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πξνζθύγσλ έδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ 
πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο.  
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1. Οη ζπλέπεηεο ηεο Κηθξαζηαηηθήο 
θαηαζηξνθήο 

 
Με ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

(1922) ράζεθαλ νη αλεπηπγκέλεο νη-
θνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά πεξηνρέο 
ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Αλαηνιη-
θήο Θξάθεο. Απηφ απνηέιεζε θαη 

ηελ ηειεπηαία πξάμε ηεο Κεγάιεο 
Ηδέαο. Καλέλα θφκκα δελ πξνέβαι-
ιε πιένλ ηελ επηινγή ηεο εδαθηθήο 
επέθηαζεο θαη ηνπ πνιέκνπ. Απηή ε 
κεγάιε αιιαγή πξνθάιεζε θξίζε 
ηαπηφηεηαο ζηελ Διιάδα, δεδνκέ-

λνπ φηη ε Κεγάιε Ηδέα απνηέιεζε 
γηα έλαλ ζρεδφλ αηψλα ην ζεκέιην, 
ζην νπνίν πνιινί άλζξσπνη βάζη-
δαλ ην ιφγν χπαξμεο ηνπ θξάηνπο. 
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πξνζθχγσλ 

ηάρζεθε ζην πιεπξφ ησλ Φηιειεπ-

ζέξωλ, πηζηεχνληαο φηη νη Αληηβε-
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ληδειηθνί ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ 
θαηαζηξνθή. 

Ζ δηαξθήο ππνβάζκηζε ηνπ βην-
ηηθνχ επηπέδνπ επξέσλ ηκεκάησλ 
ηνπ πιεζπζκνχ επεξέαζε ηελ εμέ-
ιημε ησλ θνκκάησλ θαηά ηελ πεξίν-
δν απηή. ηαλ ζηακάηεζε λα βξί-
ζθεηαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην ε-
πίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ήιζαλ 
εληνλφηεξα ζην πξνζθήλην νη ζπ-
γθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ νηθνλνκη-
θνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. ε 
πνιινχο αλζξψπνπο (αλεμαξηήησο 
πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο) επήιζε 
θφπσζε απφ ηε κφληκε πνιηηηθή 
αζηάζεηα θαη απφ ηε δηαξθή φμπλζε 
πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηα θνκκαηηθά 
επηηειεία θαη ηα πξαμηθνπήκαηα α-
μησκαηηθψλ

23
. ' απηήλ πξνζηέζεθε 

ε δπζαξέζθεηα γηα ηηο δηακάρεο 
ζπκθεξφλησλ πνιηηηθήο, νηθνλνκη-
θήο θαη θνηλσληθήο πθήο, θαζψο θαη 
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γηα ηελ πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ 
πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ. Έηζη, ν Με-
ηαμάο δελ ρξεηάζηεθε λα αζθήζεη 
βία γηα λα επηβάιεη, ην 1936, ηε δη-
θηαηνξία ηνπ. 

 

23. ηξαηηωηηθά θηλήκαηα θαηά 
ηελ πεξίνδν 1922-1936:  

1. επηέκβξηνο 1922, απφ ηνλ 
βεληδειηθφ Ν. Πιαζηήξα. Αηηήκαηα: 
Παξαίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ά-
κεζε δηάιπζε ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, 
ζρεκαηηζκφο ππεξθνκκαηηθήο θπ-
βέξλεζεο πνπ λα ηελ εκπηζηεχεηαη 
ε Αληάλη θαη ελίζρπζε ηνπ ζξαθη-
θνχ κεηψπνπ. ηα πιαίζηα ηνπ θη-
λήκαηνο έγηλε ε δίθε ησλ έμη.  
2. Οθηψβξηνο 1923, απφ κείγκα α-
ληηβεληδειηθψλ, βεληδειηθψλ πνπ 
ήηαλ ζε δπζκέλεηα, βαζηινθξφλσλ 
πνπ θνβνχληαλ ηελ επηβνιή ηεο 
αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο, ππφ ηελ 
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εγεζία ησλ ζηξαηεγψλ Γαξγαιίδε 
θαη Λενλαξδφπνπινπ. Αηηήκαηα: 
δηάιπζε ηνπ πξνεγνχκελνπ θηλή-
καηνο, δηνξηζκφο λέαο θπβέξλεζεο 
γηα ηε δηελέξγεηα εθινγψλ. Καηε-
ζηάιε ζρεδφλ ακέζσο. Οη θηλεκαηί-
εο ηνπ '22 πξνρψξεζαλ ζε εθθαζά-
ξηζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο απφ 1284 
αληηβεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο, 
ηνπο νπνίνπο θαηεγφξεζαλ γηα 
ζπκκεηνρή ζην θίλεκα ηνπ 1923. Πί-
εζαλ θαη ηειηθά πέηπραλ λα θχγεη ν 
βαζηιηάο Γεψξγηνο Β' απφ ηελ Δι-
ιάδα θαη ζπδεηνχζαλ ην ζέκα ηεο 
αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. 
3. Ηνχληνο 1925, απφ ηνλ Θ. Πάγθα-
ιν. Γηθαηνινγία: λα ζψζεη ηε ρψξα 
απφ ηε θαθνδηνίθεζε. Παξέκεηλε 
ζηελ εμνπζία έσο ηνλ Αχγνπζην 
ηνπ 1926, ζηελ αξρή σο πξσζπ-
πνπξγφο θαη κεηά σο Πξφεδξνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
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4. Αχγνπζηνο 1926, απφ ηνλ Γ. 
Κνλδχιε. Αλέηξεςε ηνλ Πάγθαιν, 
ππνζρέζεθε πξνθήξπμε εθινγψλ 
εληφο 45 εκεξψλ, ζηηο νπνίεο δελ 
ζα ιάκβαλε ν ίδηνο κέξνο. Σν θίλε-
κα νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηηο ε-
θινγέο ηεο 7εο Ννεκβξίνπ 1926, 
παξαδίδνληαο ηελ εμνπζία ζηνπο 
πνιηηηθνχο. 

5. Μάξηηνο 1933, απφ ηνλ Πια-
ζηήξα, κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη ην 
Λατθφ Κφκκα λα αλαιάβεη ηελ εμνπ-
ζία κεηά ηελ εθινγηθή λίθε. Γελ 
πξφιαβε λα εγθαζηδξχζεη δηθή ηνπ 
θπβέξλεζε, αιιά θαηεζηάιε. 
6. Μάξηηνο 1935, απφ βεληδειηθνχο 
αμησκαηηθνχο. ηφρνο: πξφιεςε δη-
θηαηνξίαο απφ ηνλ Κνλδχιε, εγθα-
ζίδξπζε θπβέξλεζεο κε πξφγξακ-
κα: εθθαζάξηζε ησλ ελφπισλ δπ-
λάκεσλ απφ ηνπο αληηβεληδειηθνχο, 
κεηαξξχζκηζε ηνπ πνιηηεχκαηνο. 

14 / 100 
 



Καηέξξεπζε κεηά απφ ιίγεο κέξεο. 
7. Οθηψβξηνο 1935, απφ ηνλ 

Κνλδχιε. ηφρνο: θαηάξγεζε ηεο 
αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο. Γηήξθε-
ζε έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1935 θαη 
δηαιχζεθε κε ηελ έιεπζε ηνπ βαζη-
ιηά Γεσξγίνπ Β . 

 
Οη έθξπζκεο θαηαζηάζεηο πξνθά-

ιεζαλ θξίζε λνκηκφηεηαο ηνπ θνη-
λνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ξί-
δεο ηεο βξίζθνληαλ ζην δηραζκφ 
ηεο δεθαεηίαο 1910-20, θνξπθψζεθε 
φκσο ε θξίζε απηή ηελ επφκελε 
πεξίνδν, νπφηε ππνλνκεχζεθε ε 
εκπηζηνζχλε ζηελ απνηειεζκαηη-
θφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ε νπνία απν-
ηειεί ζεκέιην ηεο λνκηκφηεηαο ζηηο 
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Γχν ζηνηρεία 
θαζφξηζαλ ηε θπζηνγλσκία ηεο πν-
ιηηηθήο δσήο απηήο ηεο πεξηφδνπ: ε 
δηαξθήο παξέκβαζε ησλ ζηξαηησ-
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ηηθψλ ζηελ πνιηηηθή θαη ε ρξήζε 
βίαο ζηελ άζθεζε πνιηηηθήο. 

Οη αμησκαηηθνί δηεθδηθνχζαλ ηνλ 
πξψην ιφγν ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο 
πνιηηηθήο, θαζψο ζεσξνχζαλ ην 
ζηξαηφ σο ππεξθνκκαηηθφ θνξέα 
εμνπζίαο. Έλησζαλ δπζαξέζθεηα γηα 
ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην θνηλσληθφ 
επίπεδν, απερζάλνληαλ ηνλ πνιηηη-
θφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη δηεπ-
ζέηεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχ-
ζεσλ, ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 
ηνπο ζπκβηβαζκνχο, πνπ ζεσξνχ-
ζαλ ζπλψλπκα ηεο δηαθζνξάο θαη 
ηεο έιιεηςεο αξρψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ήηηα ζηε κη-
θξαζηαηηθή εθζηξαηεία, επελέβεζαλ 
ζηελ πνιηηηθή δσή αμησκαηηθνί πνπ 
εγνχληαλ ζηξαηησηηθψλ ζσκάησλ 
ηα νπνία επέζηξεθαλ απφ ην κέ-
ησπν (Ν. Πιαζηήξαο, η. Γνλαηάο, 
θ.ιπ.). Απηφ πνπ φμπλε ηελ πνιηηηθή 
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θαηάζηαζε ήηαλ ε δίθε θαη θαηαδί-
θε ζε ζάλαην πέληε θνξπθαίσλ πν-
ιηηηθψλ ηεο αληηβεληδειηθήο παξά-
ηαμεο θαη ηνπ αξρεγνχ ηνπ ζηξαηνχ 
ηεο Μ. Αζίαο, κε ηελ θαηεγνξία ηεο 
εζράηεο πξνδνζίαο. Ζ θαηεγνξία 
ήηαλ αβάζηκε, αιιά νη θαηεγνξνχ-
κελνη εθηειέζηεθαλ, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηεπλαζηνχλ νη πξφζθπγεο θαη 
ν ζηξαηφο. Σν ηειεγξάθεκα ηνπ 
Βεληδέινπ, ην νπνίν έκκεζα ζπλη-
ζηνχζε ηε καηαίσζε ησλ εθηειέζε-
σλ, έθζαζε πνιχ αξγά, αλ θαη δελ 
είλαη βέβαην φηη κηα έγθαηξε παξέκ-
βαζε ηνπ Βεληδέινπ ζα είρε απν-
ηέιεζκα

24
. 

 

24. Ζ θαηαδίθε ηωλ εμ 

«Γηα ηελ απφθαζε ηνπ ηξαηνδηθεί-
νπ, σζηφζν, δελ ππήξραλ πνιιέο 
ακθηβνιίεο νχηε πξηλ απφ ηελ έ-
λαξμε ηεο δίθεο νχηε θαηά ηε 
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δηάξθεηά ηεο. Παξά ηηο αλακθηζβή-
ηεηεο επζχλεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 
γηα ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε 
παξαπνκπή ηνπο κε ην ζπγθεθξη-
κέλν θαηεγνξεηήξην θαη ε θαηαδίθε 
ηνπο, κε βάζε ην θαηεγνξεηήξην 
απηφ, ππήξμαλ πξάμεηο ζθνπηκφηε-
ηαο: «εζληθήο ζθνπηκφηεηαο» φπσο, 
πνιχ εχζηνρα, παξαδέρηεθε αξγφ-
ηεξα ν Πάγθαινο φζν θαη νη πεξηζ-
ζφηεξνη πξσηαγσληζηέο, δεπηεξα-
γσληζηέο ή κειεηεηέο ησλ γεγνλφ-
ησλ ηεο επνρήο εθείλεο. Σν θαηε-
γνξεηήξην... παξέκεηλε θαη νπζηα-
ζηηθά αζηήξηθην κεηά ηελ νινθιή-
ξσζε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζί-
αο, εθφζνλ απφ θαλέλα ζηνηρείν 
ηεο δηαδηθαζίαο απηήο δελ πξνέθπ-
ςε ε έλλνηα ηνπ δφινπ ησλ θαηεγν-
ξνπκέλσλ. Υσξίο φκσο ην δηθαησ-
ηηθφ κχζν ηεο «εζράηεο πξνδνζί-
αο» ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εμνπζίαο 
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θαηά ηε δηεηία 1920-22 θαη ηελ απν-
θιεηζηηθή ηνπο επζχλε γηα ηελ θα-
ηαζηξνθή δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δν-
ζεί απάληεζε ζην εξψηεκα «ηηο 
πηαίεη», ζην νπνίν θαηέιεγε ην πφ-
ξηζκα ηεο αλαθξηηηθήο επηηξνπήο 
[...]»  

Ησάλλεο Γηαλλνπιόπνπινο: ΗΔΔ, ΗΔ', ζ. 
257-258.  

 

Ζ εγεζία ηνπ ζηξαηησηηθνύ θηλήκαηνο 
ηνπ 1922 
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θελή από ηε δίθε ησλ Δμ (Από ηε 
θσηνγξαθία απνπζηάδεη ν ζηξαηεγόο 

Υαηδεαλέζηεο) 
 

Ζ επηζπκία γηα επαγγεικαηηθή 
εμαζθάιηζε βεληδειηθψλ θαη αληηβε-
ληδειηθψλ αμησκαηηθψλ δεκηνχξγε-
ζε κηα δπλακηθή δηαξθνχο παξέκ-
βαζεο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή. 
Παξάιιεια πξνο ηα θφκκαηα, ζπ-
γθξνηήζεθαλ «νκάδεο» απφηαθησλ 
ή ελ ελεξγεία αμησκαηηθψλ, νη ν-
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πνίνη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξν-
ζπαζνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έ-
ιεγρν ηνπο ην Κνηλνβνχιην θαη ηηο 
θπβεξλήζεηο θαη ελ ηέιεη λα επηβά-
ινπλ αληηθνηλνβνπιεπηηθά ζπζηή-
καηα δηαθπβέξλεζεο. Σα θφκκαηα 
κε δπζθνιία θαηφξζσλαλ λα μεθχ-
γνπλ απφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ θαη 
πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ ν-
κάδεο αμησκαηηθψλ, γηα λα επηηχ-
ρνπλ ηα δηθά ηνπο βξαρππξφζεζκα 
ζρέδηα. Δμάιινπ, ηα θφκκαηα επ-
λννχζαλ ηηο εληάζεηο, ζεσξψληαο 
φηη ε πφισζε ζα ελίζρπε ηελ ελφ-
ηεηά ηνπο

25
. κσο, πηνζεηψληαο απ-

ηή ηε ζηάζε, πεξηφξηδαλ ηηο δπλα-
ηφηεηεο ειηγκψλ, κε απνηέιεζκα λα 
κελ κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ λέεο 
πνιηηηθέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σα 
θφκκαηα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ε-
ιέγμνπλ ην πνιηηηθφ παηγλίδη, δηφηη 
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ε θνηλσλία θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο 
είραλ γίλεη ηφζν ζχλζεηα, ψζηε δελ 
κπνξνχζαλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ 
ζηξαηησηηθνί. Δθείλνη κπνξνχζαλ 
εχθνια λα θάλνπλ πξαμηθφπεκα, 
αιιά δελ ήηαλ ηθαλνί λα αζθήζνπλ 
ηελ εμνπζία. 

 

25. Δθηφο απφ ηνπο Φηιειεπζέ-
ξνπο έδξαζαλ απηή ηελ πεξίνδν ηα 
εμήο θφκκαηα: 

Γεκνθξαηηθή Έλωζηο, ππφ ηνλ 
Αι. Παπαλαζηαζίνπ. Τπνζηήξηδε 
ηελ αβαζίιεπηε δεκνθξαηία, ηε ζέ-
ζπηζε δεχηεξεο Βνπιήο ζηελ ν-
πνία ζα εθπξνζσπνχληαλ νη θνη-
λσληθέο νκάδεο, αλαινγηθφ εθινγη-
θφ ζχζηεκα, ηζφηεηα επθαηξηψλ γηα 
ηα δχν θχια, απνθέληξσζε, ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη δηνηθεηηθή δηθαη-
νζχλε. Αληινχζε ηνπο εθινγείο ηνπ 
απφ ηα κεζαία θαη αλψηεξα 
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ζηξψκαηα. 

Δζληθόλ Γεκνθξαηηθόλ Θόκκα, 
ππφ ηνλ Γ. Κνλδχιε. Σεξνχζε ε-
ρζξηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο παιηέο 
ειίη, ππνζηήξηδε ηα θαηψηεξα 
ζηξψκαηα, ηνπο πξφζθπγεο θαη 
ηνπο εξγάηεο, ζηνηρεία πνπ έλσλε 
κε εζληθηζηηθά θαη αληηθνκκνπληζηη-
θά ζπλζήκαηα. 

Ιαϊθό Θόκκα. ' απηφ εληάρζε-
θαλ νη νπαδνί ησλ αληηβεληδειηθψλ 
θνκκάησλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
αξρεγψλ ηνπο. Πξέζβεπε ηελ άπν-
ςε φηη ε βαζηιεία ηαίξηαδε πεξηζζφ-
ηεξν ζηηο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο θαη 
ζηε λννηξνπία ησλ Διιήλσλ. Βα-
ζηθά αηηήκαηα: ε αλάθιεζε ζηελ 
ελεξγφ ππεξεζία αμησκαηηθψλ πνπ 
δηψρζεθαλ ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 
ηνπο θξνλεκάησλ θαη ε απαγφξεπ-
ζε αλάκεημεο ησλ αμησκαηηθψλ 
ζηελ πνιηηηθή. ηελ εζσηεξηθή 
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πνιηηηθή φρη κφλν ήηαλ αληίζεην 
ζηελ πνιηηηθή ησλ Φηιειεπζέξσλ, 
αιιά απαηηνχζε ηε ιήςε κέηξσλ ηα 
νπνία ζα απάιπλαλ ηα αξλεηηθά 
επαθφινπζα ηεο νηθνλνκηθήο αλά-
πηπμεο γηα νξηζκέλεο θνηλσληθέο 
νκάδεο θαη ζα εμαζθάιηδαλ ηελ θνη-
λσληθή ηάμε. Τπνζηήξημε ηε δηαλν-
κή γεο ζε πξφζθπγεο θαη αγξφηεο. 
Ήηαλ θαηά ηεο ζέζπηζεο γεξνπζίαο.  

Θόκκα ηωλ Διεπζεξνθξόλωλ. Ο 
αξρεγφο ηνπ Ησάλλεο Μεηαμάο ήηαλ 
ερζξφο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 
φκσο γηα ιφγνπο ηαθηηθήο αλαγλψ-
ξηδε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη 
πξνέβαιιε ζπλζήκαηα ππέξ ηεο 
ζπκθηιίσζεο ησλ παξαηάμεσλ. 
Απέξξηπηε ηε Γεξνπζία, σο αληηια-
τθφ ζεζκφ. Παξνπζηαδφηαλ σο θφκ-
κα ησλ αγξνηψλ θαη ησλ κηθξνα-
ζηψλ. 

