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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Η  παρούσα έρευνα με τίτλο «Εγκαταστάσεις των προσφύγων στη Δυτική 

Μακεδονία: Η περίπτωση του νομού Φλώρινας», επιχειρεί  να καταγράψει τις  

μεταβολές   που επήλθαν στο νομό Φλώρινας την περίοδο 1922-1930, λόγω της  

άφιξης των προσφύγων,  με έμφαση στην ανατροπή των πληθυσμιακών δεδομένων. 

Μετά από μία εισαγωγή που  πραγματεύεται τους στόχους και τη μεθοδολογία  

έρευνας, καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν το αντικείμενο της 

έρευνας, όπως η Μικρασιατική καταστροφή, η συνθήκη της Λωζάννης και η  

ανταλλαγή των πληθυσμών, το έργο  της Ε.Α.Π. και η συνακόλουθη αγροτική και 

αστική αποκατάσταση. Στο δεύτερο μέρος, το ερμηνευτικό  ερευνάται η άφιξη και η  

αποκατάσταση  των προσφύγων στη Φλώρινα,  μέσα κυρίως από αναφορές του 

τοπικού τύπου της εποχής, η ίδρυση των νέων οικισμών  και κυρίως τα νέα 

πληθυσμιακά δεδομένα στην περιοχή μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, μέσα από 

συγκριτική μελέτη των στατιστικών δεδομένων  των απογραφών του 1920 και του 

1928. Επιπλέον,  περιγράφονται άλλες πτυχές της ζωής των προσφύγων όπως οι  

οικονομικές τους δραστηριότητες, η πνευματική τους εξέλιξη και οι σχέσεις τους με 

τους γηγενείς. Τέλος, στον επίλογο παρατίθενται συμπεράσματα που αφορούν στις 

τελικές εκτιμήσεις για την εγκατάσταση, την  ενσωμάτωση και τη συμβολή  των 

προσφύγων στην κοινωνία της Φλώρινας. 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Πρόσφυγες, ανταλλαγή πληθυσμών, Επιτροπή αποκατάστασης 

προσφύγων, πληθυσμιακή σύνθεση, προέλευση προσφύγων, αμιγείς και μικτοί 

οικισμοί. 
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ABSTRACT 

The present research entitled “Refugee settlements in Western Macedonia: The case 

of the prefecture of Florina”, is attempting to record the changes that occurred in the 

prefecture of Florina during the years 1922-1930, due to the arrival of the refugees, 

with emphasis on the twist in population data. Following an introduction addressing 

the research’s objectives and methodology, comes a recording of the historical events 

framing the object of research, such as the Asia Minor disaster, the Treaty of 

Lausanne and the population exchange, the work of RSC and the subsequent rural and 

urban restoration. The second part, the interpretative, investigates the arrival and re-

establishment of the refugees in Florina, mainly through reports of the local press of 

the time, the establishment of new settlements and particularly the new population 

data in the area after the population exchange, through a comparative study of the 

statistical data of the 1920 and 1928 censuses. In addition, it describes a number of 

other aspects of life of the refugees such as their financial activities, their mental 

development and their relations with the indigenous populations. Finally, conclusions 

relating to the final estimations about the settlement, integration and contribution of 

the refugees in the community of Florina are set out in the epilogue. 

 

 

 

Key words: refugees, population exchange, Refugee Settlement Commision, 

population composition, origin of refugees, pure and mixed settlements. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

    Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με θέμα: « Εγκαταστάσεις  Προσφύγων 

στη Δυτική Μακεδονία: Η περίπτωση του νομού Φλώρινας» εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

«Γλώσσες και Πολιτισμός στις Χώρες της Ν.Α. Ευρώπης» του τμήματος 

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

  Έναυσμα για την ενασχόλησή μου το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε ένας 

συγκερασμός παραγόντων: η αγάπη μου και το έντονο ενδιαφέρον μου για την 

Επιστήμη της Ιστορίας, αποτέλεσμα των σπουδών μου στο τμήμα Ιστορίας-

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και η 

καθημερινή μου επαφή με τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση στην 

οποία υπηρετώ ως φιλόλογος. Ιδιαίτερα, για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 

ουσιαστικοί υπήρξαν και άλλοι παράγοντες προσωπικοί και οικογενειακοί οι οποίοι 

καθόρισαν την ιδιαίτερη σχέση μου με το ευαίσθητο αυτό θέμα της νεότερης 

ιστορίας, το προσφυγικό, στην περιοχή της Φλώρινας στην οποία ζω και εργάζομαι. 

Η ανθρωπιστική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος, το ενδιαφέρον μου για την 

πορεία του ελληνισμού  μέσα στο χρόνο και η αναλογία   της τότε  προσφυγικής 

μετακίνησης  με πρόσφατα  προσφυγικά ρεύματα, σε μια εποχή έντονης γεωγραφικής 

κινητικότητας  καθόρισαν την παραπάνω  απόφαση. Προς την κατεύθυνση αυτή με 

οδήγησε και με ενέπνευσε και ο επιβλέπων καθηγητής μου κ. Σταματόπουλος 

Δημήτρης, η συμβολή του οποίου υπήρξε καθοριστική για την εκπόνηση αυτής της 

εργασίας. 

  Το αντικείμενο της έρευνας της παρούσας εργασίας έχει ως στόχο να  

καταγράψει το γενικότερο πλαίσιο των προσφυγικών εγκαταστάσεων στον Ν. 

Φλώρινας για το οποίο υπάρχει πλούσιο βιβλιογραφικό και αρχειακό  υλικό και να 

επικεντρωθεί  στη μελέτη των αριθμητικών δεδομένων των προσφυγικών πληθυσμών 

και στη μεταβολή των στατιστικών δεδομένων της εθνολογικής σύνθεσης του 

πληθυσμού  μετά την άφιξη των προσφύγων στη Φλώρινα. Επιπλέον,  με την  

υλοποίηση αυτής της έρευνας και της  συγγραφής του παρόντος  πονήματος,  

παράγεται ένα πνευματικό προϊόν που αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση της περιοχής 
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μας με το προσφυγικό ζήτημα και τη μέγιστη συμβολή αυτών στην ανάπτυξη της 

Φλώρινας σε όλους τους τομείς. 

 Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αφού γίνεται αναφορά στους στόχους και 

στη μεθοδολογία έρευνας και μια σύντομη επισκόπηση της ενυπάρχουσας 

βιβλιογραφίας,  παρατίθεται μια σειρά από ιστορικά γεγονότα που αποτελούν το 

ιστορικό πλαίσιο του θέματός μου. Η Μικρασιατική Καταστροφή, η Συνθήκη της 

Λωζάννης και η Ανταλλαγή Πληθυσμών, η  άφιξη των προσφύγων στη Δ. 

Μακεδονία και κυρίως στη Φλώρινα, η ίδρυση και η οργάνωση της ΕΑΠ, η αγροτική 

και αστική αποκατάσταση των προσφύγων γενικότερα.  

  Στο δεύτερο μέρος, το ερμηνευτικό, ερευνάται αρχικά η άφιξη και η 

αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στη Φλώρινα. Στη 

συνέχεια δίνεται η ίδρυση των νέων αμιγών  προσφυγικών συνοικισμών στους 

οποίους εγκαταστάθηκαν οι προσφυγικοί πληθυσμοί, των μεικτών οικισμών που 

αποτελούνται από πρόσφυγες και γηγενείς και η αριθμητική σύνθεση αυτών των 

οικισμών μέσα από πίνακες οι οποίοι περιέχονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία,  και 

στους στατιστικούς πίνακες των απογραφών του 1920 και του 1928 και πιστοποιούν 

τις πληθυσμιακές μεταβολές  στην περιοχή μας. Στο τελευταίο κεφάλαιο  

περιγράφονται άλλες πτυχές της ζωής των προσφύγων στο νομό Φλώρινας  όπως η 

επαγγελματική αποκατάσταση τους, το μορφωτικό τους επίπεδο,  η πολιτιστική τους 

δράση, οι πολιτικές τους πεποιθήσεις  και οι σχέσεις τους με τους γηγενείς. 

 Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που συνοψίζουν τις παρατηρήσεις 

των προηγούμενων κεφαλαίων και αφορούν τις τελικές εκτιμήσεις για το έπος της 

εγκατάστασης και ενσωμάτωσης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Φλώρινας. Στο τέλος παρατίθενται οι βιβλιογραφικές 

αναφορές και οι πηγές άντλησης του υλικού μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η εγκατάσταση των 

προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής στον Ν. Φλώρινας. Την περίοδο αυτή 

(1922) η Δυτική Μακεδονία διοικητικά είναι διηρημένη στους νομούς Κοζάνης και 

Φλώρινας
1
.  Οι άλλοι δύο νομοί ιδρύθηκαν αργότερα. 

 Η Δυτική Μακεδονία, περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσική 

αυτοτέλεια, και συμπαγείς μουσουλμανικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς, 

αποτελεί μια ιδιαίτερα οργανωμένη περίπτωση ανταλλαγής πληθυσμών και 

αποκατάστασης προσφύγων. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης αποτέλεσμα της 

Μικρασιατικής καταστροφής, χιλιάδες πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, τη Μ. 

Ασία και τον Πόντο έφτασαν στην Ελλάδα για να βρουν μια νέα πατρίδα. Πολλοί απ’ 

αυτούς εγκαταστάθηκαν στον Ν. Φλώρινας. 

 Η μικρασιατική καταστροφή υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός στη 

Νεοελληνική Ιστορία. Aποτέλεσε  ίσως τη σημαντικότερη καμπή στην ιστορία του  

μείζονος ελληνισμού κατά τον 20
ο
 αιώνα και ασφαλώς το γεγονός εκείνο που 

καθόρισε την εσωτερική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη του 

νεοελληνικού κράτους. Η μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή πληθυσμών, η οποία υπήρξε 

η βασική συνέπειά της, άλλαξε κατά τρόπο δραματικό το εθνογλωσσικό και 

ανθρωπογεωγραφικό τοπίο στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ταυτόχρονα σήμανε τη 

θεμελίωση ενός νέου εθνικού κράτους,  του τουρκικού, στα θεμέλια μιας μεγάλης 

αυτοκρατορίας και την ανασύνταξη ενός άλλου, του ελληνικού, που με τη 

«μικρασιατική περιπέτεια» απέκτησε επίγνωση των ορίων του. Από τη μία οι 

οδυνηρές συνέπειες της συρρίκνωσης του ελληνισμού με την προσφυγοποίηση του 

ελληνικού στοιχείου της Μ. Ασίας και από την άλλη, το πλήθος των 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που ζητούσαν άμεση επίλυση. Το ένα τέταρτο 

δηλαδή του τότε ελλαδικού πληθυσμού ήταν οι πρόσφυγες που κατέφυγαν στην 

                                                           
1
 Ο Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε το 1941 και ο νομός των Γρεβενών το 1964.,  Στάθης Πελαγίδης, Η 

αποκατάσταση των προσφύγων στη Δ. Μακεδονία (1923-1930), σ.31 
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Ελλάδα, μια χώρα ρημαγμένη από ένα δεκαετή πόλεμο, έναν εσωτερικό διχασμό και 

μια μεγάλη εθνική καταστροφή.
2
 

Οι αλλαγές που έγιναν με την προσέλευση και την εγκατάσταση των 

προσφύγων στις διάφορες περιοχές της χώρας ήταν μεγάλες και αναφέρονται στο 

δημογραφικό, στο οικονομικό, στο κοινωνικό αλλά και στο πολιτικό πεδίο. Η 

αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής 

υπήρξε και παραμένει το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους.
3
 

Τονώθηκε λοιπόν το ελληνικό στοιχείο σε περιοχές παραμεθόριες, αυξήθηκε η 

καλλιεργήσιμη γη, αναπτύχθηκαν νέες αποδοτικότερες καλλιέργειες, 

χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι παραγωγής,  αναπτύχθηκε ο κλάδος της 

μεταποίησης, γνώρισε μεγάλη άνθηση το εμπόριο και έγιναν μεγάλα έργα όπως τα 

εγγειοβελτιωτικά και τα αρδευτικά, η διάνοιξη δρόμων και η αποξήρανση ελών. 

Σημαντικές επίσης ήταν και οι κοινωνικές αλλαγές όπως οι σχετικές με την 

εγκατάσταση και αποκατάσταση των προσφύγων σε εκτάσεις μοναστηριακές που 

απαλλοτριώθηκαν, η αύξηση με την προσέλευση των προσφύγων, της εργατικής 

δύναμης αλλά και  της τάξης των μικροϊδιοκτητών. 

Σκοπός της εργασίας είναι η συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που 

θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του προσφυγικού ζητήματος στο νομό 

Φλώρινας γενικά και ειδικότερα η καταγραφή όλων των προσφυγικών 

εγκαταστάσεων στο νομό και η συμβολή τους στην εθνολογική σύνθεση του 

πληθυσμού, σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη δημογραφική της 

σύνθεση  λόγω της πολυπολιτισμικότητας που τη χαρακτήριζε, πριν την ενσωμάτωση 

της στο νεοελληνικό κράτος. 

    Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το θεωρητικό, δίνονται ιστορικές πτυχές του 

προσφυγικού ζητήματος και πληροφορίες για την προέλευσή τους μέσα από πλούσια 

βιβλιογραφική έρευνα. Οι μελέτες  για την ανταλλαγή και την προσφυγική 

αποκατάσταση δεν είναι λίγες. Οι πιο πολλές μάλιστα προέρχονται από πρόσωπα που 

κατείχαν επιτελική θέση στις αρμόδιες εποικιστικές υπηρεσίες. Οι εργασίες αυτές 

αποτελούν χρησιμότατες πηγές για τους μεταγενέστερους μελετητές και αποτέλεσαν 

                                                           
 
2
 Σταματόπουλος Δημ., «Η μικρασιατική εκστρατεία. Η ανθρωπογεωγραφία της καταστροφής»., Το 

1922 και οι Πρόσφυγες, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2011.,σ.55-56 
3
 Μαυροκορδάτος Γ., « Το ανεπανάληπτο επίτευγμα», Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 

τόμος 9, 1992, σ.9. 
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τη βάση για το παρόν εγχείρημα. Η διατριβή του κ. Ευστάθιου Πελαγίδη, «Η 

αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία», το έργο του ιδίου 

συγγραφέα  «Προσφυγική Ελλάδα. Ο Πόνος και η Δόξα», τα άρθρα της κ. Σ. 

Ηλιάδου-Τάχου και του κ. Κ. Φωτιάδη στο συλλογικό έργο  «  Οι Πρόσφυγες στη 

Μακεδονία,  Από την Τραγωδία στην Εποποιΐα», και κείμενα από το συλλογικό  έργο 

«Το 1922 και οι Πρόσφυγες»  μία νέα ματιά με επιμέλεια εισαγωγής από   τον 

Αντώνη Λιάκο, είναι μερικά από τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν για την αναδίφηση 

μου στην παρούσα έρευνα.  

   Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό παρουσιάζονται 

συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στην άφιξη, εγκατάσταση και αποκατάσταση 

των προσφύγων στον Ν. Φλώρινας κυρίως μέσα από τη  μελέτη  του τύπου της 

εποχής,  της ενυπάρχουσας  βιβλιογραφίας  για το συγκεκριμένο θέμα και  του 

αρχειακού υλικού που σχετίζεται με τα στατιστικά δεδομένα του πληθυσμού. 

Παρατίθενται  χάρτες, πίνακες, αριθμητικά δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που 

διαφωτίζουν  όλες τις πτυχές του θέματος.  

     Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος  η βιβλιογραφική,  η μελέτη δηλαδή ενός προβλήματος μέσα από 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η μέθοδος αυτή η οποία μας επιτρέπει να έχουμε μία 

συνολική εποπτική εικόνα του θέματος  μας και  να επισημάνουμε ανοικτά 

προβλήματα και αντιπαρατιθέμενες απόψεις,  αποτελεί βασικό μεθοδολογικό 

εργαλείο έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες και κυρίως σε θέματα ιστορικού 

περιεχομένου,  όπως το συγκεκριμένο. Τα χρονικά όρια της παρούσας έρευνας είναι 

από το 1922, οπότε και έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της προσέλευσης των 

προσφύγων στην Ελλάδα και στη Φλώρινα που μας ενδιαφέρει μέχρι και το 1930, 

οπότε και καταργείται η Ε.Α.Π. και οι πρόσφυγες έχουν αποκατασταθεί  σε μεγάλο 

βαθμό  και ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Ως προς το χώρο που καλύπτει η 

εργασία, η έρευνα περιορίζεται στο νομό Φλώρινας και μάλιστα στα σημερινά του 

γεωγραφικά δεδομένα  και όχι σε αυτά του 1922, στα οποία εντάσσονταν και ο νομός 

Καστοριάς. 

  Πηγές άντλησης των  πληροφοριών  μου αποτελούν κυρίως δευτερογενείς 

πηγές μέσω της βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και πρωτογενείς,  περιορισμένα 
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βέβαια, όπως είναι αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής και στατιστικά στοιχεία 

από τις απογραφές του 1920 και 1928 οι οποίες μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες 

για την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού. Για τη διερεύνηση αυτών των στοιχείων 

επιλέχθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Η  μέθοδος αυτή αναφέρεται 

κυρίως στα γραπτά τεκμήρια λεκτικής επικοινωνίας  και αντικείμενό της μπορεί να 

αποτελέσει κάθε είδος γραπτού τεκμηρίου. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη συστηματική 

διερεύνηση του κειμένου και έχει ως κύριο στόχο την ερμηνεία. Τα τεκμήρια 

αποτελούν το υλικό  με το οποίο μπορούμε  να ανακαλύψουμε ιδιότητες 

αναγνωρίσιμες και διακριτές   με σκοπό να συναγάγουμε έγκυρα συμπεράσματα. 

   Τέλος, η εργασία κλείνει με διαπιστώσεις-συμπεράσματα για τη συμβολή των 

προσφύγων στο νομό Φλώρινας  -δημογραφική, οικονομική και πνευματική-  και την 

παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής, της παρούσας έρευνας. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ :ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Διώξεις του Ελληνισμού της Ανατολής και 

προσφυγικά ρεύματα              

 

 

Εικόνα 1: Πορείες προσφύγων στα Τάγματα Εργασίας (Αμελέ Ταμπουρού) 

    Οι πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, σημαδεύονται από μαζικά προσφυγικά 

ρεύματα με κυριότερη αιτία την εθνική ταυτότητα των λαών που διώκονται .Ανάμεσα 

τους ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι Έλληνες και οι Αρμένιοι της πρώην Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Ειδικότερα για τους Έλληνες, πρέπει να πούμε ότι η γενοκτονία, ο 

ξεριζωμός και στη συνέχεια το προσφυγικό πρόβλημα αποτελούν μια εσωτερικά 

δεμένη ιστορική Τριλογία  από τις λίγες που έχει να παρουσιάσει η ιστορία μας. 

   Πράγματι διωγμοί και εκτουρκισμοί του ελληνικού στοιχείου είχαν γίνει και 

παλιότερα. Μετά όμως από το 1908 και το κίνημα των Νεότουρκων οι διωγμοί 

αυξάνονται· στην πρώτη περίοδο (1908-1912) πιο μεμονωμένα, στη δεύτερη (1912-

1914) αυξάνονται αισθητά οι δολοφονίες και οι καταστροφές των ελληνικών 

πληθυσμών. Η κατάσταση γίνεται αφόρητη στην περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου  

Πολέμου (1914-1918) η οποία σημαδεύεται από θηριώδεις καταστροφές των 

ελληνικών πληθυσμών με αθρόες σφαγές, διώξεις πυρπολήσεις ολόκληρων πόλεων 

και χωρών και μαζικές εξορίες χιλιάδων Ελλήνων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η 

κορύφωση του δράματος του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ιδίως του Ποντιακού 

συμπίπτει με την Κεμαλική περίοδο (1912-1922) οπότε οι διωγμοί γίνονται 
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περισσότερο εξοντωτικοί και θηριώδεις. Συνολικά από τον Ελληνισμό της Ανατολής 

(Θράκη, Μ. Ασία, Πόντος) εξοντώθηκε γύρω στα 900.000 άτομα (1914-1924). 

Στις μικρότερες μετακινήσεις πληθυσμών προς την Ελλάδα θα πρέπει να 

εντάξουμε τα προσφυγικά κύματα που σημειώθηκαν το 1915-1916 από τη Βόρεια 

Ήπειρο, το 1916 από την ανατολική  Μακεδονία, το 1919 από τη Ρωσία μετά την 

έκρηξη της Οκτωβριανής Επανάστασης (περίπου 55.000 πρόσφυγες ), την ίδια χρονιά 

από τη Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα από περιοχές της που αποτέλεσαν θέατρο του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1919 από την υπό ιταλική διοίκηση Μικρά Ασία, καθώς 

και από τα Δωδεκάνησα. 

  Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσει κανείς ένα σύνολο περίπου 70.000 

προσφύγων που τα έτη 1919-1921 στη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, 

εγκατέλειψαν περιοχές της Μικράς Ασίας τις οποίες δεν ήλεγχε ο ελληνικός στρατός. 

 Η Ελλάδα λοιπόν δέχεται κατά διαστήματα μαζικά προσφυγικά ρεύματα. Το 

1906, το 1913 και το 1919 πρόσφυγες από τη Βουλγαρία, το 1914 Έλληνες που 

διώχτηκαν από τη Θράκη και τη Μ. Ασία, το 1920 ομοεθνείς από τη Ρωσία μετά την 

επικράτηση του κομμουνισμού συνολικά περίπου 500.000 άτομα.
4
 

  Τα προσφυγικά όμως αυτά ρεύματα δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτά του 

Μικρασιατικού πολέμου και της Μικρασιατικής καταστροφής, ούτε στον όγκο των 

προσφυγικών πληθυσμών, ούτε και στην ποιότητα των προγραμμάτων 

αποκατάστασης. Η μαζική αυτή μετατόπιση πληθυσμών (1.221.849 άτομα) σε τόσο 

μικρό διάστημα (1921-1924) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των λαών. Επιπλέον 

για πρώτη φορά ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της αποκατάστασης 

αναλαμβάνονται και υλοποιούνται από την Κ.τ.Ε μέσω της Επιτροπής 

Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π) η οποία λειτούργησε από το Σεπτέμβριου του 

1923 μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου1930. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει, σε γενικές 

γραμμές την εικόνα των προσφυγικών ρευμάτων που κατέκλυσαν την Ελλάδα.
5
 

 

 

                                                           
4
 Στάθης Πελαγίδης, Η προσφυγική Ελλάδα, Ο πόνος και η δόξα σ.13 

5
 Στάθης Πελαγίδης, ό.π.,σ.66 
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Πίνακας 1. Προσφυγικά ρεύματα την περίοδο 1912-1924 

Περίοδος Αριθμός Προσφύγων Τρόπος αναχώρησης 

A) 1912-1920 435.000 άτομα Ξεριζωμός 

Β) μέχρι τέλη 1922 900.000 άτομα Ξεριζωμός 

Γ) μέχρι Μάρτιο1923 1.150.000 άτομα Ξεριζωμός 

Δ) μέχρι Σεπτ.1924 214.000 άτομα 75.000 με ξεριζωμό 

139.000 με Ανταλλαγή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: Μικρασιατικός Πόλεμος-Συνθήκη της 

Λωζάννης- Ανταλλαγή Πληθυσμών 

2.1. Ο  Μικρασιατικός πόλεμος    

   

 

Εικόνα 2: Θέσεις και κινήσεις Ελλήνων και Τούρκων στο Μικρασιατικό Μέτωπο 

   Η νικηφόρα συμμετοχή της Ελλάδας στους δύο Βαλκανικούς πολέμους 

(1912-13) είχε ως αποτέλεσμα την εδαφική επέκταση της χώρας και την προσάρτηση 

των εδαφών της Ν. Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Κρήτης και 

των νησιών του βορείου και κεντρικού τμήματος του Ανατολικού Αιγαίου. Η 

διεύρυνση αυτή ήταν ένα βήμα για την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας. Η έκρηξη 

του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου το 1914 και οι προτάσεις των συμμάχων της Αντάντ 

στην Ελλάδα για συμμετοχή στον πόλεμο κατά των Κεντρικών Δυνάμεων με 

ενδεχόμενο παραχωρήσεις στη Μικρά Ασία, έπεισαν τον Βενιζέλο ότι η χώρα για την 

έξοδό της στον πόλεμο θα μπορούσε να υλοποιήσει τις εθνικές της επιδιώξεις.
6
 

Τελικά μετά τον Εθνικό Διχασμό
7
 και την επικράτηση του Βενιζέλου έναντι του 

Κωνσταντίνου η Ελλάδα πήρε μέρος στον πόλεμο και βρέθηκε στο πλευρό των 

νικητών στο τέλος του πολέμου, ενώ η Βουλγαρία και η Τουρκία στο στρατόπεδο 

                                                           
6
 Λεονταρίτης Γ,. Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1917-1918,σ.20 

7
Ι. Μεταξάς, Η Ιστορία του Εθνικού Διχασμού, σ.65 
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των ηττημένων. Έτσι με τη Συνθήκη του Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919) η Βουλγαρία 

υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη Δυτική Θράκη στην Ελλάδα.
8
        

 

 

Εικόνα 3: Η Ελλάδα της συνθήκης των Σεβρών     

  Με τη Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920), 22 μέρες μετά τη λήξη 

του πολέμου λόγω των κωλυσιεργιών των ενδιαφερομένων μερών η Ελλάδα 

κατόρθωσε να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η συνθήκη των Σεβρών 

σήμαινε κυριολεκτικό διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην Ελλάδα 

παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη από την Τουρκία και η περιοχή της Σμύρνης για 

πέντε χρόνια διοικητικά. Για την πλήρη προσάρτηση της θα αποφάσιζαν οι κάτοικοι 

μετά από δημοψήφισμα.
9
 Η περιοχή της Κωνσταντινούπολης και των Στενών 

αποτέλεσε διεθνές τμήμα υπό τον Έλεγχο της Κ.Τ.Ε. Τελικά όμως ο Μικρασιατικός 

πόλεμος συνεχίστηκε με την προέλαση του ελληνικού στρατού στο εσωτερικό της Μ. 

Ασίας μέχρι τη γραμμή Εσκί Σεχίρ-Κιουτάχεια- Αφιόν Καραχισάρ, αλλά η 

αντεπίθεση των δυνάμεων του Κεμάλ οδήγησε στην ήττα και την υποχώρηση του 

ελληνικού στρατού και σε λήξη του Μικρασιατικού πολέμου τον Αύγουστο του 1922. 

Η καταστροφή της Σμύρνης, της πρωτεύουσας του Μικρασιατικού Ελληνισμού, 

σήμαινε το τέλος της ελληνικής παράδοσης και της συνεχούς ελληνικής παρουσίας 

                                                           
8
 Συνθήκη Σεβρών, www.wikipedia.org.wiki 

*Περίπου 50.000 Έλληνες μετανάστευσαν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και 90.000 Βούλγαροι από 

την Ελλάδα στη Βουλγαρία. 
9
 Χρ. Νεράτζης , Το Έπος της Μικρασίας (1919-1922)τόμος 1

ος
 ,  σ.182 

*Αναγνωριζόταν στους υπηκόους του ενός κράτους που ανήκουν σε μειονότητες το δικαίωμα της 

ελεύθερης μετανάστευσης με την κινητή τους περιουσία. 
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τριών χιλιετιών στη Μ. Ασία. Οι ανθρώπινες απώλειες στην καταστροφή της 

Σμύρνης έφτασαν περίπου τους 10.000 νεκρούς ενώ οι υλικές ζημιές τα 300.000.000 

δολλάρια Η.Π.Α. 



Αραμπατζή Χρυσή 

7 

 

2.2. Η συνθήκη της Λωζάννης-Ανταλλαγή πληθυσμών 

    Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφτηκε η Συνθήκη της Λωζάννης η οποία 

σήμαινε το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου και ρύθμιζε τις μεταπολεμικές 

εκκρεμότητες σε σχέση με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Επρόκειτο ουσιαστικά για 

αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών. Οι δύο αυτές συνθήκες βρίσκονταν σε δύο 

διαμετρικά αντίθετα σημεία και εξέφραζαν δύο αντίθετες πολιτικές για το 

συγκεκριμένο χώρο. Η συνθήκη των Σεβρών υλοποιούσε ένα μέρος των ελληνικών 

επιδιώξεων ενώ η συνθήκη της Λωζάννης επισφράγισε τη νίκη του τουρκικού 

εθνικισμού και την οριστική εκδίωξη των χριστιανικών πληθυσμών από τον χώρο 

που μετεξελισσόταν πλέον σε αμιγώς εθνική επικράτεια των Τούρκων. Παράλληλα 

νομιμοποιούσε την ανταλλαγή των πληθυσμών ως μέσο επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ των κρατών. 

     Στις 30 Ιανουαρίου του 1923 υπογράφηκε η Σύμβαση Ανταλλαγής 

ελληνικών και μουσουλμανικών πληθυσμών, η οποία συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία 

της Λωζάννης. Τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιών αναλάμβαναν μεικτές 

επιτροπές με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας. Στην Ελλάδα στόχος της διαχείρισης της ανταλλάξιμης περιουσίας-αυτής 

δηλαδή που εγκατέλειψαν οι 350.000 μουσουλμάνοι που ανταλλάχθηκαν-ήταν η 

αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων. Στις 24 Ιουνίου υπογράφτηκε το τελικό 

κείμενο της συνθήκης, το οποίο περιελάμβανε συμβάσεις και πρωτόκολλα που 

ρύθμιζαν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τον διακανονισμό οικονομικών διαφορών και 

θέματα που σχετίζονταν με τη χρήση των Στενών. Με το άρθρο 12 αναγνωρίστηκε 

οριστικά από την Τουρκία η ελληνική κυριαρχία επί των νήσων της Ανατολικής 

Μεσογείου, Λήμνου, Σαμοθράκης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Με το άρθρο 

13 η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μην εγκαταστήσει ναυτικές βάσεις στα νησιά και να 

διατηρεί περιορισμένες μόνο στρατιωτικές δυνάμεις. Με το άρθρο 14 οριζόταν ειδικό 

καθεστώς αυτονομίας για τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. 

 Η συνθήκη της Λωζάννης αποτελεί ένα διεθνές ορόσημο. Προηγήθηκαν και 

άλλες που καθόριζαν ανταλλαγές πληθυσμών μεταξύ Τούρκων και Βουλγάρων το 

1913 και μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων το 1919. Διαφέρει όμως από εκείνες ως 
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προς το ότι αυτή ήταν υποχρεωτική και αναγκαστική και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα 

της Κοινωνίας των Εθνών.
10

 

 Η αμοιβαία ανταλλαγή είχε πρωτοσυζητηθεί ήδη το 1914 καi αργότερα στη 

Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων το 1919. Εξάλλου, η πρακτική είχε ήδη 

εφαρμοστεί  με την Βουλγαρία  και για τις δύο χώρες. Το 1914, ο Βενιζέλος είχε 

προτείνει ότι,  εάν οι εδαφικές του διεκδικήσεις ικανοποιούνταν,  τότε οι 

περισσότεροι από 900.000 Έλληνες που θα έμειναν στην Τουρκία θα μπορούσαν να 

ανταλλαχθούν εθελούσια με τους περίπου 1.000.000 Έλληνες πολίτες. Βέβαια, η 

διαπραγμάτευση διακόπηκε με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και 

επανήλθε στο προσκήνιο μετά την ήττα του ελληνικού στρατού το 1922,  τη 

ματαίωση της Μεγάλης Ιδέας  και την επικράτηση του Κεμάλ Μουσταφά στην 

Τουρκία. 

 Η Διάσκεψη της Λωζάννης ανέλαβε να προσδιορίσει τους όρους ίδρυσης της 

νέας Τουρκίας  και των συνόρων της με την Ελλάδα. Με χειρουργικό τρόπο 

εγκαθίδρυσε μια νέα εποχή  στις δύο γειτονικές χώρες και προώθησε την ιδέα του 

«καθαρού εθνικού κράτους». Η υποχρεωτικού χαρακτήρα ανταλλαγή πληθυσμών 

αναμφισβήτητα αποτέλεσε το δραστικότερο μέσο  για την επίτευξη του 

προγράμματος εθνικής  ομογενοποίησης εξαλείφοντας  σχεδόν την μειονοτική 

παρουσία  στην θρησκευτικο-εθνική του διάσταση , στο  μέτρο που θεωρήθηκε ότι 

εξαρτάται από την γειτονική «μητέρα- πατρίδα» αλλά και προσφέροντας στις 

τελευταίες πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό «πιστοποιημένης» εθνικής 

νομιμοφροσύνης. 

  Η Ελλάδα πλέον απέβλεπε αποκλειστικά στην εσωτερική της σταθερότητα 

και ανάπτυξη καταδικάζοντας τους υπαίτιους της Μικρασιατικής καταστροφής και 

αναλαμβάνοντας να εγκαταστήσει και να απορροφήσει οικονομικά και κοινωνικά 

τους πρόσφυγες. Όπως παρατηρεί η Hirschon,
11

 ειδικά για την Ελλάδα «η ανταλλαγή 

πληθυσμών εντάσσεται στην συνεχιζόμενη μακροχρόνια διαδικασία οικονομικού, 

                                                           
10

  Διεθνής οργανισμός που συστάθηκε σε εφαρμογή της συνθήκης των Βερσαλιών (1919) και υπήρξε 

ο πρώτος οργανισμός στην ιστορία με διεθνή και μόνιμο χαρακτήρα, ο οποίος είχε ως αποστολή τη 

διατήρηση της ειρήνης με την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των λαών, τη διασφάλιση των 

κρατών-μελών από οποιαδήποτε επίθεση και την προαγωγή των διεθνών σχέσεων (1920-1946), 

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα 34
ος

 τόμος, σ.240 

 
11

 Hirschon  R., Τα αποτελέσματα της Ανταλλαγής, Αθήνα 2006, σ.162 
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πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού επαναπροσδιορισμού και αφομοίωσης μέσα 

από τον σημαντικό αριθμό προσφύγων και επηρέασε εκ βαθέων το ελληνικό κράτος 

και ουσιαστικά όλες τις πτυχές της κοινωνίας.» Στη Διάσκεψη, αφού επικράτησε η 

ιδέα της αμοιβαίας ανταλλαγής πληθυσμών, έμεινε να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας 

της και ο τρόπος εφαρμογής και επίβλεψης. Ο Ιζμέτ (Ismet) πασάς διακήρυξε ότι η 

Ανταλλαγή θα αποτελούσε απόλυτη προϋπόθεση σταθεροποίησης και αποφυγής 

εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των πληθυσμών, ο βρετανός αντιπρόσωπος λόρδος 

Κώρζον (Curzon), αντιμετώπισε με σκεπτικισμό την πρόταση σταθμίζοντας τα 

συμφέροντα της χώρας του στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Βενιζέλος προέταξε το 

ανισοβαρές των πληθυσμιακών δεδομένων.
12

 

 Τελικά, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής συμφωνήθηκε ύστερα 

από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ  Ελλάδας, Τουρκίας, της Κοινωνίας των Εθνών 

και των Δυνάμεων. Ο Νάνσεν (Nansen), διορισμένος διαμεσολαβητής από τη Γενική 

Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών έπαιξε ρόλο κλειδί στην διαμόρφωση της 

τελικής διευθέτησης της ανταλλαγής, μέσα από τα  υπομνήματά του προς τους 

διαπραγματευτές της Διάσκεψης, καθώς υποστήριξε την ιδέα του διαχωρισμού των 

πληθυσμών ως εγγύηση της ασφάλειας.  

   Ο Βενιζέλος δεν επιθυμούσε να υποχρεώσει τον τουρκικό πληθυσμό να 

εγκαταλείψει την Ελλάδα, αλλά από την άλλη όφειλε να λάβει υπόψη του τις 

πραγματικότητες που αφορούσαν τις ανάγκες των προσφύγων που είχαν ήδη 

εγκατασταθεί στην Ελλάδα
13

 και που απαιτούσαν άμεσα στέγη, περίθαλψη και 

εργασία.  Η υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα δημιούργησε γιγαντιαία τεχνικά 

προβλήματα, την επίλυση των οποίων θα διευκόλυνε η αναχώρηση των 

μουσουλμάνων και η μετανάστευση των βουλγαρικών πληθυσμών. Τέλος και οι 

Σύμμαχοι προέκριναν τη λύση της υποχρεωτικής Ανταλλαγής,  καθώς πίστευαν ότι 

μια ριζοσπαστική λύση στο θέμα των μειονοτήτων θα υποβοηθούσε την προσπάθεια 

τους να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων. Όπως 

φαίνεται, η υποχρεωτικότητα της Ανταλλαγής αποφασίστηκε με γνώμονα την 

μεγιστοποίηση των οφελών που θα τα κράτη από την αναχώρηση των μειονοτικών 

                                                           
12

 Ι.Ε.Ε.., τ.  ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σ.134 
13

 Pentzopoulos,D. , The Balkan exchange of minorities and its impact upon Greece, Λονδίνο 2003,σ. 

66-71. 
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πληθυσμών αλλά και την  ανεύρεση πόρων για την εγκατάσταση των 

προσφύγων/ανταλλαχθέντων. 

