
αζηηθέο θαηνηθίεο θαιήο πνηφηεηαο.
Σέηνηνη νηθηζκνί ήηαλ ε Νέα κχξλε
ζηελ Ώζήλα θαη ε Καιιίπνιε ζηνλ
Πεηξαηά. ην αληίζεην άθξν βξίζθνληαλ νη άπνξνη πξφζθπγεο πνπ δελ
είραλ θαηνξζψζεη λα απνθαηαζηαζνχλ αθφκε. Βγθαηαζηάζεθαλ ζε
θαιχβεο, ρακφζπηηα θαη άιιεο
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο ζηηο παξπθέο παιαηψλ νηθηζκψλ, ή δεκηνχξγεζαλ παξαγθνππφιεηο γχξσ απφ
ηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο.
Έηζη, ζε άζιηεο ζπλζήθεο, επξφθεηην λα δήζνπλ γηα πνιιά ρξφληα.
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Γ. Ζ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΡΑΙΙΑΜΗΚΥΛ ΘΑΗ Ζ ΔΙΙΖΛΝΡΝΟΘΗΘΖ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ
1. Ζ απνδεκίσζε ησλ
αληαιιαμίκσλ
πσο είδακε, ε χκβαζε αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο πξνέβιεπε ηελ
απνδεκίσζε ησλ αληαιιάμηκσλ
πξνζθχγσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ
εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο,
απφ ην θξάηνο ππνδνρήο18. Σν έξγν
ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ εθαηέξσζελ πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ αλέιαβε ε Μηθηή Βπηηξνπή. Γηα λα βνεζήζεη ην έξγν ηεο
ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, ζηε
Μηθηή Βπηηξνπή πζηάζεθε ην 1924
ε Γεληθή Γηεύζπλζε Αληαιιαγήο
Ξιεζπζκώλ πνπ ππαγφηαλ ζην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Γηα ηελ απν87 / 160

ηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο, ηδξχζεθαλ θαηά ηφπνπο Γξαθεία
Αληαιιαγήο Ξιεζπζκώλ.
18.Ρν έλαην άξζξν ηεο Πύκβαζεο
ηεο Ινδάλεο.
Άξζξνλ 9
Η αθίλεηνο, αγξνηηθή ή αζηηθή
πεξηνπζία, ε αλήθνπζα εηο ηνχο κεηαλάζηαο, εηο ηαο ελ ησ άξζξσ 9
αλαθεξνκέλαο θνηλφηεηαο, σο θαη ε
παξά ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ θνηλνηήησλ εγθαηαιεηπνκέλε θηλεηή
πεξηνπζία ζέινπζηλ εθθαζαξηζζή
ζπκθψλσο πξνο ηαο θαησηέξσ δηαηάμεηο ππφ ησλ κηθηψλ επηηξνπψλ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελ άξζξσ 11.
Ώη πεξηνπζίαη αη θείκελαη εηο ηα
εδάθε ηα ππαγφκελα εηο ηελ ππνρξεσηηθήλ αληαιιαγήλ, αλήθνπζαη
δε εηο εθθιεζηαζηηθά ή εηο επαγή
88 / 160

θαζηδξχκαηα, θνηλνηήησλ εγθαηεζηεκέλσλ εηο έδαθνο κε ππαγφκελνλ εηο ηελ αληαιιαγήλ ζέινπζηλ
νκνίσο εθθαζαξηζζή ππφ ηνπο απηνχο φξνπο.
Σν έξγν ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ πξνρσξνχζε αξγά θαη ε
δπζθνξία ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ, πνπ βξηζθφηαλ ζε απφγλσζε, κεγάισλε. Έηζη, πηνζεηήζεθε ε
ιχζε λα δνζεί κηα πξνθαηαβνιή
κέρξη ηελ ηειηθή απνπιεξσκή ηεο
αμίαο ηεο πεξηνπζίαο πνχ εγθαηαιείθζεθε ζηελ Σνπξθία, αθνχ πξψηα ην ειιεληθφ Αεκφζην πξνέβαηλε
ζε πξνζσξηλή εθηίκεζή ηεο. Η Βζληθή Σξάπεδα αλέιαβε λα πιεξψζεη ζηνπο αληαιιάμηκνπο ηελ πξνθαηαβνιή απηή.
Η πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ πεξηνπζηψλ έγηλε κε βάζε ηηο δειψ89 / 160

ζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα θαηά
ηφπνπο Γξαθεία Αληαιιαγήο. Οη
αηηήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζα εμεηάδνληαλ απφ εηδηθέο επηηξνπέο πξνζθχγσλ, ζπκπαηξησηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Βάλ ζεσξνχληαλ αλαθξηβείο, πξνβιεπφηαλ αλαζεψξεζή
ηνπο απφ έλα Αλώηαην Ππκβνύιην.
Καζνξίζηεθαλ επίζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία θαηαβαιιφηαλ απνδεκίσζε. Η πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζ' εθείλνπο πνπ δελ
είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί.
Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ
πεξηνπζηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ
ζηελ Σνπξθία ζπζηάζεθαλ Ξξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο θαη
Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο, γηα
πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ζα
αλέθππηαλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
ηεο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηψλ θαη90 / 160-161

λφηαλ φιν θαη πην καθξηλή. Σν έξγν
ήηαλ ηεξάζηην θαη επηπιένλ ε φιε
δηαδηθαζία ππνλνκεπφηαλ απφ ηελ
ηνπξθηθή πιεπξά.
2. Ζ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ θαη
ηεο πλζήθεο εηξήλεο ηεο Λνδάλεο,
νη ζρέζεηο ηεο Βιιάδαο κε ηελ
Σνπξθία δνθηκάδνληαλ θαηά δηαζηήκαηα απφ εληάζεηο. Όζηεξα
απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, ηνλ Ινχλην
ηνπ 1925 ππνγξάθεθε ε Πύκβαζε
ηεο Άγθπξαο θαη ην Αεθέκβξην ηνπ
1926 ε Ππκθσλία ησλ Αζελώλ. Ώπηέο ξχζκηδαλ ηα επίκαρα ζέκαηα,
φκσο δελ εθαξκφζηεθαλ πνηέ. Σνλ
Ώχγνπζην ηνπ 1928 ην θφκκα ησλ
Φηιειεπζέξσλ θέξδηζε ηηο εθινγέο
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θαη ζρεδφλ ακέζσο ε λέα θπβέξλεζε μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ
θξάηεζαλ δχν ρξφληα. Ο Δι. Βεληδέινο επηζπκνχζε ηε δηεπζέηεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.
κσο, ζε θάζε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο κε ηελ Σνπξθία, εκπφδην
ζηεθφηαλ ε έληνλα αξλεηηθή ζηάζε
ησλ πξνζθχγσλ.
ηηο 10 Ινπλίνπ 1930 ππνγξάθεθε
ε Ππκθσλία ηεο Άγθπξαο πνπ απνηεινχζε ην νηθνλνκηθφ ζχκθσλν
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ήηαλ:
 Ρχζκηζε ην δήηεκα ησλ Βιιήλσλ
νξζνδφμσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ κνπζνπικάλσλ
ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη ησλ «θπγάδσλ».
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ξηδε φηη νη αληαιιάμηκεο κνπζνπικαληθέο πεξηνπζίεο ζηελ
Βιιάδα θαη νη ειιεληθέο ζηελ
Σνπξθία πεξηέξρνληαλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Βιιεληθνχ θαη Σνπξθηθνχ Αεκνζίνπ, αληίζηνηρα.
Πξνέβιεπε ακνηβαία απφζβεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.

