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Ειζαγωγή
Η ηζηνξία δείρλεη φηη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ δελ είλαη ζχγρξνλν γεγνλφο αιιά δηαρξνληθφ.
πγθεθξηκέλα, ε ηαρχηεηα, ν ξπζκφο θαη ν ρξφλνο ησλ κεηαθηλήζεσλ πξνζθχγσλ-κεηαλαζηψλ
νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη άζιηεο νηθνλνκηθέο ,θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο
ζπλζήθεο, νη πφιεκνη, νη εηζβνιέο, νη δηθηαηνξίεο, ε έιιεηςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εηξήλεο, ε
επηζηεκνληθή θαη αθαδεκατθή κεηαλάζηεπζε θαη άιια πνιιά.
ήκεξα, εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, ην πξνζθπγηθφ έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα δξάκαηα ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Ώπφ ην 2001 ην εχθιεθην δήηεκα πήξε
δξακαηηθέο δηαζηάζεηο, θαζψο νη δπηηθέο εηζβνιέο ζην Ώθγαληζηάλ θαη ζην Ιξάθ εθηφπηζαλ
εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ θαη ν ζπλερηδφκελνο πφιεκνο ζηηο δχν ρψξεο θαηεπζχλεη ην ξεχκα ησλ
πξνζθχγσλ πξνο ηελ Βπξψπε, κε απνηέιεζκα ρψξεο κε νηθνλνκηθή θξίζε φπσο ε Βιιάδα λα
βξεζνχλ αληηκέησπεο κε ρηιηάδεο πξφζθπγεο.
Η δηάθξηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πξφζθπγα πνπ θηλδπλεχεη ε δσή ηνπ, φπσο ε πεξίπησζε ησλ πξίσλ,
απφ ηελ έλλνηα ηνπ κεηαλάζηε, πνπ επηδηψθεη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο,
κεηνηθψληαο ζε άιιε πινχζηα ρψξα κε πξννπηηθέο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αληηθεηκεληθή
κειέηε ησλ ιφγσλ θαη δηαζηάζεσλ ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο.
Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο αθηέο ηεο
Σνπξθίαο ζε θάπνην απφ ηα ειιεληθά λεζηά, πξνζπαζψληαο λα θηάζνπλ ζε κηα απφ ηηο πινχζηεο
ρψξεο θπξίσο ηεο ΐφξεηαο Βπξψπεο. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ
ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία θαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο πνπ έρεη
αληηκεησπίζεη ε Βπξψπε κεηαπνιεκηθά θαη ζπκβαίλεη λα πεξλά απφ ηηο αθηνγξακκέο ηεο δηθηάο
καο ρψξαο.
Πψο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξσηνθαλή θξίζε νη Έιιελεο πνιίηεο; Ση εηθφλα έρνπλ γηα ην πξφβιεκα,
ην κέγεζνο θαη ηηο αηηίεο ηνπ;
Ώπαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα δίλεη κηα έξεπλα θνηλήο γλψκεο πνπ πινπνίεζε ην Γελάξε ηνπ 2016 ε
εηαηξεία δεκνζθνπήζεσλ PublicIssue.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ε έληνλα ζεηηθή άπνςε πνπ έρνπλ γηα ηνπο
πξφζθπγεο νη εξσηεζέληεο. Έλα εθπιεθηηθφ 58% δήισζαλ φηη έρνπλ εθθξάζεη έκπξαθηα ηελ
αιιειεγγχε ηνπο ζηνπο πξφζθπγεο πξνζθέξνληαο ηξφθηκα 39%,ξνχρα 31%,ρξεκαηηθή βνήζεηα
10% θαη βνεζψληαο εζεινληηθά 4%.Η PublicIssueέθαλε κηα πξνβνιή ηνπ απνηειέζκαηνο ζην
γεληθφ πιεζπζκφ θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο αλ νη απαληήζεηο είλαη εηιηθξηλείο
,πεξηζζφηεξνη απφ 5.000.000 ζπκπνιίηεο καο βνήζεζαλ κε θάπνην ηξφπν ηνπο πξφζθπγεο ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα.

Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα έδεημε πσο απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο πνπ έξρνληαη ζηελ Βιιάδα ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν νη 2 ζηνπο 3 Έιιελεο (πνζνζηφ 67%) έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (δειψλνπλ
ζπκπφληα 38% θαη ιχπε 29%). ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ εξσηψκελσλ έλα 16% δειψλεη
αλεζπρία,4% θφβν,3 % θαρππνςία,3% αίζζεκα απεηιήο,3% ζπκφ θαη 1% αδηαθνξία.
Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ εξκελεχεη ην κεγάιν απηφ πνζνζηφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε Βιιάδα
βίσζε άκεζα ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1922,φηαλ Έιιελεο πξφζθπγεο
απφ ηε Μηθξά Ώζία θαη φρη κφλν ,αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ Βιιάδα ιφγσ ηεο
βηαηφηεηαο ησλ Σνχξθσλ απέλαληί ηνπο.
Η ειιεληθή παξνπζία ζηε Μ. Ώζία ππήξμε καθξαίσλε. Οη ππθλνί θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο
βπδαληηλνχο ρξφλνπο ειιεληθνί πιεζπζκνί αξαίσζαλ αηζζεηά κεηά ην 12ναηψλα,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 νξγάλσζε.
Η εζληθή φκσο 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 νζσκαληθή
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.
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 δξαζηεξηφηεηεο ηνπο.
-Πιεζπζκνί ρσξψλ ή θαη επξχηεξσλ πεξηνρψλ κεηαηνπίζηεθαλ απφ ηηο αθηέο πξνο ην εζσηεξηθφ
ηεο Μ. Ώζίαο.