   Έτσι, Ελλάδα και Τουρκία υπέγραψαν την Σύμβαση, υπό την αιγίδα της 

Κοινωνίας των Εθνών, επιβάλλοντας την υποχρεωτική και μόνιμη μετακίνηση για 

τους ελληνορθόδοξους της Τουρκίας και τους μουσουλμάνους της Ελλάδος με 

κριτήριο τη θρησκεία, αλλά και απαγορεύοντας de jure  την επιστροφή στις οικίες 

τους  σύμφωνα με πρόταση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Οι εκκρεμότητες που 

δημιούργησε η εφαρμογή της Ανταλλαγής απαλείφθηκαν λίγα χρόνια αργότερα  με 

την ελληνοτουρκική σύμβαση της 10
ης

 Ιουνίου 1930, σύμφωνα με την οποία 

εκκαθαρίστηκε οριστικά το περιουσιακό ζήτημα των ανταλλαχθέντων τελικά σε 

βάρος της οικονομικής τους αποκατάστασης. 

Πίνακας 2. Η σταδιακή εγκατάσταση των χριστιανών προσφύγων στη Ελλάδα
14

 

1918-1920 70.000 

1920-1922 81.892 

1922-1923 696.039 

1923-1928 373.918 

ΣΥΝΟΛΟ 1.221.849 

 

 

    

                                                           
14 . Δεν υπολογίζονται οι περίπου 100.000 πρόσφυγες του 1914  από Θράκη, Μ.Ασία και Πόντο, οι 

οποίοι επανεγκαταστάθηκαν στις εστίες τους το 1918-19. (Πάλλης 1925 σ.7) . ΠΗΓΗ: Πετσάλης, 

1930, σ. 8. 
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Πίνακας 3. Τόπος και χρόνος αναχώρησης από την Τουρκία (1924-1926) 

 

  Ως άμεσο αποτέλεσμα του πρώτου άρθρου της Σύμβασης περίπου 360.000  

μουσουλμάνοι της Ελλάδος όφειλαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να 

μετακινηθούν στην Τουρκία. Στα  μέσα του 1925 192.000 ελληνορθόδοξοι και 

355.000 μουσουλμάνοι είχαν αμοιβαία ανταλλαχθεί και εγκατασταθεί αντίστοιχα σε 

Τουρκία και Ελλάδα. 

Πίνακας 4. Τόπος εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα
15

 

Στερεά Ελλάδα-

Εύβοια 

306.193 Μακεδονία 638.253 

Θεσσαλία 34.659 Ήπειρος 8.179 

Ιόνια νησιά 3.309 Νησιά Αιγαίου 56.613 

                                                           
15 ΠΗΓΗ : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του 

πληθυσμού, 15-16.5.1928, Αθήνα 1933 

 

 ΜΕΙΚΤΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΜΕΙΚΤΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1924: 92.843 

1925: 3.165 

1926: 1.943 

Κωνσταντινούπολης 1924:49.943 

1925:181 

Μερσίνης 

1924:38.164 Σαμψούντας 1924:1.177 Σαράντα 

Εκκλησιών 

  1923/1924:50.124 Σμύρνης 

ΣΥΝΟΛΟ:240.040    
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Κυκλάδες 4.782 Κρήτη 33.000 

Πελοπόννησος 28.362 Δυτ.Θράκη 107.607 

 

Πίνακας 5. Τόπος προέλευσης των προσφύγων/ανταλλαχθέντων
16

 

Μικρά Ασία 626.954 Ρωσία 11.435 

Θράκη 256.635 Σερβία 6.057 

Πόντος 182.169 Αλβανία 2.498 

Κωνσταντινούπολη 38.458 Δωδεκάνησα 738 

Βουλγαρία 49.027 Ρουμανία 722 

Καύκασος 47.091 Κύπρος 57 

  Αίγυπτος 8 

ΣΥΝΟΛΟ:1.221.849    

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ανταλλαγή εφαρμόστηκε στους πολίτες των δύο 

χωρών και όχι  σε ελληνορθόδοξους της Τουρκίας και μουσουλμάνους  της Ελλάδας 

που είχαν το προνόμιο να είναι πολίτες τρίτου κράτους.  Οι ανταλλαχθέντες  γίνονταν 

αυτοδίκαια πολίτες του κράτους εγκατάστασης και έχαναν την προηγούμενη 

ιθαγένειά τους. Ακόμα και εκείνοι που είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα και την 

Τουρκία  πριν από την Ανταλλαγή αλλά μετά τον Οκτώβριο 1912,  αποκτούσαν την 

ιθαγένεια του κράτους  εγκατάστασης 

 Ποτέ άλλοτε μέσα στη μακραίωνη ιστορία των μαζικών μετακινήσεων 

πληθυσμών δεν είδαμε 2.000.000 περίπου ανθρώπους να ξεριζώνονται και να 

                                                           
16

 ΠΗΓΗ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του 

πληθυσμού, 15-16.5.1928,  Αθήνα 1933. 

 



Αραμπατζή Χρυσή 

13 

 

εγκαθίστανται αλλού. Αυτή η πληθυσμιακή μετακίνηση δεν είχε προηγούμενο μέσα 

στην ιστορία και ήταν δύσκολη στην εκτέλεσή της. Για να ελαττωθούν κάπως αυτές 

οι δυσκολίες οι όροι της ανταλλαγής βασίστηκαν σε θρησκευτικά και όχι σε φυλετικά 

κριτήρια. Ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με αυτούς τους 

2.000.000 περίπου ανθρώπους είχε 2 μέρη: το ένα ήταν η Μικτή Επιτροπή
17

 με έδρα 

την Κωνσταντινούπολη που αναλάμβανε να διαχειριστεί τις υποθέσεις 450.000 

Μωαμεθανών και 150.000 Ελλήνων που βρίσκονταν ακόμα στην Ανατολή. Το άλλο 

μέρος, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π) με εκπροσώπους στη 

Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα είχε αναλάβει να βοηθήσει στην αποκατάσταση όλων 

των Ελλήνων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων των 150.000 που ακόμα 

αναμένονταν. Πρώτος πρόεδρος διετέλεσε (1923-1924) ο πρώην πρεσβευτής των 

Η.Π.Α στην Κων/πολη H. Morgenthay γνωστός για τη φιλανθρωπική του 

δραστηριότητα στην περίοδο της γενοκτονίας των Αρμενίων και της εξόντωσης των 

Ελλήνων. 

                                                           
17

Επιτροπή που συστάθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1923.Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος ο   Ι.Παπάς,   
ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, καταγόμενος από την Κων/πολη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: Περιοχές Προέλευσης Προσφύγων  

  3.1. Ελληνικός πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

  Από τον Μάρτιο του 1919 το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε υποβάλει στη 

Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων ένα συνολικό Μνημόνιο για του Έλληνες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στόχος τους μνημονίου ήταν να παραθέσει τα 

πληθυσμιακά στοιχεία που αφορούσαν στον Ελληνισμό της Ανατολικής Θράκης, της 

Μικράς Ασίας και του Πόντου και να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την παρέμβαση 

των Μεγάλων Δυνάμεων για τις  «σύννομες  διεκδικήσεις του αλύτρωτου 

Ελληνισμού» που υπολογίζεται γύρω στα 3.000.000 περίπου άτομα. Συγκεκριμένα με 

βάση τον αριθμό των μαθητών
18

 υπολογίζεται ότι οι αλύτρωτοι Έλληνες ανέρχονταν 

σε 2.955.026 άτομα κατανεμημένα σε 3 γεωγραφικές ομάδες: α) Στο κέντρο τη Μ. 

Ασίας, γύρω από την Καισάρεια, β) στον Εύξεινο Πόντο, γ) στη Δυτική Μ. Ασία και 

στις δύο ηπείρους, δεξιά και αριστερά της Προποντίδας. 

   Όσο για τις «σύννομες διεκδικήσεις» πρέπει να πούμε ότι στο Μνημόνιο 

προτείνεται ένα άνοιγμα διεκδικήσεων που ξεκινούν από τις εγγυήσεις για ελεύθερη 

ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, μέχρι την αυτονομία και την πλήρη ανεξαρτησία 

ορισμένων διαμερισμάτων, ανάλογα με το μέγεθος του ελληνικού πληθυσμού και τη 

θέση της περιοχής σε σχέση με τον ελλαδικό χώρο. 

  Η πρώτη ομάδα (στο κέντρο της Μ. Ασίας) καλύπτει ένα μέρος του 

Βιλαετίου της Άγκυρας και ένα μέρος του Βιλαετίου του Ικονίου. Οι ελληνικοί 

πληθυσμοί εντοπίζονται κυρίως στα Σαντζάκια του Ακ Νταγ Μαντέν, της Καισάρειας 

και της Νίγδης. Ο Ελληνισμός των περιοχών αυτών ανάγεται στην εποχή του Μ. 

Αλεξάνδρου και ενισχύεται σημαντικά στην περίοδο του Βυζαντίου. Οι ίδιες περιοχές 

έδωσαν τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας. Περίπου 171.413 Έλληνες ήταν οι 

κάτοικοι της περιοχής. 

  Η δεύτερη ομάδα (του Ευξείνου Πόντου) απλώνεται κυρίως στο Βιλαέτι της 

Τραπεζούντας και της Σεβάστειας. (Ιδιαίτερα στα Σαντζάκια του Καρά Χισάρ και της 

Αμάσειας). Σπουδαία αστικά κέντρα στην περιοχή με ανθηρό ελληνικό πληθυσμό 

                                                           
18

Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσαν περίπου 8 μαθητές για κάθε 100 κατοίκους. Στ. Πελαγίδης, Η 

Προσφυγική Ελλάδα , Ο Πόνος και η Δόξα, σ.22 
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είναι η Σαμψούντα, η Κερασούντα και η Τραπεζούντα. Οι Έλληνες της ομάδας αυτής 

υπολογίζονται περίπου στα 544.762 άτομα. Ο ελληνικός χαρακτήρας της περιοχής 

είναι εμφανής όχι μόνο από την πληθυσμιακή της σύνθεση αλλά και από τα 

πάμπολλα μνημειακά κατάλοιπα του κράτους των Κομνηνών που διατηρήθηκε μέχρι 

το 1461 και κληροδότησε ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση στους ελληνικούς 

πληθυσμούς της περιοχής. 

Η τρίτη ομάδα, η Δυτική. Εδώ οι Έλληνες απλώνονται σε Ευρώπη και Ασία. 

α) Στην Ανατολική Θράκη, β) στα Βιλαέτια Σμύρνης και Προύσας,  των Μουδανίων, 

του Μιχαλίστη, της Κρεμαστής,στα Σαντζάκια, Ισμίρ και Δαρδανελλίων, γ) στην 

Ίμβρο, στην Τένεδο, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο, δ) στο Βιλαέτι της 

Κων/πολης που επεκτείνεται σε Ευρώπη και Ασία και συνδέει τον Ελληνισμό των 

δύο ηπείρων, δηλαδή των ενωτικό κρίκο του ευρωπαϊκού και του ασιατικού 

Ελληνισμού. Πληθυσμιακά είναι η πιο ενισχυμένη ομάδα. Οι Έλληνες ανέρχονται 

περίπου σε 2.327.739 άτομα από τους οποίους οι 608.528 κατοικούν στην περιοχή 

της Κωνσταντινούπολης. 

Από τον Ελληνισμό λοιπόν αυτό της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

της σημερινής Τουρκίας προέκυψαν 3 βασικές κατηγορίες προσφύγων που έφτασαν 

στην Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ήταν 

οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, από τη Μ. Ασία και από τον Πόντο.  

Οι βασικές λοιπόν πληθυσμιακές ομάδες ελληνορθοδόξων στο χώρο της 

Μικράς Ασίας ήταν κατανεμημένες στα δυτικά και βορειοδυτικά της παράλια, στο 

εσωτερικό της Ανατολίας (Καππαδοκία, Κιλικία, Άγκυρα) και στον Πόντο. Οι 

μορφές εξόδου λοιπόν εξαρτήθηκαν σε σημαντικό βαθμό από τη σχέση των τριών 

αυτών πληθυσμιακών ομάδων, από τις επιχειρήσεις στα βασικά μέτωπα του πολέμου, 

αλλά και από το κατά πόσο ήταν συμπαγείς εσωτερικά. Έτσι, οι ελληνορθόδοξοι των 

παραλίων τόσο της δυτικής όσο και της βορειοδυτικής χερσονήσου,  ευρισκόμενοι 

στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων πλήρωσαν μεγάλο τίμημα σε θανάτους 

και σφαγές και διώξεις με κυριότερη φυσικά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τη 

Σμύρνη (11 Σεπτεμβρίου 1922). Ο διωγμός της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτής της 

πληθυσμιακής ομάδας ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 1922, πολύ πριν από την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923.  
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 Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα,  αυτή των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της 

Ανατολίας και κυρίως της Καππαδοκίας, ακολούθησε διαφορετική πορεία. 

Ουσιαστικά αποτέλεσε το αντικείμενο  της Συνθήκης της Λωζάννης, Παρότι είχαν 

γνωρίσει αρκετές διώξεις ήδη από το 1914,  εντούτοις οι κάτοικοι αυτών των 

κοινοτήτων έμαθαν για τις διατάξεις της Συνθήκης μόλις στο τέλος του 1923,  οπότε 

και άρχισε η αποχώρηση τους. Μολονότι είχαν υποστεί διωγμούς, όπως η 

αναγκαστική απέλαση στο εσωτερικό της Ανατολίας ή η αναγκαστική στρατολόγηση 

των αρρένων,  εντούτοις η μετακίνηση τους προς την Ελλάδα είχε σχετικά ειρηνικό 

χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μπορέσουν να μεταφέρουν  «τα ιερά λείψανα, τα 

αρχεία των κοινοτήτων τους, όπως και τμήμα της κινητής περιουσίας  τους. Για 

πολλούς από αυτούς τους κατοίκους της ενδοχώρας η αναγκαστική εκδίωξη από τα 

σπίτια τους είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν το πρώτο ταξίδι μακριά από τα μέρη τους 

αλλά και να δουν για πρώτη φορά τη θάλασσα». 

 Τέλος,  η περίπτωση των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου διαφέρει κατά 

πολύ από τις δύο προηγούμενες,  αφού παρατηρείται η εκδήλωση ενεργούς 

αντίστασης στην εφαρμογή της Συνθήκης,  με τη δράση ένοπλων ομάδων στα βουνά 

του Πόντου. Η κατάληξη πάντως και εδώ ήταν δραματική, είτε με την εξόντωση 

πολλών χιλιάδων ελληνορθόδοξων από τα κεμαλικά στρατεύματα είτε με την 

αναγκαστική μετανάστευση χιλιάδων Ποντίων στις γειτονικές χώρες του Καυκάσου. 

Το ίδιο συνέβη και με το ζήτημα της εκκένωσης της Ανατολικής Θράκης από τον 

ελληνορθόδοξο πληθυσμό.  Σ’αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να προσθέσουμε και 

ένα τμήμα των ελληνορθόδοξων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης που επέλεξαν το 

δρόμο της φυγής, παρά τις σχετικές προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης. Οι 

διάφορες λοιπόν πληθυσμιακές ομάδες των ελληνονορθοδόξων της Μικράς Ασίας 

ακολούθησαν διαφορετικές μορφές εξόδου στην αναγκαστική εγκατάλειψη των 

πατρογονικών εστιών τους.
19

 

                                                           
19

 Σταματόπουλος Δημ. «Η Μικρασιατική Εκστρατεία. Η ανθρωπογεωγραφία της καταστροφής»,Το 

1922 και οι Πρόσφυγες, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2011,σ..86 
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3.2. Ο ελληνισμός της Ανατολικής Θράκης 

 

 

Εικόνα 4: Χάρτης Ανατολικής Θράκης 

 Ο στρατηγικός χώρος της Ανατολικής Θράκης με τον εύρωστο ελληνικό 

πληθυσμό που ξεπερνούσε τις 350.000, αποτελούσε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, 

στην οποία αντιπαρατέθηκαν με οξύτητα τα ζωτικά τουρκικά και βουλγαρικά 

συμφέροντα. Το πολιτικό καθεστώς των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης 

επηρεάστηκε ανάλογα από τις διεθνείς συγκυρίες και υπέστη τις ασφυκτικές πιέσεις 

από τις τουρκικές και βουλγαρικές εδαφικές αξιώσεις σε διάφορες ιστορικές 

περιόδους με κορύφωση τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων καθώς και του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Αν στη σημερινή ελληνική Θράκη οι βουλγαρικές βιαιότητες 

ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο μέχρι την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος το 1919,  

ωστόσο αντίστοιχο χαρακτήρα με πολύ μεγαλύτερη ένταση και αγριότητα 

προσέλαβαν οι διώξεις των ελληνικών πληθυσμών  της Ανατολικής Θράκης  από 

τους Τούρκους.  

 Κατά το χρονικό διάστημα 1915-1916 περίπου 100.000
20

 άτομα εξορίστηκαν 

από την  Ανατ. Θράκη στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξολόθρευσης του 

Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης. Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 

και όταν ο ελληνικός στρατός θα εισέλθει στην Ανατ. Θράκη το 1920 οι πρόσφυγες 

                                                           
20

 Κων/νος Απ. Βακαλόπουλος, Η Θρακική Έξοδος (1918-1922), Εκδ.Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2003 

σ.452. 
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θα γυρίσουν πάλι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και η Ανατολική παραχωρείται στη 

Ελλάδα. Η καταστροφή όμως στο μέτωπο της Μ. Ασίας (1922) υποχρεώνει τον 

Ελληνικό Στρατό να εγκαταλείψει τη Θράκη αμέσως μετά την υπογραφή της 

ανακωχής των Μουδανίων (11 Οκτωβρίου 1922), οπότε και  ο ελληνικός στρατός 

διατάχθηκε μέσα σε 15 μέρες να εκκενώσει την Ανατ. Θράκη και να αποσυρθεί 

δυτικά του Έβρου. Έτσι ξεκίνησε ο οριστικός ξεριζωμός του Ελληνισμού της 

Ανατολικής Θράκης και η άφιξη των Ελλήνων προσφύγων στη βόρεια Ελλάδα και 

κυρίως στη Δυτική Μακεδονία μιας και  εκεί κατοικούσαν άλλοτε πολλοί 

μουσουλμάνοι και έτσι υπήρχαν δυνατότητες εγκατάστασής τους. 
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3.3. Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας 

 

 

Εικόνα 5: Πόλεις της Μικράς Ασίας 

 

       Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία προσφύγων είναι οι προερχόμενοι πρόσφυγες 

από τη Μ. Ασία. Η Μ. Ασία εξαιτίας της θέσης της ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία, 

δέχτηκε διάφορους επιδρομείς και κατακτητές, υπήρξε κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών 

και πολιτισμών,
21

 ενώ έντονη ήταν η παρουσία του ελληνικού πληθυσμού από τη 

Μυκηναϊκή Εποχή. Ειδικότερα στα παράλια της Μ. Ασίας εγκαταστάθηκαν διάφορα 

ελληνικά φύλα τα οποία ίδρυσαν σημαντικές αποικίες όπως η Μίλητος, η Φώκαια, η 

Σμύρνη, η Έφεσος, η Μαγνησία, η Αλικαρνασσός και άλλες. Η εγκατάσταση των 

Ελλήνων αποίκων στα παράλια σε εύφορες εκτάσεις δηλώνει την έντονη παρουσία 

του ελληνικού πολιτισμού στη Μ. Ασία και δείχνει ότι ο Μικρασιατικός ελληνισμός 

αποτελεί προέκταση του Ελληνισμού στις δύο πλευρές του Αιγαίου ήδη από το 1100 

π.Χ. Η εθνική αφύπνιση που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, ενισχύθηκε 

ως φαινόμενο μετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο 

τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στην εχθρική αντιμετώπιση των μειονοτήτων που 

ζούσαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία με τους Έλληνες και τους Αρμένιους να 

βρίσκονται στο στόχαστρο των τουρκικών διώξεων καθώς είχαν συγκεντρώσει στα 

                                                           
21

  Η Μ. Ασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης ,δεν κατόρθωσε να κατακτήσει πάρα πολύ αργά την 

πολιτική και πολιτιστική ομοιογένεια που έχουν να επιδείξουν άλλες περιοχές της Εγγύς Ανατολής 

όπως π.χ. η Αίγυπτος. 
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χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου και της βιομηχανίας της χώρας. Η 

εκκρεμότητα επίσης στο ζήτημα της κατακύρωσης των νησιών του ανατολικού 

Αιγαίου στην Ελλάδα επιδείνωσε τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Από τα τέλη του 

1912 άρχισαν αθρόες μετακινήσεις πληθυσμών Μουσουλμάνων της Σερβίας, της 

Βουλγαρίας και της Ελλάδας προς τη Μ. Ασία. Μετά την είσοδο της Τουρκίας στο Α΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο τα διωκτικά μέτρα κατά των Ελλήνων αυξάνονται κυρίως στη 

Δυτική Μ. Ασία με το πρόσχημα της εκκένωσης της περιοχής απέναντι από τα νησιά 

του Ανατολικού Αιγαίου για στρατιωτικούς λόγους. Η επιστροφή κάποιου αριθμού 

προσφύγων στη Μ. Ασία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 1918, μετά τον 

τερματισμό του πολέμου για την Τουρκία. Αρχικά επιτράπηκε να επιστρέψουν οι 

ευπορότεροι και οι προερχόμενοι πρόσφυγες από ορισμένες περιοχές της Δυτικής 

Μικράς Ασίας. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στις εστίες τους μετά την απόβαση του 

ελληνικού στρατού στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919. Οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων 

της Μ. Ασίας φάνηκε ότι γίνονταν πραγματικότητα όταν ο ελληνικός στρατός 

αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919 και σύντομα η ελληνική παρουσία 

επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές. Το Δεκέμβριο του 1920 το κόμμα των 

Φιλελευθέρων ηττήθηκε στις εκλογές και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέστρεψε στην 

Ελλάδα, δίνοντας έτσι αφορμή στους Συμμάχους να εκφράσουν καθαρότερα την 

αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην Ελλάδα. Συγχρόνως το εθνικό κίνημα των 

Τούρκων με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ
22

 γινόταν διαρκώς ισχυρότερο τόσο 

στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Ο Μικρασιατικός πόλεμος 

έληξε τελικά τον Αύγουστο του 1922 με την ήττα και την υποχώρηση του ελληνικού 

στρατού. Με την καταστροφή της Σμύρνης, της πρωτεύουσας του Μικρασιατικού 

Ελληνισμού, τελείωσε η συνεχής ελληνική παρουσία τριών χιλιετιών στη Μ. Ασία. 

Οι Έλληνες Οθωμανοί υπήκοοι του εσωτερικού της Μ. Ασίας ήταν τα πρώτα θύματα 

αυτών των εξελίξεων. Έτσι προέκυψε το δεύτερο μεγάλο λύμα της προσφυγιάς το 

οποίο πέρασε στην Ελλάδα, των Μικρασιατών προσφύγων.
23

 

                                                           
22

  Κεμάλ Ατατούρκ (1881-1938) Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο χώρο όπου σήμερα στεγάζεται το 

τουρκικό προξενείο. Τούρκος στρατιωτικός και πολιτικός, πατέρας των Τούρκων (Ατατούρκ),ο 

δημιουργός της νέας Τουρκίας η οποία προέκυψε από την κατάρρευση της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας και την επικράτηση του κινήματος των Νεότουρκων. Αφού σταθεροποιήθηκε η 

ενότητα των Τούρκων μετά την ήττα των Ελλήνων (1920-1922) ο Κεμάλ εκθρόνισε τον σουλτάνο 

Μωάμεθ και ανακήρυξε τη δημοκρατία(1923) διατηρώντας ο ίδιος την προεδρία μέχρι το 1938,  

www.wikipedia.org.wiki.  
23

  National Geographic, «Ο Μεγάλος Ξεριζωμός»   1922,  σ.71 
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3.4.  0 Ελληνισμός του Πόντου  

 

 

Εικόνα 6: Πόλεις του Πόντου 

Η παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή του Πόντου χρονολογείται από την 

αρχαιότητα. Οι Έλληνες θαλασσοπόροι, αφού κατέκτησαν από την εποχή του χαλκού 

τις ακτές του Αιγαίου Πελάγους, τόλμησαν να γνωρίσουν τη θάλασσα του Ευξείνου 

Πόντου με τις μακρινές και απροσπέλαστες παραλίες και οροσειρές. Γύρω στο 1000 

π.Χ. οι μελετητές τοποθετούν την πραγματοποίηση των πρώτων εμπορικών ταξιδιών 

στην περιοχή αυτή για την αναζήτηση κυρίως χρυσού και άλλων μεταλλευμάτων. 

Πρώτη η Μίλητος εγκαινίασε την αποικιακή πολιτική στον Εύξεινο Πόντο ιδρύοντας 

τη Σινώπη σε πλεονεκτική θέση, εξαιτίας του καλού λιμανιού της και της ομαλής 

επικοινωνίας με τις γύρω περιοχές. Η Σινώπη με τη σειρά της ίδρυσε το 756 π.Χ. την 

Τραπεζούντα, την Κρώμνη, το Πτέριον κ.α.
24

 Η παρουσία του Ελληνισμού συνεχίζει 

να επεκτείνεται σε όλες τις ιστορικές περιόδους, στην αρχαιότητα, στους 

Αλεξανδρινούς χρόνους και στη ρωμαϊκή εποχή. Στους Βυζαντινούς χρόνους ο 

Μέγας Κων/νος μετέβαλε τον Πόντο σε επαρχία του κράτους ενώ ο Ιουστινιανός 

όρισε πρωτεύουσα της επαρχίας την Τραπεζούντα. Ο δεσμός αυτοκρατορίας και 

Ευξείνου Πόντου διατηρείται μέχρι την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους 

Φράγκους το 1204, όταν δημιουργείται η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τους 

Κομνηνούς και υποτάσσεται  το 1461, ύστερα από οχτώ χρόνια, μετά  την κατάληψη 

της Κων/πολης από τους Τούρκους το 1453. Επακόλουθο της κατάληψης της 

                                                           
24

 Κων/νος Φωτιάδης ,Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σ.19 
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Τραπεζούντας ήταν οι σφαγές, οι λεηλασίες και ο βίαιος εξισλαμισμός. Πολλοί 

Έλληνες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς και η σύνθεση του πληθυσμού άλλαξε 

παρουσιάζοντας αρκετές αυξομειώσεις. Η απογραφή
25

 που διενεργήθηκε με εντολή 

της κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου στο διάστημα 1910-1911 δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για τον αριθμό των κατοίκων. Στις αρχές του 1913 η ελληνική 

κυβέρνηση είχε στα χέρια της το αποτέλεσμα της απογραφής που εμφάνιζε τον 

ελληνικό πληθυσμό της Μ. Ασίας να ξεπερνά τα 1.500.000 άτομα, από τα οποία 

400.586 κατοικούσαν στον Πόντο. 

  Παρά τις δραματικές του αυξομειώσεις το ελληνικό στοιχείο του Πόντου 

αποτέλεσε ακόμη και κατά τις πιο ταραγμένες περιόδους της ιστορίας του, το 

συμπαγέστερο-διαχρονικά και εθνολογικά-πληθυσμιακό πυρήνα της περιοχής. Η 

ιστορική αυτή πραγματικότητα ανατράπηκε κατά την ύστερη φάση του Α΄ 

Παγκοσμίου πολέμου (1919-1923), που αποδείχτηκε άλλωστε μοιραία για ολόκληρο 

τον Ελληνισμό της Μ. Ασίας και οδήγησε στη δημιουργία μεγάλου κύματος 

προσφύγων προς την Ελλάδα. Οι βάρβαρες διώξεις του Ποντιακού Ελληνισμού 

οδήγησαν την ελληνική Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου το 1994 με ομόφωνη απόφαση 

να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Ποντίων και να ορίσει τη 19
η
 Μαΐου ως ημέρα 

εθνικής μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού. Πάντως στο Συνέδριο Ειρήνης
26

ο 

Βενιζέλος λόγω ελλιπούς  ενημέρωσης γύρω από την ιστορική και εθνολογική 

κατάσταση του Πόντου από τους ανεπαρκείς ιστορικά συμβούλους του και της 

συνειδητής μονοπωλιακής πολιτικής της Αγγλίας, Γαλλίας και Αμερικής στα 

ζητήματα της γεωπολιτικής ανακατανομής με βάση τα δικά τους συμφέροντα, δεν  

είχε πολλά περιθώρια επιλογής και διεκδίκησης και έτσι δεν περιέλαβε την περιοχή 

του Πόντου στο γνωστό Υπόμνημα.  

                                                           
25

 Η απογραφή αυτή έγινε με βάση ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο από τις κατά τόπους ελληνικές 

προξενικές αρχές και σε συνεργασία με τις εκκλησιαστικές αρχές και τους κατά τόπους Έλληνες 

ιθύνοντες. «Ο Πόντος των Ελλήνων», Ε. Ιστορικά, τεύχος 109,σ.10 
26

Η Ελλάδα με υπόμνημα του Βενιζέλου το Δεκέμβριο του 1918,διεκδικούσε ένα τμήμα της Δυτικής 

Μ. Ασίας με κέντρο τη Σμύρνη. Στην απόφαση αυτή ο Έλληνας πρωθυπουργός οδηγήθηκε 

βασιζόμενος σε μια στατιστική του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1912 που αποδείκνυε την 

εθνολογική πλειοψηφία του Ελληνισμού την περιοχή. Κ. Φωτιάδης, Η γενοκτονία των Ελλήνων του 

Πόντου,σ.241 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 :  Η Έλευση των Προσφύγων στην Ελλάδα               

 

 

Γράφημα1:Αναλογία ανταλλάξιμου πληθυσμού. 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα 1.220.000  Έλληνες  και 518.146 

μουσουλμάνοι μετακινήθηκαν στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Οι ανταλλάξιμοι του 

1922 θα έπρεπε να αποζημιωθούν για τα περιουσιακά τους στοιχεία τα οποία άφηναν 

πίσω.(Άρθρα 8-14). Η συνθήκη παρ’ ότι επικρίθηκε ότι προσέβαλε τα θεμελιώδη 

ανθρώπινα δικαιώματα, πέτυχε πρώτ’ απ’ όλα την  επιβίωση (βιολογική και 

πολιτισμική). Η Σύμβαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών 

πληθυσμών (30-1-1923) αποτέλεσε διεθνή πρωτοτυπία λόγω της υποχρεωτικότητας 

της και στην πράξη δεν αφορούσε παρά μόνο 355.000 μουσουλμάνους της Ελλάδας 

και 190.000 ορθόδοξους της κεντρικής Μικράς Ασίας και του Πόντου. Ο κύριος 

όγκος των προσφύγων είχε ήδη φτάσει στην Ελλάδα κάτω από δραματικές συνθήκες 

και η επιστροφή τους ήταν ανέφικτη.  Συγκεκριμένα, μέχρι το Μάρτιο του 1923 είχαν 

καταφύγει στον ελλαδικό χώρο περίπου 1.150.000 πρόσφυγες: 1.040.000 Έλληνες, 

100.000 Αρμένιοι, 1.000 Σύροι, 9.000 Κιρκάσιοι. Παράλληλα εξασφάλισε 

τουλάχιστον τα μισά υλικά μέσα (σπίτια και χωράφια) για την αγροτική κυρίως 

αποκατάσταση.  

   Η διαδικασία αναχώρησης των ελληνικών πληθυσμών καθορίστηκε από τις 

διαφορετικές συνθήκες της γεωγραφικής τους κατανομής. Για παράδειγμα στα δυτικά 
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μικρασιατικά παράλια, ο αιματηρός διωγμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων
27

 

κορυφώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Αντίθετα η 

εκκένωση της Ανατολικής Θράκης λόγω της παρουσίας των ελληνικών 

στρατευμάτων στην περιοχή έγινε σε άλλες συνθήκες  όπως επίσης και το 45% των  

Ποντίων και το 11% των  κατοίκων της  Κωνσταντινούπολης,  έγινε πιο οργανωμένα 

και χωρίς ιδιαίτερες βιαιότητες. Οι Ορθόδοξοι, τουρκόφωνοι στην πλειονότητά τους, 

κάτοικοι της κεντρικής και νότιας Μ. Ασίας αναχώρησαν οργανωμένα κάτω από την 

εποπτεία της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής από τον Οκτώβριο του 1923 ως το 1925. 

Αντίθετα στον Πόντο η έξοδος, πήρε διαφορετική μορφή. Τα παράλια εκκενώθηκαν 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ενώ στις ορεινές περιοχές συνεχίστηκε το 

αντάρτικο κίνημα της αντίστασης, με πολλούς κατοίκους να καταφεύγουν στον 

Καύκασο ελπίζοντας στη σύντομη επιστροφή τους.  

Ο τρόπος και ο χρόνος αναχώρησης καθόρισαν το σχηματισμό δύο 

κατηγοριών προσφύγων· αυτοί που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα πριν το 1922 

(κυρίως κάτοικοι της Ανατολικής  Θράκης) και μπόρεσαν να διασώσουν και ένα 

μέρος της κινητής περιουσίας τους και αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την 

καταστροφή μέσα σε άθλιες συνθήκες. Η σύσταση του Τμηματάρχη Εποικισμού, τον 

Ιούνιο του 1923, της Ειδικής Επιτροπής για το πρόβλημα της εγκατάστασης των 

προσφύγων οδήγησε στην αποστολή, στις 12 Ιουνίου 1923, στο Α΄ πολιτικό τμήμα 

του υπουργείου Εξωτερικών μιας λεπτομερούς κατηγοριοποίησης προσφύγων, η 

οποία χρησιμοποιεί στατιστικές του υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως.
28

 

Σύμφωνα με αυτές οι πρόσφυγες ανέρχονταν σε 1.100.000 άτομα και ομαδοποιούνται 

ως εξής: 

                                                           
27

 Σταματόπουλος Δ., ο.π.,σ.86 
28

 Σ. Ηλιάδου-Τάχου και Κων/νος Φωτιάδης, «Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων στην 

περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής 

παρουσίας», Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην Εποποιΐα», Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Αθήνα 2009, σ.227. 
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Πίνακας 6. Ομαδοποίηση προσφύγων με βάση την προέλευσή τους 

Μικρασιάτες 550.00 άτομα 157.000 οικογένειες 

Θράκες  200.000 άτομα 40.000 οικογένειες 

Πόντιοι και Καυκάσιοι 50.000 άτομα 12.500 οικογένειες 

Κων/πολίτες 60.000 άτομα 15.000 οικογένειες 

ΣΥΝΟΛΟ: 860.000 άτομα 225.000 οικογένειες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο 
:  Ίδρυση-Οργάνωση Ε.Α.Π 

    Η Ελλάδα λοιπόν κατακλύστηκε απροσδόκητα από απανωτά προσφυγικά 

ρεύματα και βρέθηκε αντιμέτωπη με τα τεράστια προβλήματα που συνεπάγονταν η 

άφιξη τόσων εξαθλιωμένων ανθρώπων. Η ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες 

ανάγκες των προσφύγων-κυρίως οι βασικές σίτιση, στέγαση, και ιατρική περίθαλψη-

κινητοποίησε όλους τους μηχανισμούς.  Εδώ στην Ελλάδα συγκροτήθηκαν ειδικές 

επιτροπές μελέτης του όλου θέματος και ζητήθηκε η βοήθεια της Κοινωνίας των 

Εθνών (Κ.τ.Ε.) από τον Φεβρουάριο του 1923, προκειμένου να πετύχει τη σύναψη 

δανείου για την αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών και τεχνική βοήθεια 

για την υλοποίησή της. Σε ανταπόκριση του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης για 

παροχή «ηθικής και τεχνικής αρωγής»
29

  η Δημοσιονομική Επιτροπή της ΚΤΕ 

απέστειλε στην Ελλάδα τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 

οικονομικών της χώρας και τον Ιούλιο του 1923 κατατέθηκε  στο Συμβούλιο της 

Κ.τ.Ε εισήγηση, η οποία πρότεινε την αποδοχή του αιτήματος της Ελλάδας, 

παράλληλα και τη σύσταση ενός αυτόνομου διεθνούς οργανισμού ο οποίος  θα 

επέβλεπε την όλη διαδικασία, εξυπηρετώντας «κατά τρόπο παραγωγικόν τους 

αποκαθιστάμενους πρόσφυγες,  την ελληνική οικονομία αλλά και τους δανειστές.»
30

 

H επιλογή αυτή έδινε τη λύση σε πολλά αδιέξοδα, καθώς αφενώς μεν ικανοποιούσε 

την ελληνική πλευρά εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για την 

αποκατάσταση, αφετέρου δε λάμβανε υπόψη τις σοβαρές επιφυλάξεις που είχαν 

εκφράσει πολλοί από τους ιθύνοντες της Κ.τ.Ε σχετικά με τη χρηστή διαχείριση του 

πακτωλού των χρημάτων, μέσα σε  μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και επεμβάσεων 

του στρατού στα πολιτικά πράγματα
31

. Στη βάση της παραπάνω εισήγησης, τον 

Σεπτέμβριο του 1923 υπογράφηκε Πρωτόκολλο για την ίδρυση της Επιτροπής  

Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ), η  οποία στο εξής και καθ’ όλη  τη διάρκεια 

της δεκαετίας μέχρι τη διάλυση της το 1930 θα αποτελούσε το βασικό άξονα 

υλοποίησης της προσφυγικής αποκατάστασης. 

