Λέλα Σδεδάθε- Απνζηνιάθε
ΠΡΟΦΤΓΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ, ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ (19νο-20νο αηψλαο) i
Οη κνπζνπικάλνη ηεο Κξήηεο ή αιιηψο νη Σνπξθνθξεηηθνί ζεσξνχληαη, απφ ηελ έξεπλα,
θπξίσο σο θξεηηθήο θαηαγσγήο εμηζιακηζζέληεο νξζφδνμνη Υξηζηηαλνί. Η αιιαγή ηεο
ζξεζθείαο έγηλε θπξίσο θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο θαηνρήο ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο
Οζσκαλνχο, θαη πήξε ηέηνηα έθηαζε, ψζηε ζεκεηψζεθαλ καδηθνί εμηζιακηζκνί, αθφκε θαη
νιφθιεξσλ ρσξηψλ, φπσο καο ιέεη ε παξάδνζε.
Η κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα ηνπ λεζηνχ παξνπζίαζε αχμνπζα πνξεία κέρξη ηελ
επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ζηε ζπλέρεηα θζίλνπζα, πνξεία πνπ έιαβε ηαρχηεξνπο θαη
κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα.
Αηηίεο ηεο δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ ππήξμαλ νη καδηθέο
κεηαλαζηεχζεηο ηνπο ζην ρψξν ηεο αλαηνιήο, ζπλέπεηα ηεο εμέγεξζεο ησλ ρξηζηηαλψλ ηα
έηε 1896-1897, ηεο εγθαζίδξπζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Απηνλνκίαο, ησλ Βαιθαληθψλ
πνιέκσλ, ηεο έληαμεο ηεο Κξήηεο ζην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ
πνιέκνπ ηνπ 1919-1922. Σα κεηαλαζηεπηηθά απηά ξεχκαηα, επεηδή ζην κεγαιχηεξφ ηνπο
βαζκφ έγηλαλ ρσξίο ηε ζέιεζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ, ζεσξνχληαη πξνζθπγηθέο
κεηαθηλήζεηο.
Οι πρόςφυγεσ Σουρκοκρθτικοί του 1897-1899, κατευκφνονται ςτθ Ρόδο, ςτα παράλια
τθσ Μ. Αςίασ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και ςτθ Β. Αφρικι. Ένασ
Πολωνόσ περιθγθτισ, ο Czerminski, που βρζκθκε τα χρόνια αυτά ςτθν Κριτθ γράφει το
1899: "Κακϊσ απομακρυνόμαςτε από τισ ακτζσ, μια μουςουλμάνα ζβγαλε για λίγο το
κάλυμμα από το κεφάλι τθσ, ζτςι που να μπορζςει καλφτερα, για τελευταία φορά, να δει
τθν πόλθ τθσ, το Ηράκλειο. Με τα χζρια απλωμζνα προσ τα κει, κοιτοφςε με απόγνωςθ,
μζχρι που τθν ζπιαςαν οι λυγμοί. κζπαςε και πάλι το πρόςωπό τθσ και ζπεςε
μιςολιπόκυμθ ςτο κατάςτρωμα. Σο κζαμα ιταν ςπαραξικάρδιο".
ηε ρεξζφλεζν ηεο Μηθξάο Αζίαο νη Σνπξθνθξεηηθνί πξφζθπγεο εγθαζίζηαληαη θπξίσο
ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο, ζε παξαζαιάζζηεο ή ζε πιεζηφρσξεο ζηηο αθηέο θνηλφηεηεο,

ζπρλά ζε ακηγείο ηνπξθνθξεηηθέο ζπλνηθίεο. Η παξνπζία ηνπο εθεί ζα ελνριήζεη ζθφδξα
ηνπο απηφρζνλεο, νη νπνίνη ζα ηνπο ελνρνπνηήζνπλ γηα ηαξαρέο θαη ζα ηνπο θαηεγνξήζνπλ
γηα αγξηφηεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά. Πξνμεληθέο εθζέζεηο, πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο θαη
καξηπξίεο κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ δίδνπλ ηελ εηθφλα φηη νη Σνπξθνθξεηηθνί πξφζθπγεο
κεηαθέξνπλ κηα ηαπηφηεηα κνπζνπικαληθή κε ηζρπξέο θξεηηθέο επηδξάζεηο: έρνπλ
θξεηηθνγελή επψλπκα, κηινχλ ζηελ θξεηηθή δηάιεθην, θνξνχλ θέζη αιιά θαη ηελ θξεηηθή
βξάθα, καγεηξεχνπλ θξεηηθά θαγεηά θαη πίλνπλ ξαθί. Δπηπιένλ ζηηο λέεο ηνπο
εγθαηαζηάζεηο επηιέγνπλ ζπρλά ην ηνπσλχκην "Κξεηηθά", δειψλνληαο ηελ αλάγθε
δηαηήξεζεο ζπλεθηηθψλ δεζκψλ κε ηνλ γελέζιην ηφπν.