Θνκκνπληζηηθό Θόκκα Διιάδνο. 
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Ήηαλ ζε δηαξθή αληηπαξάζεζε κε 
ην θξάηνο. Απέξξηπηε ηε βαζηιεία 
θαζψο θαη ην δίιεκκα βαζηιεία-
αβαζίιεπηε δεκνθξαηία. Δπαγγειη-
δφηαλ ηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηα-
ξηάηνπ. ηφρεπε ζηνπο εξγάηεο, 
ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο. 

 
Οη εγεζίεο ησλ θνκκάησλ πα-

ξνπζίαδαλ ηψξα κεγάιε δηάζεζε 
γηα θαηαζηξαηήγεζε ηνπ ζπληάγκα-
ηνο θαη ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 
θαηαζηνιήο, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

1. Δπηδίσθαλ λα εμνπδεηεξψ-
ζνπλ ηνλ πνιηηηθφ αληίπαιν, κε 
θάζε κέζν.  

2. Τπνρξεψλνληαλ λα έξζνπλ ζε 
ζπλελλφεζε κε «νκάδεο» αμησ-
καηηθψλ ηεο επηινγήο ηνπο θαη 
λα απνδερηνχλ ηα αηηήκαηά ηνπο. 

3. Πίζηεπαλ φηη ηα ζχλζεηα θνη-
λσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιή-
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καηα ζα ηα έιπλε θαιχηεξα κία 
ηζρπξή εθηειεζηηθή εμνπζία θαη  

4. Αλαδεηνχζαλ κεζφδνπο αζηπ-
λφκεπζεο γηα λα απνζνβήζνπλ 
θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο. 
 

Γη' απηνχο ηνπο ιφγνπο νη θπβεξ-
λήζεηο ζπλήζηδαλ λα θεξχζζνπλ ηε 
ρψξα ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, 
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηελ θα-
ηάζηαζε θαη λα παξαβηάδνπλ ζπ-
ληαγκαηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ηα 
θπβεξλεηηθά θφκκαηα είραλ ηελ ηά-
ζε λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ εθινγηθφ 
λφκν ζηηο αλάγθεο ηνπο, ψζηε λα 
βγαίλνπλ εληζρπκέλα απφ ηηο εθιν-
γέο θαη λα απνδπλακψλνπλ εθινγη-
θά ηνπο αληηπάινπο. Άιιαδαλ ην 
κέγεζνο εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη 
ρξεζηκνπνηνχζαλ πιεηνςεθηθφ ή 
αλαινγηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα, θαηά 
ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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2. Σα θόκκαηα από ην ηέινο ηνπ 
Κηθξαζηαηηθνύ πνιέκνπ κέρξη ηε 
δηθηαηνξία ηνπ I. Κεηαμά 
 
1ε θάζε: 1923-1928 

 

Καη θαηά ηελ πεξίνδν απηή, βα-
ζηθφο πξνγξακκαηηθφο ζηφρνο ησλ 
Φηιειεπζέξσλ ήηαλ, φπσο θαη θαηά 
ην παξειζφλ, ν εθζπγρξνληζκφο 
ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε επξσπατθά 
πξφηππα. ηεξίγκαηα ησλ Φηιειεπ-
ζέξσλ ήηαλ νη αζηνί επηρεηξεκαηίεο, 
(νη νπνίνη αλαδεηνχζαλ ζπλζήθεο 
ζηαζεξφηεηαο, ζχγρξνλνπο θαη α-
πνηειεζκαηηθνχο ζεζκνχο), νη 
πξφζθπγεο θαη νη αγξφηεο ζηνπο 
νπνίνπο είρε παξαρσξεζεί γε. 

ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή νη Φηιε-
ιεχζεξνη ήηαλ αληηκέησπνη κε δχν 
ρξφληα πξνβιήκαηα: ηε ζρέζε ηεο 
πνιηηηθήο εμνπζίαο κε ηνπο αμησ-
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καηηθνχο, θαη ην θαζεζησηηθφ. Ζ δη-
αξθήο αληηπαξάζεζε ζην εζσηεξη-
θφ ηνπ θφκκαηνο γηα ηα δεηήκαηα 
απηά πξνθάιεζε αληηθαηηθέο επηιν-
γέο. ρεηηθά κε ην θαζεζησηηθφ, άι-
ινη νπαδνί ήηαλ ππέξ ηεο αβαζί-
ιεπηεο θαη άιινη ππέξ ηεο βαζηιεπ-
νκέλεο δεκνθξαηίαο. ζνλ αθνξά 
ηε ζρέζε ηνπ θφκκαηνο κε ηνπο α-
μησκαηηθνχο, απφ ηε κηα κεξηά γηλφ-
ηαλ θαηαλνεηφ φηη ε πνιηηηθνπνίε-
ζή ηνπο δεκηνπξγνχζε θηλδχλνπο 
γηα ην πνιίηεπκα, απφ ηελ άιιε 
φκσο ην θαηλφκελν είρε απνθηήζεη 
ηέηνηα δπλακηθή, ψζηε δελ κπν-
ξνχζαλ λα ην αξλεζνχλ, θαζψο 
ππήξρε θίλδπλνο πξνζεηαηξηζκνχ 
ησλ αμησκαηηθψλ απφ ηελ αληίπαιε 
παξάηαμε.  

εκαληηθή πνιηηηθή ηνκή ηεο πε-
ξηφδνπ είλαη ε ςήθηζε λένπ ζπ-
ληάγκαηνο, δηαδηθαζία πνπ μεθίλε-
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ζε ην 1924 θαη νινθιεξψζεθε κφιηο 
ην 1927, κε ην νπνίν εγθαζηδξχζεθε 
ην πνιίηεπκα ηεο αβαζίιεπηεο δε-
κνθξαηίαο

26
. 

 
Ιατθή ζπγθέληξσζε ηεο 24εο  

Καξηίνπ 1924 ζε θεληξηθό δξόκν  
ηεο Αζήλαο γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο 

αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο 
 

ηε ζέζε ηνπ βαζηιηά ηνπνζεηή-
ζεθε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, 
πνπ ηνλ εμέιεγε ε Βνπιή θαη ε 
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Γεξνπζία, ε νπνία απνηεινχζε λέν, 
δεχηεξν λνκνζεηηθφ ζψκα

27
. 

 

26. Ζ θήξπμε ηεο αβαζίιεπηεο 
Γεκνθξαηίαο.  
«Ζ Γ' πληαθηηθή ησλ Διιήλσλ π-
λέιεπζηο, έρνπζα πξν νθζαικψλ ηα 
δεηλά πνπ επεζψξεπζελ εηο ην έ-
ζλνο ε Γπλαζηεία ησλ Γιπμβνχξ-
γσλ θαη κε ηελ πεπνίζεζηλ φηη κφ-
λνλ ην Γεκνθξαηηθφλ πνιίηεπκα, ην 
αληαπνθξηλφκελνλ πξνο ηνλ ραξα-
θηήξα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, ηαο πν-
ιηηηθάο ηνπ ζπλήζεηαο θαη ηελ θνη-
λνβνπιεπηηθήλ ηνπ αλαηξνθήλ, δχ-
λαηαη λα αζθαιίζε ηαο ειεπζεξίαο 
ηνπ θαη λα βνεζήζε λα πξναρζή ε-
ζηθψο, λα αλαιάβε νηθνλνκηθψο θαη 
λα εμπγηάλε απφ πάζεο απφςεσο 
ηνλ πνιηηηζκφλ ηνπ. 

Φεθίδεη:  
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1. Κεξχηηεη νξηζηηθψο έθπησηνλ 
ηελ Γπλαζηείαλ ησλ Γιπμβνχξ-
γσλ... 

2. Απνθαζίδεη λα ζπληαρζή ε 
Διιάο εηο Γεκνθξαηίαλ θνηλνβνπ-
ιεπηηθήο κνξθήο, ππφ ηνλ φξνλ ε-
γθξίζεσο ηεο απνθάζεσο απηήο 
ππφ ηνπ Λανχ δηα δεκνςεθίζκα-
ηνο...».  

Αζαλάζηνο Βεξέκεο, ΗΔΔ, ΗΔ' ζ. 281. 
 

 
27. Απόζπαζκα από ην ζύληαγκα 

ηνπ 1927: 
Άξζξνλ 2. Σν Διιεληθφλ Κξάηνο 

είλαη Γεκνθξαηία. Άπαζαη αη εμνπ-
ζίαη πεγάδνπλ απφ ην Έζλνο, π-
πάξρνπλ ππέξ απηνχ θαη αζθνχληαη 
θαζ' φλ ηξφπνλ νξίδεη ην χληαγκα.  

Άξζξνλ 3. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία 
αζθείηαη ππφ ηεο Βνπιήο θαη ηεο 
Γεξνπζίαο.  
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Άξζξνλ 4. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία 
αζθείηαη ππφ ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο δηα ησλ ππεπζχλσλ 
Τπνπξγψλ. 

Άξζξνλ 5. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία 
αζθείηαη ππφ δηθαζηεξίσλ αλεμαξ-
ηήησλ, ππνθεηκέλσλ κφλνλ εηο ηνπο 
λφκνπο....  
Αιέμαλδξνο βώινο, Σα ειιεληθά π-

ληάγκαηα 1822-1972, ζ. 168.  

 

 

2ε θάζε: 1928-1933 
 

ηηο εθινγέο ηνπ 1928 νη Φηιε-
ιεχζεξνη θέξδηζαλ ηηο 178 απφ ηηο 
250 έδξεο. Με ηε κεγάιε απηή πιεη-
νςεθία, νη Βεληδειηθνί είραλ ηε δπ-
λαηφηεηα λα ζηεξεψζνπλ ηελ θνη-
λνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαη λα 
γεθπξψζνπλ ην ράζκα πνπ ππήξρε 
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κεηαμχ ησλ αληίπαισλ πνιηηηθψλ 
παξαηάμεσλ. ηελ αξρή, νη εγεζίεο 
θαη ησλ δπν κεγάισλ θνκκάησλ 
επέδεημαλ θαιή ζέιεζε θαη πξν-
ζπάζεζαλ λα γεθπξψζνπλ ην ρά-
ζκα. Οη Βεληδειηθνί φκσο δπζπη-
ζηνχζαλ γηα ηελ θαιή ζέιεζε ηνπ 
θχξηνπ αληηπάινπ, ηνπ Λατθνχ θφκ-
καηνο, θαη επηπιένλ θνβνχληαλ φηη 
κφλν ν αξρεγφο ηνπ Π. Σζαιδάξεο 
ήηαλ δηαιιαθηηθφο, θαη φηη ζε πεξί-
πησζε αλάδεημεο αληηβεληδειηθήο 
θπβέξλεζεο ζα θπξηαξρνχζαλ ηα 
αθξαία ζηνηρεία. Δπηπιένλ, νη βελη-
δειηθνί αμησκαηηθνί δελ ήζειαλ ην 
ζπκβηβαζκφ, επεηδή θνβνχληαλ φηη 
κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ην Λατθφ Κφκκα 
ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ επηξ-
ξνή ηνπ, λα θεξδίζεη ηηο εθινγέο θαη 
λα επαλαθέξεη ζηελ ελεξγφ ππεξε-
ζία πνιινχο αληηβεληδειηθνχο α-
μησκαηηθνχο. Καζψο ηα αθξαία 
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ζηνηρεία ησλ δχν παξαηάμεσλ αι-
ιεινυπνβιέπνληαλ, νη δπλαηφηεηεο 
λα γεθπξσζεί ην ράζκα πεξηνξίδν-
ληαλ. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1928-1932 ε 
Κπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ έρεη 
λα επηδείμεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα 
ζε φ,ηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλφξ-
ζσζε ηεο ρψξαο, ηελ παηδεία θαη 
ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. ηηο εθιν-
γέο ηνπ 1932, φκσο, νη Φηιειεχζεξνη 
ππέζηεζαλ κεγάιεο απψιεηεο θαη 
έραζαλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 
ησλ εδξψλ ηεο Βνπιήο. ε λέεο ε-
θινγέο ην 1933 επηθξάηεζε ν ζπλα-
ζπηζκφο ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. 
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Ζ Θπ-
βέξλεζε 
Βεληδέ-
ινπ ηνπ 
1928  
(Αζήλα, 
Κνπζεί-
νπ Ηζην-

ξηθήο Κλήκεο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 
 

3ε θάζε: 1933-1935 
 

Ο Πιαζηήξαο, κε ηελ αλνρή ηνπ 
Βεληδέινπ, επηρείξεζε ζηξαηησηηθφ 
θίλεκα, ζέινληαο λα εκπνδίζεη ην 
Λατθφ Κφκκα λα ζρεκαηίζεη θπβέξ-
λεζε. Ο Πιαζηήξαο ζπκκεξηδφηαλ 
ηηο αλεζπρίεο ησλ βεληδειηθψλ αμη-
σκαηηθψλ, νη νπνίνη έβιεπαλ λα ε-
θηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επαγγεικαηη-
θή ηνπο εμέιημε, εάλ ζρεκάηηδε θπ-
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βέξλεζε ην Λατθφ Κφκκα. Σν θίλε-
κα θαηεζηάιε, φκσο ζηελ πνιηηηθή 
δσή έθαλε μαλά έληνλε ηελ παξνπ-
ζία ηεο ε ηαθηηθή ηεο βίαο. Δθηφο 
απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο άξρηζαλ 
θαη πνιηηηθνί λα δηθαηνινγνχλ μαλά 
ηε ρξήζε βίαο. Ζ θπβέξλεζε Σζαι-
δάξε, πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθιν-
γέο ηνπ 1933, επηρείξεζε λα αθν-
ινπζήζεη έλαλ ήπην δξφκν θαη αλα-
θνίλσζε φηη δελ ζα πηνζεηνχζε ηελ 
ηαθηηθή ησλ απζαίξεησλ δηψμεσλ 
ησλ αληηπάισλ, αιιά ζα ζηεξηδφ-
ηαλ κφλν ζηελ αλεμάξηεηε δηθαην-
ζχλε. Σξεηο κήλεο, φκσο, κεηά ην 
θίλεκα ηνπ Πιαζηήξα, έγηλε απφ-
πεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ. 
Σν γεγνλφο απηφ φμπλε ηα πλεχκαηα 
θαη ν θαλαηηζκφο θαη ζηα δχν ζηξα-
ηφπεδα έθηαζε ζην απνθνξχθσκα 
κε ηελ απνζηξάηεπζε βεληδειηθψλ 
αμησκαηηθψλ. Απηφ πξνθάιεζε α-
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λαζθάιεηα ζηνπο βεληδειηθνχο, πν-
ιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο. Οη αληη-
βεληδειηθνί αμησκαηηθνί, φζν ελί-
ζρπαλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ηφζν αζθνχ-
ζαλ πίεζε ζηνλ Σζαιδάξε λα δηα-
θφςεη ηηο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο Φη-
ιειεπζέξνπο. Οη έληνλεο αληηζέζεηο 
αλάκεζα ζηα δχν θφκκαηα νδήγε-
ζαλ θαη ηα δχν ζην θφβν φηη ην θα-
ζέλα απνζθνπεί ζηελ δηάιπζε ηνπ 
άιινπ. 

Απηήλ ηελ πεξίνδν ζρεκαηίζζε-
θαλ ζπλσκνηηθνί θχθινη αμησκαηη-
θψλ δηαθφξσλ απνρξψζεσλ, νη 
νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ σο νκάδεο 
πίεζεο ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη πε-
ξίκελαλ λα βξνπλ ηελ επθαηξία γηα 
επέκβαζε. Ο Βεληδέινο πξνρψξεζε 
ηνλ Μάξηην ηνπ 1935 ζε απνηπρε-
κέλν ζηξαηησηηθφ θίλεκα, απνζθν-
πψληαο θαη πάιη ζηελ θάζαξζε ηνπ 
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ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο απφ 
ηνπο βαζηιηθνχο. 

 

Φσηνγξαθία ηνπ 1935, ζην θέληξν 
ηεο νπνίαο απεηθνλίδεηαη ν Π.  

Σζαιδάξεο, 
ν νπνίνο 
ζρεκάηηζε 
ζηηο 10 
Καξηίνπ 
1933 θνηλν-
βνπιεπηηθή 
θπβέξλεζε, 

πνπ παξέκεηλε ζηελ εμνπζία έσο ηνλ 
Οθηώβξην ηνπ 1935. (Αζήλα, Δζληθό 
Ηζηνξηθό Κνπζείν) 
 

Αθξηβψο απηφ ην απνηπρεκέλν 
θίλεκα έδσζε ιαβή ζηελ θπβέξλε-
ζε, ππφ ηελ πίεζε αμησκαηηθψλ ηεο 
άιιεο πιεπξάο, λα ζθιεξχλεη ηε 
ζηάζε ηεο: δηέιπζε ην Κνηλνβνχιην, 
παξαβηάδνληαο ην ζχληαγκα, θαη 
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πξνθήξπμε εθινγέο γηα Δζλνζπλέ-
ιεπζε. Οη Φηιειεχζεξνη απείραλ 
απφ ηηο εθινγέο ηεο 9εο Ηνπλίνπ 
1935. ηηο 10 Οθησβξίνπ 1935 ν 
Κνλδχιεο επηρείξεζε ζηξαηησηηθφ 
θίλεκα, κε ζηφρν ηελ παιηλφξζσζε 
ηεο βαζηιείαο. 

 
Γηαδήισζε θαλαηηθώλ 

αληηβεληδειηθώλ ζηηο 2 Καξηίνπ ηνπ 
1935, νη νπνίνη θξαηνύζαλ απαγρνλη-

ζκέλν νκνίσκα ηνπ Βεληδέινπ -ζεκείν 
ησλ αθξαίσλ παζώλ ηεο επνρήο. 

(Αζήλα, Κνπζείν Ηζηνξηθήο Κλήκεο 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ) 
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4ε θάζε: 1935-1936 
 

Σν δεκνςήθηζκα ηεο 3εο Ννεκ-
βξίνπ 1935 έδσζε ηέινο ζηελ αβα-
ζίιεπηε δεκνθξαηία κε πνζνζηφ 
97,6%, πξντφλ πξσηφγλσξεο λν-
ζείαο θαη ηξνκνθξαηίαο. Μεηά ηελ 
άθημε ηνπ βαζηιηά, ην θαζεζηψο ηνπ 
Κνλδχιε απνζχξζεθε απφ ηελ ε-
μνπζία. Ο Γεψξγηνο Β', έρνληαο ηελ 
ππνζηήξημε ησλ βαζηιηθψλ αμησκα-
ηηθψλ, αθνινχζεζε πξνζσπηθή 
πνιηηηθή. Γηέιπζε ηελ Δζλνζπλέ-
ιεπζε θαη πξνθήξπμε εθινγέο γηα 
ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1936. ηε λέα 
Βνπιή, νη Αληηβεληδειηθνί είραλ κία 
έδξα πεξηζζφηεξε απφ ηνπο αληη-
πάινπο ηνπο θαη θαλείο δελ κπν-
ξνχζε λα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε

28
. 
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Ο έθπησηνο  
Γεώξγηνο Β', κε ην 
δεκνςήθηζκα ηεο 
3εο Λνεκβξίνπ 
1935, επαλήιζε  
ζην ζξόλν. 
 