                                                           
29

 Μ.Ι.Νοταράς,  Η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων, Αθήνα 1934,σ.725 
30

Α.Δ.Σίδερις,  Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν (1833-1933), Αθήνα 

1934, σ.206. 

31
 Ε. Κοντογιώργη, Η αποκατάσταση. 1922-1930, σ.103 
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    Από τον Οκτώβριο του 1922 οι Έλληνες της Παλιάς Ελλάδας είχαν 

εγκαθιδρύσει ένα μη-κυβερνητικό οργανισμό για να ασχοληθεί με την αθρόα 

προσέλευση των προσφύγων και είχαν συγκεντρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό γι’ 

αυτό το σκοπό.  Η επιτυχία του ανεπίσημου έργου περίθαλψης οφειλόταν κυρίως 

στον κ. Επαμεινώνδα Χαρίλαο, εξέχοντα βιομήχανο της Ελλάδας και στον κ. 

Στέφανο Δέλτα πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς επίσης και σε 

πολλούς Έλληνες με πατριωτικά αισθήματα. Με εισήγηση και υπό την ηγεσία του 

Χαρίλαου αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων,  

τον Οκτώβριο του 1922.    

  Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν
32

 ξεχωρίζουν: 1) Απογραφή των 

προσφύγων τον Απρίλιο του 1923, 2) πρακτική αντιμετώπιση της ανάγκης στέγασης 

(σε δημόσια,  δημοτικά, εκκλησιαστικά κτίρια, επιταγμένα εργοστάσια, αποθήκες 

κ.α.). Επίσης αντιμετώπιση του προβλήματος της συντήρησης, της ιατρικής 

περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας (2 δρχ ημερήσιο επίδομα κατ’ άτομο, συσσίτια 

στις πόλεις, παροχή ειδών διατροφής, ίδρυση ορφανοτροφείων, προσφυγικών 

νοσοκομείων, ιατρείων και φαρμακείων). 3) Κινητοποίηση διαφόρων φιλανθρωπικών 

οργανώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και της ΚτΕ για την ανακούφιση 

των προσφύγων, 4) εκστρατεία για τη διενέργεια προσφυγικών εράνων από τον 

απόδημο Ελληνισμό μέσω προξενείων, 5) έκδοση Ν.Δ. που αναδιοργανώνουν τις 

εποικιστικές υπηρεσίες και διευκολύνουν την προσφυγική αποκατάσταση με 

επιτάξεις, απαλλοτριώσεις, ενισχύσεις, απαλλαγές κ.α. (1922-1924).  

     Γρήγορα έγινε φανερό ότι το κολοσσιαίο έργο της αποκατάστασης των 

προσφύγων δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς εξωτερική βοήθεια. Η ελληνική 

κυβέρνηση αδυνατούσε να αντιμετωπίσει μόνη της μία τόσο περίπλοκη κατάσταση. 

Γι’ αυτό τον Φεβρουάριο του 1923 η Ελλάδα ζήτησε, όπως αναφέραμε πιο πάνω, από 

την Κ.τ.Ε την τεχνική και ηθική στήριξη για τη σύναψη δανείου για την 

αποκατάσταση των προσφύγων. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 το Συμβούλιο της Κ.τ.Ε 

κύρωσε το πρωτόκολλο που καθόριζε τους όρους του πρώτου προσφυγικού δανείου 

και της ίδρυσης της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π), ως αυτόνομου 

                                                           
32

  Στ. Πελαγίδης, Αποκατάσταση Προσφύγων στη Δυτ. Μακεδονία σ.20 
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οργανισμού. Η Ε.Α.Π σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της είχε ως 

αποστολή της παροχή στους πρόσφυγες μιας παραγωγικής, εντός Ελλάδας, εργασίας- 

αγροτικής ή άλλης- με τη χρησιμοποίηση των γαιών που θα της εκχωρούσε το 

κράτος, με τα κεφάλαια που θα δίνονταν στη διάθεσή της και με τις δικές της 

προσόδους.
33

 Το πρωτόκολλο της Γενεύης υπογράφεται στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 

και επικυρώνεται με το ΝΔ 13/10/1923. Επιτρέπεται στην Ελλάδα η έκδοση δανείου 

πραγματικής αξίας 10.000.000 λιρών Αγγλίας με τον όρο της σύστασης της Ε.Α.Π.,  

το οργανικό καταστατικό της οποίας είναι συνημμένο στο πρωτόκολλο και με την 

παραχώρηση εκτάσεων γης 500.000 εκταρίων. 

        Η Ε.Α.Π συστήνεται το Νοέμβριο του 1923, τη διοίκηση της ανέλαβε το 

τετραμελές συμβούλιο με πρόεδρο το Χένρυ Μοργκεντάου
34

 αμερικανό εκπρόσωπο 

των οργανώσεων περιθάλψεως της Κ.τ.Ε και μέλη τον Τζων Κάμπελ, διορισμένο 

επίσης από την Κ.τ.Ε και δύο Έλληνες το Στέφανο Δέλτα και τον Περικλή 

Αργυρόπουλο διορισμένους από την ελληνική κυβέρνηση. Ανέλαβε τις λειτουργίες  

της στις 11 Νοεμβρίου  1923 στη Θεσσαλονίκη  και λίγο αργότερα εγκαθίστανται 

στην έδρα της στην Αθήνα. Ο  Μ. Μοργκεντάου,  παραιτούμενος τον Αύγουστο του  

1924, αντικαταστάθηκε  από τον Δρ. Άλφρεντ  Μπόυζον  και τελικά στις 7 

Φεβρουαρίου  1925 από τον Μ. Κάρολο Χόουλαντ. Ο Μ. Αργυρόπουλος 

παραιτήθηκε τον  Αύγουστο 1924 και αντικαταστάθηκε από τον Θεόδωρο 

Ευσταθόπουλο. Τον Αύγουστο 1925 οι κ.κ. Δέλτας και Ευσταθόπουλος 

παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Αλέξανδρο Πάλλη  και Αχιλλέα 

Λάμπρο. Κατά την προσωρινή απουσία των παραπάνω μετείχαν στην Επιτροπή οι 

κ.κ. Μιλτιάδης Νεγρεπόντης, Ιάκωβος Δαμαλάς  και Δ. Τανταλίδης .Κατά την 

                                                           
33

 Σ.Ηλιάδου-Τάχου και Κωνσταντίνος Φωτιάδης, «Η αποκατάσταση και η εξέλιξη των προσφύγων 

στην περιοχή της Φλώρινας: Από τη δίνη του αυτοπροσδιορισμού στη δυναμική της ενεργητικής 

παρουσίας», Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην Εποποιΐα», Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Αθήνα 2009, σ.227.  

 
34

Ο Μόργκεντάου υπηρέτησε στην Κων/πολη ως πρεσβευτής των Η.Π.Α από τις 15 Νοεμβρίου 1913 

ως τις 17 Φεβρουαρίου 1916. Ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική δράση στην περίοδο  της 

γενοκτονίας των Αρμενίων κ της εξόντωσης των Ελλήνων. Διορίστηκε πρώτος πρόεδρος της Ε.Α.Π 

την περίοδο 1923-24.Στη συνέχεια ανέλαβε ο C.P. Howland και άσκησε την προεδρία στο διάστημα 

1925-26 και έπειτα μέχρι το τέλος Δεκέμβρη. 
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απουσία των κ. Μ.Χόουλαντ και Σερ  Τζων Κάμπελ, ορίστηκαν αντικαταστάτες οι 

Σερ Ρόμπερτ Γκρέιβς ως πρόεδρος και Σερ Τζων Χοπ Σίμπσον.
35

 

       Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατανέμονται σε τρεις 

κεντρικές Διευθύνσεις: οικονομική, αστική και αγροτική. Το πρώτο από αυτά τα 

τμήματα απαρτίζεται από υπαλλήλους και λογιστές της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, 

που έχει διαθέσει το πιστωτικό  της ίδρυμα στην υπηρεσία της Επιτροπής και του 

προσωπικού της. Το αστικό τμήμα έχει τους δικούς του υπαλλήλους και προσωπικό,  

βοηθούμενος από ένα μικρό αριθμό εργαζομένων που το υπουργείο Αρωγής έθεσε 

στη διάθεση της Επιτροπής. Το  προσωπικό του αγροτικού τμήματος είναι διορισμένο 

εν μέρει από την Επιτροπή και εν μέρει από το Υπουργείο Γεωργίας , το οποίο έχει με 

νομοθετικό διάταγμα  τεθεί από το Δεκέμβριο του 1923 στην υπηρεσία της 

Επιτροπής. Η οργάνωση στις επαρχίες αποτελείται από: 1) Μία Γενική Διεύθυνση 

Εποικισμού στη Μακεδονία, διαιρούμενη σε τρεις υποδιευθύνσεις  ανατολικής, 

κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας. Αυτές πάλι υποδιαιρούνται σε δεκατέσσερα 

«Γραφεία Εποικισμού» που το καθένα διευθύνεται από ένα γεωπόνο. 2)Μία 

Διεύθυνση στη δυτική Θράκη με τέσσερα γραφεία. 3) Μία επιθεώρηση στην Κρήτη 

με τέσσερα Γραφεία. Στις  άλλες περιφέρειες  που εμφανίζει  μικρότερη οργάνωση, 

έχει εμπιστευτεί τον εποικισμό στο γεωπόνο, ο οποίος λειτουργεί ως διευθυντής 

Γραφείου. Κάθε διευθυντής γραφείου επικουρείται από το απαραίτητο προσωπικό και 

ένα λογιστή. 

       Επειδή δεν είχε ακόμα εκδοθεί το δάνειο, η Ε.Α.Π δε θα μπορούσε να 

λειτουργήσει αν δεν υπήρχαν προκαταβολές. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1924 

υπογράφηκε στη Γενεύη πρόσθετη πράξη στο γνωστό πρωτόκολλο, που 

τροποποιούσε το πρωτόκολλο και το καταστατικό της Ε.Α.Π με το ψήφισμα της Δ’ 

Εθνοσυνέλευσης της 24/10/1924. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν στις 4 και 16 

Δεκεμβρίου του 1924 και τον ίδιο μήνα εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή το πρώτο 

προσφυγικό δάνειο. Η Ε.Α.Π. ανέλαβε την είσπραξη και διαχείριση του προσφυγικού 

δανείου και την υλοποίηση του στόχου της προσφυγικής αποκατάστασης. Στις 30 
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.Α. Ι. Αιγίδης, Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγες. Ιστορική, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική 

μελέτη του προσφυγικού ζητήματος, Αθήνα 1934, σ.36-37 
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Ιανουαρίου 1928 υπογράφηκε το δάνειο σταθεροποίησης, το οποίο εκδόθηκε τον 

Φεβρουάριο του 1928 και ανερχόταν σε 6.500.000 λίρες Αγγλίας. Επιπλέον με το 

διάταγμα Δεκεμβρίου 1923 μεταβιβάζονται στην Ε.Α.Π από τα Υπουργεία Γεωργίας 

και Πρόνοιας, όλες οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες για την προσφυγική 

αποκατάσταση.  

Έτσι από το Υπουργείο Γεωργίας αποδεσμεύτηκαν και πέρασαν στη 

δικαιοδοσία της Ε.Α.Π: 1) το Τμήμα Εποικισμού, 2) η Γενική Διεύθυνση Εποικισμού 

Μακεδονίας, 3) η Διεύθυνση Εποικισμού Θράκης, 4) τα Γραφεία Εποικισμού: 

Ηπείρου, Αττικής και Βοιωτίας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κρήτης. Β) Από το 

Υπουργείο Πρόνοιας, Υγιεινής και Αντιλήψεως  το Τμήμα Στέγης και  το Τεχνικό 

Τμήμα. Τέλος, όλες τις υπηρεσίες της Ε.Α.Π., οργανωμένες και ομαδοποιημένες, 

είχαν στην ευθύνη τους οι παρακάτω 5 ανεξάρτητες Διευθύνσεις: α) Οι τρεις 

Διευθύνσεις Εποικισμού: 1) Μακεδονίας, 2) Θράκης, 3) Παλιάς Ελλάδας, Ηπείρου 

και Νήσων. β) Η Διεύθυνση Αστικής Αποκατάστασης στην οποία μεταβιβάστηκαν 

όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πρόνοιας, γ) Η Διεύθυνση Οικονομικού. 

        Για την υλοποίηση του έργου της η ΕΑΠ «προικοδοτήθηκε» με ένα 

πρωτοφανές για τα δεδομένα της εποχής σύνολο χρηματικών και υλικών πόρων, που 

απαρτιζόταν από τα δάνεια που συνάφθηκαν με σκοπό τη χρηματοδότηση της 

προσφυγικής αποκατάστασης και από τις τεράστιες εκτάσεις που της 

παραχωρήθηκαν με σκοπό την αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων. Το πρώτο 

δάνειο συνάφθηκε το 1924 με επιτόκιο7% και ήταν συνολικού ύψους 12.000.000 

λιρών Αγγλίας. Από το ποσό αυτό, αφού  αφαιρέθηκαν τα έξοδα εκδόσεως και 

χαρτοσήμου  τελικά εισέρρευσαν στα ταμεία της ΕΑΠ λιγότερο από 10.000.000 

λίρες. Ένα δεύτερο δάνειο ύψους 9.000.000 λιρών  Αγγλίας,  γνωστό και ως Τριμερές 

ή «Δάνειον Σταθεροποιήσεως» συνάφθηκε  το 1928 τα δύο μέρη του οποίου 

προορίζονταν για την εξυπηρέτηση αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού, το δε 

τρίτο (περίπου 3.000.000 λίρες)  για τη συμπλήρωση και  ολοκλήρωσης της 

προσφυγικής αποκατάστασης. Σ’αυτά τα δύο δάνεια, που υπήρξαν ο οικονομικός 

πυλώνας της προσφυγικής αποκατάστασης, θα πρέπει να προστεθούν δύο μικρότερα, 

αυτό που συνάφθηκε το 1927 με την Εταιρεία Τέκτων,  ύψους  100.000.000 δραχμών, 

για την ανέγερση οικημάτων  σε   αστικούς συνοικισμούς προσφύγων, καθώς και το 
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Δάνειο Συνοικισμού  Νέας Σμύρνης (1926) ύψους 2.000.000 δραχμών, με σκοπό την 

οικοδόμηση του προνομιούχου αυτού προσφυγικού συνοικισμού.
36

 

Το δεύτερο «εργαλείο», το οποίο είχε στη διάθεσή της η ΕΑΠ για να 

προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου της ήταν οι διαθέσιμες γαίες. Πράγματι, με το 

Πρωτόκολλο του Σεπτεμβρίου του 1923 το ελληνικό δημόσιο είχε δεσμευτεί ότι  θ α 

μεταβίβαζε στον υπό ίδρυση αυτόνομο οργανισμό και υπό την απόλυτη κυριότητά 

του εκτάσεις τουλάχιστον 500.000 εκταρίων (δηλαδή περίπου 5.000.000) 

στρεμμάτων).
37

  

   Παρά την αδυναμία ακριβούς υπολογισμού των εκτάσεων, αυτές που τελικά 

διατέθηκαν στην ΕΑΠ  για την επιτέλεση του έργου της υπολογίζεται ότι ήταν  γύρω 

στα 5.000.000 στρέμματα,  τα οποία με βάση το προϋπάρχον καθεστώς  ιδιοκτησίας 

μπορούσαν να ταξινομηθούν σε επτά διαφορετικές κατηγορίες: εκτάσεις 

ανταλλάξιμων μουσουλμάνων,  εκτάσεις που προέκυψαν από απαλλοτρίωση, 

κτήματα του δημοσίου, κτήματα που άφησαν  βούλγαροι «μετανάστες» σύμφωνα με 

τη Συνθήκη του Νεϊγύ, εκτάσεις μουσουλμάνων που περιήλθαν στο δημόσιο ( μη 

ανταλλάξιμες)  σε εφαρμογή ελληνοτουρκικών συμφωνιών,  εκτάσεις ξένων 

υπηκόων, και τέλος άλλων κατηγοριών (μοναστηριακές, κοινοτικές  )
38

. 

   Η ίδια η ΕΑΠ, στην τριμηνιαία Έκθεση που υπέβαλε στην ΚΤΕ τον Μάιο του 

1927, εκτιμούσε πως έως τότε είχε διαχειριστεί γύρω στα 7.5000.000 στρέμματα, εκ 

των οποίων 4.718.000 καλλιεργήσιμες και 2.691.000 μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ο   

Α.Α. Πάλλη  
39

υποστήριζε πως οι γαίες  που είχαν παραχωρηθεί στη ΕΑΠ ήταν  κάτι 
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.Ο Αλέξανδρος Πάλλης γεννήθηκε το 1883 στη Βομβάη, σπούδασε φιλολογία στην Οξφόρδη και 

αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο βαθείς γνώστες του προσφυγικού φαινομένου τον Μεσοπόλεμο, 

κατέχοντας καίριες θέσεις σε διάφορες υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης προσφύγων.Από το 

1914 έως το 1916 υπήρξε γενικός γραμματέας της Επιτροπής Περίθαλψης Προσφύγων στη 

Θεσσαλονίκη, το 1922-1923 διετέλεσε αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 

Κωνσταντινούπολη, το 1924-1925 μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Μεικτή Επιτροπή 

Ανταλλαγής Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών, ενώ από το 1926 ως το 1930 ήταν αντιπρόσωπος της 

ελληνικής κυβέρνησης στο Δ.Σ. Βιογραφικόν Λεξικόν Προσωπικοτήτων, Αθήνα 1962, σ. 387-388 
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λιγότερο από 8.500.000 στρέμματα, τις  οποίες κατανέμει κατά προέλευση και κατά 

περιφέρεια.  

Η πραγματικότητα αυτή υποδεικνύει δίχως άλλο τις προτεραιότητες της 

αποκατάστασης, στις οποίες έδινε προτεραιότητα η ΕΑΠ από την ίδρυση της. Για την 

αποκατάσταση των αγροτών προσφύγων ( οι οποίοι υπολογίζονται στο 47% του 

συνόλου των προσφύγων)
40

  3.518.471.339 δραχμές, ενώ για τους αστούς πρόσφυγες, 

για  το 53% του προσφυγικού κόσμου δηλαδή  765.757.154 δραχμές,  ποσό περίπου 

πέντε φορές μικρότερο. Επομένως είναι φανερό ότι το μοντέλο αποκατάστασης  που 

προκρίθηκε ήταν η αγροτική αποκατάσταση. 

Πίνακας 7. Κτήματα γαιών που είχαν παραχωρηθεί στην ΕΑΠ
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. Ε.Κοντογιώργη, Η αποκατάσταση. 1922-1930, σ.109 

 

Βουλγάρων 

μεταναστών 

940.207 Μακεδονία 5.487.865 

Τουρκικά 

ανταλλάξιμα 

4.981.090 Θράκη 2.260.190 

Εξ 

απαλλοτριώσεως 

588.452 Κρήτη 154.552 

Εξ επιτάξεως 367.363 Παλαιά Ελλάς 362.452 

Δημόσια 536.393 Λήμνος 44.547 

Ξένων υπηκόων 295.953   

Άλλων κατηγοριών 481.388   

Σύνολο 8.390.444  8.390.444 
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5.1. Η Αγροτική αποκατάσταση 

 

 

Γράφημα 2: Η εγκατάσταση προσφύγων στην Ελλάδα 

  Η εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε προς δύο βασικές κατευθύνσεις: 

α) την αγροτική και β) την αστική. Η αγροτική εγκατάσταση αποδείχτηκε πιο εύκολη 

στη Μακεδονία  και στη Θράκη. Καθώς η γεωργία ήταν η σταθερότερη ενασχόληση 

στην οικονομία του έθνους η Ε.Α.Π προχώρησε άμεσα στην αγροτική αποκατάσταση 

των προσφύγων αποβλέποντας στη δημιουργία μικρών γεωργικών  ιδιοκτησιών. Η 

εγκατάσταση των προσφύγων έγινε σε εγκαταλελειμμένα χωριά, σε νέους 

συνοικισμούς προσαρτημένους σε χωριά και σε νέους, αμιγώς προσφυγικούς 

συνοικισμούς.  
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Η παράμετρος αυτή, η επιλογή δηλαδή της αγροτικής αποκατάστασης ως της 

πλέον συμφέρουσας τόσο για τους ίδιους  τους πρόσφυγες όσο και για την ελληνική 

κοινωνία  είναι μία άποψη που έχει επισημανθεί από τους περισσότερους ιστορικούς. 

Τα επιχειρήματα όλων συγκλίνουν στις εξής επισημάνσεις: α) Η αγροτική 

αποκατάσταση των προσφύγων επιλέγεται καθώς υπήρχαν στις Νέες χώρες  και ιδίως 

στη Μακεδονία  τεράστιες εκτάσεις γης που μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το 

σκοπό αυτό. Μάλιστα γι΄αυτό επιταχύνεται η διαδικασία απαλλοτριώσεων  με τον 

Αγροτικό Νόμο του 1924, ο οποίος κήρυξε απαλλοτριωτέα όλα τα μεγάλα 

αγροκτήματα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Άρτα έναντι χαμηλής 

αποζημίωσης και απέβλεπε στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και στη 

μετατροπή τους σε μικροϊδιοκτήτες γης.
 

 Ο ρυθμός απαλλοτριώσεων θα είναι 

ταχύτατος μετά το 1924. Ενώ την περίοδο 1920-1922 είχαν απαλλοτριωθεί 76 μεγάλα 

κτήματα,  το 1925 ο αριθμός τους έφτασε τα 1.279 και το 1931 τα 1.623.  
41

 

β) Η εγκατάσταση προσφύγων στη βόρεια Ελλάδα απέβλεπε στην εθνική 

ομογενοποίηση των νέων περιοχών. Πράγματι, οι στατιστικές είναι αποκαλυπτικές: 

το 1920 η απογραφή παρουσιάζει τους Έλληνες να αποτελούν το 80,75% του 

πληθυσμού της χώρας,  ενώ το 1928 το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 93,83%  ενώ η 

παρουσία των Τούρκων  το 1920,  φτάνει το 13.91% του συνόλου του πληθυσμού,  το 

1928 αποτελεί πλέον μόλις το 1,66%  και οι άλλες πέντε πληθυσμιακές ομάδες 

(Βούλγαροι, Αλβανοί, Εβραίοι, Αρμένιοι και «ξένοι υπήκοοι») αριθμούν ακόμη 

μικρότερα ποσοστά επί του συνόλου του πληθυσμού της χώρας.
42

 γ) Η επιλογή της 

αγροτικής αποκατάστασης προωθήθηκε και από ένα κλίμα πολιτικού συντηρητισμού, 

το οποίο επέτεινε ο φόβος μιας κοινωνικής επανάστασης, στην οποία θα συμμετείχαν 

εξαθλιωμένοι και άνεργοι πρόσφυγες των αστικών κέντρων. Πράγματι, η δημιουργία 

χιλιάδων «νοικοκυραίων» προσφύγων θεωρήθηκε πως θα μπορούσε να είναι μια 

καλή άμυνα απέναντι στον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, ο οποίος ήταν εξαιρετικά 
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δημοφιλής στην πολιτικά ρευστή και ασταθή περίοδο που ακολούθησε τη λήξη του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης.  

Επιπλέον, οι ιθύνοντες της ΕΑΠ, θεωρούσαν ότι η αγροτική αποκατάσταση 

θα αποτελούσε το γρηγορότερο δρόμο για την οικονομική αυτονόμηση των 

προσφύγων γεγονός που θα οδηγούσε  άμεσα  σε δύο επιθυμητά αποτελέσματα: Από 

τη μία οι αρμόδιες υπηρεσίες  δεν θα είχαν για πολύ καιρό την υποχρέωση να 

συνδράμουν  στη στήριξη χιλιάδων ανθρώπων  και από την άλλη η συνεισφορά των 

νέων αγροτών στην εθνική οικονομία θα προκαλούσε σε σύντομο  χρονικό θετικά 

αποτελέσματα  μέσω της παραγωγής, της αύξησης των εσόδων από τη συλλογή 

φόρων, της επέκτασης της εσωτερικής αγοράς, τα οποία  θα αντιστάθμιζαν τις όποιες 

επιπτώσεις στο επίπεδο της οικονομίας είχε αρχικά η έλευση των προσφύγων στη 

χώρα. Μάλιστα πολλοί πρόσφυγες  επέλεγαν την αγροτική αποκατάσταση  λόγω των 

καλών προοπτικών που διανοίγονταν στον τομέα αυτό παρά το γεγονός ότι στις 

πατρίδες τους δεν ασχολούνταν με τη γεωργία. 

 Η διαδικασία  για την εγκατάσταση προσφύγων στις αγροτικές περιοχές 

ρυθμιζόταν  με το Νομοθετικό Διάταγμα της 13
ης

 Ιουλίου του 1923. Η εγκατάσταση 

σύμφωνα με το άρθρο 3 («Τρόπος εγκαταστάσεως –Ομάδες») μπορούσε να γίνει 

οργανωμένα και μονάχα κατά ομάδες προσφύγων,  απαιτούσε την ύπαρξη 

τουλάχιστον  δέκα οικογενειών, των οποίων οι αρχηγοί είχαν την υποχρέωση να 

εκλέξουν μια επιτροπή (το « συμβούλιο»), αποτελούμενη τουλάχιστον από τρία μέλη, 

η οποία θα τους εκπροσωπούσε στις υποθέσεις τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Οι πρόσφυγες επέδειξαν μια αξιοσημείωτη συνοχή και αλληλεγγύη κατά την 

εγκατάστασή  τους σε ελληνικό έδαφος. Το υπουργείο γεωργίας συνειδητοποίησε την 

αναγκαιότητα να κατανεμηθούν σε διάφορα μέρη. Οι πρόσφυγες έπρεπε να 

χωριστούν σε ομάδες των 10 ατόμων για να λάβουν προσωρινά κομμάτια γης και για 

να μην είναι μόνοι μεταξύ ξένων.
43

 Οι παράγοντες που καθόρισαν την επιτυχημένη 

επανεγκατάσταση ήταν αρκετοί. Πρώτα απ όλα όσοι μετανάστευσαν μαζικά, όπως 
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στην περίπτωση της Θράκης, ήταν πιο εύκολα να μείνουν μαζί, γιατί η έξοδος τους 

δεν ήταν βιαστική και μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους κάποια κινητή περιουσία (ζώα 

και άλλα αντικείμενα.) Επιπλέον, κάποιες κοινότητες είχαν πλούσιους συμπατριώτες 

που είχαν ήδη εγκατασταθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πριν το 1922. Οι κοινότητες 

που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν ούτε καν μια μικρή ομάδα οικογενειών ήταν 

αυτές που είχαν βιώσει σφαγές και διωγμούς πριν ακόμη φύγουν απ την πατρίδα τους 

και ο κοινωνικός τους ιστός είχε διαλυθεί πριν ακόμα φτάσουν στην Ελλάδα. Ο 

γεωγραφικός παράγοντας ήταν καθοριστικός στην εγκατάσταση των προσφύγων. Η  

δυνατότητα απορρόφησης των προσφύγων από τη χώρα ήταν περιορισμένη από τα 

φυσικά της χαρακτηριστικά. Σε πολλές περιπτώσεις μεγάλος αριθμός ανταλλάξιμων 

οικογενειών από την ίδια κοινότητα κατάφερε να εγκατασταθεί στο ίδιο χωριό .Οι 

πρόσφυγες μετέφεραν τη δομή και την οργάνωση της προηγούμενης κοινότητας στο 

νέο τους σπίτι και έδωσαν την ίδια ονομασία στα χωριά. Το χτίσιμο της εκκλησίας 

του πολιούχου  τους, είχε πρώτη προτεραιότητα. 

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης λοιπόν διέφερε στις διάφορες ομάδες 

προσφύγων. Για  παράδειγμα ομάδες Θρακών και Μικρασιατών που πήγαν στη 

Μακεδονία,   μετά τους διωγμούς του 1913-14 ήξεραν ότι υπήρχαν εύφορα εδάφη και 

κατάλληλες τοπογραφικές συνθήκες και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί. Η ύπαρξη  

κοινών χαρακτηριστικών με την πατρίδα που είχαν εγκαταλείψει στη Μικρά Ασία 

ήταν βασικό κριτήριο για να επιλέξουν μία νέα τοποθεσία για εγκατάσταση. Άλλωστε 

για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας  η ΕΑΠ ερχόταν σε συνεννόηση με τους 

εκπροσώπους των προσφυγικών ομάδων οι οποίοι επισκέπτονταν πολλές περιοχές 

και επέλεγαν τελικά μία τοποθεσία η οποία έπρεπε να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. 

Επίσης διάλεγαν μέρη με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά και έτσι τους ήταν 

ευκολότερο να προσαρμοστούν χωρίς να νιώθουν μεγάλη νοσταλγία και να 

εξασκήσουν τις ίδιες τέχνες και συνήθειες. Έτσι έγινε για παράδειγμα με τους 

πρόσφυγες από την Απολλωνιάδα, ένα μεγάλο μέρος τους εγκαταστάθηκε στην 

Καστοριά λόγω της λίμνης. Εκεί συνέχισαν να ασχολούνται με τις βάρκες και το 

ψάρεμα και ένιωθαν ότι δεν μετακινήθηκαν καθόλου. 

 Εκτός από την ομοιότητα της νέας πατρίδας με την παλιά,  κριτήριο για την 

επιλογή της κατάλληλης θέσης υπήρξε η ειδίκευση των προσφύγων σε 

συγκεκριμένους τύπους καλλιέργειας και ο βαθμός που η εγκατάσταση θα επέτρεπε 
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στους πρόσφυγες να ασχοληθούν  με γεωργικές ασχολίες παρεμφερείς με εκείνες που 

έκαναν στη Μικρασία. Έτσι,  καπνοκαλλιεργητές από τις περιφέρειες της Σμύρνης 

και της Νικομήδειας εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της ανατολικής Μακεδονίας και της 

Θράκης, σηροτρόφοι σε κτήματα του  Σουφλίου και της Έδεσσας,  ενώ πρόσφυγες 

ειδικευμένοι στην καλλιέργεια της σουλτανίνας εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη.
44

 

 Ένας ακόμη παράγοντας που πριμοδότησε την επιλογή της εγκατάστασης 

προσφύγων από την ίδια περιοχή ήταν αυτό που ο Morgenthay αποκαλεί  «το 

ένστικτο της κοινότητας».
45

 Η βούληση των προσφύγων για συμβίωση με 

συγχωριανούς τους, και γενικότερα με ανθρώπους που προέρχονταν από την ίδια 

περιοχή,  ήταν αυταπόδεικτη, παράλληλη όμως βοηθούσε ψυχολογικά τους 

πρόσφυγες να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, αυτό ταίριαζε 

απόλυτα με τους σχεδιασμούς της Ε.Α.Π., καθώς  βοηθούσε τους πρόσφυγες να 

αντιμετωπίσουν με συλλογικό τρόπο τις δυσκολίες που συνεπάγονταν η ζωή στην 

Ελλάδα. 

 Πολλοί πρόσφυγες από τα αστικά κέντρα δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν 

στην αγροτική ζωή και έτσι με την πρώτη ευκαιρία επανεγκαταστάθηκαν  σε αστικά 

κέντρα της νέας πατρίδας. Έτσι έγινε στην Άνω Τούμπα. Στους περισσότερους 

συνοικισμούς της Μακεδονίας εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες σχεδόν και από τις 4 

μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, τη Μ. Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και 

τον Καύκασο. 

   Η Ε.Α.Π  στη συνέχεια τους παραχωρούσε γεωργικό κλήρο και εφόδια 

προκειμένου να μπορέσουν οι ίδιοι να καλλιεργήσουν τη γη τους. Το μέγεθος του 

κλήρου ποίκιλλε ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας  που θα έπρεπε να 

στηρίξει, της διαθεσιμότητας των γαιών αλλά και του τύπου της καλλιέργειας με την 

οποία θα ασχολούνταν οι πρόσφυγες. Έτσι, για οικογένεια δύο ατόμων 

παραχωρούνταν ένας κλήρος, για οικογένεια 3-4 ατόμων 1 και ¼ του κλήρου, για 

οικογένεια 5-7 ατόμων 1 και ½ κλήρος και για οικογένεια άνω των οκτώ ατόμων  
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 Κ.Κατσάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: το γενικό 

περίγραμμα», στο Γ.Τζεδόπουλος ( επιμ.), Πέρα από την Καταστροφή,σ.28 
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χορηγούνταν δύο κλήροι.
46 

Η παραπάνω κατανομή βέβαια απέδιδε διαφορετικές 

εκτάσεις σε κάθε περιφέρεια  με πολύ μεγάλες αποκλίσεις  όπως για παράδειγμα στη 

Θράκη  ο κλήρος κινούνταν από είκοσι έως εξήντα στρέμματα. Συνήθως ο κλήρος 

δεν αποτελούσε ενιαία έκταση αλλά τεμάχια αγρών που βρίσκονταν σε διαφορετικές 

τοποθεσίες. Στην αρχή η διανομή από τις υπηρεσίες εποικισμού ήταν προσωρινή, θα 

γινόταν οριστική μετά την κτηματογράφηση από την τοπογραφική υπηρεσία του 

Υπουργείου Γεωργίας. Εκτός από τη γη παραχωρούνταν στέγη, εργαλεία, σπόροι, 

λιπάσματα, ζώα.  

Το δεύτερο πρόβλημα που έπρεπε άμεσα να επιλυθεί ήταν η στέγαση των 

προσφύγων στους κλήρους που τους είχαν αποδοθεί .Και σε αυτόν τον τομέα το έργο 

της ΕΑΠ  υπήρξε κολοσσιαίο. Μέχρι τη διάλυση της το 1930 η ΕΑΠ είχε 

κατασκευάσει 51.718 οικήματα. Σ΄αυτά προστέθηκαν 63.886 τουρκικά και 

βουλγαρικά οικήματα που επισκευάστηκαν καθώς και 13.447 που έκτισε το ελληνικό 

κράτος.
47

 

Στα περίπου 130.000  αυτά οικήματα στεγάστηκαν 145.127 οικογένειες  που 

συγκρότησαν 2.085 αγροτικούς συνοικισμούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

βρίσκονταν στη Μακεδονία και στη Θράκη όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα.
48
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Πίνακας 8. Αριθμός συνοικισμών ανά περιφέρειες. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Μακεδονία 1.088 

Θράκη 623 

Ήπειρος 25 

Θεσσαλία 55 

Στερεά Ελλάδα, Εύβοια 47 

Πελοπόννησος 20 

Λήμνος 15 

Κρήτη 212 

Σύνολο 2.085 

   

Για τη στέγαση τηρήθηκε το σύστημα της ανέγερσης οικιών απευθείας από 

την Ε.Α.Π- εργολαβία ή της ανέγερσης από τους ίδιους πρόσφυγες με τη χορήγηση 

όλων των οικοδομικών υλικών (αυτεπιστασία). Τα κτίσματα ήταν συνήθως δύο 

δωμάτια, μία αποθήκη και ένας στάβλος. Την αξία του παραχωρούμενου κλήρου θα 

πλήρωναν οι πρόσφυγες με δόσεις. Ο τίτλος που δινόταν στους κληρούχους ήταν 

τίτλος απλής κατοχής και θα γινόταν τίτλος πλήρους κυριότητας αργότερα, μετά την 

αποπληρωμή του χρέους. Μετά τη διάλυση της Ε.Α.Π το 1930, τα χρέη των αγροτών 

ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα. Για το έργο αυτό της αποκατάστασης 

λειτούργησαν Γραφεία Εποικισμού σε όλη την Ελλάδα. Στη Γενική Διεύθυνση 

Εποικισμού Μακεδονίας ανήκαν τα εξής γραφεία: Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Πιερίας, 

Κιλκίς, Φλώρινας, Καστοριάς, Εορδαίας, Βέροιας, Γιαννιτσών, Αξιούπολης, 

Χαλκιδικής, Σιντικής Σερρών, Έδεσσας, Κοζάνης. Ειδικά η Κοζάνη ήταν και κέντρο 

εποικισμού της Δυτικής Μακεδονίας και είχε στη δικαιοδοσία του και μια υπηρεσία 

Τεχνικής Επιθεώρησης της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Εν όψει της εκκαθάρισης της 

Ε.Α.Π που άρχισε από το Β΄ τρίμηνο του 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου προώθησε 
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μια σειρά μέτρων με στόχο να δοθεί ώθηση στη γεωργία αλλά και να συνεχιστεί 

επάξια το πρόγραμμα του εποικισμού. Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν η ίδρυση ειδικής 

υπηρεσίας από το Υπουργείο Γεωργίας (αρχές 1929). Η διεύθυνση της υπηρεσίας 

αυτής ανατέθηκε στο Μ. Καραμάνο
49

 πρώην Γενικό Διευθυντή Εποικισμού 

Μακεδονίας, τη θέση του οποίου πήρε στη συνέχεια ο Μ. Δομέστιχος, Διευθυντής 

Εποικισμού Θράκης. Την εγκατάσταση που ήταν άμεσο αποτέλεσμα της 

Ανταλλαγής, ακολούθησε η διαδικασία της αποκατάστασης των προσφύγων. Κύριο 

στοιχείο της αποκατάστασης δεν ήταν η απλή εγκατάσταση και τακτοποίηση αλλά ο 

ψυχικός και ηθικός δυναμισμός των προσφύγων σ’ αυτή τη διαδικασία. Με την 

αποκατάσταση δηλαδή επιδιώχθηκε να εξασφαλιστούν ορισμένοι από τους βασικούς 

όρους μόνιμης και αστικής διαβίωσης στους οικισμούς αρχικής και προσωρινής 

εγκατάστασης. Κορυφαίος από τους όρους αυτούς ήταν η απόκτηση οικονομικών 

πόρων και μέσων διαβίωσης, σε βαθμό που να μπορούν οι πρόσφυγες να 

αντιμετωπίσουν μόνοι τους τις βιοτικές του ανάγκες, αλλά και να μπουν στην 

παραγωγική διαδικασία της εθνικής οικονομίας. Η κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης, 

ενώ για τους αγρότες προέβλεπε χορήγηση στέγης και κλήρων, για τους αστούς 

περιοριζόταν μόνο στη χορήγηση στέγης. Γι’ αυτό η αστική αποκατάσταση ήταν 

δυσκολότερη. Άλλωστε οι αστοί αποτελούσαν το 40% των προσφύγων, ενώ στην 

Ελλάδα ο αστικός πληθυσμός δεν ξεπερνούσε το 23%. Έτσι, ενώ η αγροτική 

εγκατάσταση των προσφύγων προχώρησε σημαντικά και τη διετία 1925-1926 το 

μεγαλύτερο μέρος του αρχικού στόχου της παραγωγικής εγκατάστασης 145.000 

αγροτικών προσφυγικών οικογενειών είχε επιτευχθεί, για την αστική αποκατάσταση 

τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Τα χρήματα του δανείου είχαν υλοποιήσει τον σκοπό 

για τον οποίο είχαν διατεθεί. «Το άψυχον του δανείου, οι πρόσφυγες το ενεψύχωσαν 

με την ζωτικότητά των, την οποίαν έκρυβαν εις τας φλέβας των ως πολύτιμον 

θησαυρόν και κατόρθωσαν οι άνθρωποι αυτοί να μεταβάλλουν την ελληνικήν 

ύπαιθρον εις μίαν τελεσιουργίαν που γεννά θαυμασμόν και σκορπά την αισιοδοξίαν 
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δια το μέλλον ολοκλήρου της χώρας.» έγραφε η Εφημερίς των Βαλκανίων στις 26 

Ιανουαρίου 1927.
50
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5.2. Η Αστική αποκατάσταση 

            Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο το κράτος και λιγότερο η 

Ε.Α.Π η οποία πρόσφερε οικονομική βοήθεια σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων 

οικοτεχνικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (όπως η ταπητουργία). Η αστική 

περιλάμβανε μόνο στέγαση και όχι πρόνοια για εύρεση εργασίας. Συνάντησε 

περισσότερα εμπόδια από την αγροτική γιατί και ο αριθμός των προσφύγων ήταν 

μεγάλος, τα ανταλλάξιμα (μουσουλμανικά) σπίτια στις πόλεις ήταν λίγα και τα 

οικιστικά προγράμματα του κράτους καθυστερούσαν, λόγω των πολιτικών 

ανωμαλιών και της κακής οικονομικής κατάστασης κατά τις δεκαετίες του 1920 και 

του 1930. Η αστική αποκατάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ήταν ακόμη σε 

εξέλιξη. Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την αποκατάσταση 125.000 

αστικών προσφυγικών οικογενειών, το 1930 υπήρχαν ακόμη περίπου 30.000 

οικογένειες που εξακολούθησαν να ζουν σε καταυλισμούς. «Χιλιάδες προσφυγικών 

οικογενειών ενδιετώνται εις τρώγλας, εις καλύβας, παράγκας και οπάς της γης ή εις 

στενόχωρα και ακατάλληλα οικήματα» παρατηρούσε με θλίψη η Εφημερίς των 

Βαλκανίων, στις 22 Ιανουαρίου 1928
51

. Το ζήτημα της αστικής αποκατάστασης 

παρέμεινε ανοιχτό για πολλές δεκαετίες. Η στέγαση λοιπόν των αστών προσφύγων 

έστω και ατελής  ήταν ένα πρώτο βήμα.  