Σελ ίδηα πεξίνδν, ζηελ Κξήηε ζα ζεκεησζνχλ απειάζεηο θαη εμνξίεο κνπζνπικάλσλ κε
εληνιή ησλ επξσπαίσλ λαπάξρσλ, ζηα πιαίζηα εμνκάιπλζεο ηεο θαηάζηαζεο ζην λεζί,
κεηά απφ ηα βίαηα επεηζφδηα ηνπ 1898. Η κεηαθίλεζε ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ απφ ηηο αξρέο
ηνπ 20νπ αηψλα σο ηελ νξηζηηθή απνρψξεζε ησλ κνπζνπικάλσλ κε ηελ αληαιιαγή ηνπ
1923, ζα ζπλερηζηεί κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηνπο ίδηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ.
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, φζνη Σνπξθνθξεηηθνί έρνπλ παξακείλεη ζην λεζί είλαη
καδεκέλνη ζηηο κεγάιεο πφιεηο ή ζε θνληηλέο κε απηέο πεξηνρέο. Οη κνπζνπικάλνη ηνπ
Ηξαθιείνπ ζηα 1900 είλαη 11.659, ελψ ην 1920 απφ ηνπο είθνζη ρηιηάδεο (19.181)
κνπζνπικάλνπο ηνπ λεζηνχ νη νθηψ ρηιηάδεο (7.998) θαηνηθνχλ ζηελ πφιε ηνπ
Ηξαθιείνπ. Δίλαη ειιελφθσλνη. Σν κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν δελ είλαη πςειφ, αλ θαη
ιεηηνπξγνχλ κνπζνπικαληθά ζρνιεία, θπξίσο κε ζξεζθεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Γλσξίδνκε φηη ην 1900, κφιηο 1/4 απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο πφιεο ηνπ Ηξαθιείνπ
γλσξίδεη γξαθή θαη αλάγλσζε θαη ζηελ ελδνρψξα 1/20 (επαξρία Μνλνθαηζίνπ) ή θαη
1/39 (επαξρία Σεκέλνπο). Παξά ηαχηα θάπνηνη ηνπξθνθξεηηθνί μερσξίδνπλ σο πςειήο
κφξθσζεο, κε αλψηαηεο ζπνπδέο, γισζζνκάζεηα θαη δηεζλή θαξηέξα. Δίλαη πηπρηνχρνη ηεο
λνκηθήο επηζηήκεο, γλσξίδνπλ αλαηνιηθέο γιψζζεο (Πεξζηθά, Σνπξθηθά, Αξαβηθά),
Αξραία θαη Νέα Διιεληθά, θαζψο θαη δπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο (Γαιιηθά, Αγγιηθά,
Ιηαιηθά), φπσο είλαη ν εηζαγγειέαο Λαζηζίνπ θαη κεηέπεηηα θαζεγεηήο θιαζηθψλ
γισζζψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Άγθπξαο Φαδίι Ρνπθνπλάθεο ή ν θαζεγεηήο

ζξεζθεηνινγίαο ζην Παπηθφ Ιλζηηηνχην Αλαηνιηθψλ πνπδψλ Μερκέη Αιή Μνπιιά, γηνο
ηνπ νλνκαζηνχ γηαηξνχ ηνπ Μεγάινπ Κάζηξνπ Πεξηέθ Δθέληε.