-Οη άλδξεο άλσ ησλ 45 εηψλ, πνπ δελ ζηξαηεχνληαλ, επάλδξσλαλ ηα ηάγκαηα εξγαζίαο. Βθεί
πνιινί πέζαλαλ απφ θαθνπρίεο, πείλα θαη αξξψζηηεο. ζνη είραλ ειηθία 20-45 εηψλ κπνξνχζαλ
αξρηθά λα εμαγνξάζνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. ζνη δελ πιήξσζαλ ραξαθηεξίζηεθαλ
ιηπνηάθηεο. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμαγνξάο ηεο ζεηείαο ζεκεηψζεθαλ ρηιηάδεο
ιηπνηαμίεο θαη φζνη ζπλειήθζεζαλ εθηειέζηεθαλ. Οη ελέξγεηεο ησλ Σνχξθσλ πξνθάιεζαλ κεγάιν
θχκα θπγήο πξνο ηελ Βιιάδα. Ώπνθνξχθσκα φισλ απηψλ απνηέιεζε ν μεξηδσκφο ηνπ
Βιιεληζκνχ ηεο Μ. Ώζίαο θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο ην 1922. Ο κεγάινο αξηζκφο 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
απνθαηάζηαζε ζηε λέα ηνπο παηξίδα.
Σα επίζεηα Νένο-Νέα ζε κηα πιεζψξα ηνπσλπκίσλ αλά ηελ Βιιάδα πηζηνπνηνχλ ηελ πξνζπάζεηα
απηψλ ησλ αλζξψπσλ λα αλαζηήζνπλ ηε ρακέλε ηνπο παηξίδα θαη λα επνπιψζνπλ ζηγά ζηγά ηηο
πιεγέο ηνπ μεξηδσκνχ ηνπο, κεηαθέξνληαο ζηελ Βιιάδα πηα ηελ θνπιηνχξα, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο,
ηα ήζε θαη έζηκά ηνπο.
Ιζηοπικό πλαίζιο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην γεγνλφο ησλ ρηιηάδσλ πξνζθχγσλ πνπ αθνινπζψληαο ην ζηξαηφ άξρηζαλ
λα θηάλνπλ ζηελ Βιιάδα κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922 ,ζα πξέπεη
λα αλαθεξζνχκε ιίγν ζηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζ’ απηήλ.

Με ηε ζπλζήθε ησλ εβξψλ ε Βιιάδα θαηνρχξσλε επηζήκσο ηε Απηηθή Θξάθε, ελζσκάησλε ηελ
Ώλαηνιηθή, κέρξη ηε γξακκή ηεο Σζαηάιηδαο θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έπαηξλε ηα λεζηά
Ίκβξν θαη Σέλεδν θαη επηζεκνπνηνχζε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο θαη ζηελ
ελδνρψξα ηεο. H πεξηνρή ηεο κχξλεο ζα έκελε ππφ ηελ νλνκαζηηθή επηθπξηαξρία ηνπ
νπιηάλνπ, αιιά ζα δηνηθνχληαλ απφ Έιιελα αξκνζηή σο εληνινδφρν ησλ πκκάρσλ θαη ζα
κπνξνχζε λα πξνζαξηεζεί ζηελ Βιιάδα κεηά απφ πέληε ρξφληα κε δεκνςήθηζκα. Σν άξζξν 26
ηεο πλζήθεο φξηδε αθφκα φηη αλ νη Οζσκαληθέο αξρέο δελ ζπλαηλνχζαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ,ζα
εμέπηπηαλ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα θαηαιάβεη
ε Βιιάδα, θάηη ην νπνίν έληερλα είρε πξνσζήζεη ν ΐεληδέινο. Σν φξακα ηεο «Βιιάδαο ησλ δχν
επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζψλ» έκνηαδε ηφηε εθηθηφ.
Tελ 1/14 Ννεκβξίνπ 1920 ν Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο, ν ζξηακβεπηήο ηεο ζπλζήθεο ησλ εβξψλ, ν
δεκηνπξγφο ηεο Βιιάδαο ησλ δχν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζψλ ράλεη ηηο εθινγέο ζηε ρψξα
ηνπ. Μεηά απφ θηινβαζηιηθφ δεκνςήθηζκα ν αζπκπαζήο γηα ηνπο πκκάρνπο βαζηιηάο Κσλ/λνο
απνθαζίζηαηαη ζην ζξφλν ηνπ. Ώπνκαθξχλεη ηελ εκπεηξνπφιεκε θηινβεληδειηθή ζηξαηησηηθή
εγεζία θαη ζην Πνιεκηθφ πκβνχιην ηεο Κηνπηάρεηαο(15/7/1921) απνθαζίδεη ηε ζπλέρηζε ηεο
Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο ελψ νη εζληθηζηέο ηνπ Κεκάι ξπζκίδνπλ ηηο ζπλνξηαθέο δηαθνξέο ηνπο
,ππνγξάθνληαο ζχκθσλν θηιίαο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηελ Ιηαιία
θαη ηε Γαιιία, εληείλνληαο ηηο πηέζεηο ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ Ώλαηνιία.
Η πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ κέζα ζηελ έξεκν, θάησ απφ ηνλ αδπζψπεην ήιην ,ήηαλ
βαζαληζηηθή. Παξά ηηο θαθνπρίεο, ηηο αξξψζηηεο, ηελ έιιεηςε εθνδίσλ θαη ηηο επηζέζεηο ησλ
Σνχξθσλ ,απνδείρηεθε πην άμηνο απφ ηελ εγεζία ηνπ, θαηέρνληαο κηα δψλε 100 πεξίπνπ ηεη.ρηι.