Η ζπκθσλία νινθιεξψζεθε ζηηο
30 Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ην
χκθσλν θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη
δηαηηεζίαο, ην Πξσηφθνιιν γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ λαπηηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ηε χκβαζε εκπνξίνπ,
εγθαηάζηαζεο θαη λαπηηιίαο. Με ηελ
ηειεπηαία απηή ζχκβαζε δφζεθε ε
δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο ηνπ
θαζελφο απφ ηα δχν θξάηε λα ηαμηδεχνπλ ή λα εγθαζίζηαληαη (κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο) ζην έδαθνο
ηνπ άιινπ θξάηνπο.
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Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο έδεημαλ φηη νη πξνζδνθίεο απφ ηε ιχζε
πνπ δφζεθε ζε θάπνηα δεηήκαηα κε
ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ
1930 δηαςεχζηεθαλ. ΐέβαηα, γηα έλα
κεγάιν δηάζηεκα δελ ζεκεηψζεθαλ
ηξηβέο κεηαμχ ησλ δχν θξαηψλ θαη
δελ ακθηζβεηήζεθαλ ηα κεηαμχ ηνπο
ζχλνξα. Ώπηφ ήηαλ θαη ε βαζηθή επηδίσμε ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ. Ο ζπκςεθηζκφο φκσο ησλ αληαιιάμηκσλ, ειιεληθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ, πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ αλάκεζα
ζηνπο πξφζθπγεο. Με ηε ζπκθσλία
απηή ε θαηά πνιχ κεγαιχηεξε πεξηνπζία ησλ αληαιιάμηκσλ Βιιήλσλ νξζνδφμσλ ηεο Σνπξθίαο εμηζψζεθε κε ηελ αληίζηνηρε πεξηνπζία ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Βιιάδαο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 25%
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ηεο πξνθαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο απφ ηελ Βζληθή Σξάπεδα θαη
ηεο άξλεζεο δηαθαλνληζκνχ ησλ
πξνζθπγηθψλ ρξεψλ, απνκάθξπλε
ηκήκα ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ
απφ ηελ εθινγηθή βάζε ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ζπλέβαιε ζηελ ήηηα ηνπ ζηηο εθινγέο ηνπ
1932 θαη ηνπ 1933.

Πεξηθιήο Ιύηξαο: Ο γπξηζκόο
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Δ. Ζ ΔΛΡΑΜΖ ΡΥΛ ΞΟΝΠΦΓΥΛ
ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ
1. Ζ ελζσκάησζε ησλ πξνζθύγσλ
Η απνθαηάζηαζε θαη ε αθνκνίσζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Βιιάδα
ήηαλ, θαηά γεληθή νκνινγία, ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ώλ ιάβεη θαλείο
ππφςε ηηο αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο, φπσο ηε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηηο πνιηηηθέο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ
1920 θαη ηνπ 1930, ηελ ειιηπή θξαηηθή νξγάλσζε θαη, θπξίσο, ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ησλ πξνζθχγσλ
πνπ έθζαζαλ ζηελ Βιιάδα, αληηιακβάλεηαη γηαηί ην έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έρεη
ραξαθηεξηζηεί «ηηηάλην». Μεγάιν
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κέξνο ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε απφ ην
1924 έσο ην 1928 θαη ζε απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε ιεηηνπξγία
ηεο ΒΏΠ. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ έλαο
νξγαληζκφο ππφ δηεζλή έιεγρν ηε
βνήζεζε λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηελ ηαξαγκέλε ειιεληθή
πνιηηηθή δσή θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεζκαηηθφηεξε. ΐέβαηα, γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο
ην ειιεληθφ θξάηνο ηεο παξαρψξεζε ηα πιηθά κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Καη αλ ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ην έξγν ησλ θαηά ηφπνπο επηηξνπψλ ηεο ΒΏΠ ή ηνπ
θξάηνπο γηλφηαλ βηαζηηθά, εκπεηξηθά θαη πξφρεηξα ή εμππεξεηνχζε
απιψο άκεζεο αλάγθεο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο, απηφ δελ κεηψλεη
ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
έξγνπ πνπ επηηεχρζεθε.
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Οη πξφζθπγεο δελ απνηεινχζαλ
έλα εληαίν ζχλνιν. Ώλάκεζά ηνπο
ππήξραλ
δηαθνξέο
θνηλσληθήο
πξνέιεπζεο, πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, δηαιέθηνπ, αθφκα θαη γιψζζαο (πεξίπνπ 100.000 πξφζθπγεο
ήηαλ ηνπξθφθσλνη). ζνη εχπνξνη
θάηνηθνη ηεο Μηθξάο Ώζίαο ή ηεο
Ώλαηνιηθήο Θξάθεο θαηφξζσζαλ
λα θέξνπλ ζηελ Βιιάδα κεγάιν κέξνο απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο, ζρεδφλ ακέζσο ελζσκαηψζεθαλ ζην
λέν ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη
αλακείρζεθαλ κε ηνπο γεγελείο. Γηα
ηε κεγάιε φκσο κάδα ησλ πξνζθχγσλ, παξά ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζή ηνπο, ε αθνκνίσζε ήηαλ κία
δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε κε πνιχ
πην αξγνχο ξπζκνχο. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο, ςπρηθά ηξαπκαηηζκέλνη θαη κε ην άγρνο πξψηα ηεο
επηβίσζεο θαη αξγφηεξα ηεο βει98 / 163