ην Ηξάθιεην νη εχπνξνη κνπζνπικάλνη βηνπνξίδνληαη κέζα απφ επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, έρνπλ ηδηφθηεηεο γεσξγηθέο εθηάζεηο ζην Σνπ Αιηί θαη αζηηθά αθίλεηα
ζηελ πφιε ηνπ Ηξαθιείνπ, εηζνδήκαηα απφ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη απφ ηελ
ελνηθίαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Σν 1920, ζην Ηξάθιεην, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, δειαδή ηηο εμαγσγέο ζηαθίδαο, ιαδηνχ, ακπγδαιφςπραο, ραξνππηψλ
θαη θίηξσλ αζθνχλ αθφκε νη κνπζνπικάλνη, ελψ κεηέρνπλ ζε ίζε αλαινγία κε ηνπο
ρξηζηηαλνχο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο εμαγσγέο ηνπ θεκηζκέλνπ θξεηηθνχ ζαπνπληνχ ζην
Ηξάθιεην θαη ζηα Υαληά. Η νκάδα ησλ κεγαιεκπφξσλ έρεη επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηεο δσήο ην θέληξν ηεο πφιεο, ηηο πεξηνρέο
Βαιηδέ Σδακί θαη Βεδίξ Σζαξζί, κε ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα θαη ζεξάγηα, φπσο ήηαλ ην
ζεξάη ηνπ ακή Μπέε ζηνπο Δθηά Μπαιηάδεο.
τον αντίποδα του πλοφτου και των εντυπωςιακϊν οικιϊν τθσ μουςουλμανικισ ελίτ
βρίςκεται το κφριο ςϊμα του μουςουλμανικοφ πλθκυςμοφ, το οποίο κατοικεί ςτα ςτενά
ςοκάκια και ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ, όπωσ ςτισ περιοχζσ Κιηίλ Σάμπια και Γενί Σηαμί, ι
ζξω από αυτιν, όπωσ ςτα μετόχια του Καρτεροφ και ςτθν εξοχι του Κατςαμπά.
τεγάηεται ςε μαγαράδεσ ι ςε μικρά μονόχωρα ςπίτια, ςυχνά με τοιχοποιία ξφλινθ,
χωρίσ αυλι και βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Επίςθσ, κατοικεί ςε ςπίτια ιςόγεια με ςοφά,
πόρτεγο, ςτζρνα και μικρι αυλι με ψθλοφσ αυλότοιχουσ, όπωσ ςτθ Μεςκθνιά ι ςτθν Ακ
Σάμπια. τθν τυπολογία του μουςουλμανικοφ ςπιτιοφ ανικουν ακόμθ οικίεσ διϊροφεσ,
διάςπαρτεσ ςε ολόκλθρθ τθν πόλθ, με μεγαλφτερο εμβαδόν και περιςςότερουσ
ωφζλιμουσ χϊρουσ, με κλειςτοφσ εξϊςτεσ ςτον όροφο και αυλζσ με ποικίλεσ
μικροκαλλιζργειεσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν οικιακι οικονομία. τα ςπίτια
απηά θαηνηθνχλ κηθξνέκπνξνη, εξγάηεο, ςαξάδεο, νλειάηεο, ακαμειάηεο, θαξαγσγείο,
λεξνπιάδεο, ιαραλνπψιεο, γπξνιφγνη, θεπνπξνί θαη γεσξγνί. Καηνηθνχλ ραζάπεδεο,
καραηξνπνηνί, ςαζνθαηαζθεπαζηέο, θαιαζνπιφθνη, ζαπνπλάδεο, ζρνηλνπιφθνη θαη
ηζηγαξάδεο, βπξζνδέςεο θαη ζηηβαλάδεο. Αθφκε, θαηνηθνχλ δαραξνπιάζηεο, αξηνπνηνί,

παλδνρείο, εζηηάηνξεο, θσηνγξάθνη, κνπζηθνί θαη άιινη κηθξνεπαγγεικαηίεο. Όινη απηνί
νη άλζξσπνη ζπγθξνηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ησλ κνπζνπικάλσλ Ηξαθιείνπ, ιίγν
πξηλ απφ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ.