θαη ε καρεηηθφηεηά ηνπ θαλέξσλε αλζξψπνπο πνπ είραλ μεπεξάζεη ηα θπζηνινγηθά φξηα αληνρήο.
Γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν ε γξακκή ηνπ κεηψπνπ έκεηλε ακεηαθίλεηε ,αιιά ε ζηαζηκφηεηα πνπ
αθνινχζεζε ηελ άηπρε κάρε ζην αγγάξην ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1921 γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν
έθζεηξε ην εζηθφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη έδσζε ρξφλν ζηνλ Κεκάι λα αλαδηνξγαλσζεί. Ο
ειιεληθφο ζηξαηφο δελ ήηαλ κφλν ηαιαηπσξεκέλνο αιιά δπζθίλεηνο θαη αλνξγάλσηνο. Ο
πνιεκηθφο εμνπιηζκφο πακπάιαηνο ελψ ε ηξνθνδνζία δπζιεηηνπξγνχζε ,καθξηά απφ ηα θέληξα
αλεθνδηαζκνχ. Σελ απγή ηεο 13εο Ώπγνχζηνπ ηνπ 1922 άξρηζε αηθληδηαζηηθά ε κεγάιε ηνπξθηθή
αληεπίζεζε ζην λφηην ηνκέα ηνπ κεηψπνπ ,ζηελ πεξηνρή Ώθηφλ Καξαρηζάξ ππφ ηελ πξνζσπηθή
εγεζία ηνπ Μνπζηαθά Κεκάι. Σα πάζε ηνπ δηραζκνχ ,ε θφπσζε ,νη βαξηέο απψιεηεο, ην κεγάιν
αλάπηπγκα ηεο γξακκήο θαηνρήο, ε απνκφλσζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνπο πκκάρνπο, ηα ζνβαξά
ζηξαηεγηθά ζθάικαηα ηεο ειιεληθήο εγεζίαο νδήγεζαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ θαη
άξρηζε ε ππνρψξεζε πνπ κεηαβιήζεθε ζε θπγή πξνο ηελ Πξνπνληίδα θαη ηηο δπηηθέο αθηέο.
Μεγάιεο κνλάδεο θπθιψζεθαλ απφ ηνλ ερζξφ θαη αηρκαισηίζηεθαλ.
Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ,ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ έθεξε ν ηφηε δηνηθεηήο ηνπ Ώ’
ψκαηνο ζηξαηνχ ππνζηξάηεγνο Νηθφιανο Σξηθνχπεο θαη ηελ άηαθηε ππνρψξεζε θαη
αλαδίπισζε ηνπ ειιεληθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο απφ ην Ώθηφλ Καξαρηζάξ ζηα κέζα
Ώπγνχζηνπ ηνπ 1922 άξρηζε θαη ν μεξηδσκφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ
(Βιιήλσλ θαη Ώξκελίσλ) πξνο ηε κηθξαζηαηηθή αθηή.
ηηο 24 Ώπγνχζηνπ 1922 αλαρψξεζε θαη ην ηειεπηαίν ειιεληθφ ζηξαηησηηθφ ηκήκα. Σελ επφκελε
ρηιηάδεο Έιιελεο θαη Ώξκέληνη πξφζθπγεο ,πνπ θαηέθιπδαλ φιν ην κήθνο ηεο πεξίθεκεο
πξνθπκαίαο «Καη» ηεο κχξλεο κάηαηα πεξίκελαλ πιένλ ηα επηηαγκέλα ειιεληθά πινία γηα ηε
κεηαθνξά ηνπο ζηα γεηηνληθά ειιεληθά λεζηά. Ωζηφζν, κεηά απφ έληνλε παξέκβαζε ηνπ
Ώκεξηθαλνχ πξνμέλνπ Σδνξηδ Υφξηνλ ζηάιζεθαλ δχν ακεξηθαληθά αληηηνξπηιηθά γηα ηελ

εμππεξέηεζε ησλ πξνζθχγσλ. Σελ επφκελε ,26 Ώπγνχζηνπ 1922 ,αλαρψξεζαλ θαη νη ειιεληθέο
αξρέο ηεο κχξλεο. Η αληίζηξνθε κέηξεζε γηα ηελ πφιε ηεο κχξλεο είρε πιένλ θζάζεη. ηηο 27
Ώπγ. 1922 Σνχξθνη θαη Σζέηεο ηνπ Nνπξεληίλ Μπέε έκπαηλαλ ζηε κχξλε. Σξαγηθφ ππήξμε ην
ηέινο ηνπ κεηξνπνιίηε κχξλεο Υξπζφζηνκνπ ζηνλ νπνίν νη Σνχξθνη επηθχιαμαλ έλαλ αξγφ θαη
βαζαληζηηθφ ζάλαην. Σνπ έβγαιαλ κε μηθνιφγρε ηα κάηηα ,ηνπ έθνςαλ ηα απηηά θαη ηε γιψζζα,
ηνλ έζπξαλ απφ ηα γέληα θαη ηα καιιηά. Γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ έζηεζε ε απάλζξσπε θαη
αθάληαζηα βάξβαξε ηνπξθηθή καλία ηνλ πην θξηθηφ ρνξφ. Σειηθά έλαο Σνπξθνθεηηθφο, γηα λα ηνλ
ιπηξψζεη, ηνλ ππξνβφιεζε, δίλνληαο έηζη ηέινο ζην καξηχξηφ ηνπ. Όζηεξα άξρηζε ε θσηηά θαη ε
κεγάιε ζθαγή .Ο νπξαλφο είρε θνθθηλίζεη απφ ηε θσηηά πνπ κνχγθξηδε ,ζαλ ηα γπλαηθφπαηδα πνπ
ζθαγηάδνληαλ ζηνπο δξφκνπο θαη νη χκκαρνη απφ ηα πινία ηνπο ζην ιηκάλη θνηηνχζαλ απαζείο.