 

28. Ζ απηνθξηηηθή ηωλ πνιηηηθώλ. 

«Μέζα εηο ηελ αηκφζθαηξαλ ε 
νπνία πεξηβάιιεη ηελ δσήλ καο, εη-
ζπλένκελ φινη, ρσξίο λα ην θαηα-
ιάβσκελ, κίαλ γελλαίαλ δφζηλ ππν-
θξηζίαο. Κνπηφκεζα πάληεο θαη ε-
θηξαγσδνχκελ ηνλ θίλδπλνλ ηνλ 
απψηεξνλ ηνπ θνκκνπληζκνχ, δηά 
λα θαιχςσκελ ηνλ θίλδπλνλ ηνλ 
νπνίνλ εκείο νη ίδηνη δεκηνπξγνχ-
κελ, νη πξνζηάηαη δήζελ θαη ππε-
ξαζπηζηαί ηνπ αζηηθνχ θαζε-
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ζηψηνο. Σα κίζε καο, αη αζρεκίαη, ε 
εκπάζεηα ε νπνία έρεη απνθνξπ-
θψζεη ηνλ δηραζκφλ ηνπ Έζλνπο 
θαη δεκηνπξγήζεη ηνλ θίλδπλνλ, έλα 
θίλδπλνλ ζχξνληα ην Έζλνο εηο ηελ 
πιήξε θαηαζηξνθήλ θαη ηελ ηειεί-
αλ απνζχλζεζίλ ηνπ, απηφο είλαη ν 
πξνζερήο, ν νξαηφο, ν απηφο θίλ-
δπλνο. Καη ε θαηαθξφλεζηο πξνο 
πάζαλ εζηθήλ αμίαλ θαη πξνο πά-
ζαλ εζηθήλ έλλνηαλ έρεη θινλίζεη 
πιένλ ηα ζεκέιηα ηνπ θνηλσληθνχ 
θαζεζηψηνο, ψζηε λα κε ππνιείπε-
ηαη πιένλ εηο ηνπο ελδερνκέλνπο 
αλαηξνπείο ηνπ θνηλσληθνχ θαζε-
ζηψηνο βαξχ ην έξγνλ.»  
Αγφξεπζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο βνπ-
ιήο Θ. νθνχιε, ζηε ζπλεδξίαζε 
ηεο 24-4-1936.  
Ησάλλεο Θνιηόπνπινο, ΗΔΔ, ΗΔ΄, ζ. 
377. 

 

42 / 109 
 



ηηο 27 Απξηιίνπ, επεηδή ηα κε-
γάια θφκκαηα αδπλαηνχζαλ λα ζπ-
λελλνεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ θπ-
βέξλεζεο, θαζψο ην Κνκκνπληζηηθφ 
Κφκκα δελ ήζειε λα ππνζηεξίμεη 
θπβέξλεζε Φηιειεπζέξσλ, έδσζαλ 
ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηνλ I. Μεηα-
μά

29
, ν νπνίνο είρε πάξεη κφιηο ην 

4% ησλ ςήθσλ ζηηο εθινγέο. Ο 
δξφκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δη-
θηαηνξηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Μεηαμά 
ήηαλ πιένλ αλνηρηφο. Έηζη, ηελ 4ε 
Απγνχζηνπ 1936, κε ηελ πξνζππν-
γξαθή ησλ πεξηζζφηεξσλ ππνπξ-
γψλ θαη κε ηελ πξφθαζε ηνπ θνκ-
κνπληζηηθνχ θηλδχλνπ ιφγσ επηθεί-
κελεο 24σξεο παλειιαδηθήο απεξ-
γίαο, ν Μεηαμάο, κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ βαζηιηά, αλέζηεηιε ηελ 
ηζρχ βαζηθψλ άξζξσλ ηνπ ζπληάγ-
καηνο θαη δηέιπζε ηε Βνπιή. Ο Με-
ηαμάο ήηαλ ζε φιε ηνπ ηε ζηαδη-
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νδξνκία ερζξφο ηνπ θνηλνβνπιεπηη-
ζκνχ θαη ππνζηεξηθηήο απηαξρηθψλ 
κεζφδσλ ζηελ πνιηηηθή. ηαλ ηνπ 
δφζεθε ε επθαηξία, έθαλε πξάμε ηηο 
ζεσξίεο ηνπ. Ζ δηθηαηνξία ηνπ Με-
ηαμά έβαιε ηέινο ζηε Γεκνθξαηία 
ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ζε κία νιφ-
θιεξε επνρή ηεο πνιηηηθήο ηζηνξί-
αο ηεο Διιάδαο. 

 

29. Ζ ρξενθνπία ηνπ  
θνηλνβνπιεπηηζκνύ. 

«Υζεο αθφκε εηο κία καθξάλ θαη νιν-
λχθηηνλ ζπλεδξίαζηλ ελαγθάζζεκελ 
λα θεξχμσκελ ηελ ρξεσθνπίαλ ηνπ 
ιεγνκέλνπ Κνηλνβνπιεπηηζκνχ. Δί-
δνκελ ην ζέακα ελφο θφκκαηνο, ην 
νπνίνλ ν ιαφο επινχηηζελ κε 120 
βνπιεπηάο θαη ελφο άιινπ κε 80 θαη 
ελφο άιινπ κε 40 λα κε δχλαηαη θα-
λέλ εμ απηψλ αιι' νχηε, δπζηπρψο, 
φια καδί λα δψζσκελ Κπβέξλεζηλ 
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εηο ηνλ ηφπνλ. Καη εθαιέζακελ ηνλ 
αμηφηηκνλ Αξρεγφλ ησλ Διεπζεξν-
θξφλσλ. Αξρεγφλ θαηά πάληα βε-
βαίσο άμηνλ ηηκήο θαη δηα ην έλδνμνλ 
παξειζφλ θαη δηα ην ηίκηνλ παξφλ 
θαη δηα ην εχειπη κέιινλ, αιιά Αξ-
ρεγφλ εμ ζπλαδέιθσλ εηο ηελ Βνπ-
ιήλ ηαχηελ θαη θαηεζέζακελ εηο ηνπο 
πφδαο απηνχ, άιινη ηελ εκπηζηνζχ-
λελ καο δηα δηακαξηπξηψλ, φπσο 
πξνζθπέζηαηα παξεηεξήζε, θαη άι-
ινη ηελ αλνρήλ καο κεηά ρεηξνθξν-
ηεκάησλ. Καη 240 Ναη, ηα νπνία εμε-
θψλεζαλ εηο ηελ αίζνπζαλ εκψλ εηο 
ηελ ςήθνλ εκπηζηνζχλεο, ήζαλ 240 
ππνγξαθαί θάησζη ηεο ηξνκεξάο   
δηαπηζηψζεσο φηη ερξεσθνπήζακελ 
σο Κνηλνβνπιεπηηζκφο, εμεπέζακελ 
σο πλέιεπζηο, εράζακελ ηελ ζπλεί-
δεζηλ ηνπ πξννξηζκνχ καο σο Δζλη-
θή Κπξηαξρία. Καη έηη πιένλ θ. Βνπ-
ιεπηαί. Δράζακελ ίζσο θαη ηνλ ςπρη-
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θφλ ζχλδεζκνλ πξνο ηνλ ιαφλ, ηνλ 
νπνίνλ ελεηάιεκελ λα δηαθπβεξλή-
ζσκελ.»  

Αγφξεπζε ηνπ βνπιεπηή ηνπ Λατ-
θνχ Κφκκαηνο Β. ηεθαλφπνπινπ, 
ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 29-4-1936 ηεο 
Βνπιήο.  
Ησάλλεο Θνιηόπνπινο, ΗΔΔ, ΗΔ', ζ. 378. 

 
Ο δηθηάηνξαο  
Ησάλλεο Κεηαμάο 
θαηέιπζε ην  
δεκνθξαηηθό  
πνιίηεπκα θαη  
εηζήγαγε ηε  
ρώξα ζε κία 
πεξίνδν  
αλσκαιίαο, από 
ηελ νπνία ζα  
αξγνύζε λα βγεη, 

θαζώο αθνινύζεζαλ ε Θαηνρή θαη ν 
εκθύιηνο πόιεκνο. 
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ΔΠΗΙΟΓΟ 
 

Σν θαζεζηψο ηνπ Μεηαμά θπβέξ-
λεζε απνιπηαξρηθά. ηελ νπζία 
ππήξμε έλα αζηπλνκηθφ θαζεζηψο 
κε θαζηζηηθέο ηάζεηο, δελ πξφθζα-
ζε φκσο λα αιψζεη ηνλ θξαηηθφ κε-
ραληζκφ νινθιεξσηηθά, φπσο έγηλε 
ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο θαη 
ηεο Ηηαιίαο. Αληηκεηψπηζε ηνπο α-
ληηπάινπο ηνπ, ηδηαίηεξα ηνπο θνκ-
κνπληζηέο, ηνπο νπνίνπο πξνζπά-
ζεζε λα εμνληψζεη, κε θπιαθίζεηο 
θαη εθηνπίζεηο. Απαγφξεπζε, κεηαμχ 
άιισλ, ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη 
ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη 
ζπλεηαηξίδεζζαη.  

Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιά-
δαο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, ν 
ειιεληθφο ιαφο νξγάλσζε ζζελαξή 
εζληθή αληίζηαζε θαη ππνβιήζεθε 
ζε κεγάιεο ζπζίεο. Σε ιήμε ηνπ πν-
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ιέκνπ αθνινχζεζε ν θαηαζηξνθη-
θφηεξνο εκθχιηνο πφιεκνο πνπ 
γλψξηζε ε ρψξα, ζηνλ νπνίν ληθή-
ηξηα αλαδείρζεθε ε παξάηαμε ησλ 
αζηηθψλ θνκκάησλ. Ζ πνιηηηθή θα-
ηάζηαζε άξγεζε λα εμνκαιπλζεί. Ζ 
ζθηά ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ βάξαη-
λε ηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο κέ-
ρξη ηε δηθηαηνξία ησλ ζπληαγκα-
ηαξρψλ ην 1967, ε νπνία έζεζε ηέξ-
κα ζηελ αζζκαίλνπζα λεαξή κεηα-
πνιεκηθή δεκνθξαηία.  

Ζ θαηάζηαζε άιιαμε ξηδηθά κεηά 
ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974. 
Με πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο ε-
δξαηψζεθε αβαζίιεπην δεκνθξαηη-
θφ πνιίηεπκα, νη δηραζκνί ηνπ πα-
ξειζφληνο μεπεξάζηεθαλ, θαη ε 
ρψξα εηζήιζε ζε κία δηαδηθαζία εθ-
ζπγρξνληζκνχ θαη αλαλέσζεο.  
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ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ 
ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 
(1821-1930) 
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Ινπθάο Γνύθαο: Πξόζθπγεο 

Πηλαθνζήθε ηνπ Γήκνπ Αζελαίωλ 
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ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΣΑ 
ΣΟ 19ν ΑΗΧΛΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο 
ηνλ 1821 ζεκεηψζεθαλ κεηαθηλήζεηο 
ειιεληθψλ πιεζπζκψλ απφ δηάθν-
ξα κέξε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξα-
ηνξίαο πξνο ηελ επαλαζηαηεκέλε 
Διιάδα. Οη νκαδηθέο απηέο κεηαλα-
ζηεχζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ α-
θεηεξία ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκα-
ηνο. Ζ Μηθξά Αζία, ν ειιαδηθφο ε-
πεηξσηηθφο ρψξνο θαη ηα λεζηά ηνλ 
Αηγαίνλ απνηέιεζαλ ηνπο ρψξνπο 
πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 
ξεπκάησλ. Σε κηθξαζηαηηθή κεηα-
λάζηεπζε πξνθάιεζε ην θιίκα α-
λαζθάιεηαο θαη θφβνπ πνπ επηθξά-
ηεζε εθεί κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο ε-
λέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ, πνπ είραλ 
ζθνπφ λα πξνιάβνπλ εμεγέξζεηο 

51 / 116 
 



ησλ Διιήλσλ θαηνίθσλ, φζν θαηξφ 
δηαξθνχζε ε Δπαλάζηαζε ζηελ θπ-
ξίσο Διιάδα. Γελ εληάζζνληαλ 
φκσο νη ελέξγεηεο απηέο ζ' έλα γελη-
θφηεξν ζρέδην εθξίδσζεο ηνπ ειιε-
ληθνχ ζηνηρείνπ, φπσο ζπλέβε θαηά 
ηελ πεξίνδν 1914-1922. Σν πξν-
ζθπγηθφ ξεχκα απφ ηελ επεηξσηηθή 
ρψξα θαη ην Αηγαίν ήηαλ ζπλέπεηα 
ηεο απνηπρίαο ηνπ απειεπζεξσηη-
θνχ θηλήκαηνο ζηηο πεξηνρέο απηέο.  

Γηα ηηο πξνζθπγηθέο απηέο κεηα-
θηλήζεηο νη ηζηνξηθέο πεγέο είλαη 
πνιχ πεξηνξηζκέλεο, γηαηί νη ηζην-
ξηνγξάθνη θαη νη πεξηεγεηέο ηεο 
επνρήο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηα 
πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά γεγνλφηα 
ηνπ Αγψλα. Ζ ζεκαζία ηνπο φκσο 
ήηαλ πνιχπιεπξε γηα ηελ ηζηνξία 
ηνπ ηφπνπ: δηακφξθσζαλ ην δεκν-
γξαθηθφ ράξηε ηεο αλεμάξηεηεο 
Διιάδαο θαη ζπλεηέιεζαλ ζηε γλσ-
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ξηκία θαη ηελ πλεπκαηηθή αιιειεπί-
δξαζε ησλ Διιήλσλ κεηαμχ ηνπο. 
Έηζη, ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο 
θαη ζπγρψλεπζεο ησλ ειιεληθψλ 
πιεζπζκψλ, ζε αληίζεζε κε ην γε-
σγξαθηθφ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο 
ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο, 
βνήζεζε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο.  
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Α. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ΘΑ-
ΣΑ ΣΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΠΑΛΑΣΑΖ 

(1821-1827) 
 
1. Πξόζθπγεο από ηε Κηθξά Αζία, 
ηελ Θωλζηαληηλνύπνιε θαη ηελ 
Θύπξν  
 

Μεηά ηελ εμέγεξζε ησλ λαπηηθψλ 
λεζηψλ θαη ηεο άκνπ, νη Σνχξθνη 
θνβήζεθαλ φηη ην ππθλφ ειιεληθφ 
ζηνηρείν ησλ δπηηθψλ κηθξαζηαηη-
θψλ παξαιίσλ δελ ζα παξέκελε 
αδξαλέο. Ο αλαβξαζκφο πνπ επη-
θξαηνχζε ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ηεο 
Μηθξάο Αζίαο, νη παξάηνικεο επη-
δξνκέο ακίσλ θαη Φαξηαλψλ ζηηο 
κηθξαζηαηηθέο αθηέο θαη ε εκθάληζε 
ειιεληθψλ πινίσλ θνληά ζηηο Κπ-
δσληέο (Ατβαιί) θαη ηε κχξλε εμψ-
ζεζαλ ηνπο Σνχξθνπο ζε κέηξα 
ηξνκνθξάηεζεο ησλ ειιεληθψλ 
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πιεζπζκψλ. Οη βηαηνπξαγίεο ησλ 
Σνχξθσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 
ιεηηνχξγεζαλ σο ζήκα θηλδχλνπ 
γηα αξθεηνχο εχπνξνπο Έιιελεο 
ησλ Κπδσληψλ, νη νπνίνη πξνηίκε-
ζαλ γηα αζθάιεηα λα δηαπεξαησ-
ζνχλ εζπεπζκέλα ζηελ απέλαληη 
Λέζβν. Αθνινχζεζε ε θαηαζηξνθή 
ηεο πφιεο ησλ Κπδσληψλ απφ 
ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ζηηο αξρέο 
Ηνπλίνπ ηνπ 1821, πνπ νδήγεζε 
ηνπο έληξνκνπο θαηνίθνπο ηεο ζε 
άηαθηε θπγή ζηα Φαξά, ελψ πιή-
ζνο θπγάδσλ απφ ηα ιεειαηεκέλα 
ρσξηά γχξσ απφ ηηο Κπδσληέο θα-
ηέθπγε ζηε Λέζβν. 

Ννηηφηεξα, ζηε κχξλε, φηαλ νη 
θάηνηθνη πιεξνθνξήζεθαλ ηελ 
ηξαγηθή ηχρε ησλ Κπδσληψλ, επηβη-
βάζηεθαλ ζε εκπνξηθά πινία θαη 
δηαζθνξπίζηεθαλ ζε δηάθνξα λε-
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ζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο θαη ηελ 
Πεινπφλλεζν. 

ηα Φαξά θαη ηε άκν θαηέθπγαλ 
θαη νη δησθφκελνη απφ ην εζσηεξηθφ 
ηεο Μηθξάο Αζίαο, επηρεηξψληαο λα 
γιηηψζνπλ απφ ηηο δηψμεηο θαη ηηο 
επηζέζεηο ησλ αηάθησλ*. 

ην πξνζθπγηθφ ξεχκα ηεο ίδηαο 
πεξηφδνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξη-
ιεθζνχλ θαη νη πξφζθπγεο απφ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Κχπξν. 
Οη πξψηνη, θπξίσο Φαλαξηψηεο, 
ήδε πξηλ απφ ηηο ηαξαρέο ζηελ Πφ-
ιε, άξρηζαλ λα ζπξξένπλ ζηελ ε-
παλαζηαηεκέλε Διιάδα, φπνπ πν-
ιχ γξήγνξα δηαθξίζεθαλ ζηελ πν-
ιηηηθή νξγάλσζε ηνπ επαλαζηαηε-
κέλνπ έζλνπο. Πνιινί Κχπξηνη, γηα 
λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο ησλ 
Σνχξθσλ, θαηέθπγαλ ζηα Πξνμελεία 
ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη θαηφ-
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πηλ κεηαθέξζεθαλ κε μέλα πινία ζε 
ιηκάληα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Γαιιίαο. 