Οη εξαθιεηψηεο ηνπξθνθξεηηθνί, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο
θαηάζηαζε, ζπρλάδνπλ ζηελ θεληξηθή αγνξά ή ζηηο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο ησλ ζπλνηθηψλ,
φπσο ζηελ αγνξά ηνπ ηβξί Σζεζκέ, θαηνηθνχλ ζε δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο αιιά
πεξηζζφηεξν ππθλψλνπλ ζηηο γεηηνληέο Φηληίθ Παζά, Κηδίι Σάκπηα θαη Γελί Σδακί,
γηνξηάδνπλ ην θνπξκπάλ κπατξάκ, πίλνπλ "θατκαθιίδηθνπο" θαθέδεο θαη ξνπθνχλ
λαξγηιέδεο ζηα κεγάια θαθελεία θάησ απφ ηνλ πιάηαλν ζην Βαιηδέ Σδακί, παίδνπλ
ηφκπνια ζην ηζαξζί ηνπ Γελί Σδακί, παξαθνινπζνχλ ιατθφ ζέαηξν θαη κνπζηθέο
παξαζηάζεηο ζηα θαθέ Ακάλ, δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζηα δάξηα κε ζπκπαίθηεο
πινχζηνπο Υξηζηηαλνχο, ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο αληαιιάζζεη θνηλσληθέο
επηζθέςεηο, ζπληαγέο θαγεηψλ θαη γηαηξνζφθηα κε ηηο ρξηζηηαλέο γεηηφληζζέο ηνπ. Σα
παηδηά, πάιη, ηα θαζηξηλάθηα, παίδνπλ φια καδί πεηξνπφιεκν ζηηο ζπλνηθίεο θαη
πνδφζθαηξν ζηα βελεηζηάληθα ηείρε (ρεληέθηα).
Σο κλίμα μιασ ανεκτισ ςυμβίωςθσ, που με πολλοφσ κόπουσ και μζςα από δφςκολεσ
διαδρομζσ είχε κατακτιςει θ μικτι κοινωνία τθσ πόλθσ ςτισ αρχζσ τθσ τρίτθσ δεκαετίασ
του 20ου αιϊνα, κα διακοπεί βίαια με τθ "φμβαςθ Ανταλλαγισ", τον Ιανουάριο του
1923. Με τθν εφαρμογι των όρων τθσ, ςτισ 3/12/1923 οι πρϊτοι 1.029 Σουρκοκαςτρινοί
μουςουλμάνοι κα επιβιβαςτοφν ςτο ατμόπλοιο "Κεραςοφσ" για τισ Κυδωνίεσ τθσ Μ.
Αςίασ και ςτα μζςα Ιουλίου του 1924 οι τελευταίοι, 300 περίπου Σουρκοκρθτικοί του
Ηρακλείου, κα φφγουν με το ατμόπλοιο "Αντιγόνθ" για τον ίδιο προοριςμό. Έκτοτε, θ
μακρά παρουςία τθσ μουςουλμανικισ κοινότθτασ ςτθν περιοχι του Ηρακλείου κα γίνει
οριςτικά παρελκόν.
ην θελφ ηεο καδηθήο πξνζθπγηάο ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη λένη
πξφζθπγεο, απηφ πνπ ζπλνπηηθά νλνκάδνκε Μηθξαζηαηηθφο Διιεληζκφο, φξνο κε ηνλ
νπνίν πξνζδηνξίδνληαη, αθφκε θαη ζήκεξα, νη εθ Μ. Αζίαο πξφζθπγεο ησλ εηψλ 19221925. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ν φξνο είλαη επξχηεξνο θαη γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά,

επεηδή πεξηιακβάλεη Έιιελεο θαη Αξκέληνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο ησλ παξαιίσλ θαη
ηεο ελδνρψξαο ηεο κηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ, ηεο Αξκελίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο
Ρσζίαο, ηνπ Πφληνπ θαη ηεο Θξάθεο. Όινη απηνί ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κξήηε απφ ηελ
πξψηε έσο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ αηψλα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεγάιν κέξνο ησλ «κηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ» απνηειείηαη απφ
Έιιελεο αιιά θαη Κξεηηθνχο κεηαλάζηεο ηνπ φςηκνπ 18νπ θαη θπξίσο ηνπ 19νπ αηψλα,
επεηδή είραλ πξαγκαηνπνηεζεί, καδηθέο κεηαθηλήζεηο ειιεληθψλ πιεζπζκψλ κε πξνέιεπζε
ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ, ηε Θεζζαιία, ηε Θξάθε, ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηελ
Κξήηε πξνο ηελ Μηθξαζηαηηθή ρεξζφλεζν, ηδηαίηεξα κεηά απφ ηηο νζσκαληθέο
κεηαξξπζκίζεηο (Σαλδηκάη, Υαηη-η Υηνπκαγηνχλ) ηνπ 19νπ αηψλα θαη ηελ εμάπισζε ηνπ
δπηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Μ. Αζία. Έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ επηζηξέθεη κεηά απφ
ηελ ήηηα ζηνλ κηθξαζηαηηθφ πφιεκν, ην θάςηκν ηεο κχξλεο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ
2.150 ειιεληθψλ νηθηζκψλ ηεο Μ. Αζίαο ζην γελέζιην ηφπν ηνπ, φπσο είλαη θαη ε Κξήηε,
σο πξφζθπγαο.