Οη «ζχκκαρνη» ζχκθσλα κε ηνλ πξφμελν ησλ ΗΠΏ Σδνξηδ Υφξηνλ, είραλ δψζεη ξεηή δηαηαγή
ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ηεξήζνπλ ζηάζε απζηεξήο νπδεηεξφηεηαο, ελψ κφλν «κηα νβίδα
ζην βξφλην πάλσ απφ ηελ ηνπξθηθή ζπλνηθία ζα αξθνχζε γηα λα ζπγθξαηεζεί ε ζεξησδία ησλ
Σνχξθσλ».
700.000 λεθξνί,1.500.000 πξφζθπγεο, Υηιηάδεο άκαρνη Έιιελεο ζθαγηάζηεθαλ. Ο ζξήλνο γηα ηηο
ρακέλεο παηξίδεο απιψζεθε παληνχ. Σν σξαίν ειιεληθφ παξακχζη, πνπ μεθίλεζε ζ’ απηά ηα
εδάθε πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα κε ηελ Ιιηάδα θαη ηελ Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ θαη ζπλερίζηεθε κε ηε
ζπγγξαθή ηνπ Βπαγγειίνπ ζηα Βιιεληθά θαη ην έπνο ηνπ Αηγελή Ώθξίηα, έζβεζε κέζα ζηε θσηηά
πνπ θαηέζηξεςε ηε κχξλε. Οη φκνξθεο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Ώζίαο πνπ αθηηλνβνινχζαλ
ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ην «Καη», ην Παξαιιέιη, ε Μπειαβίζηα, νηΐεξραλάδεο, ε Ώγία Φσηεηλή, ε
Ώγία Ώηθαηεξίλε ,ηα πηηάιηα ,ν Άγηνο Κσλ/λνο ράζεθαλ γηα πάληα.
Σηο δπόμο ηηρ πποζθςγιάρ.
Έηζη άξρηζε ε Οδχζζεηα ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ. “Βκείο νη άιινη πεξηκέλακε ηξεηο κέξεο,
ψζπνπ κπήθακε ζε θαΎθηα θαη κπαξθάξακε γηα ηε Μπηηιήλε. ζπνπ λα παηήζεη ην πνδάξη ηνπ ν
ηνχξθηθνο ζηξαηφο ζην ρσξηφ, άξαδαλ θαΎθηα θαη καο παίξλαλ. Πίζσ - πίζσ ζηε Μπηηιήλε δελ
καο δέρνπληαλ. Αελ είλαη θαη πινχζηνο ηφπνο. απφ έλα καμνχιη (=ζνδεηά) πεξηκέλεη.
ΐαζαληζηήθακε, θαθνθνηκεζήθακε, θαθνθάγακε, κεγάιε ζπκθνξά πάζακε. Καη πνηνο δελ
έθιαςε λεθξνχο; Καη πνηνο δελ θαθνπάζεζε θαη πνηνο δελ θιαίεη αθφκα; Μνλάρα ηα παηδηά πνπ
γελλήζεθαλ εδψ, η’ αθνχλε ζαλ ςεχηηθα παξακχζηα” (καξηπξίεο Μηθξαζηαηψλ). ηηο 24 Ινπιίνπ
1923 ππνγξάθηεθε ε πλζήθε Βηξήλεο ηεο Λσδάλεο. Έμη κήλεο πξηλ, ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ 1923
είρε ππνγξαθεί ε ειιελνηνπξθηθή χκβαζε ,ε νπνία ξχζκηδε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ
κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο. Πξνβιεπφηαλ ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή κεηαμχ ησλ Βιιήλσλ
νξζφδνμσλ 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. Η αληαιιαγή ίζρπζε αλαδξνκηθά γηα φιεο ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ
έγηλαλ απφ ηε κέξα πνπ θεξχρζεθε ν Ώ’ ΐαιθαληθφο πφιεκνο(18 Οθη. 1912).Ώπφ ηελ αληαιιαγή
απηή εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο νξζφδνμνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ
θαη νη Μνπζνπικάλνη ηεο Απηηθήο Θξάθεο. Η ζπκθσλία απηή δηέθεξε απφ ηηο πξνεγνχκελεο.
Καζηέξσλε γηα πξψηε θνξά ηε καδηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ θαη είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα,
ελψ νη κέρξη ηφηε ζπκθσλίεο πξνέβιεπαλ εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε θαηνίθσλ θάπνησλ επίκαρσλ
πεξηνρψλ. 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 ηεο ζχκβαζεο
αληαιιαγήο πιεζπζκψλ, φπσο απηή ππνγξάθεθε ζηε πλζήθε εηξήλεο ηεο Λσδάλεο.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ςήθηζκα πνπ εγθξίζεθε απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Ώζήλαο ζηελ Οκφλνηα,
ζην πάλδεκν ζπιιαιεηήξην ζηηο 21/1/1923, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ αλέθεξε ηα εμήο: «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 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 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». ην πεξηερφκελφ ηνπ θαηαγγέινπλ ηνλ άληζν ραξαθηήξα ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο ππνρξεψζεθαλ ζε αληαιιαγή 1.200.000 Βιιήλσλ έλαληη 300.000
κνπζνπικάλσλ, ελψ παξάιιεια θάλνπλ αλαθνξά θαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο
αληαιιαγήο, θαζψο έπιεηηε ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη εζηθή θαη έξρνληαλ ζε αληίζεζε πξνο
ηα ηεξά δηθαηψκαηα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλζξσπηάο αιιά θαη ηεο ηδηνθηεζίαο. Κχξηα θαηαγγειία
ηνπ ςεθίζκαηνο ήηαλ ε αδηαθνξία θαη ε παξάβιεςε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί
είραλ αλαπαιινηξίσηα δηθαηψκαηα ζηηο πεξηνρέο απφ φπνπ δηψθνληαλ ,ράξε ζηε καθξαίσλε
παξνπζία ηνπο εθεί. Σνλίδνπλ επίζεο φηη νη Έιιελεο δε κεηαλάζηεπαλ απφ ηε Μηθξά Ώζία κε ηε
ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ, αληηκεησπίδνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο ζθαγήο. Σέινο αμηψλνπλ
νκφθσλα ζην ςήθηζκα ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εγγπνχληαλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο θαη ζα ηνλ θαζηζηνχζαλ
πξαγκαηνπνηήζηκν.