Αρχικά λοιπόν, οι αστοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σχεδόν παντού, σε εκκλησίες, 

σχολεία, εργοστάσια, αποθήκες και σπίτια. Με νόμο δίνεται στον Υπουργό Αρωγής 

το δικαίωμα να επιτάσσει όλα τα αναγκαία κτίσματα και να μεταβιβάζει το δικαίωμα 

αυτό σ’ όλους τους Νομάρχες της χώρας. Παράλληλα ξεκίνησε το πρόγραμμα 

κατασκευής κατοικιών για τη μόνιμη εγκατάσταση των προσφύγων. Η εργασία του 

κάλυψε την περίοδο από το Δεκέμβριο του 1922 έως το Μάρτιο του 1925. Στη 

συνέχεια την πρωτοβουλία ανέλαβε το Υπουργείο Αρωγής,  το οποίο εργάζεται πάνω 

σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, δεδομένου ότι έχουν πλέον εκλείψει  οι άμεσες 

και επείγουσες ανάγκες του πρώτου καιρού. Η ελληνική κυβέρνηση, είτε μέσω του 

Υπουργείου Αρωγής είτε μέσω του ταμείου Αρωγής είχε κατασκευάσει 22.337 

κατοικίες όλων των τύπων από τις πλέον πρόχειρες στις οποίες στεγάζονται πολλές 

προσφυγικές οικογένειες, έως ιδιαίτερα σύγχρονες εφάμιλλες των κατασκευών της 

Επιτροπής. Η εγκατάσταση των αστών προσφύγων δεν περιλαμβάνονταν από την 
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αρχή στα ζητήματα που θα απασχολούσαν την Επιτροπή. Το πρόγραμμα αφορούσε 

στη δημιουργία αγροτικών οικισμών και την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. 

Αργότερα όμως μεταφέρθηκαν στην Επιτροπή ιδιοκτησίες  που είχαν αρχίσει να 

αξιοποιούνται από το ταμείο αρωγής σε περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, της 

Ελευσίνας,  του Βόλου και της Έδεσσας .Ο ακόλουθος πίνακας  δείχνει το συνολικό 

αριθμό κατοικιών που έχτισε η Επιτροπή.
52

  

Πίνακας 9. Κατοικίες στα διάφορα διαμερίσματα 

 

 

Οι 22.337 κατοικίες που κατασκεύασε το ελληνικό κράτος σχημάτιζαν 

συνοικισμούς  διασκορπισμένους στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Ξεχωρίζουν 

της Θεσσαλονίκης  με σημαντικότερους της Τούμπας και της Καλαμαριάς, της 

Αθήνας και του Πειραιά. Η κατασκευή των κατοικιών έγινε από εργολάβους που 

επιλέχθηκαν μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Το σύστημα αυτό  μολονότι 

παρουσίαζε αρκετά μειονεκτήματα,  δέχτηκε τη λιγότερη δημόσια κριτική. Ένας 

μεγάλος αριθμός κατοικιών κτίστηκαν από τους ίδιους τους πρόσφυγες  με τη 

βοήθεια της Eπιτροπής,  η οποία τους παρείχε υλικά και χρήματα. 

Ως προς τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κατοικιών στους 

προσφυγικούς συνοικισμούς του αγροτικού ελλαδικού χώρου, εάν εξαιρέσουμε τις 

«λύσεις έκτακτης ανάγκης» προς αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, οι 

κατοικίες των προσφύγων, όσον αφορά τον τρόπο απόδοσής τους στους 
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Αθήνα-Πειραιάς 9.347 

Παλιά Ελλάδα και Νησιά 1.518 

Μακεδονία 1.426 

Θράκη 4.409 

Σ ύ ν ο λ ο  16.700 
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ενδιαφερόμενους οικιστές, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες οικημάτων: α) τις 

προϋπάρχουσες μουσουλμανικές ή βουλγαρικές κατοικίες, β) αυτές που 

κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από εταιρείες, με καθοδήγηση εργολάβου ή και 

μηχανικού και γ) τις κατοικίες που κτίστηκαν από τους ίδιους τους πρόσφυγες, με 

καθοδήγηση εργοδηγών (από τις τοπικές μικρές εταιρείες ή την τεχνική υπηρεσία της 

Ε.Α.Π.) και με οικονομική ενίσχυση ως προς τα οικοδομικά υλικά. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η πρακτική που ακολούθησε το κράτος για την επίλυση του 

προσφυγικού στεγαστικού ζητήματος με άμεσες κινήσεις, οδηγούσε υποχρεωτικά 

στην επιλογή της πρώτης κατηγορίας (α) αρχικά, ως της πλέον πρόσφορης χρονικά 

και οικονομικά. Ωστόσο, η λύση αυτή αποδείχθηκε ανεπαρκής για τη συνολική 

αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος και άμεσα υποχρεώθηκε το κράτος –μέσω 

των Διευθύνσεων Εποικισμού- να αναθέσει την κατασκευή αγροτικών κατοικιών σε 

εταιρείες (κατηγορία β). Η προηγούμενη αυτή λύση, επιβαρύνοντας ιδιαιτέρως τον 

προϋπολογισμό, οδήγησε την Ε.Α.Π. σε αναζήτηση διαφορετικών κατασκευαστικών 

σεναρίων (κατηγορία γ), τα οποία σε κάθε περίπτωση,  ενεργοποιώντας άμεσα και 

τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, συνδύαζαν το χαμηλό κόστος κατασκευής με την 

απασχόληση παράλληλα του τοπικού εργατικού δυναμικού, προερχόμενου μάλιστα 

από τους ίδιους τους πρόσφυγες.
53

 

 Δεν έλειπαν όμως και οι κατηγορίες των υπευθύνων για την προσφυγική 

εγκατάσταση. Στις εφημερίδες της εποχής έκαναν αρκετά συχνά την εμφάνισή τους 

άρθρα που αποκαλούσαν την προσφυγική υπόθεση επικερδή «επιχείρηση» και 

κατηγορούσαν την Ε.Α.Π για ατασθαλίες, χαρακτηρίζοντας την ως «κράτος εν 

κράτει». Όμως και οι ίδιοι οι πρόσφυγες διαμαρτύρονταν για τις ενέργειες της Ε.Α.Π 

κάποιες φορές, για τους υπαλλήλους που αρνούνταν να λογοδοτήσουν στις ελληνικές 

αρχές θεωρώντας πως υπάγονται απευθείας στην Κ.τ.Ε. και κατηγορίες εναντίον του 

οργανισμού για υποδαύλιση των συγκρούσεων ανάμεσα σε πρόσφυγες και γηγενείς, 

αφού η Ε.Α.Π. δεν είχε κατορθώσει να λύσει το ζήτημα της διανομής των γαιών με 

δίκαιο τρόπο. Τελικά, τον Αύγουστο του 1925 ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στο 

ελληνικό κράτος και την Ε.Α.Π. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ε.Α.Π, χωρίς να έχει 

ολοκληρώσει το έργο της, μεταβίβασε στη διάρκεια του 1930 τις αρμοδιότητές της 

στην κυβέρνηση Βενιζέλου και παραιτήθηκε. 

                                                           
53

 Ελένη Γαβρά, « Προσφυγικές οικήσεις, μετασχηματισμοί του χώρου στην Ελλάδα», Oι πρόσφυγες 

στη Μακεδονία .Από την τραγωδία στην εποποιΐα. Εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών σπουδών. Αθήνα 2009,  

σ.219 
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       Αξιολογώντας την προσφορά της στη διάρκεια των ετών της δράσης της, δεν 

μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί πως πραγματοποίησε ένα κολοσσιαίο έργο σε 

συνθήκες κάθε άλλο παρά ευνοϊκές. Σε ελάχιστες περιπτώσεις παρέκλινε από τον 

αρχικό σχεδιασμό της, ενώ η όλη δραστηριότητά της κινήθηκε σε επαγγελματικά 

πρότυπα. Ακόμα και οι καταγγελίες εναντίον στελεχών της μπορούν να γίνουν 

κατανοητές, αν αναλογισθεί κανείς πως η Ε.Α.Π αποτέλεσε για τη δεκαετία του 1920 

ένα είδος Υπερυπουργείου που διαχειρίσθηκε τεράστια οικονομικά κονδύλια και ένα 

ανθρώπινο δράμα άνευ προηγουμένου. Η Ε.Α.Π συνέδεσε την πορεία της με την 

αναγέννηση της κατεστραμμένης Ελλάδας και την αναζωογόνηση των Νέων 

Επαρχιών της. Το Μάιο του 1929 ο τότε Αντιπρόεδρός της  John Cambel, περιέγραψε 

σε  έκθεση του το έργο που είχε συντελεσθεί: «Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όταν 

επισκέπτεται κανείς τους προσφυγικούς συνοικισμούς των πόλεων της Μακεδονίας 

και της Θράκης, έχει την εντύπωση ότι η Ελλάδα πήδησε με ένα βήμα από τον 17
ο
 

στον 20
ο
 αιώνα… Η όψη της χώρας άλλαξε βαθειά. Παντού βλέπει κανείς τη χαρά 

στα πρόσωπα των προσφύγων…τα δείγματα προόδου είναι φανερά παντού. Νέες 

οικοδομές που χτίστηκαν από τους ίδιους τους πρόσφυγες, αύξηση των κτηνών, 

καλλιέργεια σιτηρών ανώτερης ποιότητας χρήση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας. 

Εξαιρετικά σχολεία και εκκλησίες χτίστηκαν και χτίζονται…Είμαι βέβαιος ότι οι 

πρόσφυγες θα γίνουν παράγοντες προόδου στην Ελλάδα»
54

. Η αποκατάσταση λοιπόν 

των προσφύγων και το έργο της Ε.Α.Π. ήταν ένα γιγαντιαίο επίτευγμα για μια χώρα 

όπως η Ελλάδα, ήταν ένα έπος όπως χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο τον Morgenthay.
55
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 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Επιστημονικό άρθρο « Μακεδονική Κληρονομιά», ο.π. 
55

 Henry Morgenthay, Η αποστολή μου στην Αθήνα,σ.8 
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Β ΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: Η Αποκατάσταση Προσφύγων στο Ν. 

Φλώρινας 

     Όπως ήδη έχει αναφερθεί, μετά την υπογραφή της Σύμβασης της Λωζάννης, 

στις 30 Ιανουαρίου του 1923 και την ίδρυση του αυτόνομου οργανισμού 

αποκατάστασης προσφύγων, άρχισε η αναχώρηση των μουσουλμανικών πληθυσμών 

από τη Μακεδονία, υπό την εποπτεία μικτών υποεπιτροπών που συγκροτήθηκαν σε 

διάφορες περιοχές. Στη Δυτική  Μακεδονία  σύμφωνα με την ευρύτερη οργάνωση της 

ΕΑΠ, λειτούργησαν τέσσερα Γραφεία Εποικισμού με έδρες:1) τη Φλώρινα, 2) την 

Καστοριά, 3) την Πτολεμαΐδα, 4) την Κοζάνη. Η τελευταία εκτός του ότι ήταν και 

ευρύτερο διοικητικό κέντρο εποικισμού για τα τέσσερα Γραφεία, είχε   και μια 

Τεχνική Επιθεώρηση της Τοπογραφικής Υπηρεσίας για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ο 

παρακάτω πίνακας δείχνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Εποικισμού Μακεδονίας.
56

 

Πίνακας 10. Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας 

                     Γενικός Διευθυντής Εποικισμού Μακεδονίας 

Διευθυντής Εποικισμού 

Δυτικής Μακεδονίας 

Διευθυντής Εποικισμού 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Διευθυντής Εποικισμού 

Ανατολικής Μακεδονίας 

4 Γραφεία Εποικισμού 9 Γραφεία Εποικισμού 4 Γραφεία Εποικισμού 

25 αγροτικοί  Επιστάτες 

ανά Γραφείο 

25 αγροτικοί  επιστάτες 

ανά Γραφείο 

25 αγροτικοί επιστάτες 

ανά Γραφείο 

250 προσφυγικές 

οικογένειες ανά επιστάτη 

250 προσφυγικές 

οικογένειες ανά επιστάτη 

250 οικογένειες ανά 

επιστάτη 
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 Ευστάθιος Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτ. Μακεδονία, σ.85 
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      Κάθε Γραφείο Εποικισμού επόπτευε 25 αγροτικούς επιστάτες και κάθε αγροτικός 

επιστάτης ευθύνονταν για την αποκατάσταση 250 προσφυγικών οικογενειών. Ο 

αριθμός των Επιστατών ήταν ανάλογος με τον αριθμό των προσφυγικών οικογενειών 

που είχε στην ευθύνη του το κάθε Γραφείο Εποικισμού. Έτσι στη Δυτική Μακεδονία 

ορίστηκαν αρκετές έδρες επιστατών. Στο Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας υπάγονταν 

3 έδρες επιστατών:1) Αρμενοχώριο, 2)Τσαλτσιλάρ (Φιλώτας), 3)Σόροβιτς  

(Αμύνταιο). 

Για τη διευκόλυνση της προώθησης των προσφύγων σε διάφορες περιοχές 

ιδρύθηκαν δύο κέντρα διέλευσης για μονοήμερη στέγαση και τροφοδοσία, στο 

Αμύνταιο και στην Πτολεμαΐδα.  

Όταν αργότερα το 1926 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των προσφύγων και 

οριστικοποιήθηκε η ίδρυση και η διαμόρφωση των προσφυγικών οικισμών, η 

διάρθρωση του Εποικισμού στη Δυτική Μακεδονία πήρε την παρακάτω τελική 

μορφή
57

:  

Πίνακας 11. Εποικισμός Δυτικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 

Γραφείο Εποικισμού Καστοριάς Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας 

3 Επιστάτες  3 Επιστάτες 

Οικογένειες-άτομα-οικισμοί 

1.928   -     7.554  -    34 

( 14 αμιγείς, 20 μικτοί) 

Οικογένειες-άτομα-οικισμοί 

5.270      - 12.463 -  42 

(19 αμιγείς, 23 μικτοί) 
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 Ευστάθιος Πελαγίδης, ο.π.σ.87 
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Τα ρεύματα των προσφύγων από τη Μ. Ασία, την Αν. Θράκη και τον 

Καύκασο έφτασαν στην Ελλάδα από το 1919 ως και το Μάρτιο του 1923. Οι 

προϋποθέσεις όμως αποκατάστασης, που δημιούργησε η Σύμβαση της Ανταλλαγής 

άρχισαν να υλοποιούνται μετά τον Μάιο του 1924. Το 1924 η δημογραφική σύνθεση 

της Μακεδονίας μετά την έλευση των προσφύγων έχει διαφοροποιηθεί αισθητά. 

Συγκεκριμένα αναχώρησε όλος ο μουσουλμανικός πληθυσμός με εξαίρεση, από τη 

Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή, 1.700 μουσουλμάνων αλβανικής καταγωγής. 

Εγκαταστάθηκαν 700.000 πρόσφυγες. 

Πίνακας 12. Πληθυσμός της Μακεδονίας (1924) 

Έλληνες: 1.277.000 άτομα, ποσοστό 88,3% 

Βουλγαρίζοντες: 77.000 άτομα 

Μουσουλμάνοι: 2.000 άτομα, ποσοστό 0,1% 

Διάφοροι: 91.000 άτομα ,ποσοστό 6,3% 

Σύνολο: 1.447.000 άτομα
58
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 Σ.Ηλιάδου-Τάχου και Κων. Φωτιάδης, ο.π. σ.229 

_  

 

Γραφείο Εποικισμού Εορδαίας Γραφείο Εποικισμού Κοζάνης 

5 Επιστάτες 14 Επιστάτες 

Οικογένειες-άτομα-οικισμοί 

5.270  -21.543-29 

(15 αμιγείς, 14 μικτοί) 

Οικογένειες-άτομα-οικισμοί 

8.229-31.402-137 

(94 αμιγείς, 43 μικτοί) 
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Ο καταμερισμός των προσφύγων στη Μακεδονία πριν από τη σύσταση της 

Ε.Α.Π. παρουσίαζε τα εξής χαρακτηριστικά: α) Στη Μακεδονία τοποθετήθηκαν 

53.000 οικογένειες (ποσοστό 20% ) και στη Θράκη 20.250 (ποσοστό 12%) β) Η 

κατανομή των προσφύγων στα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε χωρίς κανένα 

κριτήριο, εξαιτίας της βιασύνης με την οποία έγινε η μεταφορά τους από τη Μικρά 

Ασία, αφού επικράτησε η άποψη να διευθύνονται τα ατμόπλοια στην πιο κοντινή 

ελεύθερη γη όπου τα μέσα στέγασης θα ήταν πιο εύκολα γ) Υπήρχε ανάγκη νέας 

μετακίνηση,  για να βρουν τις οικογένειές τους και να συγκροτηθούν κοινότητες. Η 

Επιτροπή γνωμοδοτούσε ότι η Ε.Α.Π. ως αυτόνομος οργανισμός  μπορούσε να 

αποβεί αποτελεσματικότερη του κράτους, το οποίο μπορούσε να υποδείξει μόνο 

κέντρα εγκατάστασης για εθνικούς λόγους.  

     Είναι γεγονός ότι οι δυνατότητες, ο χαρακτήρας και τα όρια της προσφυγικής 

αποκατάστασης επηρεάστηκαν καθοριστικά από την κατάσταση που είχε 

διαμορφωθεί στο ζήτημα της κατοχής της γης στη Μακεδονία,  από την τελευταία 

περίοδο της Οθωμανοκρατίας ως τις εγκαταστάσεις των προσφύγων της περιόδου 

1912-1930. Η κατάσταση αυτή περιλάμβανε τις εξής κατηγορίες γαιών: 

α) Δημόσια κτήματα του οθωμανικού δημοσίου, τα οποία στη Θεσσαλονίκη 

ανέρχονταν σε 28, ήταν εκτάσεως 167.000 στρεμμάτων και παραδόθηκαν στην ΕΑΠ. 

β) Εγκαταλελειμμένα κτήματα-τσιφλίκια. Πρόκειται για μουσουλμανικά τσιφλίκια,  

των οποίων οι ιδιοκτήτες κατέφυγαν στην Τουρκία μετά την ένταξη της περιοχής στο 

ελληνικό κράτος. 

γ) Ιδιωτικά κτήματα. Ήταν ουσιαστικά μουσουλμανικά κτήματα που είχαν αγοραστεί 

από Χριστιανούς. Στην περιοχή της Μακεδονίας, μετά την ένταξή της στο ελληνικό 

κράτος, υπήρχε δυσανάλογα μεγάλος αριθμός τσιφλικιών. Ενώ ο αριθμός των 

τσιφλικιών σε όλη την Ελλάδα ανέρχονταν σε 2.259 τσιφλίκια,  τα 818 από αυτά 

είχαν καταγραφεί μόνο στη Μακεδονία. Για το λόγο αυτό το 1917, η προσωρινή 

κυβέρνηση αποφάσισε την έναρξη των απαλλοτριώσεων, ενώ αργότερα επέβαλε την 

επέκταση των απαλλοτριώσεων σε όλη τη χώρα. Παρ΄ όλα αυτά τον Αύγουστο του 

1921 ο Γούναρης απέσυρε το σχέδιο νόμου για την απαλλοτρίωση μετά από 

απαίτηση των τσιφλικάδων. Έτσι έως το 1922 είχαν απαλλοτριωθεί μόνο 76 

τσιφλίκια.  
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Ο τρόπος αξιοποίησης των παραπάνω εκτάσεων μελετήθηκε από την ειδική 

Επιτροπή, που συστήθηκε από τον Τμηματάρχη Εποικισμού το Ιούνιο του 1923. Η 

Επιτροπή εξέφρασε την αντίληψη ότι η αποκατάσταση έπρεπε να στηριχθεί στην 

απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και κατέγραψε τις διαθέσιμες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις τσιφλικιών κατά περιφέρεια,  καταγραφή η οποία στη Φλώρινα εμφάνιζε 

την εξής εικόνα:
59

 

Πίνακας 13. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Φλώρινα 

 

 

 

 

 

  Οι  πληροφορίες που μας παρέχει ο τοπικός τύπος της Φλώρινας  του έτους 

1922  μας δημιουργούν  την εντύπωση ότι το προσφυγικό πρόβλημα στην περιοχή 

μας ήρθε να προστεθεί  σε μια άλλη σειρά μακροχρόνιων προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι η οικονομική κρίση, που οφειλόταν στον πόλεμο, 

έκανε τους ανθρώπους να λιμοκτονούν,
60

 οι συμμορίες των Τουρκαλβανών ή των 

ανυπότακτων ληστών λυμαίνονταν την περιοχή 
61

  ενώ η απαλλοτρίωση των μεγάλων 

τσιφλικιών δεν είχε γίνει, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να είναι ακτήμονες.
62

 

Πάντως η περιοχή της Φλώρινας δεν επιλέχθηκε από τους πρόσφυγες στις αρχικές 

τους περιπλανήσεις. 
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 Σ.Ηλιάδου-Τάχου και Κων. Φωτιάδης, ο.π. σ.231 
60

 Φλώρινα, αρ.φ.(30),7.7.1922, όπου και η αναφορά στην απαγόρευση εξαγωγών σιτηρών  

παραβιάζεται από τους επιτηδείους και αρ. φ.(35) 7, 11.8.1922, όπου αναγράφονται τα περί τιμών των 

σιτηρών και προτείνεται η ίδρυση δύο σταθμών ελέγχου στη Μπάνιστα και στο Τσέροβο 
61

 Φλώρινα, αρ.φ.(31) 3, 14.7.1922, όπου και η αναφορά στον συμπαγή όγκο των Τουρκαλβανών 

ληστών και αρ. φ. (35).7, 11.8.1922. όπου και η αφήγηση όσων συνέβησαν  στο χωριό Ρόσνα από 

ανυπότακτους λιποτάκτες και όσα διέπραξε η βουλγαρική συμμορία στην Κλομποτσάνη της Πρέσπας. 
62

 Φλώρινα, αρ. φ.(30) 2,7.7.1922, όπου ο Φ.Δραγούμης ζητά οριστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών 

Φλωρίνης, ως βουλευτής και αρ.φ. (34), 6, 5.8.1922, άρθρο του Δραγούμη στο οποίο τονίζει ότι η 

Φλώρινα ,ως αγροτικός νομός, πρέπει να κατοικείται από μικροϊδιοκτήτες. 

 

Περιφέρεια    

Καλλιεργήσιμος     

Καλλιεργούμενη     

Διαθέσιμος 

Φλώρινα       

15.755                        

6.535                       

9.200 
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  Οι πρώτες μαρτυρίες που υπάρχουν αφορούν την εγκατάσταση 3.746 

προσφύγων στο νομό το 1922. Οι επόμενες καταγραφές της Ε.Α.Π αναφέρονται σε 

3.423 άτομα για το 1923 και 7.016 για το 1925. Η απογραφή του πληθυσμού το 1928 

κατέγραψε σε όλη την επαρχία της Φλώρινας 12.463 πρόσφυγες σε σύνολο 59.757 

γηγενών. 

   Για την περιοχή της Φλώρινας, αρμόδια για την αναχώρηση των 

μουσουλμάνων ήταν η υποεπιτροπή  Καϊλαρίων, στην οποία υπαγόταν η υποδιοίκηση 

της Φλώρινας. Η αναχώρηση 2.762 μουσουλμανικών οικογενειών, δηλαδή 14.320 

ατόμων που καταγράφονται στις στατιστικές της «Επαρχίας Φλωρίνης» του 1923, 

ολοκληρώθηκε με δυσκολίες από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 1924.Το κυριότερο 

από τα προβλήματα, που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί, ήταν η απόπειρα 

σλαβοποίησης  πολλών Τουρκογενών Μουσουλμάνων της περιοχής με προφανή 

στόχο την εξαίρεσή τους από την ανταλλαγή και τη διατήρηση των περιουσιών τους. 

     Η ημερομηνία εγκατάστασης των πρώτων προσφύγων στη Φλώρινα δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στην εφημερίδα 

«Εμπρός»
63

 του Παντελή Παπαθανασίου  κατά την οποία οι κάτοικοι του χωριού  

Εξησσού διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση Καυκασιωτών στο σχολείο της 

κοινότητας και την αδυναμία του να λειτουργήσει. Το θέμα συνεχίζεται τον Μάρτιο, 

αφού έχει υποβληθεί πρόταση μετακίνησης  των προσφύγων στη Φλώρινα και 

εγκατάστασής τους στο λιθόκτιστο κτίριο. Η Γενική Διοίκηση Κοζάνης, δήλωσε 

όμως  ότι η μετακίνηση των προσφύγων στο σχολείο θα γίνει μόνο αν εξευρεθούν 

στο χωριό οικήματα για την εγκατάστασή του. 

 Οι αφίξεις προσφύγων στην πόλη της Φλώρινας φαίνεται ότι πύκνωσαν τον 

Σεπτέμβριο του 1922. Στην πόλη είχε ήδη συσταθεί η «Επιτροπή περιθάλψεως 

τραυματιών εφέδρων και εξευρέσεως εργασίας» με πρόεδρο το Νομάρχη, η οποία 

δεχόταν εισφορές πολιτών. Οι πρόσφυγες κατά  την εφημερίδα «Φλώρινα» έφταναν 

στην πόλη στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι επίτροποι θα έπρεπε να συνεργαστούν με τις 

αρχές για την επίταξη των οθωμανικών σχολείων και των δωματίων που περίσσευαν 

στις οικίες των Μουσουλμάνων. Ο ίδιος ο αρθρογράφος αναφέρεται στην τεχνητή 

κρίση στέγης, η οποία αποσκοπούσε στην αποτροπή της επίταξης των δωματίων.   
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Επίσης και η εφημερίδα «Εμπρός»
64

 στηλίτευε την άρνηση των ντόπιων ιδιοκτητών 

να προσφέρουν στέγη στους πρόσφυγες. Επίσης στις στήλες της εφημερίδας 

«Φλώρινα», ο Γεώργιος Μόδης εκφραζόταν με συγκίνηση και σεβασμό για τους 

πρόσφυγες και εξέφραζε την οργή του για τους Τούρκους: «Η εμφάνισις των 

Μικρασιατών προσφύγων μας απεκάλυψε όλας τα πληγάς που μπορούν να 

σκεπάσουν την ζωήν και όλα τα σκοτεινά βάραθρα, μέχρι των οποίων μπορεί να 

καταπέσει ο άνθρωπος. Ενώπιον της συμφοράς των η δυστυχία μας είναι 

ασήμαντος…Μυριάδες ευπόρων οικογενειών, αι οποίαι εβίωσαν εις τα ευτυχέστερα 

μέρη της γης βρέθηκαν έξαφνα εις τους πέντε δρόμους…Και να φανταστεί κανείς ότι 

υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι, οι οποίοι συμπαθούν ή συγχωρούν τους 

δημιουργούς της ανήκουστου αυτής καταστροφής. Εις τους παχύδερμους θεατάς της 

Μικρασιατικής τραγωδίας θα επετρέπετο ίσως να ευχηθεί κανείς παρόμοιαν 

συμφοράν δια να ιδούν αν και τότε αι νοσηραί συμπάθειαί των θα εξηκολούθουν να 

στρέφωνται παρος τους υπευθύνους της καταστροφής των.»
65

 Από το σημείο αυτό 

στον τοπικό τύπο της εποχής κατέχουν σημαντική θέση τα πεπραγμένα των 

Επιτροπών που ασχολούνται με την προσφυγική αποκατάσταση.  

   Αρχικά αναγράφονται όσα περισυνελέγησαν από την  « Επιτροπή προς 

συλλογήν σιτηρών» από τα χωριά,
66

 έπειτα προσδιορίζονται από τον Νομαρχούντα Β. 

Αγοραστό το ποσό που μαζεύτηκε στα πλαίσια του εράνου και το οποίο 

καταβάλλεται στον ταμία της νέας επί της «περιθάλψεως των προσφύγων 

Επιτροπής»
67

.  Ουσιαστική  είναι η συμμετοχή της Εκκλησίας στις Επιτροπές αυτές. 

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πολύκαρπος, ως πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής 

Προσφύγων, δήλωσε σε έναν πολίτη, ο οποίος ζήτησε δημόσιο έλεγχο για τη διάθεση 

των προϊόντων του εράνου, ότι ο ίδιος ως εγγυητής της ορθής διαχείρισης και τον 
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 «Εμπρός», αρ. φύλλου. 33,4/10/1922 « Καραβανιαίς,καραβανιαίς μας κουβαλούνται στην πόλη μας 

οι πρόσφυγες.Επιτροπαί και υποεπιτροπαί κατηρτίθησαν δια την περίθαλψιν και στέγασιν των 

θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας. Απροθυμία εξεδηλώθη εκ μέρους των ιδιοκτητών οικιών και δη 

χρηστιανών,ως προς την διάθεσιν των περισσευόντων δωματίων και όχι μόνον απροθυμία αλλα και 

κάτι χειρότερο. Καταφεύγουν εις διάφορα τεχνάσματα, ίνα  παριστάνουν στα μέλη της αρμοδιας 

Επιτροπής ότι το σπίτι τους δε χωράει…. 

Ένα από τα τεχνάσματα είναι και οι εικονικαί ενικιαστές.» 
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 «Φλώρινα» αρ.φύλλου (43) 15, 3/10/1922 
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 Φλώρινα, αρ.φ. 43,15, 8.10.1922»  Η Επιτροπή συνέλεξε από τα εξής χωριά την κάτωθι ποσότητα: 

Μπάνιτσα σίτος  οσμάκια 200,Τσέροβο 75, Ζαμπέρδανη 30, Ρόσνα 70, Βοσσταράνη 230, Νεοκάζη 

127,Βέρμπενη 66, Πετοράκη 10, Α.Κ. Κάλενηκ 35, Ποπόζανη 142, Α. Κλέστινα 144, Αγ. Παρασκευή 

80, Κ.Κλέστινα 40, Βοστοράνη φασόλια οκάδες 800, Νεοκάζη ομοίως 200» 
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κάλεσε να συμμετάσχει μετέχοντας σε επιτροπές. Οι έρανοι υπέρ των προσφύγων 

συνεχίστηκαν στα χωριά .Συλλέγονταν επίσης σιτηρά και προσφέρονταν καθημερινό 

συσσίτιο στους πρόσφυγες από τον Διοικητή του Συντάγματος Γραβάνη. 

Από τις 25 Σεπτεμβρίου  1922 νέο κύμα προσφύγων έφτασε δια της ταχείας 

αμαξοστοιχίας στην πόλη ο αριθμός των οποίων υπολογιζόταν από την εφημερίδα 

«Εμπρός» σε 473 άτομα και αναμένονταν και άλλα 500 άτομα. Ο επερχόμενος 

χειμώνας ήταν εξαιρετικά βαρύς και αυτό είχε ως συνέπεια της επιδείνωση της 

κατάστασης, των προσφύγων παρά το γεγονός ότι οι έρανοι συνεχίστηκαν, ενώ η 

Επιτροπή Διατροφής προσφύγων Φλωρίνης διενήργησε δημοπρασίες για την 

ανακούφιση του πληθυσμού και διένειμε κλινοσκεπάσματα και άλλα είδη. 