ηελ Γ' Δζλνζπλέιεπζε (1826-
1827) δηάθνξεο νκάδεο πξνζθχγσλ 
πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ ειεχζεξε 
Διιάδα επηρείξεζαλ λα ζέζνπλ ην 
αίηεκα ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο 
θαη εηδηθά ηεο κφληκεο εγθαηάζηα-
ζήο ηνπο. Γη' απηφ επηδίσμαλ ηελ 
εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε πλέιεπ-
ζε. Απφ ηνπο Μηθξαζηάηεο, κφλν νη 
κπξλαίνη ελεξγνπνηήζεθαλ πξνο 
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Εεηνχζαλ 
απφ ηε πλέιεπζε: α) λα εθπξν-
ζσπνχληαη ζ' απηήλ θαη β) λα 
πξνζδηνξηζηεί ηφπνο γηα ηε δεκη-
νπξγία ζπλνηθηζκνχ ησλ δηαζθνξ-
πηζκέλσλ ειεχζεξσλ κπξλαίσλ. 
Μφλν ην αίηεκα ηνπ ηφπνπ έγηλε θα-
ηαξρήλ δεθηφ. Απνθαζίζηεθε λα 
δνζεί ρψξνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Η-
ζζκνχ γηα λα δεκηνπξγεζεί πφιε κε 
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ηελ επσλπκία «Νέα κχξλε». Ζ π-
λέιεπζε παξέπεκςε ην ζέκα ζηε 
Βνπιή, ε νπνία φκσο δελ ην πξνψ-
ζεζε. 

Οη Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο ησλ 
ρξφλσλ ηεο Δπαλάζηαζεο αληηκε-
ηψπηζαλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο, 
ηδηαίηεξα νη Κπδσληείο

1
. Ζ αλάγθε 

εμαζθάιηζεο ησλ βαζηθψλ φξσλ 
δσήο, αιιά θαη ε γεσγξαθηθή δηα-
ζπνξά ηνπο, θαίλεηαη φηη δελ ηνπο 
άθελαλ πεξηζψξηα γηα λα δηεθδηθή-
ζνπλ αληηπξνζψπεπζε ζηα πνιηηη-
θά θαη δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο επα-
λαζηαηεκέλεο Διιάδαο. Ζ πξν-
ζθνξά, πάλησο, ηνπ κηθξαζηαηηθνχ 
ζηνηρείνπ ζηελ πλεπκαηηθή δσή θαη 
ζην ιατθφ πνιηηηζκφ ηνπ λεφηεξνπ 
ειιεληζκνχ ππήξμε ζεκαληηθή. 
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1.Δπηζηνιή ηωλ πξνζθύγωλ από 
ηηο Θπδωληέο θαη ηα Κνζρνλήζηα 
πξνο ην Βνπιεπηηθό 
 
«Οη ελ Αηγίλε πξφζθπγεο Κπδσληείο 
πξνο ην Βνπιεπηηθφλ 

Πξνζηξέρνκελ ινηπφλ ππφ ηελ 
ζθέπελ ηεο θηιεπζπιάρλνπ κεηξφο 
καο θαη ζεξκνίο δαθξχνηο παξαθα-
ινχκελ ειέσ φκκαηη λα επηβιέςε 
εηο ηαο απείξνπο δπζηπρίαο καο• 
εμεχξεη θαιψο φηη είκεζα άλζξσπνη 
ρσξίο παηξίδα, ρσξίο ππνζηαηηθά, 
ρσξίο νζπήηηνλ, ρσξίο έλδπκα, αλ 
κε ην κηθξφηαηνλ θαη ςεπδέο εκπφ-
ξηφλ καο, ή κε ηα κηθξά καο πινία 
θεξδίζσκελ κηθξφλ ηη θέξδνο, πνχ 
ηάρα πξψηνλ λα ην δψζσκελ; εηο 
ηξνθήλ ησλ παίδσλ θαη γπλαηθψλ; 
εηο ελδχκαηα; εηο ελνίθηνλ; ή εηο άι-
ια θαζεκεξηλά αλαγθαία; ιάβεηε 
ινηπφλ, ιάβεηε ηελ ελδερνκέλελ δη' 
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εκάο ππεξάζπηζηλ, ειεπζεξψζαηε 
καο απφ ηαο ησλ Αηγηλεηψλ πνιιάο 
θαηαρξήζεηο, επηηάμαηε απηνχο λα 
απέρσζη ηνπ ινηπνχ απφ εκάο θαη 
λα κε καο δεηνχζηλ φ,ηη ζέιεη ην θέ-
θη ησλ... 

1825 επηεκβξίνπ 29, ελ Αηγίλε.  
Οη ελ Αηγίλε παξνηθνχληεο Κπ-

δσληείο θαη Μνζρνλεζηψηαη νη επ-
πεηζέζηαηνη παηξηψηαη».  

 

2. Πξόζθπγεο από ηνλ ειιαδηθό 
ρώξν 
 

Σν πξνζθπγηθφ ξεχκα απφ ηηο 
βφξεηεο ειιεληθέο επαξρίεο, Θεζ-
ζαιία, Μαθεδνλία θαη Ήπεηξν, μεθί-
λεζε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ην κε-
ηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηε Μηθξά 
Αζία. πλερίζηεθε φκσο θαη θαηά ην 
δεχηεξν έηνο ηεο Δπαλάζηαζεο, 
πξνο δχν θπξίσο θαηεπζχλζεηο: α) 
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απφ ηε Θεζζαιία θαη ηε Μαθεδνλία 
πξνο ηηο Βφξεηεο πνξάδεο θαη β) 
απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηα Αγξαθα 
πξνο ηε Γπηηθή ηεξεά θαη εηδηθφηε-
ξα ην Μεζνιφγγη. 

ηηο Βφξεηεο πνξάδεο (θηάζν, 
θφπειν, θχξν) θαη ην Σξίθεξη ηεο 
Μαγλεζίαο θαηέθπγαλ αξρηθά θά-
ηνηθνη ηεο Θεζζαινκαγλεζίαο θαη 
ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, κεηά ηελ 
πξνέιαζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπ-
κάησλ θαη ηελ απνηπρία ηνπ επα-
λαζηαηηθνχ θηλήκαηνο ζηε Μαγλε-
ζία θαη ηε Υαιθηδηθή (άλνημε 1821). 
Σν επφκελν έηνο, κεηά ηελ θαηα-
ζηνιή ηνπ θηλήκαηνο ζηνλ ιπκπν, 
θαηέθπγαλ ζηηο πνξάδεο πνιινί 
αγσληζηέο θαη νπιαξρεγνί απφ ηε 
Μαθεδνλία θαη ηνλ ιπκπν. Μηθξφο 
αξηζκφο θαηεπζχλζεθε ζηε ζπλέρεηα 
ζηηο Κπθιάδεο θαη θάπνηνη κεκνλσ-
κέλνη ζηε ηεξεά Διιάδα. 
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Ο πξνζθπγηθφο ζπλσζηηζκφο 
ζηηο πνξάδεο επέθεξε θηψρεηα, 
ζχγρπζε θαη αλαξρία. Οη ηνπηθέο 
αξρέο βξέζεθαλ αδχλακεο, φρη κφλν 
λα πεξηζάιςνπλ ηνπο άπνξνπο θαη 
πεηλαζκέλνπο λενθεξκέλνπο, αιιά 
θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηάμε, θα-
ζψο έλα κέξνο απφ απηνχο ζηξά-
θεθε ζηε ιεζηεία θαη ηελ πεηξαηεία. 
Κξνχζκαηα βίαο πξνθαινχζαλ εη-
δηθά νη πξφζθπγεο απφ ηνλ ιπ-
κπν, νη νπνίνη απέβεζαλ ζηελ 
πξάμε θπξίαξρνη ησλ λεζηψλ θαη 
ηξφκνο ησλ εγρσξίσλ

2
. 

 

2. Αλαθνξά ηεο Θνηλόηεηαο ηεο 
Αίγηλαο πξνο ηελ Θπβέξλεζε  

«Πξνο ην εβαζηφλ Δθηειεζηηθφλ 
ψκα. 

Απεξίγξαπηα είλαη ηα δεηλά, φζα 
αλαμίσο πάζρνκελ απφ ην πιήζνο 
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ησλ ειζφλησλ Οιπκπίσλ δηα λα θα-
ηνηθήζνπλ εηο ηελ λήζνλ καο Αίγη-
λαλ• πέληε ήδε νινθιήξνπο ρξφ-
λνπο εμ αξρήο ζπλέξξεπζαλ πά-
ξαπηα παληαρφζελ, θαη εηο ηνζαχ-
ηελ πιεζκνλήλ, ψζηε αθνχ επε-
ζσξεχζεζαλ ηφζεο ρηιηάδεο ςπρψλ 
εηο νιίγαο νηθίαο, επεηδή δελ εκπν-
ξεί ηηο λα κεηξήζεη πεξηζζνηέξαο 
ησλ εθαηφλ είθνζη επί ηεο λήζνπ 
καο, νη ελαπνιεηθζέληεο επήμακελ 
θαιχβαο, θαη' απηφλ ηνλ απίζηεπηνλ 
ηξφπνλ εμνηθνλνκνχληεο νκνχ κε 
εκάο θαη ην άιιν πιήζνο Κπδσληέ-
σλ, Υίσλ, Πεινπνλλεζίσλ, Αλαην-
ιηθνειιαδίησλ θαη εζράησο Φαξηα-
λψλ• εμεχξνληεο ηαο δπζηπρίαο ησλ 
ζπλαδειθψλ καο πξφζπκα αλνίμα-
κελ εηο απηνχο ηαο ζχξαο ησλ ν-
ζπεηίσλ καο, θαζψο κε ηελ απηήλ 
θηιαδειθίαλ εζέιακελ πεξηζάιςεη 
θαη ηαο θακίιηαο ησλ ειζφλησλ Ο-
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ιπκπίσλ, εάλ ήηνλ νθηψ έσο δέθα... 
Πψο ινηπφλ θαη πνχ λα εμνηθνλν-
κεζή ηνζνχηνλ πιήζνο;  

Δλ Αηγίλε ηε 3ε Γεθεκβξίνπ 1825.  
Σν Κνηλφλ ηεο λήζνπ Αηγίλεο.»  

 
Μεγάια θχκαηα πξνζθχγσλ απφ 

ηελ Ήπεηξν θαηεπζχλζεθαλ ζηε Γπ-
ηηθή ηεξεά, γηα λα απνθχγνπλ ηα 
ηνπξθηθά αληίπνηλα, κεηά ηελ θαηα-
ζηνιή ηνπ θηλήκαηνο, ην θαινθαίξη 
ηνπ 1821. Πιήζε ζπλέξξεπζαλ ζην 
Μεζνιφγγη. Σειεπηαίνη θαηέθζαζαλ 
νη νπιηψηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1823, 
κέζσ ησλ Ηφλησλ λεζηψλ, κεηά ηε 
ιχζε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ νπιίνπ. 

Οη νπιηψηεο πξφζθπγεο έθηα-
ζαλ ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 
ην Μεζνιφγγη, κεηά ηελ εθδίσμε 
ησλ Σνχξθσλ απφ ηε Γπηηθή ηε-
ξεά, είρε πιένλ επηβαξπλζεί ππεξ-
βνιηθά. Οη εγρψξηνη δπζθνξνχζαλ 
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έληνλα γη' απηήλ ηε ζπλερή εηζξνή 
πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ. Γηα λα 
αλαθνπθηζηεί ε πφιε, ην Βνπιεπηη-
θφ παξαρψξεζε ζηνπο νπιηψηεο 
ην Εαπάληη, βνξεηνδπηηθά ηνπ Αγξη-
λίνπ Οξγαλσκέλεο φκσο αληηδξά-
ζεηο ησλ ληφπησλ καηαίσζαλ ηε 
ζρεδηαδφκελε παξαρψξεζε γεο γηα 
εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ. Παξά 
ηελ απνηπρία, ε απφθαζε απηή 
απνηειεί ηελ πξψηε ηδέα γηα απν-
θαηάζηαζε πξνζθχγσλ ζηα ρξφληα 
ηνπ Αγψλα θαη έθεξε ζην πξνζθή-
λην ην δήηεκα αμηνπνίεζεο ησλ «ε-
ζληθψλ γαηψλ», πνπ επξφθεηην λα 
απαζρνιήζεη αξγφηεξα ην λενει-
ιεληθφ θξάηνο. 

Απφ ηνπο Ζπεηξψηεο πξφζθπ-
γεο, πξψηνη νη νπιηψηεο πέηπραλ 
λα εθπξνζσπεζνχλ ζηελ Γ' Δζλν-
ζπλέιεπζε, φπνπ έζεζαλ σο βαζηθφ 
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ζέκα ηελ παξαρψξεζε ηφπνπ γηα 
κφληκε εγθαηάζηαζε. 

 

3. Πξόζθπγεο από ηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ θαη ηελ Θξήηε 
 
α. Οη Θξήηεο θαη νη Θάζηνη πξό-
ζθπγεο 

 
Απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν 

ηεο Δπαλάζηαζεο, νπινθφξνη 
Κξήηεο θαηέθπγαλ, αξρηθά ζε κηθξφ 
αξηζκφ, ζηηο Κπθιάδεο. Μεηά ηελ 
θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ απφ ηνλ αη-
γππηηαθφ ζηφιν ην 1824, νη Κάζηνη 
αιιά θαη νη Κξήηεο πνπ είραλ θαηα-
θχγεη εθεί, θαηεπζχλζεθαλ ζε άιια 
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Ζ άθημε ησλ 
Κξεηψλ πξνθάιεζε αλαηαξαρή ζην 
θεληξηθφ Αηγαίν. Χο ηα κέζα ηεο δε-
θαεηίαο, νη έλνπινη Κξήηεο πξφ-
ζθπγεο είραλ απνβεί θπξίαξρνη ζε 
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βάξνο ησλ εγρσξίσλ. Άιιε νκάδα 
Κξεηψλ πξνζθχγσλ ηνπ 1823-1824 
θαηέθπγε ζηελ Πεινπφλλεζν. ηελ 
Αξγνιίδα ε θπβέξλεζε κεξίκλεζε 
γηα ηε δηαηξνθή θαη πεξίζαιςή 
ηνπο. 

 

β. Οη Υίνη πξόζθπγεο 
 
 Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ 
θαη ηε καδηθή κεηαθνξά ησλ θαηνί-
θσλ ηεο ζηα Φαξά, αλέθπςε πξφ-
βιεκα απφ ην πιήζνο ησλ πξν-
ζθχγσλ πνπ θαηέθιπζε ην λεζί. Οη 
Φαξηαλνί έδεημαλ θαη πάιη θξνληί-
δα, παξαρσξψληαο ζηνπο Υίνπο 
πξφρεηξα θαηαιχκαηα. Σν αδηαρψ-
ξεην πνπ δεκηνπξγήζεθε αληηκε-
ησπίζηεθε, φπσο θαη παιαηφηεξα, 
κε ηε κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ 
Υίσλ ζηηο Κπθιάδεο θαη ηελ Πειν-
πφλλεζν. Γεληθά, ε δηάζεζε ησλ 
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Κπθιαδηηψλ απέλαληη ηνπο ήηαλ θη-
ιηθή θαη νη Υίνη πξνζαξκφζηεθαλ 
εχθνια. 

ζνη κεηαθέξζεθαλ ζηελ Πειν-
πφλλεζν, βξέζεθαλ ζηελ ππξπν-
ιεκέλε Κφξηλζν πεηλαζκέλνη θαη 
ρσξίο θακία πεξίζαιςε. Μεξηθνί 
απνβηβάζηεθαλ ζηνλ Πεηξαηά θαη 
απφ εθεί πήγαλ ζηελ Αζήλα. Ζ θπ-
βέξλεζε έδεημε θξνληίδα γηα φινπο 
απηνχο: παξαρψξεζε ρψξνπο ζηέ-
γαζεο θαη θαηαιχκαηα θαη αλέιαβε 
ηε δαπάλε ηεο ζπληήξεζεο ησλ 
απφξσλ, ησλ ρεξψλ θαη ησλ νξθα-
λψλ. ηε ζπλέρεηα δηακνίξαζε ηνπο 
πξφζθπγεο ζε γχξσ ρσξηά θαη θσ-
κνπφιεηο θαη δήηεζε απφ ηνπο 
πξνθξίηνπο λα ηνπο θξνληίδνπλ. Σα 
κέηξα πεξίζαιςεο φκσο αηφλεζαλ 
κέζα ζ' έλα κήλα, γηαηί έπξεπε ε 
θπβέξλεζε λα εμνηθνλνκήζεη πφ-
ξνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ά-
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κπλαο, ελφςεη ηεο επηθείκελεο εθ-
ζηξαηείαο ηνπ Γξάκαιε. 

Ζ λνζηαιγία γηα ηελ ηδηαίηεξε 
παηξίδα ηνπο θαη νη θαθνπρίεο ζηελ 
πξνζθπγηά ηφλσζαλ ηελ επηζπκία 
ησλ Υίσλ λα επηζηξέςνπλ ζην λεζί 
ηνπο, έζησ θη αλ απηφ βξηζθφηαλ 
ππφ ηνπξθηθή θαηνρή. Απφ ηνλ Ο-
θηψβξην ηνπ 1822, αξθεηνί άξρηζαλ 
λα επηζηξέθνπλ. ζνη παξέκεηλαλ, 
αληίζεηα κε άιινπο πξφζθπγεο, εξ-
γάζηεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
Δπαλάζηαζεο, φρη γηα απνθαηά-
ζηαζε ζηνπο ηφπνπο πνπ είραλ 
πξνζθχγεη, αιιά γηα αλαθαηάιεςε 
ηνπ λεζηνχ ηνπο. Ζ απνηπρεκέλε 
επηρείξεζε ηνπ Φαβηέξνπ (1827-
1828), πνπ πξνεηνηκάζηεθε απφ 
Υίνπο πξφζθπγεο γηα ην ζθνπφ απ-
ηφ, έζεζε άδνμν ηέινο ζε απηέο ηηο 
πξνζπάζεηεο θαη γέλλεζε λέν θχκα 
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Υίσλ πξνζθχγσλ πξνο ηε άκν θαη 
ηηο Κπθιάδεο. 

 

γ. Οη Φαξηαλνί πξόζθπγεο 
 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1824 ζήκαλε ε 
ψξα ηεο πξνζθπγηάο θαη γηα ηνπο 
Φαξηαλνχο. Πεξίπνπ 3.600 εγθαηέ-
ιεηςαλ ην θαηεζηξακκέλν λεζί, κε 
πξννξηζκφ άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. 
Λίγνη θαηέθπγαλ ζην Ναχπιην. 

ηηο Κπθιάδεο, φπνπ θπξίσο θα-
ηεπζχλζεθαλ, δελ αληηκεησπίζηε-
θαλ παληνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δπ-
πξφζδεθηνη ήηαλ ζηελ Σήλν, ε θνη-
λφηεηα ηεο νπνίαο κεξίκλεζε άκε-
ζα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Απφ εθεί 
νη πεξηζζφηεξνη κεηνίθεζαλ ζηε 
γεηηνληθή χξν ή επέζηξεςαλ αξγφ-
ηεξα ζηηο εζηίεο ηνπο. ηελ Πάξν 
θαη ηελ Άλδξν αληηκεηψπηζαλ πξν-
βιήκαηα κε ηνπο ληφπηνπο. Αληίζε-

70 / 121 
 



ηα, νη πεηζηψηεο ηνχο ζπκπεξη-
θέξζεθαλ επζπιαρληθά, μερλψληαο 
ηνπο παιηνχο αληαγσληζκνχο ησλ 
δχν λαπηηθψλ λεζηψλ. ηαλ φκσο 
νη Φαξηαλνί έδεημαλ δηάζεζε λα ε-
γθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηηο πέηζεο, 
νη πεηζηψηεο αληέδξαζαλ. Έηζη νη 
Φαξηαλνί αλαγθάζηεθαλ λα κεηνη-
θήζνπλ θαη, κε θπβεξλεηηθή άδεηα, 
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Μνλεκβαζηά. 