Η πξαγκαηηθφηεηα 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 εγεηψλ ησλ 2 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. Οη πξφζθπγεο έκεηλαλ κε ηελ πηθξία φηη ην δίθαην θαη ηα
ζπκθέξνληά ηνπο ζπζηάζηεθαλ ζην βσκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.
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 θαη ε εινλνζία ηνπο ζέξηδαλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο θνηλσλίαο ησλ Βζλψλ,
έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ πέζαλαλ κέζα ζε 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 δήζεη.

Πποέλεςζη πποζθύγων πος καηέθςγαν ζηην Ελλάδα καηά ηιρ ηπειρ ππώηερ δεκαεηίερ ηος
20οςαιώνα.

Σηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα ηα θχκαηα πξνζθχγσλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Βιιάδα ήηαλ
ζπρλφηεξα θαη πνιπαξηζκφηεξα απ’ φηη ηνπ 19νπαηψλα. Ώηηία ήηαλ νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ε
ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο ΐαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, σο ζπλέπεηα ηνπ γεληθνχ
αληαγσληζκνχ ηεο πεξηνρήο.
ηηο αξρέο ηνπ 1914 εθδηψρζεθαλ νη Έιιελεο ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο απφ ηηο εζηίεο ηνπο. Σν
Μάην ,νη δησγκνί επεθηάζεθαλ θαη ζηε δπηηθή Μηθξά Ώζία, κε ην πξφζρεκα ηεο εθθέλσζεο ηεο
πεξηνρήο απέλαληη απφ ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ γηα ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο. Οη δηψμεηο
θαη νη εθηνπίζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζπλερίζηεθαλ κε κηθξφηεξε φκσο έληαζε θαη θαηά ηα
επφκελα ρξφληα, κέρξη ην ηέινο ηνπ Ώ’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ην 1918 θαη επεθηάζεθαλ θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο (Μαξκαξάο, Πφληνο). Οη πξφζθπγεο ινηπφλ πνπ έθηαζαλ ζηελ Βιιάδα ζην
δηάζηεκα απηφ αλήιζαλ ζε πνιιέο ρηιηάδεο. Έιιελεο πξφζθπγεο ήξζαλ ην 1914 απφ ηελ ππφ
ηηαιηθή θαηνρή Ννηηνδπηηθή Μηθξά .Ώζία, ην Ώτδίλην θαη ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Ήδε
πξηλ απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1922 ,ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξάο Ώζίαο, Πφληνπ, Κηιηθίαο
είραλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε κχξλε ή ηελ Βιιάδα. Μεηά ηελ

θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ζεηξά είραλ ηα ΐνπξιά, ηνΏτβαιί θαη ηα Μνζρνλήζηα. Οη πιεξνθνξίεο
ηνπ πίλαθα επηβεβαηψλνπλ απηά ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ώλαιπηηθφηεξα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
πξνζθχγσλ πνπ θηάλεη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζηελ Βιιάδα είλαη Έιιελεο ηεο Μηθξάο Ώζίαο
(51,3%) αιιά θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο(21%). Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο
Ώλαηνιηθήο Θξάθεο δφζεθε πξνζεζκία ελφο κήλα γηα λα εθθελψζνπλ ηελ πεξηνρή, κε
απνηέιεζκα λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο θηλεηήο ηνπο πεξηνπζίαο.