    Η απαρχή τέλος της πολιτογράφησης των προσφύγων και της απόδοσης 

ελληνικής ιθαγένειας σε αυτούς δρομολογείται από τις 19.10.1922 και δημιουργεί νέα 

δημογραφικά δεδομένα.
68

 Στα τέλη του 1922 από το σύνολο των 862.110 προσφύγων 

όλης της χώρας στο νομό Φλώρινας εγκαταστάθηκαν 3.746 πρόσφυγες και στο νομό 

Κοζάνης 6.030, δηλαδή μόνο 10.000 (1,15%) του συνόλου. Το 1928 η προσφυγική 

αποκατάσταση οριστικοποιείται. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Α.Π και 

του γραφείου εποικισμού Φλώρινας οι πρόσφυγες κατανέμονται ως εξής:
69

 

Πίνακας 14. Γραφείο εποικισμού Φλώρινας-Προσφυγικοί  οικισμοί 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Γραφείο 

Εποικισμού 

Φλώρινας 

3.159 

οικογένειες 

12.463 

άτομα 

19 αμιγείς 23 μικτοί 

 

Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Φλώρινα ομαδοποιούνται σε πέντε 

κατηγορίες: 
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 «Φλώρινα» αρ. φύλλου (50), 29/11/1922 
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 Στ. Πελαγίδης , Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτ. Μακεδονία, σ.70 
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Πίνακας 15. Προέλευση Προσφύγων 

Θρακιώτες 733 οικογένειες 

Μικρασιάτες 728 οικογένειες 

Πόντιοι Καυκάσου 778 οικογένειες 

Πρόσφυγες από άλλες περιοχές 22 οικογένειες 

 

Οι διαδικασίες αποκατάστασης προσφύγων και στη Φλώρινα όπως και σε όλη 

την Ελλάδα προϋπέθεταν ορισμένη διοικητική οργάνωση. Έτσι συγκροτήθηκε το 

1926 το Γραφείο Εποικισμού Φλώρινας, το οποίο υπαγόταν στη δικαιοδοσία της 

Διεύθυνσης Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη που ανήκε στο 

Υπουργείο Πρόνοιας και Περιθάλψεως. Ο Εποικισμός  αναλάμβανε την κατασκευή, 

επισκευή και διαρρύθμιση οικημάτων  και κτιρίων για την εγκατάσταση των 

προσφύγων, την προμήθεια, συντήρηση και μεταφορά των κτηνών, γεωργικών 

εργαλείων και σπόρων και τη συντήρηση των πρώτων οικογενειών μετά την πρώτη 

τους εγκατάσταση
70

 

Στη δικαιοδοσία του γραφείου υπάγονταν 42 οικισμοί,  από τους οποίους οι 

19 ήταν αμιγείς και οι 23 μικτοί. Η κατάσταση φαίνεται ότι γίνεται δυσχερέστερη για 

τους αστούς πρόσφυγες, στις αρχές του 1926. Η επιβολή  της δικτατορίας του 

Πάγκαλου οξύνει τα υπάρχοντα προβλήματα και ειδικά οι ρυθμίσεις της  για μείωση 

των εξόδων, οι οποίες συντελούν στην άμεση κατάργηση του Υπουργείου Προνοίας 

και Περιθάλψεως. Η συγκεκριμένη ενέργεια στηλιτεύεται από την τοπική εφημερίδα 

Έλεγχος, η οποία διευθύνεται από τον Σ. Κωνσταντινίδη και η οποία αποτελεί όργανο 

της πολιτικής του Γ. Μόδη στην περιοχή. Συγκεκριμένα, στη στήλη σημειώσεις, 

ανώνυμος αρθρογράφος τονίζει:  «Αι αποφάσεις περί οικονομιών είναι ορθαί και 

απηχούν καλώς εις την λαΐκήν συνείδησιν… δεν φρονούμεν όμως ότι η απαρχή των 

οικονομικών μέτρων έπρεπε να γίνει από το Υπουργείον της Προνοίας. Η ύπαρξις 

του υπουργείου αυτού είναι αναγκαιοτάτη αν η αποστολή αυτού έγκειται εις την 

αποκατάστασιν και περίθαλψιν των αστών προσφύγων, δια τους οποίους δεν έχει 

ληφθεί ουδεμία φροντίς, αντιθέτως προς τους αγρότας πρόσφυγας δι ους ασχολούνται 
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η τε Επιτροπή Αποκαταστάσεως και το Υπουργείον Γεωργίας. Επί τη ευκαιρία αυτή 

είναι ανάγκη να τονίσωμεν ιδιαιτέρως    την εγκατάλειψιν των εν τη πόλει της 

Φλωρίνης ευρισκομένων αστικών προσφυγικών οικογενειών. Ένας σημαντικός  

αριθμός οικογενειών ευρίσκεται  μετέωρος,  άνευ στέγης δια της βαθμιαίας 

εκποιήσεως θα επέλθει μοιραίως το ίδιον αποτέλεσμα,  διότι τα πλείστα οικήματα 

συντόμως θα καταρρεύσουν,  ελλείψει των μέσων  συντηρήσεως. Είναι καιρός να 

μελετηθεί το ζήτημα της ανεγέρσεως συνοικισμού, πριν φθάσει η στιγμή που θα 

ευρεθώσι αι οικογένειαι εντελώς εις τον δρόμον» 

Το 1926 λοιπόν ο Πάγκαλος κατήργησε  το Υπουργείο Προνοίας και 

Περιθάλψεως, αποβλέποντας στη μείωση των εξόδων. Ο τοπικός τύπος, ειδικά 

εκείνος που ακολουθούσε την πολιτική γραμμή των Φιλελευθέρων, αντιμετώπισε 

αρνητικά την απόφαση αυτή, με το σκεπτικό ότι το πλήγμα θα ήταν ουσιαστικό για 

την αστική αποκατάσταση, η οποία περιλαμβανόταν στις δικαιοδοσίες του 

Υπουργείου.
71
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 6.1. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων στην πόλη της 

Φλώρινας 

     

Τη διαχείριση της αστικής αποκατάστασης έως το 1926 είχε το Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Περιθάλψεως σε συνεργασία με τη Γενική Διοίκηση 

Μακεδονίας και τη Νομαρχία. Στο πλαίσιο της αστικής αποκατάστασης,  την πρώτη 

περίοδο, επισκευάστηκαν συνολικά 120 οικήματα για τη στέγαση προσφυγικών 

οικογενειών. Ως τα τέλη του 1926, είχαν προχωρήσει ικανοποιητικά οι εργασίες για 

τη δημιουργία ενός αστικού προσφυγικού οικισμού στην πόλη της Φλώρινας και των 

τριών νέων αγροτικών οικισμών, του Νέου Καυκάσου, του Σιδηροδρομικού Σταθμού 

Βεύης και του Σιδηροδρομικού Σταθμού Φλωρίνης (Μεσονησίου). 

      Ο αστικός συνοικισμός Φλώρινας περιελάμβανε κτίσματα πρώτης 

κατηγορίας για την εγκατάσταση των προσφύγων σε δικές τους οικίες δεύτερης 

κατηγορίας στα οποία εγκαταστάθηκαν οικογένειες προσφύγων με ενοίκιο και τέλος 

τα κατεχόμενα από τους πρόσφυγες. Τα κτίσματα της πρώτης κατηγορίας ανέρχονταν 

σε 387 και της δεύτερης σε 323. Επομένως οι πρόσφυγες οι προερχόμενοι από την 

Τουρκία εγκαθίστανται από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων στον Α΄ 

Συνοικισμό Φλώρινας το 1926, ενώ το προσφυγικό νοσοκομείο Φλώρινας λειτουργεί 

ήδη από τον Ιούνιο του 1925.
72

  

      Μετά το 1926 και την κατάργηση του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, την 

αστική αποκατάσταση διαχειρίστηκε  αποκλειστικά η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας 

σε συνεργασία με την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων,  την Εθνική Τράπεζα, που είχε τη 

διαχείριση  των ανταλλαξίμων και τη Νομαρχία Φλώρινας. Το 1928 διατέθηκε από 

την πολιτεία το ποσό των 3.870.000  για την ανέγερση 100 πρόσθετων οικιών στο 

δεύτερο αστικό συνοικισμό Φλώρινας. Το ζήτημα της ανέγερσης του τρίτου 

προσφυγικού συνοικισμού Φλώρινας, σε οικόπεδο που προοριζόταν για τη 

δημιουργία δημοτικού πάρκου βόρεια της πόλεως μεταξύ των δύο άλλων αστικών 

προσφυγικών συνοικισμών απασχόλησε και δίχασε τους υπευθύνους. Το μεγαλύτερο 

μέρος του οικοπέδου ανήκε στην Εθνική  Τράπεζα και η ανέγερση του τρίτου 

αστικού προσφυγικού συνοικισμού θα γινόταν με τη φροντίδα του Π.Καλλιγά. Μετά 
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από παρέμβαση τελικά του Νομάρχη, εγκρίνεται η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως 

με στόχο την ανέγερση του τρίτου συνοικισμού, η οποία αρχίζει το 1933. Παρ’ όλα 

αυτά, η αστική αποκατάσταση εμφανίζει βραδείς ρυθμούς σε σχέση με την αγροτική. 

Ο τοπικός τύπος αναφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη των αστικών προσφυγικών 

οικογενειών στην πόλη της Φλώρινας, στην έλλειψη πόρων και μέσων διαβίωσης, 

κατηγορώντας την πολιτική της Εθνικής Τράπεζας να εκποιεί τα ακίνητα που 

περιήλθαν στη δικαιοδοσία της ως ανταλλάξιμα, στα οποία στεγάζονται οι αστοί 

πρόσφυγες αλλά και την κακή κατάστασή τους, η οποία εγκυμονεί κινδύνους.
73

 

Στο πλαίσιο της αστικής αποκατάστασης εμπίπτουν και ζητήματα που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαμόρφωση του αστικού ιστού  μετά την έλευση 

και στη διάρκεια της αποκατάστασης των προσφύγων. Τέτοιο είναι το ζήτημα της 

εκμίσθωσης ή παραχώρησης των ανταλλαξίμων για κοινωφελείς σκοπούς και ο ρόλος 

της Εθνικής Τράπεζας. Η εκχώρηση της διαχείρισης των ανταλλαξίμων περιουσιών 

στην Εθνική Τράπεζα δημιούργησε σε τοπικό επίπεδο τριβές  αναφορικά με τις 

προτεραιότητες που έπρεπε να πρυτανεύσουν στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής.
74

 

Έτσι, συχνές είναι οι παρεμβάσεις των τοπικών φορέων στο ζήτημα της 

παραχώρησης ανταλλαξίμων περιουσιών με ενοίκιο για την ευόδωση κοινοφελών 

σκοπών, κατά την εκτίμηση των τοπικών παραγόντων,  οι οποίες οδηγούν σε 

μετωπικές αντιπαραθέσεις με την τράπεζα ή οι αιτήσεις για παραχώρηση 

ανταλλαξίμων κτημάτων στο Δημόσιο, με σκοπό τη στέγαση σχολείων ή 

ιδρυμάτων
75

. Στην ίδια εφημερίδα τον Απρίλιο του 1926 το κύριο άρθρο αναφέρεται 

στις ατασθαλίες των υπευθύνων του τοπικού υποκαταστήματος της Εθνικής 

Τράπεζας, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των ανταλλάξιμων μουσουλμανικών 
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.Έλεγχος, 11.6.1926. 

 
74

.Οι θέσεις του Ελέγχου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ενός μακροσκελούς διαλόγου με τη Φωνή 

του Λαού, η οποία υπεραμυνόταν των χειρισμών της Εθνικής Τράπεζας .Έλεγχος, 11.6.1926, 

«πιστεύομεν ότι η Εθνική Τράπεζα δεν θα θελήσει να παρεμβάλλη δυσκολίας εις εν εθνικόν έργον , 

αφού άλλωστε δεν πρόκειται να διατρέξουν κίνδυνον τα συμφέροντά της . 

75 Έλεγχος, 29.4.1926,…αγνοούνται νομίμως κεκτημένα δικαιώματα του κατέχοντος….παρέχεται η 

εξουσία εις άτομα άτινα ως υπάλληλοι της Τραπέζης φροντίζουν δια το συμφέρον του αυτθέντου των , 

ίνα υπό οιανδήποτε  πρόφασιν κηρύττουν αυτά κατά το δοκούν τους επισήμους τίτλους  ως δήθεν 

ακύρους και να αρπάζουν  κατά το συντομώτερον τρόπον την περιουσίαν του κόσμου….φόβοι ότι 

κανείς ιδιοκτήτης δεν μπορεί να είναι ήσυχος ότι το κτήμα του δεν μπορεί να χαρακτηριστή ως 

ανταλλάξιμον…. 
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κτημάτων. Η βασική διαμαρτυρία έχει να κάνει με το ότι δεν αναγνωρίζονται 

δικαιοπραξίες οι οποίες έχουν συνομολογηθεί νόμιμα μεταξύ των γηγενών και 

μουσουλμάνων, θέτοντας σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των  κατόχων. (Από την 

Εφημερίδα «Έλεγχος) 

   Εξαιτίας των τοποθετήσεων αυτών για την πολιτική των ιθυνόντων της 

Εθνικής Τράπεζας, αρχίζει ένας μακρύς διάλογος με τους συντάκτες της εφημερίδας 

«Φωνή του Λαού» οι οποίοι υπεραμύνονται των χειρισμών της Τράπεζας.
76

 Μέσα σε 

αυτό το κλίμα αντεγκλήσεων συστήνεται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία 

εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων καθορισμού των μισθωμάτων των 

ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η 

διεκδίκηση των ανταλλάξιμων κτημάτων για την ίδρυση σχολείων και άλλων 

κοινωφελών ιδρυμάτων και να δημιουργείται κλίμα έντασης στους υπευθύνους. Το 

ουσιαστικό θεσμικό καθεστώς της αστικής αποκατάστασης θα αρχίσει να 

διαμορφώνεται μόλις το 1939, με το Β.Δ. της 29/9/1939
77

.  

      Οι εντάσεις μεταφέρονται γρήγορα και στην ύπαιθρο, όπου οι κτηματικές 

διαφορές ανάμεσα σε χωριά γηγενών και στα προσφυγικά, οδηγούν σε συμπλοκές.  

Οι συμπλοκές επιρρίπτονται αόριστα σε κτηματικές διαφορές για τα λιβάδια, χωρίς 

να γίνεται αναφορά στην προέλευση των κατοίκων την χωρών, ενώ οι ευθύνες 

επιρρίπτονται στο κράτος, το οποίο αποφεύγει να νομοθετήσει, επιλέγοντας μια 

υπεύθυνη λύση στα προβλήματα που ανακύπτουν.
78

 

Στο ίδιο τεύχος  της Εφημερίδας δημοσιεύεται καταγγελία του Γ. Μόδη κατά 

των υπευθύνων της τράπεζας για αήθη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτη,  ο οποίος   

επισκέπτεται το Υποκατάστημα της  Τράπεζας για να διαμαρτυρηθεί για την 

απόφαση της τελευταίας να μη νομιμοποιήσει την ιδιοκτησία του και να τη 

χαρακτηρίσει ανταλλάξιμη.
79

 

Τον Οκτώβριο του 1926 δημιουργείται με έδρα τη Φλώρινα το Κεντρικό 

γραφείο Ανταλλαγής Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο γνωστοποιεί δια του τοπικού 
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Τύπου στους γηγενείς και στους πρόσφυγες ότι δέχεται καθημερινά τους 

συναλλασσόμενους, καλώντας όλους εκείνους που δεν έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα 

δικαιολογητικά για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες, αναφορικά με ανταλλάξιμα 

μουσουλμανικά κτήματα, να υποβάλλουν τα αναγκαία πιστοποιητικά, τα οποία 

νομιμοποιούν τις δικαιοπραξίες αυτές.
80

Στη γνωστοποίηση περιλαμβάνεται διάταξη 

σύμφωνα με την οποία υπάρχει η απειλή κατάληξης του συγκεκριμένου αστικού ή 

αγροτικού ακινήτου, μετά την περέλευση της προθεσμίας, που ορίζεται από το νόμο. 

 Αμέσως μετά άρχισαν πλειοδοτικές δημοπρασίες εκποίησης των ακινήτων 

ανταλλαγής, οι οποίες διενεργούνται από την Εθνική Τράπεζα,  η οποία κατηγορείται 

συχνά για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους πρόσφυγες για 

λόγους γραφειοκρατικούς αλλά και ελεγκτικούς όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιοι. Στον 

τοπικό τύπο οι διακηρύξεις των πλειοδοτικών δημοπρασιών εκποίησης είναι 

καθημερινές και φαίνεται ότι οδηγούν στην ικανοποίηση των συμφερόντων της 

Τράπεζας και όχι των προσφύγων,  οι οποίοι μιλούν για καταπάτηση της 

προσφυγικής περιουσίας.
81

  

 Την άνοιξη του 1927 πραγματοποιείται στα Καϊλάρια (Πτολεμαΐδα)  

συνέδριο προσφύγων, στο οποίο εξετάζεται παρουσία του βουλευτή Βαρβούτη, το 

θέμα των άτακτων αγοροπωλησιών. Το θέμα απασχολεί και το παγκοινοτικό 

συνέδριο Φλωρίνης της 29-30 Απριλίου, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του δημάρχου 

Θεοδοσίου
82

. Για το θέμα αυτό τοποθετούνται οι βουλευτές  Γ.Μόδης και Φ. 

Δραγούμης. Η άποψη που επικρατεί είναι να ζητηθεί από την κυβέρνηση η δια νόμου 

αναγνώριση των δικαιοπραξιών.
83

 

Το ζήτημα των προσφύγων αποκτά το 1927 και άλλες διαστάσεις, όπως η 

συμβολή των προσφύγων στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στα ξενόφωνα χωριά. 

Στα έντυπα μάλιστα της εποχής γράφεται ότι είναι λίγοι αυτοί που εγκαταστάθηκαν 

στο νομό και υπάρχει φόβος μήπως αυτοί αφομοιωθούν γλωσσικά από τους 
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ξενόφωνους αντί να συμβάλλουν οι ίδιοι στη διάδοση της ελληνικής,
84

 με το θέμα να 

επανέρχεται σε αρκετά δημοσιεύματα. 

Το Σεπτέμβριο ιδρύεται στην πόλη ο προσφυγικός σύλλογος Προποντίς, ο 

οποίος θέτει εκ παραλλήλου αθλητικούς σκοπούς.
85

Στο Δ.Σ. εκλέγονται πρόεδρος ο 

Ζ.Γρίβας, αντιπρόεδρος ο Θρ. Ιωαννίδης και γ.γ. ο Μ.Γεωργιάδης. 

Τον Οκτώβριο του 1927 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Έλεγχος σχέδιο 

διατάγματος με βάση το οποίο οι ομογενείς Έλληνες που προέρχονται από τις 

περιφέρειες Καρς και Αδραχάν εξομοιώνονται ως προς την αγροτική και αστική 

αποκατάσταση για την περιουσία τους, κατά τους όρους της συμβάσεως της 

30.1.1923.
86

Η ρύθμιση αφορά μεγάλο αριθμό προσφύγων του νομού της Φλώρινας, ο 

οποίος προέρχεται από τις περιοχές αυτές. 

 Το Νοέμβριο του 1927 ο «Έλεγχος» περιγράφει τις διαδικασίες αποτίμησης 

της αξίας των τουρκικών και αγροτικών οικιών που δίνονται στους πρόσφυγες. Οι 

οικίες αποτιμώνται από Επιτροπές, στις οποίες μετέχουν  πρόσφυγες, ενώ σε κάθε 

αγρότη παρέχονται τα δικαιολογητικά της αποζημίωσής του. Με αυτή τη βάση η 

ΕΑΠ διενεργεί συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού στον ατομικό λογαριασμό του 

ενδιαφερόμενου πρόσφυγα. Εάν  μετά τον συμψηφισμό υπάρχει πλεόνασμα,  η ΕΑΠ 

δίνει ομολογίες στους πρόσφυγες. Η ΕΑΠ έχει πρώτη τη νόμιμη υποθήκη επί των 

γαιών μέχρι  της τελικής απόσβεσης του δανείου το 1924. 

  Στην εφημερίδα  Φωνή του λαού
87

 περιλαμβάνεται η ρύθμιση του ζητήματος 

των ανώμαλων δικαιοπραξιών, δηλαδή της νομιμοποίησης της κατοχής από τους 

γηγενείς εκτάσεων γης  και αναφέρεται στη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής, 

αποτελούμενης από τον Πρωτοδίκη, έναν Πρόεδρο, ένα Διοικητικό υπάλληλο, έναν 

ανώτερο εποικιστικό υπάλληλο, έναν αντιπρόσωπο των προσφύγων και έναν 

αντιπρόσωπο των εντοπίων,  οι οποίοι θα ασχοληθούν με τις δικαιοπραξίες που 

στηρίζονται σε απλά πωλητήρια  και δεν υποβλήθηκαν σε Επιτροπές.  Οι επιτροπές 
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αυτές  μετά από επιτόπια έρευνα θα διαπίστωναν τους ισχυρισμούς των δικαιούχων 

και  θα παραχωρούσαν στον καθένα τόση γη, όση απαιτείται για να συμπληρωθεί ο 

τοπικός προσφυγικός κλήρος. Τέλος αποφασίστηκε η αναγνώριση των δικαιοπραξιών 

που αφορούσαν αγροτικά ακίνητα μέχρι 10 στρεμμάτων, εφόσον αυτά 

αναγνωρίστηκαν με αποφάσεις των Επιτροπών των Πρωτοδικείων, κατά το Ν.Δ. της 

24.4.1923. 

 Η ανάγκη για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στο θέμα της 

αποκατάστασης των αστών προσφύγων θα αυξηθεί σημαντικά κατά το 1928 με τις 

τριβές ανάμεσα στους πρόσφυγες και γηγενείς να συνεχίζονται. Η εφημερίδα   Φωνή 

του Λαού θα καταλήξει στον ισχυρισμό ότι   «επικαίρως ανεκινήθη το ζήτημα της 

αποκαταστάσεως και των αστών προσφύγων και συνεσχετίσθη με την επιψήφισιν του 

Συντάγματος. Το ζήτημα είναι μεγίστη κοινωνική ανάγκη και διά τον λόγον τούτον 

πρέπει να επιτραπεί η αναγκαστική απαλλοτρίωσις οικοπέδων διά την οικοδόμησιν 

συνοικισμών ,εφόσον τα ανταλλάξιμα ακίνητα εκποιούνται υπό της Τραπέζης.» 

Πάντως στην ύπαιθρο οι εστίες τριβών γηγενών και προσφύγων επιτείνονται 

αντί να αμβλυνθούν, εξαιτίας χειρισμών της Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα το ελώδες έδαφος στο χωριό Πόπλη, (Λευκώνας) Πρεσπών , κρίνεται 

ακατάλληλο για την επιβίωση των προσφύγων,  ενώ το αγρόκτημα του Άνω Κόττορι 

παραδίδεται από τον Εποικισμό στην Εθνική Τράπεζα ως ανταλλάξιμο, με 

αποτέλεσμα αναταραχές στην κοινότητα.
88

 

Τον ίδιο μήνα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης θα απαντήσει αρνητικά σε 

αίτηση του Γραφείου Εποικισμού να καταργηθεί ο δημοτικός κήπος ΒΔ της πόλης 

για να αναγερθεί προσφυγικός συνοικισμός.
89

Στην ίδια εφημερίδα γνωστοποιείται 

στους πολίτες η απαγόρευση της μετακίνησης προσφύγων από συνοικισμό σε 

συνοικισμό και αρχίζει η καταγραφή των δυνατοτήτων των προσφυγικών 

συνοικισμών να απορροφήσουν νέους πρόσφυγες.
90

 

Το Δεκέμβριο του 1928, στην εφημερίδα Φωνή του Λαού δημοσιεύεται το 

Υπόμνημα προς τον Ανδρέα Μιχαλολιάκο, αρχηγό του συντηρητικού δημοκρατικού 

κόμματος του εμπορικού συλλόγου Φλώρινας. Στο Υπόμνημα τονίζεται ότι πρέπει να 
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επισπευσθεί ο διακανονισμός των αγοροπωλησιών για να μη δημιουργούνται τριβές 

ανάμεσα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες.
91

 

Στις 31.8.1928 ιδρύεται ο γεωργικός πιστωτικός συνεταιρισμός  

΄΄Αναγέννησις,΄΄ο οποίος στελεχώνεται από προοδευτικούς πρόσφυγες και προτίθεται 

να συνεισφέρει σε καλλιεργητικά δάνεια και δάνεια για τη διατροφή των ζώων. Τον  

ίδιο χρόνο το   γραφείο Εποικισμού Φλώρινας απαγορεύει στους πρόσφυγες να 

μετακινηθούν προς την πόλη, αφού οι αγροτικοί κλήροι στους αστικούς συνοικισμούς 

έχουν εξαντληθεί.
92

 

Παρά τις αντιξοότητες και τις όποιες τριβές, η εγκατάσταση των προσφύγων 

σε οργανωμένους συνοικισμούς θα ολοκληρωθεί σταδιακά ως τα τέλη της δεκαετίας 

του αιώνα, διαφοροποιώντας αισθητά την εικόνα της πόλης. Ήδη στις 7 Φεβρουαρίου 

1927 το Προσφυγικό Νοσοκομείο θα υπαχθεί στο Δήμο
93

 και το 1929 θα 

ηλεκτροδοτηθεί ο προσφυγικός συνοικισμός. 

Το 1929 σε άρθρο της Φωνής του Λαού τονίζεται ότι ο Διευθυντής 

ανταλλαγής  διατάζει  «τα συνεργεία ερεύνης να μην καταλαμβάνουν ανταλλάξιμα 

κτήματα, κατεχόμενα από γηγενείς δυνάμει ανωμάλων δικαιοπραξιών, που 

κυρώθηκαν από τις Επιτροπές των Πρωτοδικείων».
94

Η νέα σύμβαση για τα 

ανταλλάξιμα θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Έλεγχος της 24.8.1929.
95

Η υπογραφή 

της σύμβασης θα γίνει από τους Υπουργούς Οικονομικών και γεωργίας και από τον 

Διευθυντή της Εθνικής τράπεζας και θα αφορά τη μίσθωση και την πώληση των 

κτημάτων και θα παρέχει ευκολίες για την ταχύτερη ρευστοποίηση της περιουσίας 

Επίσης ορίζεται ότι η τράπεζα δικαιούται να πωλεί άνευ δημοπρασίας κτήματα σε 

Δήμους και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να χρησιμοποιηθούν για τη γενική ωφέλεια. 

Έτσι,  μετά την ενεργοποίηση της νέας σύμβασης  ξεκίνησε μία μακρά σειρά 

απευθείας πωλήσεων ανταλλαξίμων κτημάτων προς το Δήμο της Φλώρινας, με 

σκοπό τη δημιουργία κοινωφελών ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και οικοτροφεία. Πάντως, στην πραγματικότητα, το 
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ουσιαστικό θεσμικό καθεστώς της αστικής αποκατάστασης των προσφύγων άρχισε 

να διαμορφώνεται μόλις στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα.
96

 

    Επιλογικά, η έλευση των προσφύγων στην πόλη της Φλώρινας 

αντιμετωπίστηκε αρχικά με θετική προδιάθεση από τον τοπικό Τύπο, αφού είχε 

επικρατήσει η αντίληψη ότι επρόκειτο για κοινωνικές ομάδες οι οποίες είχαν ανάγκη 

από περίθαλψη. Έτσι ο οίκτος και η αλληλεγγύη υπερίσχυσαν ως πρακτικές σε όλη 

την περιοχή της Φλώρινας και στους φορείς των τοπικών εξουσιαστικών κέντρων. 

Στη συνέχεια όμως κάποιες ενέργειες από τους πρόσφυγες, όπως η κατάληψη 

εγκαταλελειμμένων μουσουλμανικών οικιών και κτημάτων τους έφερε   

αναπόφευκτα σε αντιπαράθεση με τους γηγενείς, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει στο 

παρελθόν αγορές ακινήτων και εκτάσεων από τους μουσουλμάνους, τις οποίες δε 

θεωρούσε νόμιμες το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για τις περίφημες «ανώμαλες 

δικαιοπραξίες» οι οποίες απασχόλησαν επί μέρους νομοθετικά διατάγματα και 

δημιούργησαν κυρίως εξαιτίας της αναποφασιστικότητας του ελληνικού κράτους και 

της αδυναμίας του να διαδραματίσει ρόλο  διαιτητή, έναν  βαθύ διχασμό ανάμεσα 

στις ομάδες του πληθυσμού. 

Η τελική έκβαση τελικά των αντιπαραθέσεων σε τοπικό επίπεδο δεν είχε 

νικητές και ηττημένους. Ένα μεγάλο μέρος των ανώμαλων δικαιοπραξιών 

διευθετήθηκε θετικά για τους γηγενείς, οι αγρότες πρόσφυγες αποζημιώθηκαν με 

κλήρους μικρότερης αξίας από εκείνους που εγκατέλειψαν, οι αστοί πρόσφυγες 

πήραν γεωργικό κλήρο και αποκαταστάθηκαν ως αγρότες και η πόλη μπήκε σε νέα 

φάση ανάπτυξης με τους πρόσφυγες να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. 
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 Β.Δ.29.9.1939. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

: Εγκαταστάσεις των προσφύγων στο Νομό 

Φλώρινας    -  Πληθυσμιακές μεταβολές   

  Όπως έχουμε  ήδη αναφέρει, μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της 

ανταλλαγής των πληθυσμών και της έλευσης των προσφύγων στη χώρα μας,  ήταν οι 

δημογραφικές μεταβολές που προκάλεσε. Πρώτα-πρώτα σε σύνολο 6.204.684 

κατοίκων  όλης της χώρας, το 1928, οι 1.221.849 είναι πρόσφυγες. Στη Μακεδονία  

βέβαια που κατέφυγε ο κύριος όγκος,  το ποσοστό αυτό φτάνει στο ύψος του 52,24%. 

 

 

Γράφημα3: Εγκατάσταση προσφύγων ανά περιοχή 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν αναλυτικά την εγκατάσταση των προσφύγων 

στα διάφορα διαμερίσματα, (πίνακας 16), τις περιοχές προέλευσης των προσφύγων ( 

πίνακας 17) και τα στοιχεία του πληθυσμού της χώρας κατά διαμερίσματα (πίνακας 

18).
97
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 Πελαγίδης Στάθης, Η Προσφυγική Ελλάδα . Ο Πόνος και η Δόξα, σ.225-226 
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Πίνακας 16. Πρόσφυγες κατά περιοχές εγκατάστασης 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Αριθμός 

προσφύγων 

Ποσοστό % επί 

του 

προσφυγικού 

πληθυσμού 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Στερεά Ελλάδα  

Εύβοια 

Θεσσαλία 

Ιόνια νησιά 

Κυκλάδες 

Πελοπόννησος 

Μακεδονία 

Ήπειρος 

Νησιά Αιγαίου 

Κρήτη 

Δυτική Θράκη 

306.193 

34.659 

3.309 

4.782 

28.362 

638.253 

8.179 

56.613 

33.000 

107.607 

25,60 

2,84 

0,27 

0,39 

2,32 

52,24 

0,67 

4,63 

2,77 

8,81 

ΣΥΝΟΛΟ 1.221.849 100 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μεγαλύτερος 

αριθμός των προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία σε ποσοστό 52,24% για 

λόγους που ήδη έχουμε αναφέρει: η εθνολογική ενίσχυση του πληθυσμού της 

Μακεδονίας ήταν ο πρώτος λόγος και οι μεγάλες εκτάσεις γης προς καλλιέργεια που 

ευνοούσαν την αγροτική αποκατάσταση ήταν ο δεύτερος λόγος. Επίσης, ένας 

μεγάλος αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Στερεά Ελλάδα σε ποσοστό 

25,60%, καθώς στην Αττική, όπως γνωρίζουμε ιδρύθηκαν οι τέσσερις μεγάλοι 

συνοικισμοί που ευνοούσαν την αστική αποκατάσταση. Στα υπόλοιπα διαμερίσματα 
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εγκαταστάθηκε πολύ μικρότερος αριθμός προσφύγων οι οποίοι καλύπτουν συνολικά 

ένα ποσοστό 23 % περίπου  του προσφυγικού πληθυσμού του συνόλου της χώρας. 

Πίνακας 17.  Πρόσφυγες κατά περιοχές προέλευσης 

Περιοχές προέλευσης Αριθμός 

προσφύγων 

Ποσοστό % 

επί του 

προσφυγικού 

πληθυσμού 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Μ. Ασία 

Αν. Θράκη 

Πόντος 

Βουλγαρία 

Καύκασος 

Κωνσταντινούπολη 

Ρωσία 

Σερβία 

Αλβανία  

Δωδεκάνησα 

Ρουμανία 

Κύπρος 

Αίγυπτος 

626.954 

256.635 

182.169 

49.027 

47.091 

38.458 

11.435 

6.057 

2.498 

738 

722 

57 

8 

51,31 

21,00 

14,91 

4,01 

3,85 

3,15 

0,94 

0,50 

0,20 

0,06 

0,06 

0,01 

- 

 

 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο μεγαλύτερος 

αριθμός προσφύγων προήλθε από τη Μικρά Ασία σε ποσοστό 51,31% του 

πληθυσμού, ακολουθούν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη σε ποσοστό  21%, 

οι πρόσφυγες από τον Πόντο σε ποσοστό 14,91%,  από τη Βουλγαρία σε ποσοστό 
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4,01% και από τον Καύκασο σε ποσοστό 3.85%. Από τις υπόλοιπες περιοχές προήλθε 

πολύ μικρότερος αριθμός κάτω του 1%. 

Πίνακας 18. Έκταση, πληθυσμός, πυκνότητα πληθυσμού της χώρας κατά 

Διαμερίσματα (  Απογραφές 1920 και 1928) 

 Διαμερίσματα Απογραφή 

 1920 

 Απογραφή 

1928 

 Αύξηση 

πληθυσμού 

 

.  Πληθυσμό

ς 

Πυκνότητα 

κατά τ.χ. 

Πληθυσμός Πυκνότητα 

κατά τ.χ 

Απόλυτη % 

1

. 

Στερεά 

Ελλάδα-

Εύβοια 

1.136.183 45,45 1.592.842 63,72 172.949 +15,22 

2

. 

Θεσσαλία 438.408 32,88 493.213 36,99 34.600 +8,01 

3

. 

Ιόνια Νησιά 198.070 103,08 213.157 110,93 12.056 +6,09 

4

. 

Κυκλάδες 122.347 47,42 129.702 50,27 2.857 +2,34 

5

. 

Πελοπόννησος 934.094 41,92 1.053.327 47,27 93.914 +10,05 

6

. 

Μακεδονία 1.078.748 30,92 1.412.477 40,48 152.428 +21,13 

7

. 

Ήπειρος 292.954 31,33 312.634 33,43 15.827 +5,47 

8 Νησιά Αιγαίου 260.058 67,58 307.734 79,97 4.721 +1,88 
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Τέλος,  όπως μπορούμε να συμπεράνουμε και από τον πίνακα  18, η αύξηση 

του πληθυσμού συγκριτικά στις δύο απογραφές του 1920 και του 1928 όπως και η 

αύξηση της πυκνότητας του, είναι μεγαλύτερη πρώτα στη Μακεδονία σε ποσοστό 

21,23% και στη συνέχεια στη Στερεά Ελλάδα σε ποσοστό 15,22% στις περιοχές 

δηλαδή που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες στο μεγαλύτερο τους ποσοστό. 

Ακολουθούν η Πελοπόννησος η οποία εμφανίζει αύξηση ποσοστού 10,05%, η Κρήτη 

με ποσοστό 9,32%, η Θεσσαλία με ποσοστό 8,01%, η Δυτική  Θράκη σε ποσοστό 

7,40% και οι υπόλοιπες περιοχές  (Ιόνια Νησιά:6,09%),  (Ήπειρος:5,47%), 

(Κυκλάδες: 2,34%) και (Νησιά Αιγαίου:1,88%), ποσοστά δηλαδή πολύ μικρότερα, 

ανάλογα με τη φυσιολογική μεταβολή  του πληθυσμού σε μια περιοχή. 

 Ειδικότερα, στο νομό Φλώρινας, η αύξηση του πληθυσμού,  μετά την 

αναχώρηση των Μουσουλμάνων και των Βουλγάρων,  ερμηνεύεται  από το γεγονός 

της εγκατάστασης των προσφύγων,  παρά το περιορισμένο μέγεθος. Στον παρακάτω 

πίνακα,  φαίνεται το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού  και τα πληθυσμιακά μεγέθη 

προσφύγων και γηγενών.
98

 

                                                           
98

 Πελαγίδης Στάθης,  Πρακτικά Συνεδρίου« Φλώρινα 1912-2002»,σ.276 

. 

9

. 

Κρήτη 346.584 41,82 386.427 46,63 30.171 +9,32 

1

0

. 

Δυτ.Θράκη 209.443 24,06 303.171 34,82 14.264 +7,40 

 Σύνολο 

Ελλάδας 

5.016.889 38,53 6.204.684 47,66 533.787 +11,60 
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Πίνακας19. Ολικός  Πληθυσμός του 1920 και του 1928 στο νομό Φλώρινας 

 

 

Ο  ολικός πληθυσμός του 1920 είναι 127.941 και το 1928 είναι 125.722. Τη 

θέση των μουσουλμάνων και Βουλγάρων που αναχώρησαν από την περιοχή πήραν οι 

πρόσφυγες που ήρθαν. Στο νομό Φλώρινας λοιπόν,  σύμφωνα με τα στοιχεία του 

παραπάνω πίνακα η εικόνα του πληθυσμού στις δύο απογραφές του 1920 και του 

1928  δεν διαφοροποιείται αισθητά. Ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων έρχεται  

στην Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

       1920 

  ΠΛΗΘΥΣΜΟ Σ  

         1928   

  

   ΟΛΙΚΟΣ Αναχωρήσαντες 

Τούρκοι-

Βούλγαροι 

Υπόλοι

ποι 

ΟΛΙΚΟΣ Πρόσφυγες Ντόπιοι 

Ν.ΦΛΩΡΙΝΑ

Σ 

127.941 32.925 

(Τούρκοι:27.996 

Βούλγαροι:4.929) 

95.016 125.722+32,31% 19.105 106.617 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ       

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 71.860 15.031 56.829 70.492 10.735 59.757 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 56.081 17.894 38.187 55.230 8.370 46.860 
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Η ολοκλήρωση στα τέλη του 1926 της αμοιβαίας μετανάστευσης,  που 

προέβλεπε η συνθήκη του Νεϊγύ 
99

δημιούργησε νέα πληθυσμιακά δεδομένα στις δύο 

χώρες, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ειδικότερα για την Ελλάδα,  η εθνολογική 

σύνθεση των Νέων Επαρχιών μεταβλήθηκε σημαντικά. Στη Δυτική Θράκη ο 

σλαβόφωνος πληθυσμός εκμηδενίστηκε, στη Μακεδονία όμως εξακολουθούσε και 

μετά το Νεϊγύ να αποτελεί αριθμητικά σημαντική πληθυσμιακή ομάδα. Βέβαια κάθε 

απόπειρα για αντικειμενική καταμέτρηση των Σλαβόφωνων στη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου απέτυχε εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων που υπαγορεύονταν από τα 

συμφέροντα των ενδιαφερομένων χωρών.
100

 Η ελληνική θέση στο ζήτημα των 

Σλαβόφωνων εκφράστηκε από τον Αλέξανδρο Πάλλη,  μέλος της Μικτής Επιτροπής 

Ελληνοβουλγαρικής  Μετανάστευσης στην κρίσιμη δεκαετία του 1920.Ο Πάλλης 

υποστήριξε πως το 1925, ενώ η ελληνοβουλγαρική μετανάστευση βρισκόταν σε 

εξέλιξη, οι « Βουλγαρίζοντες»  ανέρχονταν σε 77.000 περίπου,  ποσοστό 5,3% του 

συνολικού πληθυσμού της Μακεδονίας. Σε αντιδιαστολή με τη σημαντική 

συρρίκνωση των « Βουλγαριζόντων», ο αριθμός των Ελλήνων αυξήθηκε σημαντικά 

την ίδια εποχή σε 1.277.000 άτομα, ποσοστό 88,3% του συνόλου της Μακεδονίας. 