Ζ θπβέξλεζε θξφληηζε γηα ηε 
ζηέγαζή ηνπο, φξηζε λα εηζπξάη-
ηνπλ έλα κέξνο απφ ηνπο θφξνπο 
ηεο πεξηνρήο θαη θαηάξηηζε θαηά-
ινγν ησλ αηρκαιψησλ Φαξηαλψλ 
γηα ηελ εμαγνξά ηνπο. Παξ' φια απ-
ηά, νη Φαξηαλνί ηεο Μνλεκβαζηάο 
ζεψξεζαλ φηη δελ αληηκεησπίζηεθε 
ηθαλνπνηεηηθά ε θαηάζηαζή ηνπο, 
πνπ επηδεηλψζεθε δξακαηηθά κε ην 
μέζπαζκα ζαλαηεθφξνπ επηδεκίαο. 
Οη πεξηζζφηεξνη Φαξηαλνί έθπγαλ 
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αξγφηεξα απφ ηε Μνλεκβαζηά θαη 
δηαζθνξπίζηεθαλ πάιη ζηηο Κπθιά-
δεο. ηελ Αίγηλα, πεξηζζφηεξν απ' 
νπνπδήπνηε αιινχ, βξήθαλ ην ρψ-
ξν ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο πνπ 
επηδίσθαλ. Αλέπηπμαλ κεγάιε δξα-
ζηεξηφηεηα ζηα θνηλά ζέκαηα ηνπ 
λεζηνχ, αιιά θαη ζηηο ππνζέζεηο 
ηνπ έζλνπο γεληθφηεξα. Ίδξπζαλ 
ζρνιείν, δηέδσζαλ ηα έζηκά ηνπο 
θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα δηαηή-
ξεζαλ ην θνηλνηηθφ ηνπο ζχζηεκα. 

ηελ Γ' Δζλνζπλέιεπζε νη Φα-
ξηαλνί δήηεζαλ κε θαζπζηέξεζε λα 
θαζνξηζηεί ηφπνο πξνζθπγηθνχ 
ζπλνηθηζκνχ ηνπο. Έρνληαο εμα-
ζθαιίζεη ζηελ πξάμε ρψξν εγθα-
ηάζηαζεο ζηελ Αίγηλα δελ πηέδν-
ληαλ, φπσο άιινη. 
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δ. Ο πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο 
ηεο Δξκνύπνιεο ύξνπ 

 

 
Ζ αλαηίλαμε ηεο Κνλήο Αξθαδίνπ 
 (Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε) 

 
Αμίδεη λα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ηε 

δεκηνπξγία ηεο Δξκνχπνιεο ζηε 
χξν. Απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ 
δείγκα ίδξπζεο θαη εμέιημεο ελφο 
απηνηεινχο θαη αθκαίνπ πξνζθπγη-
θνχ ζπλνηθηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο Δπαλάζηαζεο, ν νπνίνο βαζί-
ζηεθε ζηελ πξσηνβνπιία ησλ νη-
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θηζηψλ ηνπ, ρσξίο θπβεξλεηηθή 
αξσγή. Ζ πεξηνρή, πνπ ην 1825 
πήξε ην φλνκα Δξκνχπνιε απφ 
ηνπο πξφζθπγεο νηθηζηέο ηεο, άξ-
ρηζε λα ζπγθεληξψλεη απφ ην 1821 
έσο ην 1824 Έιιελεο πξφζθπγεο 
απ' φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο: Μη-
θξαζηάηεο, Φαξηαλνχο, Κξήηεο θαη 
θπξίσο Υίνπο. Ζ ζπκθφξεζε πνπ 
είρε επέιζεη ζηα γεηηνληθά λεζηά, ε 
ζέζε ηνπ ιηκαληνχ θαη ε νπδέηεξε 
ζηάζε πνπ ηεξνχζε ην λεζί ζηα 
πξψηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο 
πξνθάιεζαλ ηελ αζξφα πξνζέιεπ-
ζε. Οη ληφπηνη πξηαλνί θαηνηθνχ-
ζαλ ζηελ Άλσ χξν, καθξηά απφ 
ηελ παξαιία, ζηελ νπνία ζπγθε-
ληξψζεθαλ νη λενθεξκέλνη. χλην-
κα ε απμεκέλε πξνζέιεπζε πξν-
ζθχγσλ πξνθάιεζε ηελ επηθπια-
θηηθφηεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηηο α-
ληηδξάζεηο ησλ ληφπησλ, θπξίσο 
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ιφγσ θηεκαηηθψλ δηαθνξψλ. Σε 
δηάζηαζε ππνδαχιηδε επηπιένλ ε 
δηαθνξά δφγκαηνο κεηαμχ ησλ θα-
ζνιηθψλ ληφπησλ θαη ησλ νξζφδν-
μσλ πξνζθχγσλ. 

 

4. Ζ ζηάζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 
απέλαληη ζην πξνζθπγηθό δήηεκα 

 
Γεληθά, ην πξνζθπγηθφ δήηεκα 

ζηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο δελ 
αληηκεησπίζηεθε κεζνδηθά εθ κέ-
ξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ησλ 
Διιήλσλ. πνπ έγηλαλ πξνζπάζεη-
εο γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ ελζσ-
κάησζε ησλ πξνζθχγσλ, απηέο 
ζηεξίρζεθαλ ζηνλ απζνξκεηηζκφ 
θαη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ θαηά 
ηφπνπο ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ή ζε 
εληειψο πξνζσξηλά κέηξα ησλ θπ-
βεξλήζεσλ. Αηηήκαηα πξνζθχγσλ 
ηέζεθαλ, αιιά φρη πξνζθπγηθφ 
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δήηεκα ζπλνιηθά. Μφλν ζηελ Γ' Δ-
ζληθή πλέιεπζε ην πξνζθπγηθφ 
πξνβιήζεθε εληνλφηεξα απφ ηηο 
δηάθνξεο πξνζθπγηθέο νκάδεο, 
πνπ δήηεζαλ ηελ εθπξνζψπεζή 
ηνπο ζηε πλέιεπζε, γηα λα πξνσ-
ζήζνπλ ην αίηεκα παξνρήο ρψξνπ 
γηα κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ ειεχ-
ζεξε Διιάδα. Σν ςήθηζκα ηεο 5εο 
Μαΐνπ 1827, κε ην νπνίν θαινχληαλ 
φινη νη νξζφδνμνη «φζσλ αη πφιεηο 
θαηεζηξάθεζαλ, λα πξνζέιζνπλ εηο 
ηελ Βνπιήλ λα δεηήζνπλ ηφπνλ θαη 
λα εγείξνπλ λέαο πφιεηο», έδεηρλε 
ηελ ηάζε λα επηθξαηήζεη κία επξχ-
ηεξε αληίιεςε γηα ην πξνζθπγηθφ. 
Χζηφζν, νη επαλαζηαηηθέο θπβεξ-
λήζεηο δελ πξνρψξεζαλ ζηελ πιν-
πνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη 
δελ νξγάλσζαλ ζπλνηθηζκνχο 
πξνζθχγσλ. Οη δπζκελέζηαηεο 
ζπλζήθεο θαηά ηελ Δπαλάζηαζε 
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αιιά θαη νη θαηά ηφπνπο αληηδξά-
ζεηο εκπφδηζαλ ηελ εθαξκνγή κέ-
ηξσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιή-
καηνο. 
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Β. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ  
ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΘΑΠΟΓΗΣΡΗΑΘΖ  

ΠΔΡΗΟΓΟ (1828-1831) 
 
1. Ζ κέξηκλα γηα ηνπο πξόζθπγεο 
 

Ζ αδπλακία ησλ επαλαζηαηηθψλ 
θπβεξλήζεσλ λα αζρνιεζνχλ ζπ-
ζηεκαηηθά κε ην πξνζθπγηθφ δήηε-
κα θιεξνδφηεζε έλα αθφκε αθαλ-
ζψδεο πξφβιεκα ζηνλ Κπβεξλήηε 

Ηωάλλε Θαπνδίζηξηα. ε κηα ξε-
καγκέλε Διιάδα, ζηελ νπνία επη-
θξαηνχζε θηψρεηα θαη αλαξρία θαη 
ηα ζχλνξά ηεο ήηαλ αθφκε αληηθεί-
κελν δηεζλνχο θαζνξηζκνχ, ν Κα-
πνδίζηξηαο βξέζεθε κέζα ζ' έλα 
πιήζνο πξνβιεκάησλ. Γηα ηνλ Κα-
πνδίζηξηα πξνείρε ε ζπγθξφηεζε 
ζηνηρεηψδνπο θξαηηθήο νξγάλσζεο, 
ε απνθαηάζηαζε θιίκαηνο αζθά-
ιεηαο ζηε ρψξα θαη ε εμεχξεζε νη-
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θνλνκηθψλ πφξσλ. Σν δήηεκα ησλ 
πξνζθχγσλ δελ αληηκεησπίζηεθε 
σο απηνηειέο, αιιά εληάρζεθε ζην 
πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζρεδηα-
ζκνχ. 

Έπξεπε θαη' αξρήλ λα ππάξμεη 
πξφλνηα γηα άκεζε πεξίζαιςε ηνπ 
κεγάινπ αξηζκνχ ησλ απφξσλ θαη 
ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ ζπλνιη-
θά, εγρσξίσλ θαη πξνζθχγσλ, πνπ 
αληηκεηψπηδαλ άκεζν πξφβιεκα 
επηβίσζεο. Με ηελ άθημή ηνπ ζηελ 
Αίγηλα ν Καπνδίζηξηαο έδσζε ελην-
ιέο λα θαηαξηηζηνχλ θαηάινγνη 
πξνζθχγσλ θαη λα θαιπθζνχλ 
πξνζσξηλά νη επείγνπζεο αλάγθεο 
ηνπο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Οξθαλν-
ηξνθείνπ ηεο Αίγηλαο εμαζθαιίζηε-
θε ηξνθή ζε 2.000 πξφζθπγεο πνπ 
είραλ ζπγθεληξσζεί ζην λεζί. ε-
καληηθφ βήκα γηα ηελ απνθαηάζηα-
ζε ησλ θησρψλ πξνζθχγσλ θαη 
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παξάιιεια ηελ απνζπκθφξεζε 
ησλ πφιεσλ ήηαλ ε πξνζπάζεηα 
ηεο ίδξπζεο γεσξγηθψλ ζπλνηθη-
ζκψλ. Πξφζεζε ηνπ Κπβεξλήηε ή-
ηαλ λα απνθαηαζηαζνχλ νη άπνξεο 
κάδεο θαη ηαπηφρξνλα λα εληζρπζεί 
ε παξαγσγηθή ηάμε ησλ κηθξνθαι-
ιηεξγεηψλ. Απηφ ζήκαηλε ηελ απν-
θαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα αθνξνχζε ην επίκαρν δή-

ηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ «εζλη-
θώλ θηεκάηωλ», ηνπ κφλνπ νπζηα-
ζηηθά θεθαιαίνπ πνπ δηέζεηε ε θπ-
βέξλεζε θαη πνπ επνθζαικηνχζαλ 
πνιινί. 

Ο πξψηνο γεσξγηθφο ζπλνηθη-
ζκφο ηδξχζεθε ζηα πεξίρσξα ηεο 
πφιεο ηνπ Ναππιίνπ, πνπ είρε ζπ-
γθεληξψζεη πιενλάδνληα πξνζθπ-
γηθφ πιεζπζκφ, θαη πήξε ηελ επσ-

λπκία «Πξόλνηα», γηα λα δεισζεί ε 
πνιηηηθή κέξηκλαο ηνπ Κπβεξλήηε. 
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Σν ζρέδην, πνπ εθαξκφζηεθε κε ε-
πηηπρία, πξνέβιεπε θαη πξνζσξηλή 
παξαρψξεζε δεκφζηαο γεο ζηνπο 
πξφζθπγεο, γηα θαιιηέξγεηα. Καηά 

ην πξφηππν ηεο «Πξόλνηαο» επη-
ρεηξήζεθε ε ίδξπζε θαη άιισλ γε-
σξγηθψλ ζπλνηθηζκψλ κε ηα ίδηα θί-
λεηξα (Απάζεηα Πφξνπ θαη Άλσ Δ-
μακίιη Κνξίλζνπ), ρσξίο φκσο επη-
ηπρία. 

Ζ πνιηηηθή ησλ πξνζθπγηθψλ 
απνθαηαζηάζεσλ ζπλδέζεθε θαη κε 
ην ζηφρν ηνπ Καπνδίζηξηα γηα αληη-
κεηψπηζε ηεο αλαξρίαο θαη εκπέ-
δσζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηε 
ρψξα. Ζ εγθαηάζηαζε ζα απνζάξ-
ξπλε ηα ηαξαρνπνηφ ζηνηρεία απφ 
ηνλ πεηξαζκφ ηεο παξαλνκίαο, ε 
νπνία ήηαλ ζε έμαξζε ζε ζηεξηά θαη 
ζάιαζζα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξά-
δεηγκα απνηεινχλ νη πξφζθπγεο 
απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Οιχκπνπ, νη 
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νπνίνη ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ εη-
ξεληθά ζηελ Διεπζίλα. Αθφκε θαη ε 
δηνξγάλσζε ζηξαηνχ αληαλαθινχ-
ζε ζ' έλα βαζκφ ηελ πνιηηηθή απηή, 
αθνχ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα εληα-
ρζνχλ ζ' απηφλ νη νπινθφξνη νπ-
ιηψηεο θαη Μαθεδφλεο πξφζθπγεο 
θαη λα πάςνπλ λα επηδίδνληαη ζηε 
ιεζηεία. 

 

2. Σν δήηεκα ηωλ πξνζθύγωλ θαη 
ε Γ' Δζληθή πλέιεπζε 
 

Ζ Γ' Δζληθή πλέιεπζε, πνπ ζπ-
λήιζε ζην Άξγνο ην 1829, απνθά-
ζηζε ηελ απνγξαθή ησλ ηδησηηθψλ 

θαη «εζληθώλ γαηώλ» (θηεκαηνιφ-
γην) θαη θαζφξηζε ηνπο φξνπο δηα-
λνκήο 200.000 ζηξεκκάησλ εζληθήο 
γεο κε πξνζσξηλνχο ηίηινπο. Αξ-
γφηεξα ν Κπβεξλήηεο θαζφξηζε ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα ίδξπζε πφιεσλ 
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ή πξναζηίσλ. Σν αίηεκα ηεο δηαλν-
κήο εζληθήο γεο ζε αθηήκνλεο είρε 
απαζρνιήζεη λνκνζεηηθά ηηο θπ-
βεξλήζεηο ηεο Δπαλάζηαζεο. Μφλν 
φκσο κε ηνλ Καπνδίζηξηα έγηλαλ 
ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηθα-
λνπνίεζε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο πνπ 
αθνξνχζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιε-
ζπζκνχ θαη πνπ είρε αληηκεησπηζηεί 
ζεηηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο Δζλη-
θέο πλειεχζεηο. Οη αληηδξάζεηο, 
βέβαηα, δελ έιεηςαλ. Δίλαη ραξα-
θηεξηζηηθφ φηη ζην ζρέδην ηνπ λφ-
κνπ γηα ηελ εθινγή πιεξεμνπζίσλ 
ζηε πλέιεπζε, ην νπνίν ππνβιή-

ζεθε απφ ην «Παλειιήληνλ» ζηνλ 
Κπβεξλήηε, δελ αλαγλσξηδφηαλ ην 
δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο «εηεξφρζν-
λεο» θαη ηνπο αθηήκνλεο. Ο Καπν-
δίζηξηαο απέξξηςε ηε ζρεηηθή δηά-
ηαμε θαη αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα 
ςήθνπ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο. 
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ηελ Γ' Δζληθή πλέιεπζε δφζε-
θε ε επθαηξία ζηηο δηάθνξεο πξν-
ζθπγηθέο νκάδεο λα ζέζνπλ ην δή-
ηεκα ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο, ηδί-
σο ζε εθείλεο πνπ ε ηδηαίηεξε πα-
ηξίδα ηνπο δελ ζπκπεξηιήθζεθε 
ζηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Σα 
αηηήκαηα αθνξνχζαλ ην δήηεκα ηεο 
κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη ην λέν 
ζνβαξφ ζέκα ησλ πνιεκηθψλ απν-
δεκηψζεσλ. Άιινη, ζπλερίδνληαο 
αθφκε λα πξνζβιέπνπλ ζηελ πα-
ιηλλφζηεζή ηνπο, δεηνχζαλ δηπισ-
καηηθή δξάζε γηα ηελ ελζσκάησζε 
ησλ πεξηνρψλ ηνπο ζην λέν ειιελη-
θφ θξάηνο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε 
Δζλνζπλέιεπζε εηζεγήζεθε ζηελ 
θπβέξλεζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
δηαθφξσλ αηηεκάησλ πνπ εθθξά-
ζηεθαλ ζηηο αλαθνξέο ησλ πξν-
ζθχγσλ. Αιιά ε ηειεπηαία παξέ-
κεηλε δέζκηα ησλ κεγάισλ αλαγθψλ 
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θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεηψπηδε ε ρψξα. 

Γηα ηνπο Υίνπο πξφζθπγεο 
πξνείρε ην δήηεκα ησλ απνδεκηψ-
ζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ξχζκη-
ζεο ησλ ρξεψλ πνπ άθεζε ε απν-
ηπρεκέλε εθζηξαηεία αλαθαηάιε-
ςεο ηεο Υίνπ (1827-1828). Δπίζεκα 
νη Υίνη πξφζθπγεο δελ έζεζαλ ζέκα 
κεηεγθαηάζηαζεο ζε άιιν ηφπν 
ζηελ ειεχζεξε Διιάδα. Εήηεζαλ, 
αληίζεηα, λα ππάξμεη δηεζλήο πξσ-
ηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο, ψζηε λα 
ζπκπεξηιεθζεί ε Υίνο ζην λέν ει-
ιεληθφ θξάηνο, αίηεκα πνπ δελ 
βξήθε αληαπφθξηζε. 