Οη Έιιελεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καιιίπνιεο έθπγαλ αξγφηεξα. 200.000 παξέκεηλαλ ζηελ
Καππαδνθία θαη γεληθφηεξα ζηελ θεληξηθή θαη λφηηα Μηθξάο Ώζία. Ώπηνί κεηαθέξζεθαλ ζηελ
Βιιάδα ην 1924 θαη ην 1925 κε ηε βνήζεηα ηεο Μηθηήο Βπηηξνπήο. ζν αθνξά ην πνζνζηφ
πξνζθχγσλ απφ ηνλ Πφλην ,απηφ αλέξρεηαη ζην 14,9% ελψ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην 3,2
%. Ώπηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ αλάκεζα ζ’
εθείλνπο πνπ εμαηξέζεθαλ ηεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ ,φπσο πξνβιέπνληαλ κε ηε
ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο ην 1923. Πάλησο ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πεξηνρή
ηεο Σνπξθίαο αλέξρεηαη ζην 90,4%.Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ ηνλ
Ώχγνπζην ηνπ 1913,κε ηελ νπνία ηεξκαηίδνληαλ νη ΐαιθαληθνί πφιεκνη, έθηαζε θαη ην πξψην
ξεχκα απφ ηε Ρσζία ζε πνζνζηφ 4,8%. Έιιελεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπθάζνπ ,κε ηελ αλαγγειία
ηεο πξνζάξηεζεο ηεο εχθνξεο Μαθεδνλίαο άξρηζαλ λα κεηαλαζηεχνπλ ζηελ Βιιάδα κε ηελ
ειπίδα φηη ζα ηνπο παξαρσξνχληαλ γε. Σν πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζε 3,9%.Βπηπιένλ ηελ
πεξίνδν 1919-1921,ιφγσ ηεο Ρσζηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο θαηάιεςεο ησλ ξσζηθψλ επαξρηψλ
απφ ηνπο Σνχξθνπο ,κεγάιν κέξνο Βιιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Ρσζίαο θαηέθπγε ζηα ιηκάληα ηεο
Μαχξεο Θάιαζζαο θαη απφ εθεί δηεθπεξαηψζεθε ζηελ Βιιάδα. Σνπο Έιιελεο αθνινχζεζαλ
Ώξκέληνη θαη Ρψζνη. Έηζη ην πνζνζηφ απφ ηε Ρσζία είλαη πνιχ κηθξφ, κφιηο 0,9%. Βπηπξφζζεηα
κε ηε ζπλζήθε ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ ,Έιιελεο απφ ΐνπιγαξία, Απηηθή Θξάθε θαη ην ηκήκα ηεο
Ώλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζηε ΐνπιγαξία ,θαζψο θαη απφ πεξηνρέο πνπ
είραλ παξαρσξεζεί ζηε εξβία ,έθηαζαλ ζηελ Βιιάδα, θπξίσο ην 1914.Έηζη ην πνζνζηφ
πξνζθχγσλ απφ ηε εξβία θηάλεη ην 0,5 % θαη απφ ηελ Ώιβαλία ην 0,2%.Σν Ννέκβξην ηνπ 1919
ππνγξάθεθε ε ζπλζήθε ηνπ Νεηγχ πνπ πξφβιεπε ηελ παξαρψξεζε ηεο Απηηθήο Θξάθεο απφ ηε
ΐνπιγαξία ζηελ Βιιάδα. ηε ζπλζήθε ήηαλ ζπλεκκέλν ην χκθσλν «Πεξί ακνηβαίαο
κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ Βιιάδαο θαη ΐνπιγαξίαο». Με βάζε απηφ αλαρψξεζαλ απφ ηελ Βιιάδα
πεξίπνπ 50.000 ΐνχιγαξνη θαη απφ ηε ΐνπιγαξία 30.000 Έιιελεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζπλζήθεο είραλ κεηαλαζηεχζεη αθφκε 20.000 Έιιελεο. Έηζη απφ ηε ΐνπιγαξία έξρεηαη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ 4%.Σν 1906 Έιιελεο θάηνηθνη ηεο Ρνπκαλίαο απειάζεθαλ ιφγσ ηεο
έμαξζεο πνπ γλψξηδε ην Κνπηζνβιαρηθφ δήηεκα, πνπ επεξέαδε ηηο ζρέζεηο ηεο ΒιιάδαοΡνπκαλίαο. Σέινο φζν αθνξά ηα ηηαινθξαηνχκελα Ασδεθάλεζα Έιιελεο πξφζθπγεο ήξζαλ θαηά
δηαζηήκαηα απφ ην 1912 θαη εμήο. Σν πνζνζηφ πξνζθχγσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ Ασδεθάλεζα,
Ρνπκαλία, Κχπξν θαη Ώίγππην αλέξρνληαλ ζε 0,1%.
Η αποκαηάζηαζη ηων πποζθύγων
Η ειιεληθή θπβέξλεζε, κπξνζηά ζην ηεξάζηην έξγν ηεο πεξίζαιςεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ
πξνζθχγσλ πνπ έπξεπε λα αλαιάβεη ,δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ. Με
πξσηνβνπιία ηεο ΚηΒ, ην επηέκβξην ηνπ 1923 ηδξχζεθε έλαο απηφλνκνο νξγαληζκφο κε πιήξε
λνκηθή ππφζηαζε ,ε Βπηηξνπή Ώπνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (ΒΏΠ) κε έδξα ηελ Ώζήλα. ΐαζηθή
απνζηνιή ηεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πξφζθπγεο παξαγσγηθή απαζρφιεζε θαη νξηζηηθή
ζηέγαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ειιεληθή θπβέξλεζε παξαρψξεζε ζηελ ΒΏΠ ηα εμήο :

-Σηο 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.)
-Σν πνζφ απφ δχν δάλεηα (1924,1928) πνπ είρε ζπλάςεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζην εμσηεξηθφ.
-Οηθφπεδα κέζα ή γχξσ απφ ηηο πφιεηο γηα ηελ αλέγεξζε αζηηθψλ ζπλνηθηζκψλ.
-Σν ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πξφλνηαο
θαη Ώληηιήςεσο
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ππήξμε κέξηκλα απφ ηελ ΒΏΠ λα απνθηήζνπλ νη
πξφζθπγεο ίδηα ε ζπλαθή κε απηή πνπ είραλ ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη έγηλε πξνζπάζεηα λα
εγθαηαζηαζνχλ γεσξγνί πξφζθπγεο ζηα κέξε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο
πνπ ήδε γλψξηδαλ.

Καιιηεξγεηέο δεκεηξηαθψλ εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεδηλά κέξε ηεο Μαθεδνλίαο ζε πνζνζηφ 52,2%
θαη ηεο Απηηθήο Θξάθεο(8,8%). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ρακειφ θαζψο εθεί παξέκελαλ νη
κνπζνπικάλνη πνπ είραλ εμαηξεζεί ηεο ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο ην 1923.