Αλάκεζα ζηνπο πξφζθπγεο απηνχο ππάξρνπλ Έιιελεο θαη Αξκέληνη, ειιελφθσλνη θαη
ηνπξθφθσλνη, εγγξάκκαηνη θαη αγξάκκαηνη, επηζηήκνλεο θαη εξγάηεο, έκπνξνη θαη
αγξφηεο, βηνκήραλνη θαη ηερλίηεο, θηελνηξφθνη θαη ςαξάδεο θ.α. Τπάξρνπλ άλζξσπνη απφ
ηα βάζε ηεο αλαηνιήο θαη απφ ηα παξάιηα, ζαιαζζηλνί θαη νξεζίβηνη, θάηνηθνη κεγάισλ
πφιεσλ, θσκνπφιεσλ θαη κηθξψλ ρσξηψλ. Μεγάιν κέξνο ησλ πξνζθχγσλ απνηειείηαη
απφ γέξνληεο θαη γπλαηθφπαηδα, ηνπιάρηζηνλ ηνλ πξψην θαηξφ. Δπνκέλσο, ε πξνζθπγηθή
απηή νκάδα απνηειείηαη απφ έλα εηεξφθιηην πιήζνο αηφκσλ κε πνηθίιε πξνέιεπζε,
εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ραιαξή ζπγθξφηεζε. Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε
πξνέιεπζε απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ε ειιεληθή
θαηαγσγή, ε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ε πξνζθπγηθή ηδηφηεηα.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20, ζηελ Κξήηε βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη πεξίπνπ 34.000
(33.900) Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο θαη νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα
ηεο Ισλίαο, εηδηθφηεξα απφ ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο.
Οη ηνπηθέο Αξρέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε, πινπνηψληαο ην γεληθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κεηαθέξνπλ νκάδεο πξνζθχγσλ ζηα ρσξηά ηεο

ππαίζξνπ (αγξνηηθή απνθαηάζηαζε) θαη ηδξχνπλ πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο ζηηο
παξπθέο ησλ πφιεσλ (αζηηθή απνθαηάζηαζε). Δπεηδή, φκσο δελ ιακβάλεηαη σο θξηηήξην
απνθαηάζηαζεο ε πξνέιεπζε θαη ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή αζρνιία ησλ
πξνζθχγσλ, ε εγθαηάζηαζε αζηηθνχ πιεζπζκνχ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο - ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ αλαδήηεζε κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ δηαζπαξκέλσλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα αιιά
θαη θαιχηεξεο ηχρεο- πξνθαιεί δηαξθείο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ θαη
ζπζζψξεπζε ησλ πξνζθχγσλ ζηα αζηηθά θέληξα. Με θπξίαξρν ην επάγγεικα ηνπ εξγάηε
θαη ηνπ πιαλφδηνπ κηθξέκπνξα, ζηνπο ρψξνπο ησλ πφιεσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
πξνζθχγσλ πξνιεηαξηνπνηείηαη, ελψ - παξάιιεια - δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα
θνηλσληθέο αλαδεηήζεηο θαη αγσληζηηθέο πξαθηηθέο.