Σν δξφκν ηεο επηζηξνθήο ζηελ 
ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπο πήξαλ απν-

γνεηεπκέλνη νη πεξηζζφηεξνη Θπ-
δωληείο πξφζθπγεο, αθξηβψο γηα 
ηνλ αληίζεην ιφγν: επεηδή απέηπραλ 
ζηελ επηδίσμή ηνπο λα ζέζνπλ ζηελ 
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Γ' Δζλνζπλέιεπζε ην αίηεκα ηεο 
κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ 
Διιάδα. Οη Κπδσληείο δελ εθπξν-
ζσπήζεθαλ ηειηθά ζηε πλέιεπζε, 
κεηά απφ ξεηή απαγφξεπζε ηνπ ί-
δηνπ ηνπ Καπνδίζηξηα, γηα ιφγνπο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζηάζε απ-
ηή ηνπ Καπνδίζηξηα πξνθάιεζε ηελ 
αγαλάθηεζε ησλ Κπδσληέσλ ζηελ 
Αίγηλα θαη ηελ Δξκνχπνιε, γεγνλφο 
πνπ ελίζρπζε εθεί ηελ αληηθαπνδη-
ζηξηαθή παξάηαμε. Πεξίπνπ δέθα 
ρξφληα κεηά, νη πεξηζζφηεξνη Κπ-
δσληείο πξφζθπγεο είραλ επηζηξέ-
ςεη ζηε Μ. Αζία, παίξλνληαο ζάξ-

ξνο θαη απφ ηελ πνιηηηθή ακλεζηί-

αο και πξνλνκίωλ πνπ εμήγγεηιε ε 
νζσκαληθή θπβέξλεζε. 

Σν αίηεκα παξαρψξεζεο ηφπνπ 
γηα ίδξπζε ζπλνηθηζκνχ, ην νπνίν 
έζεζαλ ζηε πλέιεπζε νη εθπξφ-

ζσπνη ησλ Θξαθώλ θαη Βηζπλώλ, 

86 / 126 
 



ησλ κπξλαίωλ θαη ησλ νπιηω-
ηώλ, έγηλε επλντθά δεθηφ, ρσξίο 
φκσο λα πινπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο 
απνθάζεηο. 

,ηη δελ έγηλε γηα ηφζνπο πξφ-
ζθπγεο, ε θπβέξλεζε ην έπξαμε 
γξήγνξα γηα ηνπο 2.000-4.000 λένπο 

Θξήηεο πξφζθπγεο (1830), πνπ έθ-
ζαλαλ ηψξα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 
θαη ηελ Πεινπφλλεζν, ηξνκαγκέλνη 
απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κξήηε. 
Καζψο ε δηαηήξεζε ηεο ηνπξθηθήο 
θπξηαξρίαο ζηελ Κξήηε δελ επέ-
ηξεπε ηελ επηζηξνθή ησλ πξνζθχ-
γσλ ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ηηο ειιε-
λνηνπξθηθέο ζρέζεηο, ε θπβέξλεζε 
αλέιαβε ηνλ επνηθηζκφ πεξηνρψλ 
ηεο Πεινπνλλήζνπ κε Κξήηεο πξφ-
ζθπγεο. Ζ παξνπζία ηφζσλ νπιη-
ζκέλσλ πξνζθχγσλ ζα απνηεινχ-
ζε ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε-
ζηία ηαξαρψλ ζηηο πεξηνρέο, φπνπ 
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είραλ απηνί δηαζθνξπηζηεί. Σνπο 
παξαρσξήζεθε εζληθή γε γηα θαι-
ιηέξγεηα θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα 
ηελ αλέγεξζε θαηνηθηψλ θαη ηελ 
πξνζσξηλή ζπληήξεζή ηνπο. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε 
θξαηηθφο έξαλνο ζε φιε ηε ρψξα 
πνπ, αλ θαη δελ απέδσζε, δελ είρε 
μαλαγίλεη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 
πξνζθχγσλ

3
. ε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηνπηθέο αξρέο, ε Δπηηξνπή επί ησλ 
Αλαθνξψλ πξνέθξηλε σο ηφπν ε-
γθαηάζηαζεο ηελ Αξγνιίδα, ηελ 
Κνξηλζία θαη ηε Μεζζελία. 

 

3. Κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηωλ Θξεηώλ πξνζθύγωλ ην 1831  
 

Φήθηζκα ΚΓ'  
Αθνχζαληεο θαη ηελ γλψκελ ηεο 

Γεξνπζίαο, 
Φεθίδνκελ  
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Α') Οη πξνζθπγφληεο εηο ηελ Δι-
ιάδα Κξήηεο ζέινπλ δηακεξηζζή 
παξά ηεο Κπβεξλήζεσο εηο ηαο    
δηαθφξνπο επαξρίαο φπνπ ήζειε 
θξηζή εχινγνλ λ' απνθαηαζηαζψ-
ζηλ.  

Β') Δπ' απηψ ηνχησ ζέιεη πξνζ-
δηνξηζζή δη' εθάζηελ νηθνγέλεηαλ 
εζληθή γε θαηά ηαο επνκέλαο αλα-
ινγίαο.  

Δηο νηθνγέλεηαλ γεσξγνχ θαη ηε-
ρλίηνπ ζηξέκκαηα 15, εάλ δε ηεο 
ηνηαχηεο νηθνγελείαο ν αξρεγφο δελ 
ππάξρε θαη ππάξρνπλ αη ρήξαη θαη 
ηα νξθαλά, πξνζδηνξίδνληαη δη' απ-
ηά ζηξέκκαηα είθνζη. 

Δηο νηθνγέλεηαλ ζηξαηησηηθνχ: Αλ 
είλαη ρηιίαξρνο ή θαη αλσηέξνπ 
βαζκνχ, ζηξέκκαηα 25 έσο 100 θαηά 
ηνλ αξηζκφλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγε-
λείαο• αλ δε θαησηέξνπ βαζκνχ, 
ζηξέκκαηα 20• εάλ ν αξρεγφο ηεο 
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ηνηαχηεο νηθνγελείαο δελ ππάξρε 
θαη ππάξρνπλ ε ρήξα θαη ηα νξθα-
λά, πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 

Δηο νηθνγέλεηαλ ρηιηάξρνπ, ή θαη 
αλσηέξνπ βαζκνχ, ζηξέκκαηα 50, 
θαησηέξνπ ζηξέκκαηα 25• εηο παηέ-
ξαο νηθνγελεηψλ ηεξείο, ή ρήξαο ηε-
ξέσλ κε νξθαλά, ζηξέκκαηα 20, ε-
θηφο ησλ κνλαδφλησλ ή ρεξεπφ-
λησλ ηεξέσλ, νίηηλεο ζέινπλ εχξεη 
πφξνλ δσήο εηο ηα κνλαζηήξηα. 

Δηο νηθνγέλεηαλ πξνθξίηνπ 
ζηξέκκαηα 60, θαη εάλ απέζαλελ ν 
αξρεγφο ηεο επί ηεο δηαξθείαο ηνπ 
αγψλνο ζηξέκκαηα 80.  

Γ') Δηο εθάζηελ νηθνγέλεηαλ ζέ-
ινπλ ρνξεγεζή πξνζέηη Φνίληθεο 
νθηψ εηο θάζε ζηξέκκα γεο, ψζηε λα 
δπλεζή δη' απηψλ λα θηίζε θαηνηθί-
αλ θαη λα πξνκεζεπζή η' αλαγθαία 
εηο θαιιηέξγεηαλ ηεο ρνξεγεζεζν-
κέλεο εηο απηήλ γεο. 
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Γ') Γηα λα εμνηθνλνκεζνχλ ηα 
πξνο ηνχην απαηηνχκελα ρξήκαηα, 
επεηδή ην Δζληθφλ Σακείνλ δελ δχ-
λαηαη λα επαξθέζε θαηά ην παξφλ 
εηο ηελ ηνηαχηελ δαπάλελ, πξνζθα-
ιείηαη έθαζηνο ησλ πνιηηψλ λα ζπ-
λεηζθέξε επί ηνχηνπ αλά ηεζζαξά-
θνληα ιεπηά• κέλεη δε εηο ηελ θαιήλ 
πξναίξεζηλ εθάζηνπ λα πξνζθέξε 
θαη πιεηφηεξνλ θαηά ηελ ζέζηλ θαη 
θαηάζηαζίλ ηνπ.  

Δ') Οη θαηά ηελ Δπηθξάηεηαλ Έ-
θηαθηνη Δπίηξνπνη, Γηνηθεηαί θαη 
Σνπνηεξεηαί ζέινπλ πξνζθιεζή δη' 
εγθπθιίνπ λα ζπλάμνπλ ηελ εθνχζη-
νλ ηαχηελ πξνζθνξάλ...  

Δλ Ναππιίσ, ηε 13 Μαξηίνπ 1831  
Ο Κπβεξλήηεο 

I. Α. ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ 
Ο Γξακκαηεχο ηεο 

Δπηθξαηείαο  
Ν. ΠΖΛΗΑΓΖ 
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3. Αληηδξάζεηο 
 
Ζ πνιηηηθή ηνπ Καπνδίζηξηα 

πξνθαινχζε απμαλφκελε αληίδξα-
ζε. Σα αλαθνπθηζηηθά κέηξα ηνπ 
Κπβεξλήηε γηα ηνπο απφξνπο, ηνπο 
αθηήκνλεο θαη ηνπο κηθξνθαιιηεξ-
γεηέο ηεο γεο δελ αληηκεηψπηδαλ ξη-
δηθά ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. Καη' 
αξρήλ ηα ππέζθαπηε ε γεληθή δπ-
ζπξαγία θαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία 
ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ νη πξφθξη-

ηνη εξέζηδαλ ηνπο θαηά ηφπνπο απ-
ηόρζνλεο κε ηελ ηδέα φηη ε εζληθή 
γε ζα δηλφηαλ ζε μέλνπο, ππνλν-
κεχνληαο έηζη ηελ πνιηηηθή ηνπ Κπ-

βεξλήηε γηα ηα «εζληθά θηήκαηα». 
Άιισζηε, νη πξφζθπγεο δελ έλησ-
ζαλ αιιαγή ζηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ θαζεκεξηλψλ πηεζηηθψλ αλα-
γθψλ ηνπο. Αξθεηνί γχξηδαλ μαλά 
ζηηο παηξίδεο ηνπο. Άιινη δεηνχζαλ 
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ηελ απειεπζέξσζε θαη έλσζε ησλ 
ππφδνπισλ επαξρηψλ ηνπο, ηελ 
ψξα πνπ ν Κπβεξλήηεο έδεηρλε ζε-
βαζκφ ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο. Ή-
ηαλ ινηπφλ θπζηθφ νη πξφζθπγεο 
λα ηαρζνχλ κε ην κέξνο ηεο αληηπν-
ιίηεπζεο. 

Δπηπιένλ ν Καπνδίζηξηαο ελ-
δηαθεξφηαλ λα πξνσζήζεη κηα θνη-
λσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζπ-
λνιηθά, παξαβιέπνληαο ηα επί κέ-
ξνπο πηεζηηθά αηηήκαηα ησλ πξν-
ζθπγηθψλ νκάδσλ. Σν θπξηφηεξν 
φκσο είλαη φηη ε θπβέξλεζε δελ 
πξνψζεζε ηα πξνζθπγηθά αηηήκα-
ηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ Γ' Δ-
ζλνζπλέιεπζε, παξά ηηο πξνηξν-
πέο ηεο Δπηηξνπήο επί ησλ Αλαθν-
ξψλ. Οχηε δίζηαζε ν Κπβεξλήηεο 
λα έξζεη ζε ξήμε κε νκάδεο πξν-
ζθχγσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 
ήηαλ ε αληίζεζή ηνπ ζην αίηεκα ησλ 
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νπιησηψλ γηα πξνζθπγηθφ ζπλνη-
θηζκφ, επεηδή ππήξρε ν θφβνο αλα-
ηαξαρψλ απφ ηε ζπγθέληξσζε κε-
γάινπ αξηζκνχ ελφπισλ ζ' έλα κέ-
ξνο. Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 
εμαζθαιίζεη πφξνπο γηα ην θξάηνο 
θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλνρή ηνπ, 
δελ βξήθε ζχκκαρνπο ηνπο πξφ-
ζθπγεο. 

ηελ Δ' Δζληθή πλέιεπζε ηνπ 
Ναππιίνπ πνπ ζπλήιζε ην 1832, κε-
ηά ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα, 
νη δηάθνξεο πξνζθπγηθέο νκάδεο 
έζπεπζαλ λα ζέζνπλ μαλά ηα αηηή-
καηά ηνπο. Μέζα ζηε γεληθή αλαξ-
ρία, γηα φινπο ηψξα πξνείρε ην ζέ-
κα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. Δηδη-
θφηεξα νη νπιηψηεο, νη Φαξηαλνί 
θαη νη Θεζζαινί δήηεζαλ ζπγθεθξη-
κέλεο πεξηνρέο. Σφπν δήηεζαλ θαη 
νη Υίνη, θαζψο νη εμειίμεηο ηνχο εί-
ραλ θάλεη λα μεράζνπλ ηα παιηά 
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ηνπο δηιήκκαηα. νπιηψηεο, Κξήηεο, 
Μαθεδφλεο ζπλέρηζαλ λα πηέδνπλ 
θαη λα θηλνχληαη απεηιεηηθά. Ζ δν-
ινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα δελ ηνπο 
είρε ιχζεη θαλέλα πξφβιεκα, είρε 
δεκηνπξγήζεη φκσο πνιιά γηα ην 
λενζχζηαην θξάηνο. 
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Γ. Ζ ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΣΧΛ  
ΠΡΟΦΤΓΧΛ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΣΖ ΚΟΛΑΡΥΗΑ ΣΟΤ ΟΘΧΛΑ 
(1833-1862)  

 

 
Άπνςε ηνπ ιηκαληνύ  
ηνπ Πεηξαηά ην 1837 

 

1. Ζ πξόλνηα γηα ηνπο πξόζθπγεο 
θαηά ηελ Οζωληθή πεξίνδν 
 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο κνλαξρίαο 
ηνπ ζσλα, Σν θξάηνο αζρνιήζεθε 
ζνβαξά κε ην δήηεκα ηεο απνθαηά-
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ζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ. Με ζεηξά 
δηαηαγκάησλ πξνβιεπφηαλ ε ίδξπ-
ζε λέσλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθη-
ζκψλ, γεγνλφο πνπ απνθάιππηε ηηο 
πξνζέζεηο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ε-
λίζρπζε ηεο εζληθήο ζπλνρήο. Σν 
νζσληθφ θξάηνο πξνζέβιεςε κάιη-
ζηα ζην πξνζθπγηθφ ζηνηρείν, θα-
ζψο νη κνξθσκέλνη πξφζθπγεο, 
θπξίσο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο, θάιππηαλ 
θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο θξαηηθήο 
δηνίθεζεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή, δξαζηε-
ξηνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα νη Υίνη, νη 
Φαξηαλνί, νη Μαθεδφλεο θαη νη Κξή-
ηεο πξφζθπγεο γηα ηελ απνθαηά-
ζηαζή ηνπο.  

ηνπο Υίνπο πξφζθπγεο παξα-
ρσξήζεθε ην 1835 ν δεμηφο ηνκέαο 
ηεο ζρεδηαδφκελεο πφιεο ηνπ Πεη-
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ξαηά, γηα λα θηίζνπλ εθεί ηα ζπίηηα 
ηνπο

4
.  

 

4. Παξαρώξεζε νηθνπέδωλ ζε Υί-
νπο  

ΓΗΑΣΑΓΜΑ 

Πεξί παξαρσξήζεσο νηθνπέδσλ 
θαηά ηνλ Πεηξαηά εηο ηνπο Υίνπο  

ΟΘΧΝ ΔΛΔΧ ΘΔΟΤ  
ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  

Λαβφληεο ππ' φςηλ ηα άξζξα 7 
θαη 9 ηνπ απφ 2(14) Γεθέκβξηνπ Π.Δ. 
δηαηάγκαηνο, απεθαζίζακελ θαη δη-
εηάμακελ ηα εθεμήο.  

Άξζξνλ 1. Οη δη' νηθνδνκήλ ηφπνη 
νη θείκελνη εηο εθείλν ηεο λενθαηα-
ζθεπαζζεζνκέλεο πφιεσο ηνπ Πεη-
ξαηψο, ην κέξνο ην νπνίνλ δηαθπ-
ιάηηεηαη δηα ηνπο Υίνπο επί ηεο 
πξνο δεμηάλ απφ ηεο εηζφδνπ εηο 
απηήλ πιεπξάο, παξαρσξνχληαη 
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απηνίο απφ ηελ Κπβέξλεζηλ ελ ησ 
δηαζηήκαηη ηνπ 1825 εμ αλά κίαλ 
δξαρκήλ ν ηεηξαγσληθφο πήρπο, 
εάλ ην πξφζσπνλ ηνπ θαηαζθεπα-
ζζεζνκέλνπ θηηξίνπ απνβιέπε 
πξνο ηελ αθηήλ ή πξνο κεγάιελ ηη-
λά νδφλ ή πξνο δεκνζίαλ πιαηείαλ 
θαη αλά πεληήθνληα ιεπηά ν ηεηξα-
γσληθφο πήρπο, εάλ ην πξφζσπνλ 
ηνχησλ βιέπε εηο πιαγίαλ νδφλ.  

... Άξζξνλ 5. ιαη αη αξραηφηε-
ηεο, φζαη ήζεινλ αλεπξεζή είηε επί, 
είηε ππφ ηεο επηθαλείαο ησλ παξά 
ηεο Κπβεξλήζεσο παξαρσξεζεζν-
κέλσλ ηφπσλ, κέλνπζη πιήξεο ηδη-
νθηεζία απηήο. 

... Άξζξνλ 8. Σν δεμηφλ κέξνο ηεο 
λέαο πφιεσο Πεηξαηψο δηαθπιάηηε-
ηαη δηα ηνπο Υίνπο κφλνλ επί ηε π-
πνζέζεη ηνπ έγθαηξνπ ζρεκαηηζκνχ 
ηνπ δήκνπ απηψλ θαη κφλνλ δηα ηα 
έηε 1835, 36, 37. Παξειζφληνο ηνπ 
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ρξφλνπ παο ηηο έρεη ην δηθαίσκα λ' 
απνθηήζε ηφπνλ δη' νηθνδνκήλ επί 
ηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ Πεηξαηψο.  

Αθνινχζσο ζέινκελ πξνζδηνξί-
ζεη ηαο ζπκθσλίαο, θαζ' αο ζα πα-
ξαρσξψληαη θαηά ηα έηε 1836, 1837, 
εηο ηνπο Υίνπο, κεηά δε ηελ επνρήλ 
ηαχηελ θαη εηο άπαληαο, νη δη' νηθν-
δνκήλ ηφπνη.  

... Δλ Ναππιίσ, ηελ 24 Ηαλνπαξίνπ 
(5 Φεβξνπαξίνπ) 1835  

ΔΝ ΟΝΟΜΑΣΗ  
ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΧ  

Ζ ΑΝΣΗΒΑΗΛΔΗΑ  
 
ην αίηεκα ησλ Φαξηαλψλ αληα-

πνθξίζεθε ε θπβέξλεζε ην 1836. 
Καη πξσηχηεξα είραλ γίλεη θξαηηθέο 
παξεκβάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ζπλνη-
θηζκνχ ησλ Φαξηαλψλ ζηελ Δξέηξη-
α, αιιά δελ απέδσζαλ, πεξηζζφηε-
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ξν ιφγσ δηαθσληψλ γηα ηε ζέζε θαη 
ηε δηαλνκή ησλ νηθνπέδσλ. Γηλφ-
ηαλ γηα νηθνδφκεζε φιε ε παξαζα-
ιάζζηα πεξηνρή ηεο Δξέηξηαο θαη 
παξερφηαλ ζην δήκν Φαξηαλψλ ην 
δηθαίσκα λα δηαρεηξηζηεί ειεχζεξα 
ηελ εζληθή γε ηνπ ζπλνηθηζκνχ. 