Καπλνπαξαγσγνί εγθαηαζηάζεθαλ ζε θαηάιιεια εδάθε ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ζηε
δπηηθή Θξάθε ,ακπεινπξγνί ζηελ Κξήηε, ζεξνηξφθνη ζην νπθιί, ζηελ Έδεζζα θαη αιινχ.
Βπίζεο ε ΒΏΠ επηδίσμε ψζηε νη πξφζθπγεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ ίδην νηθηζκφ ή έζησ ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηνπο, λα εγθαηαζηαζνχλ καδί ζην ειιεληθφ έδαθνο. ’ απηφ ελ κέξεη
νθείινληαη θαη ηα ηνπσλχκηα Νέα κχξλε, Νέα Φηιαδέιθεηα, Νέα Μνπδαληά, Νέα Ώιηθαξλαζζφο
θαη ηφζα άιια. Παξάιιεια ε ΒΏΠ δηέθξηλε ηελ απνθαηάζηαζε ζε αγξνηηθή πνπ πξφβιεπε
παξνρή ζηέγεο θαη θιήξνπ ζηελ χπαηζξν θαη αζηηθή πνπ πξφβιεπε θπξίσο παξνρή ζηέγεο ζηηο
πφιεηο. Μνινλφηη νη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο αζθνχζαλ ζηελ παηξίδα ηνπο «αζηηθά
επαγγέικαηα» πνπ είραλ ζρέζε κε ην εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία, δφζεθε έκθαζε
ζηε γεσξγία γηαηί ππήξραλ ηα κνπζνπικαληθά θηήκαηα ,θπξίσο ζηελ Κξήηε, Μαθεδνλία, Λέζβν,

Λήκλν, ελψ παξάιιεια γηαηί ε απνθαηάζηαζε ήηαλ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε θαη απαηηνχζε
κηθξφηεξεο δαπάλεο ειιεληθή νηθνλνκία βαζηδφηαλ αλέθαζελ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη
ππήξρε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ κε ηε δεκηνπξγία γεσξγψλ
κηθξντδηνθηεηψλ αληί εξγαηηθνχ πξνιεηαξηάηνπ. Βμάιινπ δφζεθε βάξνο ζηελ Ώλαηνιηθή
Μαθεδνλία θαη Απηηθή Θξάθε θαζψο ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κνπζνπικαληθά
θηήκαηα θαη ηα θηήκαηα ησλ ΐνπιγάξσλ κεηαλαζηψλ(ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηνπ Νεηγχ). Ώπηφ
ζα θαζηζηνχζε ηνπο πξφζθπγεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απηάξθεηο ζπληεινχζε ζηελ
αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζα θαιχπηνληαλ ην δεκνγξαθηθφ θελφ πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλαρψξεζε ησλ Μνπζνπικάλσλ θαη ησλ ΐνπιγάξσλ θαη ηηο απψιεηεο πνπ
πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο πφιεκνη(1912-1922). Βπηπιένλ έηζη επηθνίδνληαλ παξακεζφξηεο πεξηνρέο.
ηα λεζηά ηνπ Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ θαη ζηελ Κξήηε ην πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ αλέξρεηαη ζην
4,6% θαη 2,8% αληίζηνηρα. Σν πνζνζηφ ζηε Θεζζαιία αλέξρεηαη ζε 2,8% ,θαζψο ε αγξνηηθή
κεηαξξχζκηζε πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ην 1917 έρεη ζρεδφλ νινθιεξσζεί ιφγσ ηεο
αλάγθεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ. Οη πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο ζηε Θεζζαιία
εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΐφινπ φπνπ ππάξρνπλ ηα ηνπσλχκηα Νέα Ισλία θαη Νέα
Ώγρίαινο. ηε ηεξεά Βιιάδα ην πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ θηάλεη ζην 25,1% θαζψο νη
πεξηζζφηεξνη πξφζθπγεο είραλ «απεπζπλζεί» ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα φπσο ε Ώζήλα θαη ν
Πεηξαηάο. Ώπφ εθεί μεθίλεζε άιισζηε θαη ε αζηηθή ζηέγαζε κε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ
ζπλνηθηζκψλ: ηεο Καηζαξηαλήο, ηνπ ΐχξσλα, ηεο Νέαο Ισλίαο ζηελ Ώζήλα θαη ηεο Κνθθηληάο
ζηνλ Πεηξαηά. Ώθφκε, εχπνξνη πξφζθπγεο αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ίδξπζε νηθηζκψλ,
νηθνδνκψληαο αζηηθέο θαηνηθίεο θαιήο πνηφηεηαο ζηε Νέα κχξλε ηεο Ώζήλαο θαη ζηελ
Καιιίπνιε ηνπ Πεηξαηά. Σέινο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο ε Πεινπφλλεζνο 2,3%,Ήπεηξνο
0,7%,Κπθιάδεο 0,3% εγθαζίζηαληαη κηθξφηεξνο αξηζκφο πξνζθχγσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε
γεσξγία ,ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία.