 Οι ισχυρισμοί του Πάλλη επηρέασαν και τη διεθνή κοινότητα.  

Αντιπροσωπευτικό δείγμα της επιρροής του αποτελεί ο πίνακας της Κ.τ.Ε. που 

κυκλοφόρησε το 1926 και αποτύπωνε τη γλωσσική – εθνολογική εικόνα της 

Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον πίνακα της Κ.τ.Ε. η εθνολογική σύνθεση του νομού 

Φλώρινας είχε ως εξής
101

:    

Πίνακας 20.  Εθνολογική σύνθεση του Νομού Φλώρινας 

Περιοχή 

Φλώρινας 

 

Έλληνες  % 

1912    1926 

32        61 

Μουσουλμάνοι % 

      1912   1926 

32      0 

  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι % 

1912     1926 

35            37 

Δ ι ά φ ο ρ ο ι  

   1912   1926    

      1        2 
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 el.wikipedia org.wiki.  Σύμφωνα με τη  Συνθήκη του Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου 1919), η Βουλγαρία 

υποχρεωνόταν να αναγνωρίσει τα μέτρα εκείνα με τα οποία οι προέχουσες και συνασπισμένες 

Σύμμαχοι Δυνάμεις ήθελαν κρίνουν πρόσφορα σε σχέση προς την αμοιβαία και εθελούσια 

μετανάστευση των φυλετικών μειονοτήτων. 
100

 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Μετακινήσεις Σλαβόφωνων Πληθυσμών (1912-1930), σ.220 
101

 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο.π. , σ.222 
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Μελετώντας κανείς τον παραπάνω πίνακα (20) μπορεί να διαπιστώσει τη 

μεγάλη αύξηση του ελληνικού πληθυσμού το 1926 σε σχέση με το 1912, μετά 

δηλαδή την προέλευση των προσφύγων στο νομό Φλώρινας, τον μηδενισμό του 

μουσουλμανικού πληθυσμού  το 1926 σε σχέση με το 1912, μετά δηλαδή την 

ανταλλαγή των πληθυσμών και την αποχώρηση των μουσουλμάνων από τη Φλώρινα 

αλλά και τη μικρή αύξηση του Βουλγαρικού πληθυσμού το 1926 σε σχέση με το 

1912,  κάτι που πιστοποιεί τη σταθερή  ύπαρξη σλαβόφωνων στην περιοχή. Τα 

στοιχεία αυτά  φαίνεται ότι βασίζονται στις στατιστικές αναλύσεις του Πάλλη. Ο 

όρος «Σλαβόφωνος»,  επικράτησε από το 1919  και περιελάμβανε κυρίως τους πρώην 

Πατριαρχικούς, εκείνους δηλαδή που θεωρούνταν ακραιφνών ελληνικών 

φρονημάτων. Το γεγονός  πάντως αυτό προκάλεσε σύγχυση και στους μετέπειτα 

μελετητές. Ο Δημήτρης Λιθοξόου στο βιβλίο του « Μειονοτικά ζητήματα και εθνική 

συνείδηση στην Ελλάδα»
102

 άσκησε έντονη κριτική στις ελληνικές απογραφές  του 

Μεσοπολέμου  θεωρώντας  πως το πρόβλημα ξεκινούσε από την εσφαλμένη 

ανάγνωση της απογραφής του  Χιλμή Πασά το 1904. Πάντως η επικρατούσα άποψη 

της ελληνικής ιστοριογραφίας  υποστηρίζει την άποψη του Πάλλη και κάνει λόγο για 

80.000 περίπου σλαβόφωνους στη Μακεδονία .  

Ανάλογη είναι η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού στην Ελλάδα. Ενώ 

το 1913 και το 1920 ήταν αντίστοιχα, 39 και 37 οι κάτοικοι ανά τ.χ., το 1926 

ανεβαίνουν στους 48. Στο Νομό Φλώρινας,  η πυκνότητα του πληθυσμού  

διαμορφώνεται σε 34,4  για την περίοδο 1926-1930 (από 33,60 που ήταν πρωτύτερα). 

Εξάλλου, η υπεροχή των γεννήσεων έναντι των θανάτων από το 1923  ως το 1930,  

εμφανίζει  αισθητή άνοδο επί τοις  %. 

 

Πίνακας  21. Νομός Φλώρινας: Αύξηση γεννήσεων ( 1923-1930) 

  1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

  1,3 2,4 3,8 4,7  3,8 3,9 3,2 4,6 
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  Δημήτρης Λιθοξόου, Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα ,σ.35-37 
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 Το ότι οι συνθήκες υγείας των προσφύγων ήταν αρκετά ικανοποιητικές, παρά 

τη μάστιγα της ελονοσίας, σημειώνεται και σε έκθεση της Ε.Α.Π προς την Κ.τ.Ε. (25 

Φεβρ. 1926). Σε σύνολο 429.000 προσφύγων,  που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία   

ως τις 31 Δεκ. 1925,  το ποσοστό των γεννήσεων ανέρχεται σε 27%  το χρόνο, ενώ 

των θανάτων κατεβαίνει στο 17% από 19% του 1924.
103

 

       Όπως έχουμε  ήδη επισημάνει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης της 

Λωζάννης στις 30 Ιανουαρίου 1930 και την ίδρυση του αυτόνομου οργανισμού 

αποκατάστασης προσφύγων  άρχισε η αναχώρηση των μουσουλμανικών πληθυσμών 

από τη Μακεδονία και η άφιξη των πρώτων προσφύγων στην περιοχή. 

 Οι παρακάτω πίνακες
104

 δείχνουν αναλυτικά την αποχώρηση του 

μουσουλμανικού πληθυσμού  από όλα τα χωριά της Φλώρινας το 1923,  την άφιξη 

του προσφυγικού πληθυσμού το  1928  και τις περιοχές προέλευσης των προσφύγων. 

Επίσης τις παλιές και νέες ονομασίες των χωριών του νομού. 

Πίνακας 22. Μουσουλμανικός πληθυσμός (1923) 

                                                           
103

 Στάθης Πελαγίδης, ο.π. σ.276-277 
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 Στάθης Πελαγίδης, Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, σ.74-75 

 

α/α Νέο όνομα Παλιό όνομα οικογένει

ες. 

άτομα α μ Απόγραφ

ή. 1920 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Άγ.Θεόδωροι 

Αγραπιδιές 

Αμμοχώρι 

Ανάργυροι 

Αντίγονος 

Άνω κλειναι 

Αρμενοχώρι  

Βαλτόνερα 

Αγ. 

Βαρθολομαίος 

Βεγόρα  

Κ.Γραμματικό 

Κ.Κλειναί 

Τσερκέζκιοι 

Γκοριτσκον 

Πεσόσνιτσα 

Ρούδνικ 

Κιοσελέρ 

Α.Κλέστινα 

Αρμενοχώρι 

Κ.Νεβόλιανη 

Βαρθολώμ 

Νοβιγκράδ 

Κ.Γραμματίκοβο 

Κ.Κλέστινα 

Πλησσεβίτσα 

30 

21 

8 

6 

 

147 

6 

33 

80 

170 

 

49 

103 

122 

155 

60 

23 

1100 

896 

40 

171 

447 

800 

510 

320 

563 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

122 

162 

796 

133 

1174 

911 

871 

171 

487 

800 

842 

792 

563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) ΝΟΜΑΡΧΊΑ  

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

α)  Επαρχία ή 

Υποδιοίκηση Φλώρινας
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 Μελετώντας τον  παραπάνω πίνακα (22) μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα: Κατά την απογραφή του 1920 στο νομό Φλώρινας συνολικά 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

Κολχική 

Λαιμός 

Λακκιά 

Λευκόνας  

Μανιάκι 

Μελίτη 

Μεσόκαμπος  

  Νεοχωράκι 

Νίκη 

Πελαργός 

Περαία 

Πέτρες 

Πολυπλάτανος 

Πύλη 

Πύργοι 

Ροδώνας 

Σκλήθρον 

Σκοπιά 

Σωτήρ 

Τροπαιούχος 

Φανός 

Φαράγγι 

Φιλώτας 

Φλώρινα 

Ν.Καύκασος 

Παπαγιάννης 

Σιδηρ. Σταθ. 

Σιδηρ. Σταθ. 

   Καλλινίκη 

Τριπόταμος 

 

 

Αγ.Γερμανός 

 

Ράμπη 

Έλεβιτς 

Πιόπλι 

Κολάρζα 

Βοστέρανη 

‘Ορτα- Ομπά 

   Νεόκαζι 

Νεγκοτσάνη 

Μουραλάρ 

Κότσανα 

Πετέρτσκον 

Κλαμπουτσίστα 

Βίνενη 

Κατράνιτσα 

Γκιούλενιτς 

Ζέλενιτς 

Α.Νεβόλιανη 

Σώτερ 

Μαχαλάς 

Σπάντσα 

Οκιλιμέρ 

Τσαλτζιλάρ 

Φλώρινα 

 

Ποπάζανης 

Βέβης 

Φλώρινας 

Κάλενικ 

Πετοράκιον 

Βράψιν 

Ρακίτσκα 

Σούετς 

Γέρμαν 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

20 

160 

40 

 

90 

33 

26 

16 

 

 

69 

11 

36 

 

33 

170 

59 

37 

97 

38 

 

 

1076 

 

 

 

 

 

 

7 

70 

4 

17 

 

2.762 

123 

950 

270 

540 

370 

165 

130 

86 

510 

1300 

400 

45 

202 

1100 

1123 

1100 

350 

327 

350 

250 

250 

2100 

4650 

 

 

 

 

 

 

47 

574 

76 

135 

 

14.320 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

21 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

19 

555 

986 

492 

541 

1292 

165 

486 

562 

510 

1404 

851 

628 

202 

2180 

129 

2219 

1520 

327 

450 

142 

250 

2137 

12513 

 

750 

6 

14 

436 

135 

47 

574 

76 

1549 

 

41.952 
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κατοικούσαν 41.952 κάτοικοι διασκορπισμένοι σε 21 αμιγείς οικισμούς  και 19 

μικτούς. Το σύνολο του μουσουλμανικού πληθυσμού έφτανε τις 14.320 κατοίκους. Η 

πόλη της Φλώρινας αριθμούσε  συνολικά 12.513 κατοίκους από τους οποίους οι 

4.650 ήταν μουσουλμάνοι. Οι υπόλοιποι ήταν κατανεμημένοι στα διάφορα  χωριά του 

νομού. Μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό παρουσίαζαν τα χωριά  Αντίγονος   

(1174),  Άνω Κλειναί (896), Βεγόρα (800) άτομα, Κάτω Γραμματικό (510) ( σήμερα 

ανήκει στο νομό Πέλλας),  Λακιά ( 950),  Περαία ( 1300)   (σήμερα ανήκει στο νομό 

Πέλλας),  Πύργοι (1100) άτομα  (σήμερα ανήκει στο νομό Κοζάνης), Ροδώνας 

(1123),  Σκλήθρον (1100), Φιλώτας (2100),  Μανιάκι (540), Πελαργός (510), 

Κολχική (563) και Ρακίτσκα (574). Υπάρχουν επίσης μικτά χωριά με μεγαλύτερο το 

μουσουλμανικό πληθυσμό όπως  Άνω Κλειναί  (896)  και Τροπαιούχος  (350)  σε 

σύνολο 450 κατοίκων αλλά και  μικτά χωριά με μικρό μουσουλμανικό πληθυσμό 

όπως το Αμμοχώρι  (60) σε  σύνολο 796 κατοίκων,  Κάτω Κλεινές  ( 320 ), σε σύνολο 

792 κατοίκων,  Λαιμός  ( 123) σε σύνολο 555 κατοίκων,  Νεοχωράκι ( 130) σε 

σύνολο 486 κατοίκων,  Νίκη ( 86) σε σύνολο 562 κατοίκων,  Πολυπλάτανος, (45) σε 

σύνολο 628 κατοίκων, Σκοπιά (350)  σε σύνολο 1520 κατοίκων,  και Άγιος Γερμανός 

(135) σε σύνολο 1549 κατοίκων. 
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Πίνακας 23. Προσφυγικός Πληθυσμός 1928  

 Νέο όνομα Παλιό όνομα οικογ. άτομα α μ Απόγρ. 

1928 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

Άγ.Θεόδωροι 

Αγραπιδιές 

Αμμοχώρι 

Ανάργυροι 

Αντίγονος 

Άνω κλειναι 

Αρμενοχώρι  

Βαλτόνερα 

Αγ. Βαρθολομαίος 

Βεγόρα  

Κ.Γραμματικό 

Κ.Κλειναί 

Κολχική 

Λαιμός 

Λακκιά 

Λευκόνας 

Μανιάκι 

Μελίτη 

Μεσόκαμπος  

  Νεοχωράκι 

Νίκη 

Πελαργός 

Περαία 

Πέτρες 

Πολυπλάτανος 

Πύλη 

Πύργοι 

Ροδώνας 

Σκλήθρον 

Σκοπιά 

Σωτήρ 

Τροπαιούχος 

Τσερκέζκιοι 

Γκοριτσκον 

Πεσόσνιτσα 

Ρούδνικ 

Κιοσελέρ 

Α.Κλέστινα 

Αρμενοχώρι 

Κ.Νεβόλιανη 

Βαρθολώμ 

Νοβιγκράδ 

Κ.Γραμματίκοβο 

Κ.Κλέστινα 

Πλησσεβίτσα 

Ράμπη 

Έλεβιτς 

Πιόπλι 

Κολάρζα 

Βοστέρανη 

‘Ορτα- Ομπά 

   Νεόκαζι 

Νεγκοτσάνη 

Μουραλάρ 

Κότσανα 

Πετέρτσκον 

Κλαμπουτσίστα 

Βίνενη 

Κατράνιτσα 

Γκιούλενιτς 

Ζέλενιτς 

Α.Νεβόλιανη 

Σώτερ 

Μαχαλάς 

37 

19 

49 

60 

148 

85 

36 

54 

94 

89 

47 

77 

95 

23 

232 

41 

58 

55 

35 

31 

18 

93 

136 

32 

29 

24 

139 

28 

87 

20 

48 

50 

126 

82 

195 

214 

595 

381 

151 

168 

353 

308 

186 

288 

367 

99 

973 

129 

219 

211 

181 

117 

77 

345 

588 

151 

128 

97 

501 

91 

379 

121 

151 

213 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

102 

1092 

341 

619 

584 

1045 

219 

219 

315 

878 

817 

352 

517 

1002 

310 

242 

1388 

179 

585 

662 

374 

586 

712 

742 

173 

1490 

110 

1347 

1478 

137 

430 
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Μελετώντας  τον παραπάνω πίνακα   (Πίνακας 23) που περιέχει στοιχεία από 

την απογραφή του 1928 μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: Ο συνολικός 

πληθυσμός του νομού Φλώρινας το 1928 έφτανε τις 34.791 κατοίκους 

κατανεμημένους σε 19 αμιγείς συνοικισμούς και 23 μεικτούς. Απ’ αυτούς ο 

προσφυγικός πληθυσμός ήταν 12.463 κάτοικοι. Εξετάζοντας  αναλυτικά τους αμιγείς 

οικισμούς συμπεραίνουμε ότι  ο αριθμός των κατοίκων είναι περίπου  ίδιος με τον 

μουσουλμανικό πληθυσμό της απογραφής του 1920, που σημαίνει ότι οι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν στα χωριά που κατοικούνταν προηγουμένως από καθαρά 

μουσουλμανικό πληθυσμό που αναγκάστηκε να φύγει μετά την υποχρεωτική 

ανταλλαγή των πληθυσμών. Για παράδειγμα ο Φιλώτας που κατά την απογραφή του 

1920 εμφάνιζε μουσουλμανικό   πληθυσμό 2.100 κατοίκους  και το 1928 έχει 

προσφυγικό πληθυσμό 1.893 κατοίκους. Στους μικτούς πληθυσμούς παρατηρείται 

χαρακτηριστική αύξηση του πληθυσμού  στην απογραφή του  1928 μετά δηλαδή  την 

προσέλευση των προσφύγων. Στην πόλη βέβαια της Φλώρινας  τα δεδομένα είναι 

διαφορετικά. Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται το 1928 τις 10.585 με τους 

πρόσφυγες να είναι μόνο 750 άτομα, σε αντίθεση με την απογραφή του 1920 που ο 

πληθυσμός της Φλώρινας έφτανε τις 12.513 κατοίκους  με  τους μουσουλμάνους να 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

Φανός 

Φαράγγι 

Φιλώτας 

Φλώρινα 

Ν.Καύκασος 

Παπαγιάννης 

Σιδηρ. Σταθ. 

Σιδηρ. Σταθ. 

Καλλινίκη 

Τριπόταμος 

 

 

 

Αγ.Γερμανός 

 

Σπάντσα 

Οκιλιμέρ 

Τσαλτζιλάρ 

Φλώρινα 

 

Ποπάζανης 

Βέβης 

Φλώρινας 

Κάλενικ 

Πετοράκιον 

Βράψιν 

Ρακίτσκα 

Σούετς 

Γέρμαν 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

32 

26 

539 

178 

154 

7 

39 

30 

24 

34 

 

 

 

 

 

3159 

101 

109 

2188 

750 

534 

31 

155 

121 

89 

140 

 

 

 

 

 

12463 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

23 

122 

135 

1893 

10585 

604 

930 

151 

167 

676 

319 

 

 

 

162 

 

34791 
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φτάνουν τους 4.650,  που σημαίνει ότι οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην πόλη 

ήταν πολύ λιγότεροι από τους μουσουλμάνους που την εγκατέλειψαν. 

Πίνακας 24. Περιοχές προέλευσης προσφύγων 

 

 

α/α Νέο όνομα Παλιό όνομα Θράκη 

οικογ. 

Μ.Ασία 

οικογ. 

Ποντ. 

οικογ. 

Καύκ. 

οικογ. 

Διαφ. 

οικογ. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Άγ.Θεόδωροι 

Αγραπιδιές 

Αμμοχώρι 

Ανάργυροι 

Αντίγονος 

Άνω κλειναι 

Αρμενοχώρι  

Βαλτόνερα 

Αγ. Βαρθολομαίος 

Βεγόρα  

Κ.Γραμματικό 

Κ.Κλειναί 

Κολχική 

Λαιμός 

Λακκιά 

Λευκόνας 

Μανιάκι 

Μελίτη 

Μεσόκαμπος  

  Νεοχωράκι 

Νίκη 

Πελαργός 

Περαία 

Πέτρες 

Πολυπλάτανος 

Πύλη 

Πύργοι 

Ροδώνας 

Σκλήθρον 

Σκοπιά 

Τσερκέζκιοι 

Γκοριτσκον 

Πεσόσνιτσα 

Ρούδνικ 

Κιοσελέρ 

Α.Κλέστινα 

Αρμενοχώρι 

Κ.Νεβόλιανη 

Βαρθολώμ 

Νοβιγκράδ 

Κ.Γραμματίκοβο 

Κ.Κλέστινα 

Πλησσεβίτσα 

Ράμπη 

Έλεβιτς 

Πιόπλι 

Κολάρζα 

Βοστέρανη 

‘Ορτα- Ομπά 

   Νεόκαζι 

Νεγκοτσάνη 

Μουραλάρ 

Κότσανα 

Πετέρτσκον 

Κλαμπουτσίστα 

Βίνενη 

Κατράνιτσα 

Γκιούλενιτς 

Ζέλενιτς 

Α.Νεβόλιανη 

 

4 

 

 

13 

72 

 

 

 

 

 

2 

 

 

81 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

23 

3 

 

 

2 

 

129 

13 

 

 

3 

24 

31 

1 

 

30 

102 

41 

 

10 

8 

2 

 

 

203 

5 

 

18 

53 

 

53 

22 

 

13 

29 

1 

6 

4 

36 

 

41 

58 

27 

 

 

 

52 

 

55 

24 

 

 

18 

86 

 

13 

29 

- 

99 

 

 

 

27 

1 

17 

36 

 

 

 

54 

51 

 

 

74 

92 

 

 

 

 

20 

 

29 

 

4 

 

 

 

 

 

28 

10 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 
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31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

Σωτήρ 

Τροπαιούχος 

Φανός 

Φαράγγι 

Φιλώτας 

Φλώρινα 

Ν.Καύκασος 

Παπαγιάννης 

Σιδηρ. Σταθ. 

Σιδηρ. Σταθ. 

Καλλινίκη 

Τριπόταμος 

 

 

 

Αγ.Γερμανός 

 

Σώτερ 

Μαχαλάς 

Σπάντσα 

Οκιλιμέρ 

Τσαλτζιλάρ 

Φλώρινα 

 

Ποπάζανης 

Βέβης 

Φλώρινας 

Κάλενικ 

Πετοράκιον 

Βράψιν 

Ρακίτσκα 

Σούετς 

Γέρμαν 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

18 

18 

4 

 

393 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

733 

4 

12 

1 

28 

60 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

909 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

728 

26 

30 

26 

 

106 

44 

155 

 

39 

27 

 

27 

 

 

 

 

 

778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

22 

 

Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα (24) μπορούμε να πληροφορηθούμε για 

την προέλευση των προσφύγων και την εγκατάσταση τους σε όλο το νομό Φλώρινας. 

Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονταν από τη Μ. 

Ασία ( 909 οικογένειες ) και εγκαταστάθηκαν οι περισσότερες  στο Αντίγονο (129),  

στη Λακκιά  (102),  στην Περαία (203), (σήμερα ανήκει στο νομό Πέλλας), στο  

Φιλώτα ( 60),  στη  Φλώρινα (54) και στο Σκλήθρο (53). Ακολουθούν οι πρόσφυγες 

από τον Καύκασο ( 778 οικογένειες). Απ’ αυτές οι περισσότερες εγκαταστάθηκαν 

στο Ν. Καύκασο (155 οικογένειες), ο οποίος πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν ένας νέος 

αμιγής προσφυγικός συνοικισμός που ιδρύθηκε μετά τον ερχομό των προσφύγων στο 

νομό για αυτό και παρουσιάζει μηδενικό πληθυσμό κατά την απογραφή του 1920 

στον παραπάνω πίνακα.  Ακολουθούν ο Φιλώτας με 106 οικογένειες, η Κολχική με 

92 οικογένειες, η Κ. Κλεινές με 74 οικογένειες,  τα Βαλτόνερα με 54 οικογένειες και 

ο Άγιος Βαρθολομαίος με 51 οικογένειες.  Οι υπόλοιποι ήταν διασκορπισμένοι σε 

άλλα χωριά του νομού. Ακολουθούν οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη (733 

οικογένειες),  από τις οποίες οι περισσότερες εγκαταστάθηκαν στο Φιλώτα  (393 

οικογένειες), στη Λακκιά (81 οικογένειες), στη Φλώρινα  (79 οικογένειες), στις Άνω 
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Κλεινές (72 οικογένειες). Οι υπόλοιποι, πολύ λιγότεροι,  ήταν εγκατεστημένοι σε 

διάφορα χωριά του νομού. Μικρότερος ήταν ο αριθμός των προσφύγων του Πόντου, 

συνολικά 728 οικογένειες. Απ’ αυτές οι περισσότερες εγκαταστάθηκαν στους 

Πύργους (99) (σήμερα ανήκει στο Νομό Κοζάνης), στον Πελαργό (86 οικογένειες), 

στο Μανιάκι ( 55),  στη Βεγόρα ( 58),  στη Λακκιά (52),  στον Άγιο Βαρθολομαίο 

(41οικογένειες). Οι υπόλοιπες σε μικρότερα βέβαια ποσοστά εγκαταστάθηκαν σε 

άλλα χωριά του νομού.   
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7.1. Καταμερισμός προσφύγων σε αμιγείς προσφυγικές κοινότητες 

 

Το 1928, μελετώντας τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι  η εγκατάσταση των προσφύγων είχε ολοκληρωθεί στα εξής 

μουσουλμανικά χωριά και είχαν εγκατασταθεί συνολικά 6.104 πρόσφυγες:  

Πίνακας 25. Εγκατάσταση προσφύγων το 1928 σε μουσουλμανικά χωριά 

Παλαιό όνομα 1928 

Βαρθολώμ 371 

Γκορτσικόν 102 

Κάτω Νεβολιάνη  219 

Νόβιγκραδ 315 

Πλησεβίτσα  352 

Έλεβιτσ  1.002 

Τσερκέζκιοι 148 

Όρτα Ομπά 102 

Κέναλη 604 

Βίνιανη 207 

Γκιούλενιτς  110 

Σ.Σ. Βεύης  2.450 

Σπάντσα 122 
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Η σχέση ανάμεσα στον μουσουλμανικό πληθυσμό του 1920 και στο προσφυγικό 

πληθυσμό του 1928 αποδίδεται στο γράφημα: 

 

Γράφημα 4: Σχέση Μουσουλμάνων του 1920 και προσφύγων του1928 

  Παρατηρούμε ότι οι πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν το 1928, ήταν στους 

περισσότερους οικισμούς όσοι και οι μουσουλμάνοι, εκτός από τη Λεβαία, το Νέο 

Καύκασο και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Βεύης. Οι δύο τελευταίοι, μάλιστα, 

οικισμοί δημιουργήθηκαν από την Ε.Α.Π. σε κτήματα μουσουλμανικών κοινοτήτων 

από την αρχή. 

Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές για τα αμιγώς προσφυγικά χωριά, οι πρόσφυγες 

που εγκαταστάθηκαν ήταν το 1928 κατά 2.056 περισσότεροι από τους 

μουσουλμάνους που αποχώρησαν. 

 Οι αμιγώς μουσουλμανικοί οικισμοί, αποτέλεσαν τον πυρήνα της 

εγκατάστασης των προσφύγων, βρίσκονταν οι 5 στην πεδιάδα της Φλώρινας (Ν. 

Καύκασος, Μεσόκαμπος, Κολχική, Άγιος Βαρθολομαίος, Σ. Σταθμός Βεύης) και οι 

11 στην πεδιάδα του Αμυνταίου (Φανός, Ροδώνας, Αγραπιδιές, Αντίγονο, Βεγόρα, 

Φαράγγι, Μανιάκι, Φιλώτας, Βαλτόνερα, Λεβαία, Λιμνοχώρι, Σωτήρ). Ο 
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καταμερισμός τους στον χάρτη του νομού καταδεικνύει την παρουσία των 

προσφυγικών οικισμών στα βορειοανατολικά, μακριά από τους ορεινούς όγκου, 

κοντά στις πεδιάδες και τις οδικές αρτηρίες. Τα χωριά με αμιγή μουσουλμανικό 

πληθυσμό το 1920 ήταν τα εξής: 

 

      Γράφημα 5: Αμιγώς μουσουλμανικοί οικισμοί 1920 

 

   Το σύνολο του μουσουλμανικού πληθυσμού στα αμιγώς μουσουλμανικά χωριά το 

1920 ήταν 4.048 άτομα .Παρακάτω παρατίθενται ο πίνακας  (26)  με τα παλιά και τα 

νέα ονόματα των χωριών, και ο καταμερισμός των προσφύγων σε διάφορους αμιγείς 

οικισμούς. 
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Πίνακας 26. Παλιά και νέα ονόματα χωριών 

Α/Α Νέο όνομα Παλαιό όνομα 

1. Άγιος Βαρθολομαίος Βαρθολώμ 

2. Αγραπιδιές Γκορτσικόν 

3. Αντίγονο  Κιοσελερ 

4. Βαλτόνερα Κάτω Νεβολιάνη  

5. Βεγόρα Νόβιγκραδ 

6. Κολχική Πλησεβίτσα  

7. Λεβαία Έλεβιτσ 

8. Λιμνοχώρι Τσερκέζκιοι 

9. Μανιάκι  Κολάρτζα 

10. Μεσόκαμπος Όρτα Ομπά 

11. Νέος Καύκασος - 

12. Ροδώνας Γκιούλενιτς  

13. Σ.Σ. Βεύης - 

14. Σωτήρας Σώτερ 

15. Φανός Σπάντσα 

16. Φαράγγι Οκιλιμέρ 

17. Φιλώτας  Τσαλτζιλαρ 
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Γράφημα 6: Kαταμερισμός προσφύγων σε αμιγή χωριά. 

Η εγκατάσταση των διαφορετικής προέλευσης προσφύγων κατά οικισμό έχει ως 

εξής: 

 



Αραμπατζή Χρυσή 

85 

 

Γράφημα 7: Καταμερισμός προσφύγων σε αμιγείς κοινότητες. 

 Οι Καυκάσιοι εγκαθίστανται στον Πελαργό (2%), στον Ροδώνα (100%), στον 

Σωτήρα(55%), στον Φανό(81%), το Φαράγγι (5%), στον Νέο Καύκασο (100%) και 

στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Βεύης (100%). Οι Μικρασιάτες εγκαθίστανται στην 

Πύλη (100%), στον Σωτήρα (5%), στο Φαράγγι (3%), στον Φιλώτα (35%). Οι 

Θρακιώτες εγκαθίστανται στον Σωτήρα (40%), στον Φανό (15%), στο Φαράγγι 

(90%) και στον Φιλώτα (65%). Οι πόντιοι εγκαθίστανται στον Πελαργό (90%). 
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7.2.  Καταμερισμός των προσφύγων στις μικτές κοινότητες 

Η δημογραφική σύνθεση των μικτών οικισμών αποδίδεται από τον πίνακα: 

Πίνακας 27. Προσφυγικές οικογένειες ανά χωριό 

 

Η εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην περιοχή της Φλώρινας 

ακολουθήθηκε από μια διανομή γαιών προς αυτούς, ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής 

πληθυσμών και του κρατικού σχεδίου αποκατάστασης των προσφύγων. Οι πρώτες 

διανομές άρχισαν το 1923. Οι περισσότερες, όμως, ξεκίνησαν το 1928 και 

ολοκληρώθηκαν μέσα στη δεκαετία του ΄30. Στην Πρέσπα, οι διανομές άρχισαν την 
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δεκαετία του ΄30. Ωστόσο, η ολοκλήρωση τους, εξαιτίας των δυσκολιών που 

ανέκυψαν,  καθυστέρησε αρκετά χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Φλώρινας, 

έγιναν περισσότερες από μία διανομές. Τις δεκαετίες 1950 –1960  έγιναν και οι 

διανομές των οικοπέδων. Οι πρόσφυγες του νομού θεωρήθηκαν, αρχικά, ως 

δικαιούχοι 30 στρεμμάτων. Η θέσπιση του Νόμου 4121/1929 προέβλεπε 

χαρακτηρισμό 13 χωριών της περιοχής ως παραμεθορίων, με προνόμια στην κάλυψη 

των αναγκών τους και ιδιαίτερες φοροαπαλλαγές και τροποποιήσεις στο όριο του 

κλήρου που δικαιούνταν οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα την οικονομική αναβάθμιση της 

περιοχής. Τα χωριά αυτά ήταν: Άνω Κλειναί, Kάτω Κλειναί, Λαιμός, Λευκόνας, 

Μελίτη, Μεσόκαμπος, Νεοχωράκι, Νίκη, Πολυπλάτανος, Πύλη, Ν. Καύκασος, 

Καλλινίκη, Τριπόταμος.  Ωστόσο, η διανομή γαιών υπήρξε ανισομερής ανάμεσα 

στους δικαιούχους, ικανοποιώντας διάφορα κριτήρια που καθορίζονταν από την 

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) π.χ. αν μετοικούσαν σε ορεινούς 

οικισμούς, ημιορεινούς ή πεδινούς, ο αριθμός των μελών οικογενείας κ.λ.π. 

Παράλληλα, στους μικτούς οικισμούς, έγινε διανομή γαιών σε γηγενείς κατοίκους 

ακτήμονες στο πλαίσιο της απαλλοτρίωσης. Αν επιχειρήσουμε να αναλύσουμε 

περαιτέρω την κατανομή των γαιών στους προσφυγικούς πληθυσμούς, θα προκύψουν 

τα εξής:  

α) Μικτοί οικισμοί 

 Στους μικτούς οικισμούς παραχωρήθηκαν κτήματα τόσο στους πρόσφυγες 

όσο και σε ακτήμονες γηγενείς κατοίκους. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Φλώρινας και προήλθαν από 

έγγραφα τελικών διανομών στους οικισμούς αυτούς, μπορούμε να διακρίνουμε έναν 

πρώτο βαθμό ανάλυσης στη σύγκριση μεταξύ γηγενών και προσφύγων, στους 

οποίους διανεμήθηκαν γαίες στα χωριά αυτά.
105

  

                                                           
105

 Σ.Ηλιάδου-Τάχου και Κ. Φωτιάδης,  Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία.Από την τραγωδία στην 
εποποιΐα σ.247 
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 Γράφημα 8: Διανομές γαιών σε γηγενείς και πρόσφυγες στα μικτά χωριά 

 

Το γράφημα καταδεικνύει τους οικισμούς, στους οποίους δόθηκαν γαίες μόνο 

στον προσφυγικό πληθυσμό. Τα χωριά είναι τα εξής: Αμμοχώρι, Ανάργυροι, Κάτω 

Κλεινές, Λαιμός, Λευκώνας, Πέτρες, Σκοπιά και Τριπόταμος. Αντίθετα στον οικισμό  

Νίκη κτήματα διανεμήθηκαν μόνο σε γηγενείς ακτήμονες. Από τα υπόλοιπα χωριά 

στο Αρμενοχώρι, τη Μελίτη και το Νεοχωράκι περισσότεροι είναι οι γηγενείς 

κάτοικοι που πήραν κτήματα κατά την διανομή γαίων. Αντίθετα, στις Άνω Κλεινές, 

στην Κάτω Καλλινίκη, στο Μεσονήσι, στον Πολυπλάτανο, στο Σκλήθρο και στον 

Τροπαιούχο υπερτερούν σημαντικά οι πρόσφυγες στη λήψη γαιών. 

Τα ποσοστά των γηγενών και των προσφύγων σε σχέση με τον συνολικό 

αριθμό δικαιούχων για τα μικτά χωριά είναι τα εξής: 
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Πίνακας 28. Ποσοστά  γηγενών – προσφύγων δικαιούχων 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΗΓΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Αμμοχώρι 0% 100% 

Ανάργυροι 0% 100% 

Άνω Κλεινές 2,7% 97,3% 

Αρμενοχώρι 67,72% 32,28% 

Κάτω Καλλινίκη 48,61% 51,39% 

Κάτω Κλεινές 0% 100% 

Λαιμός 0% 100% 

Λευκώνας 0% 100% 

Μελίτη 53,22% 46,78% 

Μεσονήσι 11,77% 88,23% 

Νεοχωράκι 62,89% 37,11% 

Νίκη  100% 0% 

Πέτρες 0% 100% 

Πολυπλάτανος 5,81% 94,12% 

Σκλήθρο 24,66% 75,34% 

Σκοπιά 0% 100% 

Τριπόταμος 0% 100% 
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Η οριστική διανομή γαιών στους μικτούς οικισμούς πραγματοποιήθηκε από 

το 1928 μέχρι το 1974, ένα αρκετά ευρύ διάστημα. Η διανομή οριστικοποιείται 

νωρίτερα στο Σκλήθρο ενώ ακολουθούν η Σκοπιά, το Αρμενοχώρι και το Νεοχωράκι 

το 1929, ο Τριπόταμος, ο Πολυπλάτανος, το Αμμοχώρι και η Νίκη το 1933, ο 

Τροπαιούχος το 1935, ο Λευκόνας το 1938,  η Κάτω Καλλινίκη το 1949,   ο Λαιμός 

το 1954, το Μεσονήσι το 1958, η Μελίτη  το 1961,  η Κολχική και ο Φιλώτας το 

1963, οι Άνω και Κάτω Κλεινές το 1964 και οι Ανάργυροι το 1974. Τα έτη των 

οριστικών διανομών παραθέτονται στο γράφημα που ακολουθεί: 

 

Γράφημα 9: Οριστικές διανομές (έτη και χωριά). 

Στους δικαιούχους πρόσφυγες και γηγενείς διανεμήθηκαν τμήματα γης που 

ανήκαν στα συνολικά αγροκτήματα κάθε οικισμού. Η σχέση μεταξύ της 

διανεμηθείσας γης σε σχέση με το συνολικό αγρόκτημα κάθε οικισμού γίνεται 

φανερή στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο αγρόκτημα 

για τους μεικτούς οικισμούς είναι αυτό της Μελίτης όπου γίνεται και η μεγαλύτερη 

διανομή γαιών τόσο σε πρόσφυγες όσο και σε γηγενείς κατοίκους  και ακολουθούν τα 

Τροπαιούχος 26,44% 63,56% 

Σύνολο 25,62% 74,38% 
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αγροκτήματα Αμμοχωρίου, Αρμενοχωρίου και Κάτω Καλλινίκης, με λίγο μικρότερα 

των Κάτω Κλεινών και του Νεοχωρακίου. Τα  υπόλοιπα αγροκτήματα είναι 

μικρότερης έκτασης. 