ηίσζεο ηεο δσήο ηνπο, εμέθξαδαλ
ζπρλά παξάπνλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ησλ
γεγελψλ θαηνίθσλ ηνπ. Καηεγνξνχζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο φηη κε
ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αληαιιαγήο ηεο Λνδάλεο θαη ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πκθψλνπ ηνπ 1930
παξαβίαζε
βαζηθά
δηθαηψκαηά
ηνπο• φηη απνδεκηψζεθαλ κφλν θαηά έλα κέξνο γηα ηελ πεξηνπζία πνπ
εγθαηέιεηςαλ ζηηο παηξίδεο ηνπο•
φηη, ηέινο, ε αληαιιάμηκε πεξηνπζία
δελ πεξηήιζε πάληνηε ζε απηνχο.
Πξάγκαηη, παξά ηελ χπαξμε λφκσλ
(ήδε πξηλ απφ ην 1922) πνπ απαγφξεπαλ ηε κεηαβίβαζε ηεο κνπζνπικαληθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο,
ε έιιεηςε θηεκαηνινγίνπ, ε αλππαξμία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαη ε δπζθνιία
ζηελ νξηνζέηεζε ή ηελ πεξίθξαμή
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ηεο, ζπλέβαιαλ ζην λα πεξηέιζνπλ
ηέηνηεο εθηάζεηο ζε ληφπηνπο. Ώιιά
θαη ην ίδην ην θξάηνο θάπνηεο θνξέο
παξαρψξεζε αληαιιάμηκε πεξηνπζία ζε γεγελείο αθηήκνλεο ή ζε επαγή ηδξχκαηα.
ε γεληθέο γξακκέο ππήξρε δηαθνξά λννηξνπίαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ. Οη γεγελείο αλαθέξνληαλ ζπρλά ζην ήζνο ησλ πξνζθχγσλ (θπξίσο ησλ αζηψλ), ζηε ξνπή ηνπο
γηα δηαζθέδαζε θαη ηελ θνζκνπνιίηηθε ζπκπεξηθνξά απηψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ ηνπο. Οη πξφζθπγεο απφ
ηε κεξηά ηνπο κηινχζαλ γηα ην ρακειφ κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ
επίπεδν ησλ ληφπησλ θαη πξφβαιιαλ ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία νη ληφπηνη ζπρλά ακθηζβεηνχζαλ.
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Υάξηεο κε ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ
δηαλεκήζεθαλ
ζε
πξόζθπγεο θαη γεγελείο θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη
1930 (Τπνπξγείν Γεσξγίαο 1938)
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Η δηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ εθθξάζηεθε θπξίσο:
• Πηελ νηθνλνκηθή δσή. Τπήξρε αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
• Πηελ πνιηηηθή δσή. Πξηλ αθφκε
απφ ηελ παξνρή ζηέγεο θαη εξγαζίαο, νη πξφζθπγεο απέθηεζαλ ηελ
ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Βληάρζεθαλ ζην θφκκα
ηνπ ΐεληδέινπ ηφζν σο ςεθνθφξνη
φζν θαη σο πνιηηεπηέο, βνπιεπηέο
θαη ππνπξγνί. Οη αληηβεληδειηθνί θαη
ν αληηβεληδειηθφο ηχπνο θαιιηεξγνχζαλ ην κίζνο ελαληίνλ ηνπο.
• Πηελ θνηλσληθή δσή. Οη πξφζθπγεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ήηαλ απνκνλσκέλνη, δελ