H ‘Ένηαξη ηων πποζθύγων ζηην Ελλάδα
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 θαλείο γηαηί ην έξγν ηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έρεη ραξαθηεξηζηεί «ηηηάλην» .Οη πξφζθπγεο δελ απνηεινχζαλ
έλα εληαίν ζχλνιν. Ώλάκεζά ηνπο ππήξραλ δηαθνξέο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ,πνιηηηζηηθήο
παξάδνζεο, δηαιέθηνπ, αθφκα θαη γιψζζαο. Πεξίπνπ 100.000 πξφζθπγεο ήηαλ Σνπξθφθσλνη. Σν
κεγαιχηεξν φκσο πξφβιεκα ήηαλ ε 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. Η
αληίζεζε αλάκεζά ηνπο εθθξάζηεθε ζηελ νηθνλνκηθή δσή θαζψο ππήξρε αληαγσληζκφο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο ,ζηελ ηδηνθηεζία ηεο γεο θαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ
πνιηηηθή δσή, θαζψο νη πξφζθπγεο εληάρζεθαλ ζην θφκκα ηνπ ΐεληδέινπ, είηε σο ςεθνθφξνη είηε

σο πνιηηεπηέο, βνπιεπηέο θαη ππνπξγνί. Η κεγαιχηεξε φκσο δηάζηαζε αλάκεζα ζε πξφζθπγεο θαη
ληφπηνπο παξνπζηάζηεθε ζηελ θνηλσληθή δσή. Οη πξφζθπγεο πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνπο
ζπλνηθηζκνχο ήηαλ απνκνλσκέλνη, δελ είραλ ζπρλέο επαθέο κε ληφπηνπο θαη πξνηηκνχζαλ λα
ζπλάπηνπλ γάκνπο κεηαμχ ηνπο. Αε ζπλέβαηλε ην ίδην κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ
κέζα ζηηο πφιεηο ε ζηα ρσξηά. Ο ρψξνο εξγαζίαο ,ην ζρνιείν, ε εθθιεζία θαη θπξίσο ε γεηηνληά
έδηλαλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γεγελείο. ηγά ζηγά άξρηζαλ λα ζπλάπηνληαη κηθηνί γάκνη
πνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη. Ώπηή ε αληίζεζε αλάκεζά ηνπο 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 γεγελψλ 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.
Οι επιπηώζειρ από ηην άθιξη ηων πποζθύγων
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 νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ,
πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ δήηεκα κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο, κε επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
δσήο ηνπ λενειιεληθνχ έζλνπο. Ιδηαίηεξα αμηνζεκείσηεο ππήξμαλ νη επηπηψζεηο ζηελ εμσηεξηθή
πνιηηηθή ηεο ρψξαο ,ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ,ζηελ νηθνλνκία θαη ζηνλ
πνιηηηζκφ. ε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ εμέιηπε ε
θπξηφηεξε πεγή πξνζηξηβψλ κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο. Οη θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ δηαηεξήζεθαλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο. ΐέβαηα νη πξνθιήζεηο ζηηο κέξεο καο απφ ηε
κεξηά ησλ Σνχξθσλ, ζπρλά έληνλεο, θηάλνπλ θαη κέρξη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ζπλζήθεο ηεο
Λσδάλεο. ζν αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζηελ εζλνινγηθή ζχζηαζε ,ελδεηθηηθά είλαη ηα ζηνηρεία
ηνπ παξαθάησ πίλαθα:

Με ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ν πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απμήζεθε απφ ην 1920 σο ην 1928 θαηά
20%. Ώπμήζεθε επίζεο θαηά πνιχ ν βαζκφο αζηηθνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. Παξάιιεια ε
δεκηνπξγία πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ γχξσ απφ ηελ Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά έπαημε
απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπσο ην μέξνπκε
ζήκεξα. Βθηφο απφ ηελ Ώζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά , ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ θηάλεη ζην 40%, αιιά
θαη ηε Θεζζαινλίθε, ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην 47,8%,ππήξμαλ θαη άιια αζηηθά
θέληξα πνπ δηνγθψζεθαλ ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ ζ’ απηά. Η Κνκνηελή κε
πνζνζηφ 34,1%θαη ε Ξάλζε κε πνζνζηφ 41,4%.Παξάιιεια ε Κξήηε, ε Λέζβνο θαη ε Λήκλνο
εμειιελίζηεθαλ πιήξσο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαινγία ησλ πξνζθχγσλ ζην Ηξάθιεην
Κξήηεο πνπ θηάλεη ζην 35,9% ζην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. ζν αθνξά ζηα λεζηά ηνπ
Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, ε Μπηηιήλε θαη ε Υίνο έρνπλ πνζνζηά 46,8% θαη 35,7% αληίζηνηρα. Σέινο,
πφιεηο φπσο ε Αξάκα, πνπ απνξξνθά ηεξάζηην αξηζκφ πξνζθχγσλ ,πνπ αλέξρεηαη ζην 70,2%,ε
Καβάια κε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ 56,9% θαη νη έξξεο ζην 50,4% επηβεβαηψλνπλ ηελ έκθαζε
πνπ δφζεθε ζηελ εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ ζε Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Απηηθή Θξάθε.
ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη θπζηθφ, εληζρχζεθε ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη
αλαδσνγνλήζεθε ε βηνκεραλία κε λέν ,εηδηθεπκέλν θαη θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Να
πξνζζέζνπκε εδψ πσο ε άθημε ησλ πξνζθχγσλ επέδξαζε θαη ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζην
γεληθφ πιεζπζκφ. Σν 1930 νη γπλαίθεο απνηεινχζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαηψλ
θισζηνυθαληνπξγία, θαπλνβηνκεραλία θαη βηνκεραλία έηνηκσλ ελδπκάησλ.
Θα ήηαλ άδηθν βέβαηα λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία ρσξίο ηελ αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ
πξνζθχγσλ ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο. Οη πξφζθπγεο είραλ δήζεη 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 κέζα απφ ηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα. Πξφζθπγεο νξγαλνπαίρηεο θαη
ηξαγνπδηζηέο θπξηάξρεζαλ ζηε ιατθή κνπζηθή ζθελή. 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 ειιεληθή γιψζζα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημή ηεο.
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