 

Γράφημα 10: Διανεμηθείσες εκτάσεις και συνολικά αγροκτήματα 

β) Αμιγώς προσφυγικοί οικισμοί 

 Οι αμιγώς προσφυγικοί οικισμοί προήλθαν από εγκατάσταση κατοίκων α) σε 

μη κατοικημένες περιοχές (Ν. Καύκασος, Σ.Σ. Βεύης), β) σε τούρκικα τσιφλίκια, γ) 

σε πρώην μουσουλμανικούς  οικισμούς. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, 

οι δικαιούχοι γαιών στους οικισμούς αυτούς ήταν οι εξής:   

 

Γράφημα 11: Πρόσφυγες κάτοικοι, δικαιούχοι γαιών κατά την οριστική διανομή. 
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Οι δικαιούχοι κάτοικοι του Φιλώτα υπερτερούν κατά πολύ έναντι των 

κατοίκων των άλλων οικισμών, γεγονός που δικαιολογείται και από τη μεγάλη 

συγκέντρωση προσφυγικού πληθυσμού στον οικισμό αυτό. Ακολουθεί η Λεβαία, το 

Αντίγονο και ο Νέος Καύκασος, ενώ σε μικρότερο αριθμό λαμβάνουν κτήματα οι 

κάτοικοι των οικισμών Αγίου Βαρθολομαίου, Κολχικής, Βεγόρας και Πελαργού. Το 

Μανιάκι, ο Σωτήρας και τα Βαλτόνερα έχουν ακόμα μικρότερο αριθμό δικαιούχων 

γαιών, ενώ οι δικαιούχοι του Σ.Σ. Βεύης, Λιμνοχωρίου, Μεσοκάμπου, Αγραπιδιών, 

Πύλης, Ροδώνα, Φανού και Φαραγγιού είναι πολύ λιγότεροι. 

 

 

Γράφημα 12: Έτη οριστικής διανομής σε αμιγώς προσφυγικούς οικισμούς. 

Επομένως, οι διανομές γαιών στους αμιγώς προσφυγικούς οικισμούς 

υλοποιούνται την περίοδο 1954 – 1964. Η καθυστέρηση θα πρέπει να αποδοθεί, 

κυρίως, στην αβελτηρία των κρατικών μηχανισμών αλλά και στην απουσία 
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συνδιεκδικητών, κάτι που επιτάχυνε τις διαδικασίες στα μικτά χωριά, ή ακόμα και 

στην εμφυλιακή περίοδο και τα προβλήματα της. 

Τέλος,  αναφορικά με το σύνολο των γαιών που διανεμήθηκαν στο πλαίσιο 

των οριστικών διανομών, συμπεραίνουμε  ότι οι μεγαλύτερες εκτάσεις που δόθηκαν, 

ήταν εκείνες του Πελαργού, του Φιλώτα και σε πολύ μικρότερο μέγεθος του Αγίου 

Βαρθολομαίου, του Αντιγόνου, της Κολχικής, του Μανιακίου, του Ροδώνα, του 

Σωτήρα, του Φανού και του Σ.Σ. Βεύης. Αντίθετα ελάχιστες είναι οι εκτάσεις που 

μοιράζονται στις Αγραπιδιές, τη Βεγόρα, το Λιμνοχώρι, το Νέο Καύκασο και την 

Πύλη. 

 

Γράφημα13: Διανεμηθείσες  εκτάσεις  σε σχέση με τα συνολικά αγροκτήματα στους 

αμιγώς προσφυγικούς οικισμούς. 
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Συνολικά, τα έτη στα οποία οριστικοποιήθηκε η διανομή γαιών στους 

οικισμούς όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 

ζήτημα της διανομής λύθηκε πολύ πιο γρήγορα στους μικτούς οικισμούς, παρά στους 

προσφυγικούς. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα που ακολουθεί, οι περισσότεροι 

οικισμοί οριστικοποίησαν τις διανομές σε κατοίκους τους κατά τη δεκαετία 1960 – 

1970, πολύ αργότερα από την αρχική διανομή γαιών Ε.Α.Π.,  γεγονός που 

υποδεικνύει πιθανά προβλήματα στην τελική παράδοση των αγροκτημάτων στους 

δικαιούχους τους . 

 

Γράφημα14: Έτη οριστικών διανομών σε μικτούς και προσφυγικούς οικισμούς. 

Στους δικαιούχους πρόσφυγες και γηγενείς διανεμήθηκαν τμήματα γης που 

ανήκαν στα συνολικά αγροκτήματα κάθε οικισμού. Η σχέση μεταξύ της 

διανεμηθείσας γης σε σχέση με το συνολικό αγρόκτημα κάθε οικισμού γίνεται 

φανερή στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.  
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Επιπλέον, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ποια αγροκτήματα θεωρούνται τα 

μεγαλύτερα και σε ποιες περιοχές έγινε η μεγαλύτερη διανομή γαιών. Επομένως, 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο αγρόκτημα για τους μικτούς οικισμούς είναι αυτό 

της Μελίτης, όπου και γίνεται και η μεγαλύτερη διανομή γαιών τόσο σε πρόσφυγες 

όσο και σε γηγενείς κατοίκους. Ακολουθούν τα αγροκτήματα Αμμοχωρίου, 

Αρμενοχωρίου και Κάτω Καλλινίκης, με λίγο μικρότερα των Κάτω Κλεινών και του 

Νεοχωρακίου.  Μικρότερης έκτασης είναι τα  αγροκτήματα Πετρών, Σκλήθρου και 

Τροπαιούχου, ενώ  ακολουθούν τα αγροκτήματα Λαιμού, Αναργύρων, Άνω Κλεινών, 

Λευκόνα και Σκοπιάς, με μικρότερο αγρόκτημα μικτού οικισμού αυτό του 

Μεσονησίου. Για τα αγροκτήματα του Τριποτάμου, του Πολυπλατάνου και της Νίκης 

δεν βρέθηκαν διασταυρώσιμα στοιχεία. Αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκε, η 

μεγαλύτερη διανεμηθείσα έκταση βρίσκεται στον οικισμό Μελίτης, με επόμενο το  

Αμμοχώρι. Μικρότερη έκταση διανεμήθηκε στους οικισμούς Αμμοχωρίου, Κάτω 

Κλεινών, Νεοχωρακίου και Τροπαιούχου, με αμέσως επόμενους τους οικισμούς των 

Άνω Κλεινών, Σκλήθρου και Τριποτάμου. Κτήματα με μικρότερη έκταση 

διανεμήθηκαν στους οικισμούς Σκοπιάς, Πολυπλατάνου καυπόλοιπους οικισμούς 

(Ανάργυροι, Λαιμό, Μεσονήσι, Νίκη και Πέτρες) διανεμήθηκαν πολύ μικρότερες 

εκτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ο
: Άλλες πτυχές του προσφυγικού ζητήματος 

στο νομό Φλώρινας 

8.1.  Πρόσφυγες και οικονομική ανάπτυξη του νομού 

Τα αποτελέσματα της προσφυγικής εγκατάστασης στην δημογραφική 

σύνθεση της περιοχής αλλά και στην οικονομική της συγκρότηση είναι εμφανή. Τα 

οικονομικά αποτελέσματα της παρουσίας τους στον ελλαδικό χώρο γενικότερα έγιναν 

ορατά και αισθητά στην ευρύτερη κοινωνία από πολύ νωρίς, αντίθετα με τις 

πολιτιστικές διαφοροποιήσεις που εκδηλώθηκαν στις επόμενες δεκαετίες. Πράγματι, 

η προσφορά των προσφύγων στην οικονομική πρόοδο της,  είχε εντυπωσιάσει τόσο 

το Βενιζέλο, ώστε στην ιστορική του αγόρευση,  στις 25 Ιουνίου του 1930  δήλωσε: 

«Ο προσφυγικός πληθυσμός εις όλα σχεδόν τα στάδια της ανθρωπίνης 

δραστηριότητος διακρίνεται και είδομεν ήδη τα αποτελέσματα της παρουσίας του 

εδώ, κυρίως εις την γεωργίαν, την αλιείαν, το εμπόριον, διά να περιοριστώ μόνον εις 

αυτά»
106

 

Εξάλλου , το μέγεθος και την ποιότητα αυτής της συμβολής επισημαίνει και ο 

Κάμπελ, αντιπρόεδρος της Ε.Α.Π., με τη διαπίστωση ότι οι αγρότες πρόσφυγες 

προήγαγαν τη Μακεδονία και τη Θράκη από τον 17
ο
 στον 20

ο
 αιώνα.

107
Την  ίδια 

περίοδο η εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» των Αθηνών σημειώνει ότι η κρατική 

μέριμνα και η προσφυγική αντιπροσφορά εξισορροπήθηκαν. Οι πρόσφυγες  δηλαδή 

πήραν αλλά και έδωσαν στο κράτος. 

Ειδικά, για το νομό Φλώρινας που μας ενδιαφέρει,  οι οικονομικές μεταβολές 

που προκάλεσε ο ερχομός των προσφύγων ήταν πολύ σημαντικές. Για να εκτιμηθεί 

σωστά το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης του νομού πρέπει να δούμε την 

οικονομική της κατάσταση στην προηγούμενη δεκαετία. Στον Καζά λοιπόν 

Φλώρινας, στην πρώτη θέση έρχονται τα σταφύλια με ετήσια παραγωγή 5.000.000 

οκάδων. Ένα μέρος απ’ αυτά εξάγεται στο Μοναστήρι της Σερβίας για οινοποίηση. 

Ακολουθούν τα δημητριακά: 1.214.520 κιλά το χρόνο, το 1/3 των οποίων εξάγεται 

στη  Βίγλιστα και στην Κορυτσά της Αλβανίας. Η ίδια περίπου εικόνα συνεχίζεται 

και μετά το 1917 ως το 1922.  
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Πίνακας 29.  Καλλιεργούμενες Εκτάσεις ( Στρέμματα) 

 1918 1922 

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 299.818 247.284( -17,50) 

 

Από τα στοιχεία που υπάρχουν για το διάστημα  1914-1922,  βγαίνουν τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 1) H oικονομία του Ν. Φλώρινας είναι αγροκτηνοτροφική 

πρωτογενούς παραγωγής. 2) Η καλλιέργεια του καπνού και των άλλων βιομηχανικών 

προϊόντων είναι πολύ περιορισμένη, σε αντίθεση με την εκτεταμένη καλλιέργεια των 

δημητριακών.3) Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι, ο κύριος όγκος τους 

προορίζεται για οικιακή χρήση. Η εμπορική εκμετάλλευση είναι πολύ περιορισμένη. 

Για το διάστημα 1923-1930, που αποτελεί την πρώτη και κύρια φάση της 

προσφυγικής εγκατάστασης, τα στοιχεία που υπάρχουν είναι:
108

 

Πίνακας 30. Καλλιεργούμενες εκτάσεις του νομού (1923-1929) 

ΝΟΜΟΙ 1923  1929  

 Εκτάσεις Αξία Εκτάσεις Αξία 

Ν.  

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

244.968 30.723.770 412.393 172.348.750 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.885.177  4.418.079  

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω  πίνακα (30) οι καλλιεργημένες εκτάσεις του 

νομού από 244.968 στρέμματα που ήταν το 1923, αυξήθηκαν έως το 1929 σε 412.393 

στρέμματα. Η παραδοσιακή καλλιέργεια των δημητριακών ενισχύθηκε και η αξία του 

παραγομένου κρασιού έφτασε το 1928 στο ύψος των 19.467.855 δραχμών. 
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Ειδικότερα η παραγωγή και η αξία του καπνού στο ίδιο  διάστημα, εμφανίζει 

την παρακάτω κλιμάκωση: 

 Πίνακας 31. Αξία καπνού (1923) και (1929) 

 1 9 2 3   1 9 2 9   

 Παραγωγή Αξία, δρχ. Παραγωγή Αξία, δρχ. 

Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 583 (25.652 

οκ.) 

592.112 6.238    

(274.472) 

15.001.556 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 203.110( 

8.936.840 οκ.) 

1.358.296.714 415.797 

(18.295.068 οκ.) 

1.214.160.907 

 

 Η παραγωγή καπνού  στην περιοχή  σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα  

σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο, αφού οι 25.652 οκάδες του έτους 1922 έγιναν 274.472 

οκάδες το 1929.Αλλά και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας αυξάνει με ρυθμό που 

ξεπερνά το 100% στα περισσότερα από τα ζώα των αγροτών  ( βόδια, αγελάδες, 

βουβάλια, άλογα ) και παρέχει στην αγροτική οικονομία  ευρύτερες δυνατότητες 

ανάπτυξης. Επιπλέον, και η παραγωγή στις παραδοσιακές καλλιέργειες δημητριακών 

αυξήθηκε ραγδαία αμέσως μετά την εγκατάσταση των προσφύγων. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει την ανοδική αύξηση της παραγωγής,  από χρόνο σε χρόνο σ’ όλη τη 

χώρα:   

Πίνακας 32. Αύξηση της παραγωγής από 1924-1927 

Έτος Σίτος Δημητριακά 

1924 118.286 τόνοι 294.120 τόνοι 

1925 171.824 τόνοι 434.460 τόνοι 

1926 189.927 τόνοι 478.580 τόνοι 

1927 246,637 τόνοι  
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Πράγματι,  διαπιστώνουμε μελετώντας όλους αυτούς τους πίνακες ότι ο 

Νομός Φλώρινας το διάστημα αυτό 1923-1930,  γνωρίζει μία πραγματική οικονομική 

απογείωση. Η γεωργική και η κτηνοτροφική παραγωγή του νομού παρουσιάζουν 

αύξηση, εμφανίζονται νέες καλλιέργειες,  όπως αυτή του καπνού και το οικονομικό 

επίπεδο της περιοχής ανεβαίνει αισθητά. Βέβαια και τα σύγχρονα καλλιεργητικά 

μέσα όπως  η χρήση των λιπασμάτων,   συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής και 

στη βελτίωση της ποιότητάς της. Αλλά και η συσπείρωση των προσφύγων στις 

Ενώσεις  Γεωργικών Συνεταιρισμών είναι χαρακτηριστική την περίοδο αυτή. 

 Μέχρι το 1928 είχαν ιδρυθεί στην Φλώρινα 39 Ενώσεις Γεωργικών 

Συνεταιρισμών με 7.599 μέλη συνολικά. Κορυφαίος όμως παράγοντας της 

οικονομικής και κοινωνικής ανόδου των προσφύγων στάθηκε η Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδας (Α.Τ.Ε.), για την ίδρυση της οποίας προηγήθηκαν υπομνήματα από τον 

αγροτικό πληθυσμό όλης της χώρας μέσω των Γεωργικών Συνεταιρισμών. Έτσι οι 

συντονισμένες προσπάθειες ντόπιων και προσφύγων καρποφορούν και το 1929 

ιδρύεται  η Αγροτική Τράπεζα η οποία  συνέβαλε στην αύξηση του εισοδήματος των 

αγροτών, αλλά και στη βελτίωση του επιπέδου της παραγωγής.   

Εκτός όμως από τους πρόσφυγες που αποκαταστάθηκαν ως αγρότες και 

εγκαταστάθηκαν στα χωριά της Φλώρινας, υπήρχαν και εκείνοι που 

αποκαταστάθηκαν ως αστοί και εντάχθηκαν στον παραγωγικό ιστό της πόλης. Οι 

τρεις παραγωγικοί τομείς της οικονομίας στην πόλη της Φλώρινας στις αρχές του 

εικοστού αιώνα  ήταν ο μεταποιητικός, ο μεταπρατικός, και ο τομέας παροχής 

υπηρεσιών στον οποίο εντάσσονταν και τα επιστημονικά επαγγέλματα. Στον 

παρακάτω πίνακα  περιγράφονται τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν τα επαγγέλματα 

με τη μεγαλύτερη συχνότητα στον παραγωγικό ιστό της πόλης Φλώρινας:
109
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Πίνακας 33. Κατανομή επαγγελμάτων (1928) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Έμποροι  30,12% 

Μεταποίηση 21,40% 

Εργάτες 16,72% 

Γεωργοί 13,89% 

Υπάλληλοι 7,29% 

Υπηρεσίες 6,59% 

Κτηματίες 1,84% 

Κτηριακές εργασίες 0,77% 

Ιατροί Ο,56% 

Φοιτητές 0,3% 

Χρηματιστικά επαγγέλματα 0,21% 

Δημοσιογράφοι Ο,1% 

 

Αν θελήσουμε τώρα να κατατάξουμε τα επαγγέλματα ανά πληθυσμιακή 

ομάδα ξεχωριστά, διαπιστώνουμε τα εξής για τον προσφυγικό πληθυσμό της πόλης: 

Η προσφυγική ομάδα η προερχόμενη από τον Πόντο αποτελούσε την κατηγορία 

εκείνη του πληθυσμού,  η οποία αποκαταστάθηκε σε ένα αστικό πλαίσιο με παροχή 

γης. Στα πλαίσια  των δύο αστικών προσφυγικών συνοικισμών που δημιουργήθηκε 

από την ΕΑΠ, οι Πόντιοι εντάχθηκαν στον αστικό κορμό ως αγρότες. H 

συγκεκριμένη ομάδα,  ασχολούνταν κυρίως με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής ( 

43,9) αλλά και με την κατασκευή υποδημάτων ( 11,4) και με το εμπόριο (6.1) και με 

άλλα επαγγέλματα σε μικρότερη κλίμακα. Τα νέα επαγγέλματα που έφεραν οι 

πρόσφυγες ήταν αυτό του μελισσοκόμου,  το οποίο δεν υπήρχε στις άλλες 
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πληθυσμιακές ομάδες και το επάγγελμα του μηχανικού, για το οποίο δεν γνωρίζουμε 

σε ποιο επίπεδο σπουδών ή κατάρτισης αναφερόταν.  Οι προερχόμενοι από τον 

Πόντο δεν επέλεγαν να ενταχθούν στην εργατική τάξη,  ενώ η συμμετοχή τους στο 

επάγγελμα του δασκάλου  και γενικότερα η συμμετοχή στο επάγγελμα του 

υπαλλήλου, αν και μικρή,  έδειχνε μία τάση ένταξης στον τομέα παροχής υπηρεσιών. 

Ο μεταπρατικός τομέας  επίσης δεν τους προσείλκυε,  ίσως γιατί δε διέθεταν τα 

αναγκαία κεφάλαια ή την αναγκαία εμπειρία. 

Μία άλλη ομάδα η οποία εντάχθηκε στον παραγωγικό ιστό της πόλης  ήταν 

αυτή των Μικρασιατών. Οι Μικρασιάτες αποτελούσαν μια συνεκτική ομάδα,  η 

οποία εγκαταστάθηκε στη Φλώρινα μετά το 1923.  Η συγκεκριμένη ομάδα, επιλέγει 

σε μεγάλο ποσοστό την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής (24,5%),  

όχι όμως σε τόσο μεγάλο όσο οι πρόσφυγες οι καταγόμενοι από τον Πόντο, ενώ η 

δεύτερη προτίμησή της ήταν το επάγγελμα του εργάτη ( 10,8%) και τρίτο κατά σειρά 

επιλεγόταν το επάγγελμα του εμπόρου ( 5,4%)  και του υποδηματοποιού ( 5,4% ).
110

 

Τα καινούρια επαγγέλματα τα οποία εισήγαγαν οι μικρασιάτες στην πόλη 

ήταν αυτά του καπνεργάτη, του καπνεμπόρου, και του ταπητουργού.  Παράλληλα 

ασκούσαν και επιστημονικά  επαγγέλματα,  όπως αυτό του δικηγόρου, του 

φαρμακοποιού, του ιατρού, του μηχανικού και το επάγγελμα του δασκάλου. Η 

ύπαρξη  ομάδας Μικρασιατών που εντασσόταν στην ομάδα υπαλλήλων του 

Δημοσίου φανερώνει ένα ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο. 

Η τελευταία ομάδα προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην πόλη ήταν αυτή των 

Θρακιωτών. Οι πρόσφυγες αυτοί ασχολούνταν κυρίως με τον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής και ήταν αγρότες  σε ποσοστό 48,9% και εργάτες σε ποσοστό 8,5%. 

Τρίτο στις προτιμήσεις τους ερχόταν το επάγγελμα του παντοπώλη (6,3%) και 

ακολουθούσαν τα επαγγέλματα του ράπτη  (4,2%) και του εμπόρου  (4,2%). Από τα 

επιστημονικά επαγγέλματα ασκούσαν το επάγγελμα του ιατρού, του μηχανικού και 

του δασκάλου,  σε πολύ όμως μικρά συχνότητα. 

 Γίνεται λοιπόν φανερό από τα παραπάνω, η ύπαρξη ποικιλίας  επαγγελμάτων 

στις διάφορες ομάδες προσφύγων,  που αποδεικνύει ακριβώς τις διαφορετικές 

δυνατότητες πρόσβασης στους κοινωνικούς μηχανισμούς αλλά και τη διαφορά στο 
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βιοτικό επίπεδο. Είναι πάντως γεγονός ότι οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην 

πόλη, αποτέλεσαν ένα νέο εργατικό δυναμικό και συνέβαλαν απ’ την πλευρά τους 

στη διαμόρφωση του αστικού πυρήνα της πόλης, μαζί με τις υπόλοιπες πληθυσμιακές 

ομάδες. 
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8.2. Πρόσφυγες και εκπαιδευτική κατάσταση της Φλώρινας 

    Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της ΕΑΠ δεν επιτρέπονταν να 

διατίθενται κονδύλια από τα κεφάλαιά της για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για ίδρυση 

σχολείων,  αλλά μόνο για την αποκατάσταση των προσφύγων σε παραγωγικά έργα 

και για την ενίσχυσή τους με εφόδια ζωής. Επειδή όμως,  το αίτημα της ίδρυσης 

σχολείων ήταν πολύ έντονο από την πλευρά των προσφύγων,  παράλληλα με το 

αίτημα της στέγης και της διανομής των κλήρων,  γι’ αυτό αποφασίζεται τον 

Οκτώβριο του 1924,  η τροποποίηση του παραπάνω άρθρου.  Έτσι δίνεται πια και 

στην Ε.Α.Π το δικαίωμα να παίρνει ορισμένα μέτρα ίδρυσης σχολείων σε 

προσφυγικά χωριά  ή σε οικισμούς και πόλεις που ενισχύθηκαν με προσφυγικό 

πληθυσμό. 
111

 Στη Μακεδονία,  μέχρι τον Αύγουστο του 1928, έχουν ανεγερθεί 266 

σχολικά κτίρια με υλικά της ΕΑΠ και με την προσωπική εργασία των προσφύγων. 

Γενικά,  η περίοδος 1924-1930 χαρακτηρίζεται από έναν οργασμό ίδρυσης και 

ανέγερσης δημοτικών σχολείων,  αλλά και διαίρεσης και επέκτασης παλαιότερων   

(δημοτικών και γυμνασίων)  σε προσφυγικά  χωριά. 

Το φαινόμενο αυτό είναι εμφανές  στη Δυτική Μακεδονία  και το διαπιστώνει 

κανείς βλέποντας τις εφημερίδες της εποχής. Πάντως η εκπαιδευτική κατάσταση της 

Φλώρινας αποτυπώνεται παραστατικά στις Εκθέσεις Επιθεωρητών. Οι εκθέσεις του 

σχολικού έτους  1922-1923 αφορούσαν επιμέρους περιοδείες του Γενικού 

Επιθεωρητή στα χωριά και στην πόλη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά 

παρατηρούμε ότι τα σχολεία που δημιουργήθηκαν στους προσφυγικούς οικισμούς,  

ιδρύθηκαν στο σύνολο τους μετά το 1923,  με προεξάρχουσα την τριετία 1924-1926,  

οπότε και χτίζονται 12 από τα 15 σχολεία, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

γράφημα:
112
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Γράφημα 15: Ίδρυση σχολείων σε προσφυγικούς οικισμούς. 

  α) Μικτοί οικισμοί 

      Τα στοιχεία για τα σχολεία των οικισμών, που ενσωμάτωσαν ντόπιο και 

προσφυγικό πληθυσμό, δεν εξαντλούν το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων. Έτσι, 

παρουσιάζονται στοιχεία για το έτος ίδρυσης σχολείων σε 12  μικτούς οικισμούς και 

για το έτος ανέγερσης σχολείων για τις περιπτώσεις 8 σχολείων. 

     Στους μικτούς οικισμούς, στην πλειονότητά  τους, ιδρύονται σχολεία το 

1913 (6 σχολεία, ποσοστό 33,3% του συνολικού αριθμού), ενώ στα υπόλοιπα 

παρατηρείται μία διασπορά σε διάφορα έτη, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα. 

Άξιο  προσοχής είναι το γεγονός ότι, όλα τα σχολεία – για τα οποία υπάρχουν 

στοιχεία- ιδρύονται  πριν  από την προσφυγική εγκατάσταση,  γεγονός που 

υποδεικνύει  ότι οι πρόσφυγες μαθητές ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον μαθητικό 

σώμα, χωρίς να φοιτήσουν σε ξεχωριστό σχολείο. 
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Οι προσφυγικοί οικισμοί και το έτος ίδρυσης των σχολείων σε αυτούς 

φαίνονται στον  πίνακα που ακολουθεί:   

 

 

 

              Πίνακας 34. Προσφυγικοί οικισμοί και έτη ίδρυσης σχολείων 

 

Οικισμοί Έτος ίδρυσης 

Βαλτόνερα 1925 

Μεσόκαμπος 1925 

Άγιος Βαρθολομαίος 1923 

Λεβαία 1924 

Πύλη 1925 

Σωτήρας 1926 

Φιλώτας 1924 

  

Για τους μικτούς οικισμούς, που ενσωμάτωναν ντόπιο και προσφυγικό 

πληθυσμό  τα στοιχεία που υπάρχουν για τα σχολεία είναι πως τα περισσότερα 

σχολεία ιδρύονται το 1913 (6 σχολεία,  ποσοστό 33,3% του συνολικού αριθμού)  ενώ 

στα υπόλοιπα παρατηρείται μία διασπορά σε διάφορα έτη, όπως φαίνεται από το 

σχεδιάγραμμα.  
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Γράφημα 16: Έτη ίδρυσης σχολείων σε προσφυγικούς οικισμούς. 

Πάντως  ενδιαφέρον  παρουσιάζει το γεγονός ότι  όλα τα σχολεία ιδρύονται 

πριν την προσφυγική εγκατάσταση, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι πρόσφυγες 

μαθητές ενσωματώθηκαν στο ήδη υπάρχον μαθητικό σώμα, χωρίς να φοιτήσουν σε 

ξεχωριστό σχολείο. 

Οι μικτοί οικισμοί και το έτος ίδρυσης των σχολείων σε αυτούς φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 35. Μικτοί οικισμοί και έτη ίδρυσης σχολείων 

Οικισμοί Έτος ίδρυσης 

Μεσονήσι 1920 

Τροπαιούχος 1918 

Τριπόταμος 1913 

Πολυπλάτανος 1920 

Νίκη 1913 

Λαιμός 1919 



Αραμπατζή Χρυσή 

107 

 

 

Επιπλέον,  σχολεία ανεγείρονται στους μικτούς οικισμούς και  μετά το 1925 

και θεωρείται βέβαιο ότι οι πρόσφυγες είχαν ρόλο στην ανέγερσή τους. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά όλη την εκπαιδευτική δραστηριότητα σε οικισμούς με 

προσφυγικό πληθυσμό  (αμιγή ή μικτό),  της επαρχίας Φλώρινας.
113
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Πίνακας 35. Ίδρυση σχολείων σε οικισμούς της Φλώρινας 

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Άνω Κλεινές Κάτω Κλεινές 

Κολχική Παπαγιάννης 

Φανός Σκλήθρο 

Λακκιά Φλώρινα 

Βεγόρα  

Βαλτόνερα  

Ν.Καύκασος  

Αγ.Θεόδωροι  

Πύλη  

4/τάξιο Πρότυπο Φλώρινας  

1/τάξιο Πρότυπο Φλώρινας  

Ε΄Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας  
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Πίνακας 36. Προαγωγή δημοτικών σχολείων 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

4/τάξιο Φλώρινας 5/τάξιο 

2/τάξιο Φλώρινας 3/τάξιο 

1/τάξιο Παπαγιάννη 2/τάξιο 

1/τάξιο Πολυπλάτανου 2/τάξιο 

1/τάξιο Αμμοχωρίου 2/τάξιο 

4/τάξιο Πρότυπο Φλώρινας 6/τάξιο 

1/τάξιο Πρότυπο Φλώρινας 3/τάξιο 

 

Τέλος,  συγκεντρωτικά στοιχεία για τα είδη των σχολείων στην πόλη της 

Φλώρινας υπάρχουν στις εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή του σχολικού έτους 

1922-1923 και περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:
114
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Πίνακας 37. Κατάσταση σχολείων πόλεως Φλωρίνης 1922-23 

Εξατάξιο 

Δημοτικό 

Αρρένων 

Κτίριο Ιζέτ πασά  7 Δάσκαλοι 

Εξατάξιο 

Δημοτικό 

Θηλέων 

Αστικό σχολείο 

Θηλέων 

Νοέμβριος 

1922 

5 Δασκάλες 

Τριτάξιο 

Μικτό 

Δημοτικό 

σχολείο 

Κτίριο που ανήκε 

σε ιδιώτη 

αγοράζεται από 

την Εκκλησία 

1923 3 Δάσκαλοι 

Διτάξιο 

Μικτό 

Δημοτικό 

σχολείο 

Τσουκαλάδικα  2 Δάσκαλοι 

Α Διτάξιο 

Νηπιαγωγείο 

Νηπιαγωγείο 

(αίθουσα 

Παρθεναγωγείου) 

  

Β Μονοτάξιο 

Νηπιαγωγείο 

(αίθουσα 

τριτάξιου μικτού) 

  

Γ Μονοτάξιο 

Νηπιαγωγείο 

(αίθουσα 

Διτάξιου μικτού) 

  

Γ Μονοτάξιο 

Νηπιαγωγείο 

(τσιφλίκι, δωρεά 

Π.Δεράλα 

κοινοτικό) 
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 Τα συμπεράσματα που αποκομίζουμε από την περιγραφή της εκπαιδευτικής 

κατάστασης της Φλώρινας είναι σημαντικά.  Κοντά στο 6τάξιο πλήρες Δημοτικό 

σχολείων Αρρένων, το οποίο διέθετε 7 δασκάλους,  συγκροτήθηκε το 1922 και 

πλήρες 6τάξιο Θηλέων, το οποίο στεγαζόταν στο παλιό κτίριο του Παρθεναγωγείου 

της Τουρκοκρατίας και αποτελούνταν από 5 δασκάλες. Παράλληλα με τα πλήρη 

Δημοτικά, η άφιξη των προσφύγων συντελούσε στη δημιουργία δύο μικτών 

σχολείων, του 3τάξιου μικτού Δημοτικού σχολείου, που στεγαζόταν σε νέο ενοριακό 

κτίριο και περιλάμβανε το σημαντικό όγκο των προσφύγων  μαθητών του 1923 

(περίπου 100), και το διτάξιο  μικτό σχολείο, το οποίο λειτουργούσε στη συνοικία 

Τσουκαλάδικα. Τα Νηπιαγωγεία της πόλης ήταν τέσσερα: το πρώτο διτάξιο 

Νηπιαγωγείο, το οποίο συστεγαζόταν με το σχολείο Θηλέων, το Β΄ Μονοτάξιο 

Νηπιαγωγείο,  το οποίο συστεγαζόταν με το προσφυγικό τριτάξιο μικτό, σε κτίριο 

που αγοράστηκε από την εκκλησία και ήταν ενοριακό, το Γ΄ Μονοτάξιο Νηπιαγωγείο 

το οποίο στεγαζόταν στην αίθουσα του μικτού διταξίου,  και το Δ΄ Νηπιαγωγείο 

Τσιφλικίου, το οποίο στεγαζόταν στο οίκημα που είχε κληροδοτήσει στην κοινότητα 

ο ευεργέτης της Π. Δεράλας, την περίοδο της τουρκοκρατίας. 

 Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Φλώρινα τέθηκε σε νέες βάσεις με την 

ίδρυση του πλήρους Γυμνασίου της πόλης το έτος 1914. Η ίδρυση του Οικοτροφείου 

αρρένων αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή,  του 6ταξίου Διδασκαλείου το 

1924 και της Οικοκυρικής Σχολής το 1929 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη 

διαμόρφωση εκπαιδευτικής υποδομής στην πόλη. Η  συμβολή λοιπόν  των 

προσφύγων  στον τομέα  της εκπαίδευσης  στο νομό Φλώρινας υπήρξε σπουδαία. 

 

 



Αραμπατζή Χρυσή 

112 

 

8.3. Η ενσωμάτωση των προσφύγων: κοινωνική θέση, ταυτότητα, 

στερεότυπα και πολιτική συμπεριφορά. 

 Ένα αρκετά αξιοπερίεργο φαινόμενο που σφραγίζει την ιστορία  του 

προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα ήταν πώς η παρουσία μιας πληθυσμιακής 

ομάδας με τόσες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της μοιάζει να συμβαδίζει με τη 

συγκρότηση μιας ειδικής ταυτότητας, αυτής του «πρόσφυγα»,  επικαλύπτοντας τις 

όποιες διαφοροποιήσεις και ομογενοποιώντας πληθυσμούς τόσο διαφορετικούς 

μεταξύ τους. Η διαδικασία  αυτή υλοποιήθηκε μέσα από τρεις διαφορετικούς 

δρόμους: ο πρώτος  αφορά τη δημιουργία στερεοτύπων, ικανών να τους αποδώσουν 

χαρακτηριστικά και ικανότητες που οι πρόσφυγες είχαν σε σχέση με τους ντόπιους. Ο 

δεύτερος δρόμος αφορά τη συγκρότηση μιας πολιτικής έκφρασης και συμπεριφοράς 

στενά συνδεδεμένης με την προσφυγική ιδιότητα,  ενώ τον τρίτο δίαυλο συνιστά η 

δημιουργία μνημονικών τόπων,  συμβόλων και θεσμών που τείνουν να μετατρέψουν 

το τραύμα της «προσφυγιάς» σε ιερή παρακαταθήκη,  αλλά και να αξιοποιήσουν τη  

μνήμη των «χαμένων πατρίδων»
115

 

 Η ύπαρξη μιας  «προσφυγικής ταυτότητας»  στα μέλη  της δεύτερης και 

τρίτης γενιάς προσφύγων υπήρξε ένα ζήτημα που η επιστημονική έρευνα ανέδειξε τη 

δεκαετία του ’70. Η Renee Hirschon,
116

  στη σημαντικότατη συμβολή της για την 

κατανόηση του προσφυγικού ζητήματος, επισημαίνει πως   «τα περισσότερα 

κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αρχικών προσφύγων και του 

πληθυσμού υποδοχής ήταν κοινά.» Με άλλα λόγια, οι πρόσφυγες θεωρούνταν  (όπως 

και οι ντόπιοι)  Έλληνες, μιλούσαν ελληνικά, παρά τις ντοπιολαλιές τους, ήταν 

χριστιανοί ορθόδοξοι και μάλιστα έντονα θρησκευόμενοι. Παρ’ όλα αυτά, οι 

πρόσφυγες φαίνεται πως είχαν ορθώσει μέσα τους κάποιο ψυχολογικό τείχος, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν μία ομάδα διακριτή εννοιολογικά,  αλλά όχι με βάση 

κάποια προφανή όρια. 

Με την προσφυγική ταυτότητα  συνδέθηκε από τη διάρκεια του 

Μεσοπολέμου ένας πόλεμος στερεοτύπων. Η συμβίωση ντόπιων και προσφύγων,  

ιδίως στις πόλεις ή σε αγροτικούς προσφυγικούς οικισμούς που ήταν μεικτοί, 

σύντομα οδήγησε σε αδιέξοδα. Δύο κυρίως ήταν τα αίτια που οδήγησαν σε κάποια 
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 R.Hirschon,  Kληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής.Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών  
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όξυνση τις σχέσεις ντόπιων και προσφύγων. Το πρώτο και κυριότερο  ήταν οι 

οικονομικές διαφορές, χωράφια και οικόπεδα παραχωρούνται  στους δεύτερους αλλά 

κατέχονται ή διεκδικούνται από τους πρώτους ή και αντίστροφα. Η διεκδίκηση  

(δίκαια ή άδικα) από ντόπιους, χωραφιών που ανήκαν σε ανταλλάξιμους Τούρκους,  

προκαλούσε συχνά προστριβές  με τους πρόσφυγες αλλά και αφάνταστες δυσκολίες 

στην ΕΑΠ, στο έργο των καταμετρήσεων και διανομών. Πολλές φορές η διεκδίκηση 

αυτή ξεκινούσε από τις λεγόμενες «ανώμαλες δικαιοπραξίες». Μετά τους 

Βαλκανικούς πολέμους  (1912-13) αρκετοί από τους ντόπιους Έλληνες αγόραζαν, με 

προφορική ή ιδιωτική γραπτή συμφωνία,  την ακίνητη περιουσία των Μουσουλμάνων 

που εγκατέλειπαν την Ήπειρο και τη Μακεδονία, παρά τις απαγορευτικές διατάξεις 

εκείνης της περιόδου για οποιαδήποτε αγοραπωλησία. Κατά τη Σύμβαση,  όμως της 

Ανταλλαγής, τα κτήματα αυτά θεωρούνται ανταλλάξιμα και πρέπει να διανεμηθούν 

σε πρόσφυγες. Αποτέλεσμα ήταν οι συχνές διαμάχες,  ακόμα και οι αιματηρές 

συγκρούσεις  ντόπιων και προσφύγων.
117

Το δεύτερο σε σπουδαιότητα αίτιο ήταν η 

πολιτική ιδεολογία του προσφυγικού κόσμου, μαζικά και σταθερά τοποθετημένου 

στη βενιζελική παράταξη σε αντίθεση με τους γηγενείς. Σε πολλές μάλιστα περιοχές 

η διάκριση βενιζελικών και αντιβενιζελικών ταυτιζόταν με τη διάκριση προσφύγων 

και γηγενών.  