είραλ ζπρλέο επαθέο κε ληφπηνπο
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θαη πξνηηκνχζαλ λα ζπλάπηνπλ
γάκνπο κεηαμχ ηνπο. Αελ ζπλέβαηλε
ην ίδην κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κέζα ζηηο πφιεηο ή
ηα ρσξηά. Ο ρψξνο εξγαζίαο, ην
ζρνιείν, ε εθθιεζία θαη θπξίσο ε
γεηηνληά έδηλαλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ληφπηνπο. ηγά-ζηγά
άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη κηθηνί γάκνη, πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
19
γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη .
19. Καξηπξίεο Κηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ γηα ηελ άθημή ηνπο ζηελ
Διιάδα
Σν ηαμίδη θξάηεζε δεθαέμη κέξεο.
Μεηά ηε Ρφδν πηάζακε Πεηξαηά, κεηά θηάζακε ζηελ Κέξθπξα. Ήηαλ
παξακνλή ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλνο,
11 Αεθεκβξίνπ 1922. Έβξερε. ΐγήθακε ζηελ παξαιία κε θαΎθηα. Λέλε:
«Θα ζαο πάκε κε αξακπάδεο ζ' έλα
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ρσξηφ». Μαο πήγαλ ζην ρσξηφ
ηαπξφο• θάλακε ηέζζεξηο ψξεο
ψζπνπ λα θηάζνπκε εθεί. Βκείο
πεγαίλακε πεδή, ηα πξάγκαηα κφλν
ζε αξακπάδεο. Καη λα βξερφκαζηε
ζ' φιν απηφ ην δηάζηεκα...
Άιινπο έβαιαλ ζηελ εθθιεζία
ηνπ ρσξηνχ, άιινπο ζην ζρνιείν,
άιινπο ζε ζπίηηα. Αελ ξσηάεη θαλέλαο: «Πνηνη είζηε, ηί ζέιεηε; » Μηα
αδηαθνξία. Αελ καο έδσζαλ ηίπνηα
λα θάκε. Αελ είραλ θη απηνί, ηί λα
καο δψζνπλ; Μηα «θαιεκέξα» κφλν
καο έιεγαλ. Καιή ήηαλ θη απηή. Βπηπρψο είρακε καδί καο ςσκί....
Μαο έθεξαλ ζηελ Κέξθπξα, καο
έβαιαλ ζην θξνχξην, ζηηο εθεί παξάγθεο. Μεγάιν άββαην ήηαλε.
Έξρεηαη έλαο αέξαο θαη ηηο παίξλεη
ηηο παξάγθεο. Σί λα θάλνπκε; Πήγακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Άη-Γηψξγε,
εθεί θνληά. ...
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ηελ αξρή δελ ηαηξηάδακε κε ηνπο
Κεξθπξαίνπο. Άιιεο ζπλήζεηεο απηνί, άιιεο ζπλήζεηεο εκείο. Γιψζζα
δελ μέξακε, δελ κπνξνχζακε λα
ζπλελλνεζνχκε καδί ηνπο. Μεηά
φκσο ηα θηηάμακε. Πνιιά ζπλνηθέζηα έγηλαλ• Κεξθπξαίνη πήξαλ
πξνζθπγνπνχιεο.
(Καξηπξία Διέλεο Καλαήινγινπ
από ην Ηθόλην).
Ζ Έμνδνο (έθδνζε ηνπ Θέληξνπ
Κηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ), ηόκ. Β', ζ.
348-349.
Η αληίζεζε κεηαμχ πξνζθχγσλ
θαη γεγελψλ, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πήξε ηε κνξθή αλνηθηήο
ζχγθξνπζεο. Ο φξνο «πξφζθπγαο», φκσο, είρε ζηελ θνηλή ζπλείδεζε ππνηηκεηηθή ζεκαζία, γηα
πνιιά ρξφληα. Η δηαρσξηζηηθή
γξακκή κεηαμχ πξνζθχγσλ θαη γε105 / 165, 166