Η παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηελ θνηλσλία ηεο
Κξήηεο, κε θπξίαξρα δεηήκαηα ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (ζηεγαζηηθφ, ηχρε
κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ, ηηκέο εκεξνκηζζίσλ) θαη ηηο δηαθνξέο ησλ λννηξνπηψλ. Οη
πξφζθπγεο ζεσξνχληαη ππφινγνη γηα ηελ δπζπξαγία, ηελ αθξίβεηα ησλ ηηκψλ, ηα ρακειά
κεξνθάκαηα, ηελ αλεξγία. Καηεγνξνχληαη γηα ειεπζεξηφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά, γηα
απιεζηία, γηα αραξηζηία. Οη πξφζθπγεο, πάιη, θαηεγνξνχλ ηνπο γεγελείο γηα απιεζηία, γηα
ζθιεξφηεηα θαη αλαιγεζία θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ελφο θηελνχ,
αδχλακνπ θαη πνιππιεζνχο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δμάιινπ, νη ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο
γηα ηηο εγθαηαιεηθζείζεο πεξηνπζίεο ζηελ Μ. Αζία δελ δίλνληαη πνηέ ζηνπο πξφζθπγεο, ν
ξπζκφο αλέγεξζεο ησλ πξνζθπγηθψλ νηθηζκψλ είλαη εμαηξεηηθά βξαδχο, ε αγξνηηθή
απνθαηάζηαζε ζηα ρσξηά ηεο ελδνρψξαο πιεκκειήο ελψ ην κεγαιχηεξν κεγάιν κέξνο
ησλ ηέσο κνπζνπικαληθψλ αθηλήησλ πεξλά ζηελ ηδηνθηεζία ησλ γεγελψλ κέζα απφ ηηο
πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Παξάιιεια, ζηηο πξαθηηθέο επηθξαηεί
ην ζηεξεφηππν γεγελήο - πξφζθπγαο, φπνπ θάζε νκάδα αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ άιιε σο
έλα ζχλνιν εληαίν θαη αδηαίξεην κε ηαπηφζεκεο ζπκπεξηθνξέο.
Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ εληάζεηο αλάκεζα ζε γεγελείο θαη πξφζθπγεο, εληάζεηο νη
νπνίεο παίξλνπλ ζπρλά ηε κνξθή αλνηθηήο ζχγθξνπζεο κε αιιεινθαηεγνξίεο,
πξνπειαθίζεηο, κελχζεηο θαη δηθαζηηθέο δηακάρεο. Οη πξφζθπγεο αξρηθά αληηκεησπίδνπλ
ηε δηακνλή ηνπο σο πξνζσξηλή, κέρξηο φηνπ ε έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζα

δηαιχζεη νξηζηηθά ηηο απηαπάηεο. Όιν απηφ ην δηάζηεκα, ε νδχλε απφ ηελ απψιεηα
αλζξψπσλ θαη πεξηνπζηψλ, ε δηάιπζε ηεο ζπλνρήο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ
πξνέιεπζεο, θαζψο θαη ε ζθιεξή πξνζπάζεηα επηβίσζεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο νξηνζεηνχλ
ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνζθχγσλ. ηγά-ζηγά, φκσο, κε ηελ ίδξπζε
πξνζθπγηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηε ζχζηαζε ζπλεηαηξηζκψλ πξνζθχγσλ, παξέρεηαη ζηνπο
πξφζθπγεο κηα ηζρπξή δπλαηφηεηα άκπλαο ζε φζα πθίζηαληαη. Μέζσ ηεο ζπιινγηθήο
εθπξνζψπεζεο δηεθδηθνχλ απηά πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηά
θαηξνχο θπβεξλεηηθέο ππνζρέζεηο, πηζηεχνπλ φηη δηθαηνχληαη. Η επηθξάηεζε ζηηο
δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1929 ζην Ηξάθιεην ηνπ κηθξαζηάηε πξφζθπγα Αλδξ.
Παπαδφπνπινπ ζε βάξνο γεγελψλ ζπλππνςεθίσλ ηνπ αο ιεηηνπξγήζεη σο παξάδεηγκα γηα
ηελ βαζκηαία απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ απφ ηνπο γεγελείο.
Η αποδοχι αυτι ενιςχφκθκε από τον ςυγχρωτιςμό των ςφνοικων ςτοιχείων ςε
επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ χϊρουσ, από τισ αναπόφευκτεσ εξωγαμίεσ και από τισ
ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ. Προοδευτικά θ αρχικά αναγκαςτικι ςυνφπαρξθ απζκτθςε
τα χαρακτθριςτικά μιασ ςχζςθσ διάρκειασ με ευεργετικζσ ςυνζπειεσ ςτθ διαμόρφωςθ
του οικονομικοφ και του κοινωνικοφ τοπίου τθσ Κριτθσ.
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ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαιδευτικισ Εςπερίδασ με κζμα «Οι πρόςφυγεσ μζςα από τθν ιςτορία, τθν τζχνθ, το ςχολείο» που
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