Η κοινωνική θέση των προσφύγων γενικότερα διαφοροποιήθηκε για τρεις 

λόγους: α) Πολλοί αστοί πρόσφυγες στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν σε αγροτικές 

περιοχές και αντίστροφα β) Πολλοί αστοί πρόσφυγες έπεσαν από υψηλή κοινωνική 

θέση σε πολύ χαμηλότερη, γ) Πολλοί πρόσφυγες αναγκαστικά άσκησαν αλλότρια 

επαγγέλματα.  Αυτό σημαίνει ότι ήταν συχνές οι περιπτώσεις που πετυχημένοι και 

πλούσιοι γεωργοί βρέθηκαν ξαφνικά σε αστικές παράγκες, χωρίς δουλειά και 

περιουσία. Αλλού πάλι αστοί εγκαταστάθηκαν σε χωριά κάτω από αντίξοες φυσικές 

και τεχνολογικές συνθήκες. Όμως ακόμη και στην περίπτωση που βρέθηκαν σε 

κατάσταση όμοια μ’ εκείνη που είχαν πρωτύτερα,  η κοινωνική τους θέση ήταν 

κατώτερη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Την κατάσταση αυτή όξυνε ακόμη 

περισσότερο η επιφυλακτική και αρκετά συγκρατημένη στάση της τότε κλειστής 

ελλαδικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να εμποδιστεί καίρια 

και να καθυστερήσει πολύ η ένταξη και η λειτουργική τους αφομοίωση στον 
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ελλαδικό χώρο. Αλλά και για πολλούς απ’ τους πρόσφυγες η εικόνα που είχαν για τη 

νέα τους πατρίδα ήταν μάλλον απογοητευτική. Η χώρα φάνταζε υπανάπτυκτη, οι 

άνθρωποι της,  τους φαίνονταν ότι στερούνταν ευρύτερης καλλιέργειας και 

οριζόντων,  ενώ στο εθνικά ομοιογενές ελληνικό  κράτος απουσίαζε εντελώς εκείνη η 

τόσο χαρακτηριστική κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της μικρασιατικής πατρίδας.
118

Η 

διάσταση αυτή σύντομα πέρασε στη σφαίρα των λεκτικών αντιπαραθέσεων και 

μετουσιώθηκε σε στερεότυπα. Για τους γηγενείς από την άλλη,  οι πρόσφυγες ήταν 

«Τούρκοι», «ογλούδες», ( από την κατάληξη -ογλου – που είχαν συνήθως τα επίθετα 

τους.) Για τους πρόσφυγες αντίθετα,  οι ντόπιοι ήταν άξεστοι,  απολίτιστοι,  δεν 

γνώριζαν τους στοιχειώδεις τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης οι πρόσφυγες 

υιοθέτησαν μια σειρά από «θετικά στερεότυπα» για τα μέλη της ομάδας τους. Η 

διαδικασία αυτή ορίζεται από τους κοινωνικούς ψυχολόγους ως  «θετική κοινωνική 

διαφοροποίηση» και τείνει να καλύψει το χάσμα που έχουν προκαλέσει στην 

ψυχολογία της ομάδας αρνητικές αναφορές και κριτικές που δέχεται  και λειτουργούν 

ως άμυνα απέναντι στις τελευταίες. 

Ανάλογη λειτουργία όσον αφορά την πορεία ενσωμάτωσης των προσφύγων 

στην ελληνική κοινωνία επιτέλεσε και η πολιτική τους συμπεριφορά. Eρχόμενοι στην 

Ελλάδα  οι πρόσφυγες εκφράστηκαν πολιτικά μέσω του βενιζελισμού και 

«φόρτωσαν» στην παράταξη του αντιβενιζελικού χώρου τις ευθύνες για την αποτυχία 

των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία και συνακόλουθα για την τραγωδία 

της προσφυγιάς τους. Επιπλέον η παροχή στους πρόσφυγες  ίσων πολιτικών 

δικαιωμάτων  με τους ντόπιους,  ήταν μια σημαντική τομή στην πορεία ενσωμάτωσης 

τους στην ελληνική κοινωνία. Οι βενιζελικοί ήταν αυτοί που εισηγήθηκαν μετά το 

’22 να δοθούν στους πρόσφυγες πλήρη πολιτικά δικαιώματα,
119

 ενώ οι 

αντιβενιζελικοί από την πλευρά τους αξίωσαν να ψηφίζουν οι πρόσφυγες σε 

χωριστούς εκλογικούς καταλόγους,  κάτι που ίσχυε ήδη για άλλες πληθυσμιακές 

ομάδες,  όπως ήταν οι Εβραίοι και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Η εξέλιξη 

αυτή αποτελούσε ένα πρώτο βήμα που οδηγούσε στην πλήρη ένταξη των νέων 

κατοίκων στη χώρα και στην άρση των όποιων στοιχείων διαφοροποίησης τους. Το 
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 Αυτό ίσχυε για τους πρόσφυγες από τα παράλια και όχι από την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Ας 

σημειωθεί ότι πολλοί από τους πρόσφυγες γνώριζαν τουρκικά , ενώ κάποιοι μπορούσαν να 

συνεννοηθούν στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα ιταλικά.( R. Hirshon, ο.π. σ.80-81) 
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 E. Kontogiorgi, The Rural Settlement of Greek Refugees  in Macedonia: 1923-1930, Οxford 1996, 

σ.156 



Αραμπατζή Χρυσή 

115 

 

σημείο καμπής στις σχέσεις προσφύγων και βενιζελισμού εντοπίζεται στα τέλη της 

δεκαετίας,  όταν το 1929 άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για τον επικείμενο 

συμψηφισμό  των περιουσιών τους. Η υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας ανάμεσα σε 

Ελλάδα και Τουρκία τον Ιούνιο του 1930  ουσιαστικά σήμαινε το τέλος κάθε  

προοπτικής επιστροφής των προσφύγων στις μικρασιατικές πατρίδες  και διαρρήγνυε 

τον βαθύ δεσμό που χρόνια υπήρχε ανάμεσα στους πρόσφυγες και στο Βενιζέλο. 

Τα δύο βασικά αίτια που έφεραν λοιπόν σε διαμάχη τους ντόπιους με τους 

πρόσφυγες, δηλαδή οι οικονομικές και κομματικές αντιθέσεις,  λειτούργησαν και 

στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερο το πρώτο και πολύ λιγότερο το 

δεύτερο. Κάποιες φορές οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται ως επήλυδες και διώχνονται 

βίαια από κοινότητες,  όπου  πήγαν να εγκατασταθούν με απόφαση του Εποικισμού. 

Το οξύτατο αυτό πρόβλημα των σχέσεων προσφύγων-γηγενών καταγράφεται και 

στον τοπικό τύπο της εποχής.  Στις εκλογές μάλιστα του 1926 το τοπικό κόμμα των 

συνεργατικών-αγροτικών του Φ.Δραγούμη συμπεριλαμβάνει στο προεκλογικό του 

πρόγραμμα αναφορά στην επιδίωξη αδερφικής συνεργασίας των εντοπίων και των 

προσφύγων.
120

 Την ίδια περίοδο ο Νομάρχης Παπάζογλου στηλιτεύεται για 

μεροληπτική συμπεριφορά
121

υπέρ των προσφύγων. Τον τελευταίο μάλιστα μήνα του 

1926, σε άρθρο με τίτλο «Αυθαιρεσίαι Εποικισμού», η εφημερίδα αναφέρεται στην 

πολιτική του εποικισμού να αποσπά γη από τους ακτήμονες γηγενείς και να την 

χορηγεί στους πρόσφυγες. Αφορμή για το άρθρο της εφημερίδας είναι η διαμαρτυρία 

65 οικογενειών από το Αρμενοχώρι.
122

Η διαμαρτυρία έχει ως εξής: « Κάτοικοι 

Κοινότητος Αρμενοχωρίου από αμνημονεύτων ετών κατέχουσι και καλλιεργούσι 

αγρούς και λιβάδια ανήκοντα κατά κυριότητα εις τους ανταλλαγέντας 

μουσουλμάνους. Κατά το 1924 Εποικισμός Φλωρίνης αφήρεσεν ήμισυ κτημάτων 

τούτων και παρέδωσεν εις πρόσφυγας. Ήδη Εποικισμός αφαιρεί όλα σχεδόν τα 

κτήματα. Μένομεν άνευ αγροτικής περιουσίας. Κινδυνεύομε να χάσωμε τα μέσα 

                                                           
120

 Φωνή του Λαού21.10.1926 
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 Φωνή του Λαού,21.10.1926, όπου και η σημείωση ότι έκαμε κατάχρησιν της διακρίσεως μεταξύ 

εντοπίων και προσφύγων. Ήτο περισσότερον υπάλληλος του εποικισμού και λιγότερο Νομάρχης. 
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 Φωνή λαού, 18.12.1926, όπου και η διαμαρτυρία των 65 οικογενειών γηγενών στο Αρμενοχώρι: 

υπάρχει νόμος καθ ον εντόπιοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν εις τον τόπον τους αυτόν κρατούντες 

ανάλογον ποσόν τουρκικής γης προς διατήρησιν των οικογενειών των .Οι δε πρόσφυγες να μην ζητούν 

πάντοτε τους καλύτερους αγρούς υπέρ εαυτών.Οφείλουσι να καλλιεργώσι και τους κατώτερης 

ποιότητας αγρούς και να μην αφήνωσιν αυτούς χέρσους όπως πράττουσιν οι πρόσφυγες 

Αρμενοχωρίου.Οι απειλούμενοι διά τελείας και ανεπανορθώτου καταστροφής ακτήμονες 

Αρμενοχωρίου. Η διαμαρτυρία αποστέλλεται προς το Πολιτικό Γραφείο Προέδρου Κυβερνήσεως , και 

προς τους βουλευτάς Φλωρίνης, Λιούμπην, Δραγούμην, Μόδην, Τζίμαν, Ι. Βαλαλά, Ν.Κυριακόπουλον 
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διατροφής. Θέλομε στερηθεί, ημείς οι παλαιοί γεωργοί υπηρετήσαντες επί σειράν 

ετών την πατρίδα, μη έχοντες άλλον πόρον ζωής. Παρακαλούμεν όπως διαταχθή 

επειγόντως Εποικισμός ίνα απόσχη πάσχης εργασίας αφαιρέσεως αγροτικών 

κτημάτων, προς πρόληψιν της οικονομικής ημών εξαντλήσεως και απελπισίας» 

Mέσα σε αυτό το κλίμα των αντεγκλήσεων συστήνεται η Β/θμια Επιτροπή, η 

οποία εκδικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων καθορισμού των μισθωμάτων των 

ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημάτων. Η διεκδίκηση όμως των ανταλλαξίμων 

κτημάτων για την ίδρυση σχολείων και άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων συνεχίζεται 

και δημιουργεί κλίμα έντασης στους υπευθύνους.
123

 Η ένταση μεταφέρεται γρήγορα 

και στην ύπαιθρο, όπου οι κτηματικές διαφορές  ανάμεσα σε χωριά των γηγενών και 

στα προσφυγικά οδηγούν σε συμπλοκές.
124

Η θέση της εφημερίδας Έλεγχος είναι 

ιδιαίτερα διακριτική. Οι συμπλοκές επιρρίπτονται αόριστα σε κτηματικές διαφορές 

για τα λιβάδια,  χωρίς να γίνεται αναφορά στην προέλευση των κατοίκων των 

χωριών, ενώ οι ευθύνες επιρρίπτονται στο Κράτος, το οποίο αποφεύγει να 

νομοθετήσει,  επιλέγοντας μια υπεύθυνη λύση στα προβλήματα που ανακύπτουν. 

Στο ίδιο τεύχος της Εφημερίδας δημοσιεύεται καταγγελία του  Γ. Μόδη κατά 

των υπευθύνων της Τράπεζας, για αήθη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτη, ο οποίος 

επισκέπτεται το Υποκατάστημα της Τράπεζας, για να διαμαρτυρηθεί για την 

απόφαση της τελευταίας να μη νομιμοποιήσει την ιδιοκτησία του και να την 

χαρακτηρίσει ανταλλάξιμη. Η διαμαρτυρία εστιάζεται στην ύβρη του Διευθυντή, ο 

οποίος καταφέρθηκε, ως μη όφειλε, εναντίον της πόλης ολόκληρης,
125

θίγοντας το 

φρόνημα και την φιλοτιμία των κατοίκων της. Φαίνεται λοιπόν ότι οι διαμάχες 
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 Έλεγχος, 11.6.1926, «πιστεύομεν ότι και η Εθνική Τράπεζα δεν θα θελήσει να παρεμβάλλη 

δυσκολίας εις εν εθνικόν έργον αφού άλλωστε δεν πρόκειται να διατρέξουν κίνδυνον τα συμφέροντα 

της ή τα συμφέροντα των προσφύγων. Η αποζημίωσις πάντωςθα καταβληθή»  
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 Έλεγχος, 17.6.1926, «Την παρελθούσαν Δευτέραν χωρικοί με τεθραυσμένας τας κεφαλάς 

παρήλαυνον τας κεντρικάς οδούς της πόλεως δια να επισκεφθώσι τα φαρμακεία και δια να 

παρουσιασθώσι εις τας αρχάς. Ήσαν θύματα συμπλοκής μεταξύ Νεβολιάνης και Μαχαλά ένεκα 

διαφορών περί τα λιβάδια. Ήσαν τα μοιραία θύματα μιας μοιραίας καταστάσεως διά την οποίας δεν 

πταίουν ούτε οι κτυπήσαντες ούτε οι κτυπηθέντες . Και δεν ήσαν ούτε τα πρώτα ούτε τα 

τελευταία.Υπάρχουν πολλά κατά το παρελθόν όμως αναμένομεν περισσότερα εις το μέλλον. Αν η 

Κρατική μηχανή ελειτούργει ομαλώς θα είχε δοθή λύσις , καλή η κακή έστω εις το περίφημον αυτό 

ζήτημα των κτηματικών διαφορών και ιδία των ανωμάλων δικαιοπραξιών. Είμεθα δε βέβαιοι ότι και η 

μάλλον άδικος ή κακή λύσις θα ήτο προτιμοτέρα από την παρέλκυσιν και εκκρεμότητα. Ευχόμεθα δε 

όπως το χυθέν προχθές παρά την Νεβολιάνην αίμα είναι το τελευταίον…» 
125

 Έλεγχος, 17.6.1926, «Επιπλέον, παρουσία του ιδίου προσώπου , δεινή εξεστομίσθη μομφή υπό του 

κυρίου Καραγκούνη ενεαντίον της πόλεως Φλωρίνης ολοκλήρου, εις ένδειξιν περιφρονήσεως προς 

τους κατοίκους αυτής , απηύθυνεν δημοσία φράσιν τοιαύτην η οποία μόνον εις τα υπομνήματα του 

Υπουργείου των Εξωτερικών της Βουλγαρίας πιθανόν να συναντάται..» 
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προσφύγων και ντόπιων κράτησαν αρκετά και πολλές φορές τις διαμάχες 

πυροδοτούσαν και ορισμένοι επιτήδειοι, που με διάφορους τρόπους επιδίωκαν για 

πολιτικούς λόγους, να εμφανίζονται ως προστάτες άλλοτε των ντόπιων και άλλοτε 

πολύ πιο συχνά των προσφύγων.
126

 

 Μέσα στο λαβύρινθο των προβλημάτων που είχαν σχέση με την ίδια τους την 

επιβίωση, είναι αξιοπρόσεχτο ότι μπόρεσαν οι πρόσφυγες να βρουν χρόνο να 

οπλιστούν με κέφι και αγωνιστική διάθεση για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές 

διεκδικήσεις. Πράγματι,  οι ανοιχτές πληγές του ξεριζωμού και η μαύρη μοίρα της 

προσφυγιάς στάθηκαν το σημαντικότερο κίνητρο,  για να οργανώνονται σε σωματεία 

και να εκδίδουν εφημερίδες αλλά και περιοδικά ποιότητας.
127

Για παράδειγμα,  το 

1928 κυκλοφορεί ο 1
ος

 τόμος του « Αρχείου Πόντου», του κορυφαίου αυτού 

επιστημονικού περιοδικού των Ποντίων, 12 δηλαδή χρόνια πριν από τα 

«Μακεδονικά» της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Εκείνο όμως που πραγματικά προώθησε τα κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά αιτήματα των προσφύγων,  ήταν η συγκρότηση πανελληνίων ενώσεων, 

πέρα από τους τοπικούς και νομαρχιακούς συλλόγους,  η οργάνωση ανεξάρτητου 

κόμματος και η πραγματοποίηση απανωτών συνεδρίων. Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες και οι κινητοποιήσεις των προσφύγων εκδηλώθηκαν και στη Δυτική 

Μακεδονία και οδήγησαν στη συλλογική συσπείρωση και στην προώθηση των 

συμφερόντων τους. Έτσι η εγκατάσταση όλων αυτών των προσφύγων στην Ελλάδα 

γενικά και στη Φλώρινα ειδικά υπήρξε ένα έργο με πρωτοφανείς διαστάσεις για τα 

δεδομένα του ελληνικού κράτους,  το οποίο παρά τις όποιες καθυστερήσεις, αδικίες 

και αβλεψίες,  υπήρξε ένα στοίχημα που τελικά κερδήθηκε.
128
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 Στάθης Πελαγίδης, ο.π.σ.191 
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 Τα πιο κορυφαία ιδρύονται αυτήν την περίοδο: «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών»(1927), «Ένωσις 
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 Π.Κιτρομηλίδης, «Ιδεολογικές πτυχές του προσφυγικού φαινομένου» σ.40.Ο Πασχάλης 

Κιτρομηλίδης αποτιμά την αποκατάσταση των προσφύγων του ’22 ως το σημαντικότερο επίτευγμα της 

ελληνικής κοινωνίας στη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις εγκαταστάσεις των προσφύγων στο Νομό 

Φλώρινας και την αποκατάσταση τους. Η έλευση περίπου 1.500.000 προσφύγων 

στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’20 υπήρξε ένα γεγονός καθοριστικό που σφράγισε τις 

εξελίξεις σε πολλά επίπεδα της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής 

πραγματικότητας. Ο ξεριζωμός χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρίδες τους 

συνιστούσε ένα βαθύ ψυχικό τραύμα που δεν επρόκειτο να ξεπεραστεί πριν τη 

δεκαετία του ’70 . 

Η Μικρασιατική καταστροφή τοποθετείται σε μια συγκυρία σημαντικών 

αλλαγών  όπως ήταν το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου που οδήγησε στην 

οριστική επικράτηση των εθνικών κρατών στην Ευρώπη,  στη διαμόρφωση συνόρων,  

στην αναγνώριση των μειονοτήτων που προέκυψαν από τις αλλαγές των συνόρων. 

Οδήγησε επίσης στην ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την 

Τουρκία και είχε ως αποτέλεσμα 2.000.000 περίπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι να 

εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εγκατασταθούν ως πρόσφυγες στις μελλοντικές 

τους πατρίδες. Αυτή η μαζική μετατόπιση των πληθυσμών στο διάστημα 1921-1923 

για πρώτη φορά στην ιστορία των λαών σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από την 

κοινωνία των Εθνών μέσω της Επιτροπής Αποκατάστασης των Προσφύγων (ΕΑΠ) η  

οποία λειτούργησε από το Σεπτέμβριο του 1923 μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 1930.  

Στο πρώτο λοιπόν μέρος της εργασίας δόθηκαν ιστορικές πτυχές του 

προσφυγικού ζητήματος. Έγινε αναφορά στην προέλευση του προσφυγικού 

πληθυσμού και συγκεκριμένα στις τρεις κυριότερες ομάδες οι οποίες ήρθαν στη 

Φλώρινα,   στους Μικρασιάτες,  στους Πόντιους  και στους Θρακιώτες. Ως γνωστόν 

οι πληθυσμοί αυτοί κατοίκησαν στην περιοχή της σημερινής Τουρκίας από την 

αρχαιότητα και δημιούργησαν ακμαίο ελληνικό πολιτισμό. Άλλωστε πρέπει να 

τονίσουμε ότι η παρουσία ελληνορθόδοξων πληθυσμών στη μικρασιατική χερσόνησο 

κατέστησε την Ελλάδα ως τη σημαντικότερη απειλή για την καταρρέουσα 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και φυσικά για το αναπτυσσόμενο εθνικό κίνημα του 

οποίου ηγήθηκε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, μια και η σημασία του 

ελληνορθόδοξου στοιχείου ήταν μεγάλη και ανάλογη της καταστροφής που επήλθε 

με τη βίαιη εκτόπιση του από τη Μικρά Ασία.  Επιπλέον η δημογραφική αύξηση του 

πληθυσμού  στη Μικρά Ασία στο πέρασμα από το 19
ο
 αιώνα στο 20

ο
 υπήρξε ραγδαία,   
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κυρίως στη Σμύρνη και αναγνωριζόταν και από τους Τούρκους, που την 

αποκαλούσαν  «Γκιαούρ Ισμίρ» ( Σμύρνη των Απίστων). Γι’ αυτό το λόγο ο 

Βενιζέλος στο γνωστό του Υπόμνημα (7/20 Μαρτίου 1919) για τις ελληνικές 

διεκδικήσεις περιέλαβε περιοχές όπου ζούσε ακμαίος ελληνικός πληθυσμός  

λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τη θέση της περιοχής σε σχέση με τον ελλαδικό χώρο. Η  

κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου και η ήττα του ελληνικού στρατού ήταν ένα 

ιστορικό  γεγονός ιδιαίτερης σημασίας, μια και συνδέονται με  το γεγονός αυτό οι 

πολιτικές και διπλωματικές συγκυρίες συνυφασμένες με τη ρευστή πολιτική των 

Μεγάλων Δυνάμεων και την εξελικτική πορεία του τουρκικού εθνικιστικού 

κινήματος. Η συνθήκη της Λωζάννης λοιπόν,  μετά απ’ όσα συνέβησαν θεωρήθηκε 

για την ηττημένη Ελλάδα ως η καλύτερη δυνατή λύση. Οι αποφάσεις της προέβλεπαν 

την ευνοϊκή ρύθμιση του ζητήματος της Δυτικής Θράκης  και των νησιών του 

Αιγαίου,  που εκκρεμούσε από τους Βαλκανικούς πολέμους, ενώ η Ίμβρος και η 

Τένεδος παραχωρούνταν στην Τουρκία. Η συνθήκη της Λωζάννης όμως περίκλειε 

και την επώδυνη συμφωνία για την ανταλλαγή των πληθυσμών,  βάζοντας με τραγικό 

τρόπο τέλος στη Μεγάλη Ιδέα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος,  ενσαρκωτής της Μεγάλης 

Ιδέας στην πιο τολμηρή έκφρασή της,  επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας 

στις διαπραγματεύσεις  για την  ειρήνη θα σπεύσει να επιζητήσει την αντίστοιχη 

εκκένωση της ελληνικής επικράτειας από την παρουσία συμπαγών μουσουλμανικών 

πληθυσμών. Έτσι η διαδικασία θα καταλήξει  στις 30 Ιανουαρίου 1923, στην 

υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  Για  πρώτη 

φορά στην ιστορία οι μετακινήσεις των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών ήταν 

υποχρεωτικές. Τόσο μαζική μετατόπιση πληθυσμών ( 1.221.849 άτομα) σε τόσο λίγο 

διάστημα (1921-1924)  δεν έχει προηγούμενο στην  ιστορία των λαών. 

    Ιδιαίτερο κεφάλαιο στο πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας αποτελεί η 

συγκρότηση της Ε.Α.Π. και η συμβολή της στην αγροτική και αστική αποκατάσταση 

των προσφύγων, χωρίς την οποία θα ήταν αδύνατο το παραπάνω εγχείρημα. 

Πράγματι το Φεβρουάριο του 1923 η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από την Κ.τ.Ε.  

την εθνική και τεχνική της συμπαράσταση,  η οποία προχώρησε στην ίδρυση της 

ΕΑΠ, ενός αυτόνομου οργανισμού με πλήρη νομική υπόσταση. Η αποστολή της ήταν 

να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες παραγωγική απασχόληση αγροτικής ή άλλης 

φύσης, χρησιμοποιώντας τη γη που η ελληνική κυβέρνηση της παραχώρησε,  καθώς 
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και τα σχετικά κεφάλαια. Απαρτίζονταν από τέσσερα μέλη,  από τα οποία τα δύο 

διόριζε η ελληνική κυβέρνηση  με τη συγκατάθεση του συμβουλίου της Κ.τ.Ε. ενώ τα 

υπόλοιπα δύο τα υποδείκνυε  το συμβούλιο της Κ.τ.Ε. και το ένα μέλος  υποχρεωτικά  

προέρχονταν από τις Η.Π.Α. Πρώτος πρόεδρος της ΕΑΠ, διετέλεσε ο Χένρυ 

Μοργκεντάου και μέλη της ο Τζων Κάμπελ, ο Στέφανος Δέλτας και ο Περικλής 

Αργυρόπουλος.   

Τέλος, όλες τις υπηρεσίες της Ε.Α.Π.  τις είχαν στην ευθύνη τους οι πέντε 

ανεξάρτητες διευθύνσεις: α) Οι τρεις Διευθύνσεις Εποικισμού :1) Μακεδονίας, 2) 

Θράκης, 3) Παλαιάς Ελλάδας, Ηπείρου και Νησιών, β) Η Διεύθυνση Αστικής 

Αποκατάστασης, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου 

Προνοίας, γ) Η Διεύθυνση Οικονομικού. Στις  Διευθύνσεις  εποικισμού υπάγονταν 

επιμέρους γραφεία εποικισμού, ένα από τα οποία είχε την έδρα του και στη Φλώρινα. 

Η ΕΑΠ προχώρησε αμέσως στην αγροτική και αστική αποκατάσταση των 

προσφύγων. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία 

και στη Θράκη. Εκεί υπήρχαν οι διαθέσιμες μουσουλμανικές γαίες  που μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων,  η οποία και 

προχώρησε σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με την αστική,  η οποία συνάντησε αρκετές 

δυσκολίες και προχώρησε με αργό ρυθμό. Ο δεύτερος βασικός λόγος που οδήγησε 

στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και στη Θράκη ήταν η ενίσχυση 

του ελληνικού πληθυσμού στις περιοχές αυτές και η ομογενοποίηση τους. Πράγματι 

ο ελληνικός  πληθυσμός στη Μακεδονία αποτελούσε το 1920 το 80,75%,  ενώ το 

1928 το 93,8%  και το τουρκικό στοιχείο από 13,91% που ήταν το 1920 μειώθηκε σε 

1,66%  το 1928.      

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας,  το ερμηνευτικό-ερευνητικό  εξετάσαμε   τις 

εγκαταστάσεις των προσφύγων στο νομό Φλώρινας και την αποκατάσταση τους. Στο 

6
ο
 κεφάλαιο συγκεκριμένα αναλύσαμε την άφιξη τους στο νομό Φλώρινας και τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν μελετώντας κυρίως τον τοπικό τύπο. Αρχικά 

διαπιστώνεται ότι η Δυτική Μακεδονία λόγω του ότι δέχθηκε μεγάλο αριθμό 

προσφύγων,  διέθετε 4 Γραφεία Εποικισμού με έδρες τη Φλώρινα, την Καστοριά, την 

Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη. Κάθε Γραφείο Εποικισμού ήταν υπεύθυνο για την 

αποκατάσταση μεγάλου αριθμού προσφύγων και είχε αρκετές έδρες επιστατών. Για 

τη Φλώρινα έδρες επιστατών ορίστηκαν στο Αρμενοχώρι, στο Φιλώτα και στο 
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Αμύνταιο με τρεις επιστάτες που ήταν υπεύθυνοι για την αποκατάσταση 3.159 

οικογενειών και 12.463 ατόμων σε 42 οικισμούς, 19 αμιγείς και 23 μεικτούς. 

Μελετώντας τον τοπικό τύπο διαπιστώσαμε  ότι η Φλώρινα δεν επιλέχθηκε από τους 

πρόσφυγες στις αρχικές τους περιπλανήσεις. Οι πρώτες μαρτυρίες αφορούν την 

εγκατάσταση 3.746 προσφύγων στο νομό το 1922 και τελικά η απογραφή του 

πληθυσμού το 1928 κατέγραψε σε όλη την επαρχία της Φλώρινας 12.463 πρόσφυγες 

σε σύνολο 59.757 γηγενών.  Οι αφίξεις προσφύγων στη Φλώρινα αυξήθηκαν από το 

Σεπτέμβριο του 1922 και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν πολλά με 

κυριότερα αυτά της στέγης και της τροφής που αντιμετωπίστηκαν από τις κατάλληλες 

επιτροπές που συστάθηκαν αλλά και την ουσιαστική συμβολή της εκκλησίας. 

Πάντως μέχρι τα τέλη του 1926, είχαν προχωρήσει οι εργασίες για τη δημιουργία 

ενός αστικού προσφυγικού συνοικισμού και των τριών νέων αγροτικών οικισμών, 

του Νέου Καυκάσου, του Σιδηροδρομικού Σταθμού Βεύης και του Σιδηροδρομικού 

Σταθμού Φλωρίνης (Μεσονησίου), τον  Ιούνιο του 1925 λειτουργεί και το 

προσφυγικό νοσοκομείο Φλώρινας  ενώ το 1928 ιδρύεται και ο δεύτερος 

προσφυγικός συνοικισμός στη Φλώρινα. Τέλος διαπιστώσαμε,  όπως διαφαίνεται 

στον τοπικό τύπο  ατασθαλίες των υπευθύνων κυρίως της Εθνικής Τράπεζας, η οποία 

είχε αναλάβει τη διαχείριση των ανταλλάξιμων μουσουλμανικών κτημάτων και  ότι 

οι τριβές για την παραχώρηση των ανταλλάξιμων μουσουλμανικών  περιουσιών 

μεταξύ των γηγενών και των προσφύγων όπως και η διευθέτηση για τις λεγόμενες 

«ανώμαλες δικαιοπραξίες» κράτησαν πολλά χρόνια και έληξαν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις. 

Στο 7
ο
 κεφάλαιο δίνονται πρώτα μέσα από πίνακες,  αναλυτικά στοιχεία για 

την εγκατάσταση των προσφύγων στα διάφορα διαμερίσματα της χώρας, για τον 

πληθυσμό και για τις περιοχές προέλευσης των προσφύγων. Διαπιστώνουμε λοιπόν 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων ( 52,24%) εγκαθίσταται στη Μακεδονία,  οι 

περισσότεροι πρόσφυγες προέρχονται από τη Μικρά Ασία  (51,31%) και η 

μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού παρουσιάζεται στη Μακεδονία  (21,23%). Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά μέσα από πίνακες  τα  πληθυσμιακά δεδομένα 

του νομού Φλώρινας σύμφωνα με τις δύο απογραφές του 1920 και του 1928. 

Έτσι προκύπτει ότι ο πληθυσμός το 1920 στο νομό Φλώρινας φτάνει 

συνολικά τους 71.862 κατοίκους  ενώ το 1928 τους 70.492 κατοίκους. Η κατάσταση 
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δε διαφοροποιείται αισθητά, γιατί τη θέση των Τούρκων και Βουλγάρων που 

αναχώρησαν πήραν οι πρόσφυγες που ήρθαν.  Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του 

ποσοστού των Ελλήνων της Μακεδονίας που φτάνει το 88,3% του συνολικού 

πληθυσμού, ενώ ο πληθυσμός των Σλαβόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας 

περιορίζεται σε ποσοστό 5.3%. Στο κεφάλαιο αυτό επίσης διαπιστώσαμε την 

παρουσία του  μουσουλμανικού  πληθυσμού του νομού το 1920 που έφτανε τους 

41.952 κατοίκους  κατανεμημένο σε 21 αμιγείς και 19 μεικτούς οικισμούς,   και  την 

παρουσία του   προσφυγικού  πληθυσμού  το 1928 στα διάφορα χωριά της Φλώρινας 

με τα παλιά και τα νέα ονόματα τους που έφτανε τους 12.463 κατοίκους 

κατανεμημένο σε 19 αμιγείς και 23 μεικτούς οικισμούς. Παρουσιάζοντας τέλος έναν 

τρίτο πίνακα συμπεραίνουμε τις περιοχές προέλευσης των προσφύγων: 909 

οικογένειες προέρχονται από τη Μικρά Ασία,  778 οικογένειες από τον Καύκασο του 

Πόντου,  733 οικογένειες από την Ανατολική Θράκη,  728 οικογένειες από τον Πόντο 

και 22 οικογένειες διαφορετικής προέλευσης. Οι περισσότεροι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν σε αμιγώς προσφυγικούς οικισμούς  από τους οποίους αποχώρησαν 

οι μουσουλμάνοι. Τα χωριά λοιπόν του νομού παρέμειναν αμιγή και μικτά, πριν και 

μετά την προσφυγική εγκατάσταση. Τέλος επισημάναμε ότι η εγκατάσταση των 

προσφύγων στην περιοχή μας ακολουθήθηκε από μια διανομή γαιών, η οποία 

κράτησε χρόνια από το 1923 που άρχισαν οι πρώτες διανομές μέχρι και τη δεκαετία 

του 1960 και προκάλεσε προβλήματα και εντάσεις στις σχέσεις προσφύγων και 

γηγενών. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο,  το 8
ο
 παρουσιάζονται άλλες πτυχές του 

προσφυγικού ζητήματος. Μέσα από την έρευνα μας προκύπτει πως η συμβολή των 

προσφύγων στον οικονομικό τομέα στο νομό Φλώρινας  υπήρξε μεγάλη. Πράγματι οι 

καλλιεργημένες εκτάσεις του νομού αυξήθηκαν από 244.968 στρέμματα το 1923 σε 

412.393  στρέμματα το 1929. Ενισχύθηκε η παραδοσιακή καλλιέργεια των 

δημητριακών,  η αξία του παραγόμενου κρασιού,  του καπνού, του ζωικού 

κεφαλαίου. Επομένως το διάστημα 1923-1930 παρατηρείται μία πραγματική 

οικονομική απογείωση. Η μεγάλη μάζα των προσφύγων αποκαταστάθηκε ως 

αγρότες,  κάποιοι όμως  που εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Φλώρινας , αποτέλεσαν 

ένα νέο εργατικό δυναμικό και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του αστικού πυρήνα της 

πόλης μαζί με τις άλλες ομάδες. 
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 Επιπλέον έντονη ήταν και η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο νομό μετά τον 

ερχομό των προσφύγων. Σύμφωνα με τις εκθέσεις επιθεωρητών τα περισσότερα 

σχολεία στους προσφυγικούς οικισμούς χτίζονται την τριετία 1924-1926 ( 12 από τα 

15),  ενώ για τους μεικτούς τα περισσότερα σχολεία  ιδρύθηκαν το 1913. Και στην 

πόλη της Φλώρινας τα εκπαιδευτικά δεδομένα άλλαξαν μετά το 1922. Ιδρύθηκε 

6τάξιο σχολείο θηλέων,  2 μικτά σχολεία και 4 νηπιαγωγεία,  6τάξιο  Διδασκαλείο το 

1924,  Οικοκυρική σχολή το 1929. Άρα η συμβολή των προσφύγων στον τομέα της 

εκπαίδευσης στο νομό υπήρξε σπουδαία.   

Τέλος το κεφάλαιο κλείνει με αναφορές στη διαμόρφωση της προσφυγικής 

ταυτότητας γενικά που οδήγησε σε πλήθος στερεοτύπων και με την όξυνση των 

σχέσεων προσφύγων-γηγενών. Οι διαφορές και οι εντάσεις στον πληθυσμό 

οφείλονται κυρίως σε οικονομικές διαφορές λόγω των ανώμαλων δικαιοπραξιών  

αλλά και στην πολιτική ιδεολογία που ήταν διαφορετική στις δύο κατηγορίες 

πληθυσμού  (πρόσφυγες-Βενιζελικοί, γηγενείς-Αντιβενιζελικοί),  με την πρώτη αιτία 

να λαμβάνει κυρίως θέση στην περιοχή μας.  

    Επιλογικά, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι οι πρόσφυγες  

κατάφεραν και πέτυχαν όχι μόνο τη δική τους αποκατάσταση και πρόοδο  αλλά και 

συνέβαλαν στην ευρύτερη προκοπή της περιοχής και εθνολογική ενίσχυση της. Οι 

πρόσφυγες παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατάφεραν και 

αποκαταστάθηκαν πλήρως   χάρη στο κουράγιο, στην ενεργητικότητα και στη 

διάθεση για νέες ιδέες και  έγιναν παράγοντες προόδου στην περιοχή μας. 
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