γελψλ έπαςε λα ππάξρεη κεηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1940. Ώιιά θαη απφ
πην πξηλ νη πξφζθπγεο πξψηεο γεληάο θαη αξγφηεξα ηα παηδηά θαη ηα
εγγφληα ηνπο ζπκκεηείραλ ζε φιεο
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε λέα παηξίδα ηνπο.
2. Νη επηπηώζεηο από ηελ άθημε
ησλ πξνζθύγσλ
Η Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ
ειιεληθνχ έζλνπο ζηε ζχγρξνλε
επνρή. Οξηζκέλνη ηελ παξαιιήιηζαλ κε ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453, ελψ άιινη ζεψξεζαλ ην 1922 σο αθεηεξία ηεο λέαο Βιιάδαο. Σν πξνζθπγηθφ δήηεκα, σο ζπλέπεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο
θαηαζηξνθήο, απνηέιεζε γηα ηελ
Βιιάδα έλα νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ,
πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δήηεκα κε106 / 166

γάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κε επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο
ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο.
α. Δμσηεξηθή πνιηηηθή
Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ εμέιηπε ε θπξηφηεξε πεγή
πξνζηξηβψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη
Σνπξθίαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ
ησλ δχν ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο.
β. Ξιεζπζκόο/εζλνινγηθή
ζύζηαζε
Ο πιεζπζκφο ηεο Βιιάδαο απμήζεθε απφ ην 1920 έσο ην 1928 πεξίπνπ θαηά 20%. Ώπμήζεθε επίζεο
θαηά πνιχ ν βαζκφο αζηηθνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο ηεο πξσηεχνπζαο δηπιαζηάζηεθε. Η δεκηνπξγία κάιηζηα
107 / 166

πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ γχξσ
απφ ηελ Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. Βθηφο απφ ηελ Ώζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλίθε, ππήξμαλ θαη άιια αζηηθά θέληξα πνπ δηνγθψζεθαλ εμαηηίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο πξνζθχγσλ ζε απηά.
εκαληηθφηεξεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδαο. Σν 1920 ε
Βιιάδα είρε 20% κε Έιιελεο νξζφδνμνπο, ελψ ην 1928 κφιηο 6%. Ο
ειιεληθφο πιεζπζκφο ηεο Απηηθήο
Θξάθεο θαη ηεο Ηπείξνπ απμήζεθε,
ελψ ε Κξήηε, ε Λέζβνο θαη ε Λήκλνο εμειιελίζηεθαλ πιήξσο. Η
θπξηφηεξε φκσο κεηαβνιή ζηελ ε108 / 166-167

ζλνινγηθή ζχζηαζε ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζπλέβε
ζηε Μαθεδνλία. Σν πνζνζηφ ησλ
κε Βιιήλσλ νξζνδφμσλ πνπ ήηαλ
48% ην 1920, έπεζε ζην 12% ην
1928. Η ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ
ραξαθηήξα ηεο Μαθεδνλίαο είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Βιιάδαο. Βμάιινπ, αξαηνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο ηεο ΐφξεηαο Βιιάδαο, θάπνηεο απφ απηέο παξακεζφξηεο,
επνηθίζηεθαλ απφ πξφζθπγεο. Με
ηνλ ηξφπν απηφ θαηνρπξψζεθαλ νη
λέεο πεξηνρέο πνπ ελψζεθαλ κε ηελ
Βιιάδα κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ
εζληθφ θνξκφ.

109 / 167

Ξίλαθαο 3
Οη δέθα δήκνη ηεο ρώξαο κε ηε κεγαιύηεξε αλαινγία πξνζθύγσλ ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηνπο (1928)
ΞΝΙΖ
Αξάκα
Καβάια
έξξεο
Θεζζαινλίθε
Μπηηιήλε
Ξάλζε
Πεηξαηάο
Ηξάθιεην
Υίνο
Κνκνηελή

ΑΛΑΙΝΓΗΑ
ΞΟΝΠΦΓΥΛ
70.2%
56.9%
50.4%
47.8%
46.8%
41.4%
40%
35.9%
35.7%
34.1%

γ. Νηθνλνκία
Γηα έλα δηάζηεκα ε άθημε ησλ
πξνζθχγσλ θαηλφηαλ δπζβάζηα110 / 167

θην θνξηίν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Μεζνπξφζεζκα φκσο απηή
σθειήζεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε
ησλ πξνζθχγσλ.
Καη' αξρήλ αλαδηαξζξψζεθαλ νη
θαιιηέξγεηεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή πνιιαπιαζηάζηεθε. ε κία
δεθαεηία (1922-1931) νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο απμήζεθαλ πεξίπνπ θαηά 50%, ε γεσξγηθή παξαγσγή δηπιαζηάζηεθε θαη εμαζθαιίζηεθε επάξθεηα ζε ζηηεξά. Οη πξφζθπγεο εθάξκνζαλ ηελ ακεηςηζπνξά* θαη ηελ πνιπθαιιηέξγεηα θαη
ζηήξημαλ ην ζεζκφ ηεο κηθξήο γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο.
Η έιιεηςε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ
πξνο δηαλνκή ζηνπο πξφζθπγεο
ππνρξέσζε ην θξάηνο λα αλαιάβεη
ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, θπξίσο ζηε Μαθεδνλία, θαη έηζη απμήζεθαλ νη θαιιη111 / 167-168