Πξνζπάζεηεο γηα λα ηδξχζνπλ 
δηθφ ηνπο ζπλνηθηζκφ ζηα ρξφληα 
ηνπ ζσλα θαηέβαιαλ θαη νη Μαθε-
δφλεο πξφζθπγεο. Απφ ηελ Διεπζί-
λα, φπνπ βξίζθνληαλ, δήηεζαλ θαη 
πέηπραλ λα ηδξχζνπλ ζπλνηθηζκφ 
ζηε ηεξεά Διιάδα, ζηελ πεξηνρή 
ηεο Αηαιάληεο. Ο ζπλνηθηζκφο ηνπο 

πήξε ην φλνκα «Λέα Πέιια» θαη 
εθεί εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά 70 νη-
θνγέλεηεο. 
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Σν πνιενδνκηθό ζρέδην ηεο Δξέηξηαο 
(1834), όπνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη   
Φαξηαλνί (αξρηηέθησλ Ed. Schaubert) 

 
Γηα ηνπο Κξήηεο πξφζθπγεο, πνπ 

είραλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο ηεο 
Πεινπνλλήζνπ, εθδφζεθαλ δηαηάγ-
καηα πνπ πξνσζνχζαλ ην ζπλνηθη-
ζκφ ηνπο ζηε Μήιν, ηε Μεζζελία 
θαη ηελ Αξγνιίδα

5
. 

 

5. Παξαρώξεζε γεο ζε Θξήηεο 
πξόζθπγεο  
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ΝΟΜΟ ΡΗΓ'  
Πεξί απνηθηζκνχ ησλ Κξεηψλ  

ΟΘΧΝ ΔΛΔΧ ΘΔΟΤ ΒΑΗΛΔΤ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ 

Φεθηζάκελνη νκνθψλσο κεηά 
ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεξνπζίαο απε-
θαζίζακελ θαη δηαηάηηνκελ.  

Άξζξνλ 1. Δηο ηνπο απνηθήζα-
ληαο ελ ηε Διιάδη Κξήηαο θαη ιαβφ-
ληαο γαίαο δπλάκεη ηνπ ππ' αξ. ΚΓ' 
ςεθίζκαηνο ηνπ Κπβεξλήηνπ, ή ησλ 
απφ 13 θαη 18 Οθησβξίνπ 1834 Βα-
ζηι. Γηαηαγκάησλ πεξί ζπλνηθηζκνχ 
ησλ Κξεηψλ εηο Μηλψαλ θαη Μεζψ-
λελ ζέινπλ παξαρσξεζή ηα έγγξα-
θα ηδηνθηεζίαο, εηο φζνπο εθ ησλ 
κεηαλαζηεπζάλησλ ήδε δελ έιαβνλ 
εηζέηη γαίαο ζέινπλ παξαρσξεζή 
εηο εθάζηελ νηθνγέλεηαλ 30-35 
ζηξέκκαηα γεο, αλαιφγσο ησλ κε-
ιψλ απηήο• αιιά πξνο ηνχηνλ ηνλ 
ζθνπφλ ζέινπλ ρξεζηκεχζεη πξν 
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πάλησλ εθείλαη αη γαίαη, αίηηλεο ή 
θαηέρνληαη απφ Κξήηαο θαζ' ππέξ-
βαζηλ ησλ φξσλ ησλ πξνζδηνξη-
ζκέλσλ απφ ην ςήθηζκα ηνπ Κπ-
βεξλήηνπ θαη ηα Βαζηιηθά Γηαηάγ-
καηα, ή εγθαηειείθζεζαλ απ' απ-
ηνχο- εάλ δελ ήζεινλ εμαξθέζεη αχ-
ηαη, ζέινπλ παξαρσξεζή θαη εθ ησλ 
δηαζεζίκσλ εζληθψλ γαηψλ, επηθπ-
ιαηηνκέλσλ ησλ φξσλ ηνπ απφ 24 
Ηνπλίνπ 1843 λφκνπ ππέξ ησλ γε-
σξγψλ...  

Άξζξνλ 3. Καηά ηελ Μήινλ θαη 
Μηλψαλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ δηα-
ζέζηκνη εζληθαί γαίαη, ζέινπλ παξα-
ρσξεζή εηο ηνπο απνίθνπο θαη εθ 
ησλ γαηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ Μν-
λψλ, απνδεκηνπκέλνπ ηνπ εθθιεζη-
αζηηθνχ ηακείνπ δη' άιισλ εζληθψλ 
γαηψλ ίζεο αμίαο.  

Άξζξνλ 4. Δηο εθάζηελ ησλ ελ 
Μήισ θαη ελ Μηλψα λενζπλνηθη-
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ζζεζνκέλσλ νηθνγελεηψλ ζέιεη πα-
ξαρσξεζή δη' εμφδσλ ηεο Κπβεξ-
λήζεσο εηο νηθίζθνο αμίαο φρη αλσ-
ηέξαο ησλ 300 δξαρκψλ, εηο βνπο 
θαη η' αλαγθαία γεσξγηθά εξγαιεία 
πξνο θαιιηέξγεηαλ ησλ γαηψλ απ-
ηψλ. 

Δλ Αζήλαηο 
ηελ 15 επηεκβξίνπ 1848 

 
Γηα ηνπο νπιηψηεο νη αλαβνιέο 

δελ είραλ νχηε ηψξα ηέινο. Απνθα-
ζίζηεθε ην 1837 ε ίδξπζε ζπλνηθη-
ζκνχ ηνπο ζην Αληίξξην, ε νπνία 
φκσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. ν-
βαξφηεξε θαίλεηαη φηη ήηαλ ε πξν-
ζπάζεηα ίδξπζεο ελφο ζπλνηθηζκνχ 
Ζπεηξσηψλ ζηελ Κπιιήλε ην 1840. 
Άιινη Ζπεηξψηεο θαη νπιηψηεο ε-
γθαηαζηάζεθαλ ζηε Ναχπαθην. 

Αίηεκα ίδξπζεο ζπλνηθηζκνχ π-
πέβαιαλ θαη ν Κάζηνη πξφζθπγεο 
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ην 1838, νη νπνίνη επηδίσμαλ λα κε-
ηαλαζηεχζνπλ ζηελ Ακνξγφ. 

Με δηαηάγκαηα ηδξχζεθαλ επίζεο 
ζπλνηθηζκνί, νη νπνίνη ήηαλ ζπλέ-
πεηα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, 
φπσο ησλ Μαληαηψλ ζην Πεηαιίδη 
ηεο Μεζζελίαο, ησλ Τδξαίσλ ζηνλ 
Πεηξαηά θαη αξγφηεξα ησλ Καξπ-
ζηίσλ ζηελ Οζσλνχπνιε ηεο Δχ-
βνηαο. 

 

2. Ζ δηακάρε απηνρζόλωλ θαη εηε-
ξνρζόλωλ 
 

Οη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο 
ηνπ πξνζθπγηθνχ ζηνηρείνπ θαηά ηα 
πξψηα ρξφληα ηεο νζσληθήο πεξηφ-
δνπ πξνθάιεζαλ αληηδξάζεηο. Ζ 
παξνπζία κνξθσκέλσλ πξνζθχ-
γσλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο θαη ε δηά-
θξηζή ηνπο ζηελ πνιηηηθή δσή πξν-
θάιεζαλ κεγάιε δπζθνξία ζηνπο 
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άιινπο Έιιελεο. Καηεγνξνχζαλ 
ηνπο νκνγελείο πξφζθπγεο γεληθά, 
επεηδή δηαπίζησλαλ φηη, ελψ απηνί 
είραλ αγσληζηεί γηα λα απειεπζε-
ξψζνπλ ηε ρψξα, παξαγθσλίδν-
ληαλ ηψξα απφ ηνπο λενθεξκέλνπο. 

Ζ ζηάζε απηή ππνδήισλε ηελ 
χπαξμε ελφο βαζχηεξνπ αληαγσλη-
ζκνχ, ηνλ νπνίν πξνθαινχζε ε ζπ-
λχπαξμε ηνπ ληφπηνπ ειιεληθνχ 

ζηνηρείνπ (απηόρζνλεο) θαη ηνπ 

πξνζθπγηθνχ, αιιά νκνγελνχο (ε-
ηεξόρζνλεο). Σν ζέκα ησλ ζρέζεσλ 
απηνρζφλσλ θαη εηεξνρζφλσλ, πνπ 
δίραζε ηελ θνηλή γλψκε, παξνπ-
ζηάζηεθε ζην πνιηηηθφ πεδίν σο  
δηακάρε ζηηο ζπειιψδεηο ζπδεηή-
ζεηο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο πνπ ζπ-
λήιζε κεηά ηελ επαλάζηαζε ηεο 
3εο επηεκβξίνπ 1843. 

Ζ θχξηα θξίζε μέζπαζε ηνλ Ηα-
λνπάξην ηνπ 1844 κε ηελ έλαξμε ηεο 
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ζπδήηεζεο γηα ην δεκφζην δίθαην 
ησλ Διιήλσλ θαη εηδηθά γηα ην άξ-
ζξν πνπ θαζφξηδε ηηο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
Έιιελα πνιίηε. Αθνξκή ήηαλ πξφ-
ηαζε πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Δζλν-
ζπλέιεπζε θαη ε νπνία δεηνχζε ηελ 
απνκάθξπλζε απφ δεκφζηεο ζέζεηο 
φισλ απηψλ πνπ είραλ εγθαηαζηα-
ζεί ζηελ Διιάδα κεηά ηελ Δπαλά-
ζηαζε, πεξηνξίδνληαο ηηο ζέζεηο 
απαζρφιεζεο γηα ηνπο αγσληζηέο 
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ηε ζπδή-
ηεζε πνπ αθνινχζεζε, άιινη πιε-
ξεμνχζηνη απαίηεζαλ ζπληαγκαηηθή 
απαγφξεπζε ηεο θαηάιεςεο δεκφ-
ζησλ ζέζεσλ απφ ηνπο εηεξφρζνλεο 
(ζπλεπψο θαη ηελ απφιπζε φζσλ 
ήδε θαηείραλ δεκφζηεο ζέζεηο), ελψ 
άιινη ελαληηψζεθαλ κε νξγή ζε θά-
ζε ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε πνπ ζα 
θαζηέξσλε δηαθξίζεηο κεηαμχ Διιή-
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λσλ
6
. Σειηθά, ην πξφβιεκα δελ ιχ-

ζεθε κε ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε, α-
πνθαζίζηεθε φκσο λα ππάξμεη ζην 
κέιινλ ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξάμε. 
Σν ζέκα ηεο ζηειέρσζεο ηνπ δεκν-
ζίνπ -ηα πξνζφληα δειαδή ηνπ δε-
κνζίνπ ππαιιήινπ- ξπζκίζηεθε κε 
ην Β' ςήθηζκα, πνπ φξηδε φηη δεκφ-
ζηνη ππάιιεινη κπνξεί λα είλαη: α) 
νη απηφρζνλεο ηεο ειιεληθήο επη-
θξάηεηαο θαη φζνη αγσλίζζεθαλ ζε 
απηή κέρξη ην ηέινο ηνπ 1827 ή ήξ-
ζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ θαηά ηελ 
ίδηα πεξίνδν, β) φζνη απνδεδεηγκέ-
λα ζπκκεηείραλ ζε πνιεκηθά γεγν-
λφηα ηεο Δπαλάζηαζεο κέρξη ην 
1829. 

 

6. Ζ αληηπαξάζεζε απηνρζνλη-
ζηώλ θαη εηεξνρζνληζηώλ πιεξε-
μνπζίωλ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, 
1843-44  

109 / 132 
 



Ο Ησάλλεο Μαθξπγηάλλεο (πιε-
ξεμνχζηνο Αζελψλ, απηνρζνληζηήο) 
ππνζηήξημε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 
εηεξφρζνλσλ απφ ηηο δεκφζηεο ζέ-
ζεηο: «Απφ ηνλ παξησηηζκφ καο 
εζαπίζακελ ην ζπίηη καο• καο θζά-
λεη πιένλ ν παηξησηηζκφο. Αο α-
γθαιηάζσκελ ηνλ βαζηιέα καο λα 
θθηάζσκελ ην ζπίηη καο. Απηνί [νη 
εηεξφρζνλεο] εθάζεζαλ ηφζα ρξφ-
ληα θαη έηξσγαλ ςσκί θαη έθεξαλ 
ηελ παηξίδα καο άλσ-θάησ. Αο θα-
ζίζσκελ ηψξα θαη εκείο λα θάγσ-
κελ ςσκί».  

Ο Δπζηάζηνο ίκνο (πιεξεμνχζη-
νο Ζπεηξσηψλ, εηεξνρζνληζηήο): 
«Δλ κφλνλ ήην ην βέβαηνλ, φηη νιί-
γνλ ή πνιχ, κηθξφλ ή κέγα κέξνο 
ηεο απφ αίκαηα πιεκκπξνχζεο [ει-
ιεληθήο] γεο ήζειελ κείλεη ειεχζε-
ξνλ απηφ ην κέξνο έπξεπε λα είλαη 
ε θνηλή παηξίο φισλ ησλ ε-
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παλαζηεζάλησλ Διιήλσλ, φισλ 
ησλ θαηνίθσλ ησλ επαξρηψλ εθεί-
λσλ φζνη εηο ηνλ πφιεκνλ εγσλί-
ζζεζαλ, εζπζηάζζεζαλ, έπαζνλ, 
θαηεζηξάθεζαλ. Ηδνχ ε κεγάιε 
ζπλζήθε, ε ζπλδέζαζα ηαο επαλα-
ζηαηεζάζαο ειιεληθάο επαξρίαο, 
ηδνχ ην κέγα πξνο αιιήινπο ζπ-
λάιιαγκα ησλ Διιήλσλ γξαθέλ φρη 
κε κειάλελ, αιιά κε αίκα. Ήην έ-
λσζηο εηιηθξηλήο, ήην έλσζηο αδει-
θηθή. Πνίνο εηο ηελ καθαξίαλ επν-
ρήλ εθείλελ, επνρήλ θηλδχλσλ, ε-
πνρήλ ησλ παζεκάησλ, αιιά θαη 
επνρήλ δφμεο θαη αθξαηθλνχο ηφηε 
παηξησηηζκνχ, πνίνο ήζειε θξν-
ληίζεη, πνίνο ήζειελ εηπεί φ,ηη άιιν 
παξά θνηλή ήζειελ είζζαη ε κέι-
ινπζα ηχρε ησλ ελσκέλσλ εθείλσλ 
ιαψλ, ησλ αδηαίξεησλ εθείλσλ ε-
παξρηψλ;» 

I. Γεκάθεο, Ζ Πνιηηεηαθή Κεηαβν-
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ιή ηνπ 1843 θαη ην Εήηεκα ησλ Απηό-
ρζνλσλ θαη Δηεξόρζνλσλ.  
 

ηελ ηξίηε θάζε ηεο αληηδηθίαο 
απηνρζφλσλ- εηεξνρζφλσλ ην ελ-
δηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζην ζέκα 
ησλ φξσλ εθινγήο ησλ βνπιεπηψλ. 
Σν πξφβιεκα εζηηαδφηαλ ζην αλ ζα 
έπξεπε λα ζπλερηζηεί ε ηδηαίηεξε 
εθπξνζψπεζε ησλ εγθαηεζηεκέ-
λσλ ζηελ Διιάδα νκνγελψλ σο με-
ρσξηζηψλ νκάδσλ (άπνςε ησλ ε-
ηεξνρζνληζηψλ), ή ζα έπξεπε λα 
ελζσκαησζνχλ απηνί εθινγηθά ζηηο 
επαξρίεο πνπ δνχζαλ, ηεξκαηίδν-
ληαο έλα δηαρσξηζκφ ηνπ παξειζφ-
ληνο πνπ δελ είρε λφεκα (άπνςε 
ησλ απηνρζνληζηψλ). Ζ ξχζκηζε 
πνπ επηθξάηεζε ήηαλ ζπκβηβαζηη-
θή, επηηξέπνληαο ζηνπο πξφζθπ-
γεο/εηεξφρζνλεο ην δηθαίσκα ηδηαί-
ηεξεο αληηπξνζψπεπζεο ζηε Βνπ-
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ιή, εθφζνλ είραλ ζην κεηαμχ ηδξχ-
ζεη ρσξηζηφ ζπλνηθηζκφ κε επαξθή 
πιεζπζκφ. 

Σελ πεξίνδν ησλ ζπδεηήζεσλ 
ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, θαη απφ ηηο 
δχν πιεπξέο εθδειψζεθαλ έληνλεο 
ιατθέο αληηδξάζεηο, κεξηθέο απφ ηηο 
νπνίεο θαηέιεμαλ ζε έθηξνπα. Σειη-
θά, νη νκνγελείο εηεξφρζνλεο ζην 
ζχλνιν ηνπο, κεηά ηελ ςήθηζε ησλ 
κέηξσλ πνπ ηνπο απέθιεηαλ γηα κηα 
πεξίνδν απφ ην δεκφζην θαη πε-
ξηφξηδαλ ηε ρσξηζηή αληηπξνζψ-
πεπζή ηνπο, ππνρξεψζεθαλ λα α-
πνδερζνχλ απηέο ηηο ξπζκίζεηο. 

Σν ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
εηεξνρζφλσλ ζηελ Δζλνζπλέιεπζε 
έδεημε ηε βαζχηεξε δηάζηαζε πνπ 
ππήξρε ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο. 
Σν πξφβιεκα απαζρφιεζε έληνλα 
ηελ θνηλή γλψκε, ελψ πξνζέιθπζε 
ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπ μέλνπ παξά-
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γνληα. Ηδηαίηεξα ην δήηεκα γηα ηε 
ρσξηζηή θνηλνβνπιεπηηθή αληηπξν-
ζψπεπζε ησλ εηεξνρζφλσλ πξν-
θάιεζε ηηο δηακαξηπξίεο ηεο Οζσ-
καληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν βέβαην 
είλαη φηη κε ηε δηακάρε απηή αλα-
δείρζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ζπκβίσ-
ζεο ηνπ ληφπηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ 
λενθεξκέλνπ νκνγελνχο ζηνηρείνπ 
ζην κηθξφ λενζχζηαην θξάηνο. 
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Γ. ΠΡΟΦΤΓΔ ΘΑΗ ΑΙΤΣΡΧΣΗΘΑ 
ΘΗΛΖΚΑΣΑ ΘΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΧΛΑ 

 
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψ-

λα, απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα μέ-
ζπαζαλ ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε 
επεηξσηηθή Διιάδα θαη ηελ Κξήηε, 
κε ππνθίλεζε ή αλνρή ηνπ ειιελη-
θνχ θξάηνπο. ηα αιπηξσηηθά θηλή-
καηα έδσζαλ ην παξφλ έλνπινη 
Μαθεδφλεο, Ζπεηξψηεο θαη Κξήηεο 
πξφζθπγεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί 
απφ ηνλ θαηξφ ηεο Δπαλάζηαζεο 
ζηελ ειεχζεξε Διιάδα. Οη αλαζηα-
ηψζεηο απηέο πξνθάιεζαλ λέα 
πξνζθπγηθά ξεχκαηα, κε κεγαιχηε-
ξν απηφ ηεο Κξεηηθήο επαλάζηαζεο 
ηνπ 1866-69. Απηά είραλ ηε δηθή 
ηνπο ζπκβνιή ζηε ζηαζεξή αχμεζε 
ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (δηπια-
ζηάζηεθε απφ ην 1840 σο ην 1880). 
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, πάλησο, 
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νη πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ 
απφ πεξηνρέο νη νπνίεο βξίζθνληαλ 
ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, επέζηξε-
θαλ κεηά απφ ζχληνκν δηάζηεκα 
ζηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο, φηαλ 
εξεκνχζαλ ηα πξάγκαηα. 