εξγήζηκεο εθηάζεηο. Βηζήρζεζαλ
λέεο θαιιηέξγεηεο ή επεθηάζεθαλ νη
παιηέο (θαπλφο, βακβάθη, ζηαθίδα).
Η θηελνηξνθία θαη ε πηελνηξνθία
βειηηψζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Η δελδξνθνκία, ε ζεξνηξνθία
θαη ε αιηεία αλαπηχρζεθαλ απφ
πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εηδηθεπκέλνη
ζε απηέο ηηο αζρνιίεο ζηελ παηξίδα
ηνπο.
Η άθημε ησλ πξνζθχγσλ αλαδσνγφλεζε θαη ηε βηνκεραλία κε
λέν, εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ
δπλακηθφ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλαισηηθήο αγνξάο θαη κε ηε δξάζε αλζξψπσλ κε επηρεηξεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο. ηε δεθαεηία 1922-1932,
δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Η πξφνδνο
φκσο δελ ήηαλ ζεκαληηθή, εμαηηίαο
θπξίσο ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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Η ζπκκεηνρή ησλ πξνζθχγσλ (σο
θεθαιαηνχρσλ θαη σο εξγαηψλ) ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ θισζηνυθαληνπξγία, ηελ ηαπεηνπξγία, ηε κεηαμνπξγία, ηελ αιεπξνβηνκεραλία
θαη ηελ παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Ώξθεηνί ήηαλ νη πξφζθπγεο
πνπ αλαδείρζεθαλ σο επηρεηξεκαηίεο, βηνκήραλνη ή κεγαιέκπνξνη. Οη
Έιιελεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα
αζηηθά θέληξα ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη
ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππεξείραλ
ζε ζχγθξηζε κε ηνπο απηφρζνλεο ζε
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο. Ο θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο δσήο ηνπο, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη επαθέο πνπ είραλ αλαπηχμεη κε ηελ Βπξψπε θαη ε
πείξα πνπ δηέζεηαλ ηνπο βνήζεζαλ,
φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Βιιάδα,
λα νξγαλψζνπλ δηθέο ηνπο επηρεη113 / 168-169

ξήζεηο ή λα ζηειερψζνπλ επηρεηξήζεηο άιισλ, πξνζθχγσλ ή γεγελψλ.
Η άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ. Σν
1930 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ ζηελ
θισζηνυθαληνπξγία, ηελ θαπλνβηνκεραλία θαη ηε βηνκεραλία εηνίκσλ ελδπκάησλ.

Πξόζθπγεο πνπ εξγάδνληαη
ζε βηνηερλία ραιηώλ, ζηα πεξίρσξα
ηεο Αζήλαο
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δ. Ξνιηηηζκόο
Οη πξφζθπγεο είραλ δήζεη ζε
ηφπνπο κε πνιηηηζηηθή παξάδνζε
πνιιψλ αηψλσλ, ηελ νπνία κεηέθεξαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Η
κνπζηθή πνπ έθεξαλ καδί ηνπο επεξέαζε ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ
ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη αλαδείρζεθε ζε ιατθή κνπζηθή ηεο πφιεο (ξεκπέηηθα). Πξφζθπγεο νξγαλνπαίρηεο θαη ηξαγνπδηζηέο θπξηάξρεζαλ
ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή κέρξη ην
1940. Οη πξφζθπγεο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηνλ
πλεπκαηηθφ ρψξν. Οη ινγνηέρλεο Γ.
εθέξεο, Η. ΐελέδεο, Κ. Πνιίηεο, Γ.
Θενηνθάο, . Ανχθαο, ν δσγξάθνο
θαη ζπγγξαθέαο Φ. Κφληνγινπ θαη ν
κνπζηθφο Μ. Καινκνίξεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πνιινχο Μηθξαζηάηεο
πνπ δηέπξεςαλ ζηα γξάκκαηα θαη
ηηο ηέρλεο, πινχηηζαλ ηε λέα ειιε115 / 169

ληθή γιψζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ
εμέιημή ηεο. Γεληθφηεξα, ζεκαληηθή
ππήξμε ε πξνζθνξά ησλ πξνζθχγσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο.
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