 

1. Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Καθεδνλία 
 

Σν 1854 ν Κξηκατθφο πφιεκνο 
γέλλεζε ειπίδεο ζηνπο Έιιελεο φηη 
έθζαλε ε ψξα ηεο απειεπζέξσζεο 
ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 
Μαθεδνλίαο. Δπαλαζηαηηθά ζψκαηα 
απφ ηελ Διιάδα δηείζδπζαλ ζηηο 
επαξρίεο απηέο θαη θάιεζαλ ηνπο 
θαηνίθνπο λα μεζεθσζνχλ. Σα θηλή-
καηα φκσο απέηπραλ. Σνπο αληάξ-
ηεο πνπ επέζηξεςαλ ζηελ Διιάδα 
αθνινχζεζαλ θαη άκαρνη. ηαλ ε-
ξέκεζε ε θαηάζηαζε, νη πξφζθπγεο 
επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο. 
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Ο Κξηκατθφο πφιεκνο φκσο έ-
πιεμε ηνπο πξφζθπγεο θαη κέζα 
ζηελ Αζήλα. Ζ επηδεκία ρνιέξαο, 
πνπ έθεξαλ ηα γαιιηθά ζηξαηεχκα-
ηα θαηνρήο, δηαδφζεθε γξήγνξα 
ζηελ πξσηεχνπζα. Ζ επηδεκία έ-
πιεμε ηδηαίηεξα ην λφηην ηκήκα ηεο 
πφιεο, φπνπ θαηνηθνχζαλ ζε άζιη-
εο ζπλζήθεο πξφζθπγεο απφ ηα 
ηνπξθνθξαηνχκελα ειιεληθά κέξε, 
νη νπνίνη είραλ θηάζεη ζηελ Αζήλα 
κεηά ηε δηαθνπή ησλ ειιελνηνπξ-
θηθψλ ζρέζεσλ (Μάξηηνο 1854). Γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ πξν-
ζθχγσλ ηνπ 1854, ηδξχζεθε πξν-
ζθπγηθφο ζπλνηθηζκφο ζην ρσξηφ 
Αλίβηηζα ηεο Φζηψηηδαο. 

Ο Ρσζνηνπξθηθφο πφιεκνο 
(1877-1878) αλαζέξκαλε ην φλεηξν 
ηεο αλάθηεζεο ηεο Ζπείξνπ, ηεο 
Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ 
Διιάδα επηρείξεζε λα εληζρχζεη 
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ηελ ππεξάζπηζε ησλ ειιεληθψλ δη-
θαίσλ κε ηελ ππφζαιςε επαλαζηα-
ηηθψλ θηλεκάησλ ζηηο επαξρίεο απ-
ηέο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1878 ηδξχ-

ζεθε ζηελ Αζήλα ε Καθεδνληθή Δ-

πηηξνπή, κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε 
επαλάζηαζεο ζηε Μαθεδνλία. Πάιη 
νη Μαθεδφλεο πξφζθπγεο ηεο Νέαο 
Πέιιαο, θαη άιινη ηεο Δχβνηαο, α-
ληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζπάζεηεο 
ηεο Δπηηξνπήο λα ζπγθεληξψζεη 
ζηξαηησηηθή δχλακε. Ζ επαλάζηα-
ζε μέζπαζε ζηνλ ιπκπν, ζηα Πηέ-
ξηα θαη ζηε Υαιθηδηθή θαη έιεμε κε 
αλαθσρή κεηαμχ ησλ Διιήλσλ ε-
παλαζηαηψλ θαη ησλ Σνχξθσλ. 
Πνιινί επαλαζηάηεο πέξαζαλ γηα 
αζθάιεηα ζηελ ειεχζεξε Διιάδα. 
Λίγν αξγφηεξα, κεξηθνί απ' απηνχο 
επέζηξεςαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. 

Σν ηειεπηαίν ξεχκα (εζσηεξηθψλ) 
πξνζθχγσλ δεκηνχξγεζε ν ειιε-
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λνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897. Σελ 
ππνρψξεζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξα-
ηνχ, κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Λάξη-
ζαο, αθνινχζεζε θαη γεληθή έμνδνο 
ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, πνπ έθεπ-
γε παληθφβιεηνο. Ζ ζπλζήθε εηξή-
λεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πξνέ-
βιεπε ξπζκίζεηο ζηε ζεζζαιηθή ζπ-
λνξηαθή γξακκή κε κηθξέο βειηηψ-
ζεηο ππέξ ησλ Σνχξθσλ. ηα εδάθε 
απηά δελ βξίζθνληαλ θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο, εθηφο απφ έλα ρσξηφ, ηελ 
Κνπηζνχθιηαλε, ην νπνίν νη θάηνη-
θνη ηνπ εγθαηέιεηςαλ θαη εγθαηα-
ζηάζεθαλ λνηηφηεξα ζε ειιεληθφ 
έδαθνο. 

 
2. Θξήηε 

 
Μηθξφο αξηζκφο Κξεηψλ είρε θα-

ηαθχγεη ζηελ ειεχζεξε Διιάδα ην 
1841, κεηά ηελ απνηπρία θηλήκαηνο 
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ζηελ Κξήηε. Ζ Κξεηηθή επαλάζηα-
ζε φκσο ηνπ 1866-1869 ήηαλ απηή 
πνπ πξνθάιεζε ην κεγαιχηεξν 
πξνζθπγηθφ θχκα ζην δεχηεξν κηζφ 
ηνπ 19νπ αηψλα. Οη πξψηεο θξεηη-
θέο νηθνγέλεηεο έθζαζαλ ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 1866 ζηνλ Πεηξαηά θαη ηε χξν 
κέζσ Κπζήξσλ. Σελ ίδηα επνρή 

ζπζηάζεθε ζηελ Αζήλα ε Θεληξηθή 
Δπηηξνπή ππέξ ηωλ Θξεηώλ, πνπ 
καδί κε ηελ αληίζηνηρε ηεο χξνπ 
αλέιαβαλ ηελ ελίζρπζε ηνπ θξεηη-
θνχ αγψλα. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, θαη 
ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ 
ακάρσλ πξνζθχγσλ, ηδξχζεθαλ 
ζην εμσηεξηθφ δηάθνξεο επηηξνπέο, 
φπσο απηή ηνπ Λνλδίλνπ, ε νπνία, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ «Αγγινειιε-
ληθή Δπηηξνπή» ζηελ Αζήλα, αλέ-
ιαβε ηελ πεξίζαιςε 4.500 πξν-
ζθχγσλ. 
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Χο ηα κέζα ηνπ 1867, κηθξφο 
ζρεηηθά αξηζκφο ακάρσλ θαηφξζσ-
ζε λα θχγεη απφ ηελ Κξήηε, φπνπ 
ηα πξνβιήκαηα δηαβίσζεο ήηαλ κε-
γάια. Μεξηθά μέλα πινία πνπ ηνπο 
κεηέθεξαλ δηέθνςαλ ζηε ζπλέρεηα 
γηα κήλεο ηε κεηαθνξά γπλαηθφπαη-
δσλ, κεηά απφ δηακαξηπξίεο ηεο 
Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν κε-
γάιν πξνζθπγηθφ θχκα μέζπαζε 
ηνλ επφκελν ρξφλν. Σν Φεβξνπάξην 
ηνπ 1868 είραλ θηάζεη πεξίπνπ 
10.000 πξφζθπγεο ζηελ Αζήλα. 
Μέζα ζηνλ ίδην ρξφλν πξφζθπγεο 
θαηέπιεαλ θαζεκεξηλά ζε κεγάιεο 
νκάδεο, θπξίσο άκαρνο πιεζπ-
ζκφο, ζε θαθή θαηάζηαζε. Σν θξά-
ηνο, φπσο βξέζεθε ζε αδπλακία λα 
ζηεξίμεη ζηαζεξά ηελ Κξεηηθή επα-
λάζηαζε, έηζη απέηπρε θαη λα αληη-
κεησπίζεη ην νμχ πξνζθπγηθφ 
πξφβιεκα. 
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ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε πξν-
ζθπγηθή θίλεζε πνπ ζπλδεφηαλ κε 
ηηο θξίζεηο ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο 
ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαη 
είρε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. To 
1895 αλαθηλήζεθε πάιη ην Κξεηηθφ. 
Σα γεγνλφηα φκσο απηήο ηεο πε-
ξηφδνπ (1895-1898), πνπ ήηαλ θα-
ζνξηζηηθά γηα ηελ ηχρε ηνπ λεζηνχ, 
δελ πξνθάιεζαλ θχκα κεγάιεο θπ-
γήο. 

 
 
 
Λόκνο ηνπ 1867, 
κε ηνλ νπνίν  
επηβιήζεθε  
έθηαθηε εηζθνξά 
γηα ηελ  
πεξίζαιςε  
ησλ Θξεηώλ  
πξνζθύγσλ 
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ΓΙΧΑΡΗΟ 
 

Άηαθηνη (θνηλ. Σζέηεο): Σνχξθνη 
αληάξηεο πνπ ρηππνχζαλ αηθλη-
δηαζηηθά ηα ειιεληθά ζηξαηησηη-
θά απνζπάζκαηα θαη πξνέβαη-
λαλ ζε βηαηφηεηεο εηο βάξνο ηνπ 
άκαρνπ πιεζπζκνχ. 
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ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 

Ζ ΓΗΑΚΟΡΦΧΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΧΛ ΠΟΙΗΣΗΘΧΛ ΘΟΚΚΑΣΧΛ 
ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ (1821-1936) 

 

Αιηβηδάηνο Λίθνο, Οη πνιηηηθνί ζε-
ζκνί ζε θξίζε. 1922-1974. ςεηο 
ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, Αζήλα 
1983. 

Αλαζηαζηάδεο Γηώξγνο, Ο δηνξηζκφο 
θαη ε παχζε ησλ θπβεξλήζεσλ 
ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ «αξρή ηεο 
δεδεισκέλεο» ζην χληαγκα ηνπ 
1975, Θεζζαινλίθε 1981. 

Αζπξέαο Γεώξγηνο Θ., Πνιηηηθή η-
ζηνξία ηεο λεσηέξαο Διιάδνο. 
1821-1921, Αζήλα 1924-1930. 

Βαθαιόπνπινο Απόζηνινο, Ηζηνξία 
ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ. 8 ηνκ., 
Θεζζαινλίθε 1961 - 1988. 

Βεληήξεο Γεώξγηνο, Ζ Διιάο ηνπ 
1910-1920, Αζήλα 

2
1970. 
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Βεξέκεο Θάλνο, Οη επεκβάζεηο ηνπ 
ζηξαηνχ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. 
1916-1936, Αζήλα 1983. 

Βεξέκεο Θάλνο / Γεκεηξαθόπνπινο 
Οδπζζέαο (επηκ.), Μειεηήκαηα 
γχξσ απφ ηνλ Βεληδέιν θαη ηελ 
επνρή ηνπ, Αζήλα 1980. 

Γξεγνξηάδεο Φνίβνο, Γηραζκφο - Μη-
θξά Αζία. 1909-1930. Ηζηνξία 
κίαο εηθνζαεηίαο. 2 ηνκ., Αζήλα 
1971. 

Dakin Douglas, Ζ ελνπνίεζε ηεο Δι-
ιάδαο. 1770-1923. Μηθ. Ξαλζφ-
πνπινο Α., Αζήλα 1982. 

Γάθλεο Γξεγόξηνο, Σα ειιεληθά πν-
ιηηηθά θφκκαηα, Αζήλα 1961. 

— Ζ Διιάο κεηαμχ δχν πνιέκσλ. 
1923-1940. 2 ηνκ., Αζήλα 1955. 

Γεξηηιήο Γηώξγνο, Κνηλσληθφο κε-
ηαζρεκαηηζκφο θαη ζηξαηησηηθή 
επέκβαζε. 1880-1909, Αζήλα 
3
1985. 
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Γεκεηξίνπ Κηράιεο, Σν ειιεληθφ 
ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα, Αζήλα 
1985. 

Δλεπεθίδεο Πνιπρξόλεο, Ζ δφμα θαη 
ν δηραζκφο. Απφ ηα κπζηηθά αξ-
ρεία ηεο Βηέλλεο 1908-1916, Αζή-
λα 1962. 

Δθδνηηθή Αζελώλ, Ηζηνξία ηνπ Διιε-
ληθνχ Έζλνπο, η. IB-ΗΔ, Αζήλα 
1977. 

Θαξαληθόιαο Γηώξγνο, Νφζεο εθιν-
γέο ζηελ Διιάδα 1844-1961, Α-
ζήλα 1963. 

Θαξνιίδεο Παύινο, χγρξνλνο ηζην-
ξία ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ινη-
πψλ ιαψλ ηεο Αλαηνιήο απφ ην 
1821 κέρξη ην 1921. 7 ηνκ., Αζήλα 
1922-1929. 

Θνληνγηώξγεο Γεώξγηνο (επηκ.), Κνη-
λσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο 
ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1977. 
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Θνξδάηνο Γηάλεο, Ηζηνξία ηεο λεψ-
ηεξεο Διιάδαο. 5 ηνκ., Αζήλα 
1957 θ. ε. 

Καξθεδίλεο ππξίδσλ, Πνιηηηθή η-
ζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο. 
12 ηνκ. Αζήλα 1966. 

Καπξνγνξδάηνο Γηώξγνο / Υαηδεησ-
ζήθ Υξήζηνο (επηκ.), Βεληδειη-
ζκφο θαη αζηηθφο εθζπγρξνλη-
ζκφο, Ζξάθιεην 1988. 

Κειάο πύξνο, Ζ επαλάζηαζε ηνπ 
1909, Αζήλα 1972. 

Παπαθνζκάο Βίθησξ, Ο ζηξαηφο 
ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδνο. 
Σν πξαμηθφπεκα ηνπ 1909 θαη νη 
επηπηψζεηο ηνπ κέρξη ζήκεξα, 
Αζήλα 1981. 

Πεηξίδεο Παύινο, Πνιηηηθέο δπλά-
κεηο θαη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί 
ζηελ λεψηεξε Διιάδα 1844-1936, 
Θεζζαινλίθε 1984. 
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βώινο Αιέμαλδξνο, Σα ειιεληθά 
πληάγκαηα 1822-1972, Αζήλα 
1972. 

πνπξδαιάθεο Κηράιεο, Γηα ηε ζεσ-
ξία θαη ηε κειέηε ησλ πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ, Αζήλα 1990. 

ηαζηλόπνπινο Δ. Θ., Κφκκαηα θαη 
εθινγέο ζηελ Διιάδα (1821-
1985), Αζήλα 1985. 

σηεξέιιεο Γηώξγνο, χληαγκα θαη 
εθινγέο ζηελ Διιάδα 1864-1909. 
Ηδενινγία θαη πξάμε ηεο θαζνιη-
θήο ςεθνθνξίαο, Αζήλα 1991. 

Φίιηαο Βαζίιεο, Κνηλσλία θαη εμνπ-
ζία ζηελ Διιάδα. Ζ λφζα αζηη-
θνπνίεζε 1800-1864, Αζήλα 
3
1985. 

Υέξηγθ Γθνπλλαξ, Σα πνιηηηθά θφκ-
καηα ηεο Διιάδαο. 1821-1936. 
Μηθ. Παξαζθεπφπνπινο Θ., Α-
ζήλα (Μ.Η.Δ.Σ., ππφ έθδνζε). 
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Γ. ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ 
ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ (1821-1930) 

 

α. Γηα ηνπο πξόζθπγεο ην 19ν 
αηώλα 

 
Βαθαιόπνπινο Α., Πξφζθπγεο θαη 

πξνζθπγηθφλ δήηεκα θαηά ηελ 
Δπαλάζηαζηλ ηνπ 1821, Θεζζα-
ινλίθε 1939 (πιεξνθνξίεο θαη 
γηα ηελ θαπνδηζηξηαθή θαη ηελ 
νζσληθή πεξίνδν). 

Γεκάθεο Η., Ζ πνιηηεηαθή κεηαβνιή 
ηνπ 1843 θαη ην δήηεκα ησλ απ-
ηνρζφλσλ θαη εηεξνρζφλσλ, Α-
ζήλα 1991. 

Εσγξάθνο Ι., Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο 
γεσξγίαο, ηφκ. 1, Αζήλα 1976 (β' 
έθδνζε), ζ. 542-587 (γηα ηελ α-
πνθαηάζηαζε πξνζθχγσλ θαηά 
ηελ Δπαλάζηαζε θαη ηελ θαπν-
δηζηξηαθή πεξίνδν). 
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Κάκνπθαο Α., Σα θαηά ηελ Αλαγέλ-
λεζηλ ηεο Διιάδνο. Ήηνη ζπιιν-
γή ησλ πεξί ηελ αλαγελλσκέλελ 
Διιάδα ζπληαρζέλησλ πνιηηεπ-
κάησλ, λφκσλ θαη άιισλ επηζή-
κσλ πξάμεσλ απφ ηνπ 1821 κέ-
ρξη ηνπ ηέινπο 1832, ηφκ. 9, Αζή-
λα 1841 (ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα 
γηα ηνπο πξφζθπγεο ηεο Γ' Δζλη-
θήο πλέιεπζεο) ηφκ. 11, Αζήλα 
1852 (νη πξνηάζεηο γηα ηνπο 
πξφζθπγεο ζηε Γ' Δζληθή πλέ-
ιεπζε). 

Παπαδόπνπινο ., Οη επαλαζηάζεηο 
ηνπ 1854 θαη ηνπ 1878 ζηελ Μα-
θεδνλία, Θεζζαινλίθε 1970. 

Πξσηνςάιηεο Δ., Πξφζθπγεο θαηά 
ηελ Διιεληθήλ Δπαλάζηαζηλ, 
Νέα Δζηία 44 (1948), ζ. 1154-
1157, 1237-1241 θαη 1298-1303. 

θνπεηέα Δ., Σν «Πξφηππν βαζίιεη-
ν» θαη ε Μεγάιε Ηδέα. ςεηο ηνπ 

130 / 275-276 
 



εζληθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ Δι-
ιάδα (1830-1880), Αζήλα 1988 
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θαη εηεξνρζφλσλ). 
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