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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη συλλογική οργάνωση των προσφύγων της δυτικής 

Μακεδονία με χρονική αφετηρία το 1923 μέχρι σήμερα. 

 Ένα σημαντικό τμήμα της ιστορίας των προσφύγων αποτελεί η συλλογική οργάνωση και 

η δράση τους, τόσο πριν το 1923 όσο και μετά. Οι προαναφερόμενοι λόγοι καθώς και η έλλε-

ιψη βιβλιογραφίας ειδικότερα για τη συλλογική οργάνωση των προσφύγων του γεωγραφικού 

διαμερίσματος της δυτικής Μακεδονίας, αποτέλεσαν αφορμή για την επιλογή του θέματος, με 

σκοπό η παρούσα εργασία να καλύψει ένα βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει γύρω από το 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Η μελέτη του θέματος στηρίχθηκε στο αναξιοποίητο παρθένο αρχειακό υλικό που τηρεί-

ται στα πρωτοδικεία των νομών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Μελετήθη-

καν, λοιπόν, τα καταστατικά των αμιγώς προσφυγικών σωματείων, καθώς και των σωματεί-

ων στα οποία συμμετείχαν πρόσφυγες είτε στο διοικητικό συμβούλιο είτε ως απλά μέλη. Επί-

σης, διάσπαρτο υλικό αντλήθηκε από τα Γενικά Αρχεία Κράτους (ΓΑΚ) του παραρτήματος 

Κοζάνης, καθώς και από το Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών. Το προαναφερό-

μενο αρχειακό υλικό συμπληρώθηκε με την αποδελτίωση τοπικών εφημερίδων1

 Στην πορεία αναζήτησης και συλλογής του πρωτογενούς υλικού προέκυψαν αρκετές 

δυσκολίες. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι στο νομό Κοζάνης το αρχείο του 

πρωτοδικείου καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1939 με συνέπεια να μην υφίστανται στοιχεία 

πριν από την εν λόγω χρονολογία. Στοιχεία για τη σωματειακή οργάνωση απαντώνται από το 

1945 και μετά. Στο νομό Καστοριάς οι δυσκολίες επικεντρώθηκαν στο ότι το αρχείο βρισκό-

ταν σε υπόγεια και ήταν εξαιρετικά δύσκολο -όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια της έρευνας- 

 που τηρούν-

ται στις δημοτικές βιβλιοθήκες Καστοριάς και Κοζάνης, στις οποίες μελετήθηκαν φύλλα των 

εφημερίδων της Κοζάνης Ηχώ της Μακεδονίας για τα έτη 1922-1927 και 1929, Βόρειος Ελ-

λάς για τα έτη 1929-1930 και 1932, Μακεδονικό Βήμα 1931 και της Καστοριάς Καστοριά 

1923, 1961. 

                                                           
1 Ο αριθμός των τοπικών εντύπων εκείνη την εποχή ήταν περιορισμένος. Για το θέμα αυτό ο Βλασίδης διατύ-

πωσε την άποψη ότι θεωρείται φυσικό επακόλουθο η έλλειψη εφημερίδων προσφυγικών συμφερόντων στη δυ-

τική Μακεδονία (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα), για δύο λόγους. Πρώτον διότι οι εγκαταστάσεις προσφύγων 

ήταν λιγότερες, συγκριτικά με εκείνες που καταγράφηκαν στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα και δεύτερον διότι 

δεν υπήρχαν σημαντικά αστικά κέντρα και δεν εγκαταστάθηκαν αστικοί προσφυγικοί πληθυσμοί. Για περισσό-

τερες λεπτομέρειες βλ. Βλάσης Βλασίδης «Η προσφυγική αποκατάσταση στη Μακεδονία: Οι απόψεις του ελλη-

νικού τύπου», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την 

τραγωδία στην εποποΐα, Αθήνα 2009, σσ. 153-154. 



5 
 

να εντοπιστεί, με συνέπεια να καταστεί χρονοβόρα η συγκέντρωσή του. Στο νομό Φλώρινας 

η συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του πρωτοδικείου ήταν προβληματική, καθόσον 

ήταν αρνητικά διακείμενος με το θέμα της έρευνας. Τελικά, στο ερώτημα περί ύπαρξης κα-

ταστατικών απάντησε ότι το σύνολο του αρχείου καταστράφηκε στη διάρκεια εκκαθάρισης 

δικογραφιών, γεγονός που εξακριβώθηκε σε ερώτηση και προς της τέως προϊσταμένη του 

υπόψη πρωτοδικείου. Αυτό που υπήρχε μόνο, ήταν ευρετήριο αναγνωρισμένων σωματείων 

από το 1915 μέχρι σήμερα. Αντίθετα με ό,τι συνέβη στη Φλώρινα, στο νομό Γρεβενών ο 

πρόεδρος του πρωτοδικείου εκδήλωσε προσωπικά ενδιαφέρον για το θέμα που διαπραγματε-

ύεται η έρευνα και για την πορεία της, συζητώντας με τον ερευνητή διεξοδικά στην πρώτη 

επίσκεψη. 

 Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στα δύο πρώτα κεφάλαια η εργασία δι-

απραγματεύεται το προσφυγικό ζήτημα με επίκεντρο τη δυτική Μακεδονία. Αρχικά, στο 

πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην εγκατάσταση των προσφύγων στο πλαίσιο εφαρμο-

γής της Συνθήκης της Λωζάννης, καθώς και στη σύνθεση και στο έργο της Επιτροπής Απο-

κατάστασης Προσφύγων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις μορφές αποκατάστα-

σης των προσφύγων, δηλαδή στην αγροτική και στην αστική. Παράλληλα, παρατίθενται δη-

μογραφικά στοιχεία από το 1920 μέχρι 2001 ανά εικοσαετία, προκειμένου να σχολιασθούν οι 

μεταβολές του πληθυσμού της περιοχής που εξετάζεται, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική, 

οικονομική και πολιτική συγκυρία. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη σημασία της 

συλλογικής πολιτείας των προσφύγων πριν και μετά από το 1923, συσχετιζόμενη με την 

προσφυγική μνήμη και τις κοινωνικές ανάγκες τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται 

αναφορά στους σκοπούς και στη μεθοδολογία της μελέτης. Στη συνέχεια το αρχειακό υλικό 

που συγκεντρώθηκε ταξινομήθηκε σε λογιστικά φύλλα excel και παρουσιάζεται σε διαγράμ-

ματα κατανεμημένο ανάλογα α) με το είδος των συλλόγων (πολιτισμικοί, επαγγελματικοί, 

κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί), β) με το έτος ίδρυσής τους, γ) με τους νομούς όπου ιδρύθηκαν 

και δ) με τις ονομασίες των σωματείων κάθε κατηγορίας. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται το ε-

ρευνητικό υλικό σε κατηγορίες. Τέλος, το παράρτημα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που προ-

έρχεται από τα πρωτοδικεία των νομών της δυτικής Μακεδονίας και αποτελείται από κατασ-

τατικά σωματείων, καθώς και από αρχειακό υλικό από τα ΓΑΚ Κοζάνης. 

 Για να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή ήταν καθοριστική η συμβολή του επιβλέποντα καθη-

γητή μου κ. Ευστράτιου Δορδανά, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την ουσιαστική συνεργα-

σία και την καθοδήγηση, ξεπερνώντας το σύνολο των αντικειμενικών προβλημάτων που προ-

έκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησή της. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως ο αιώνας των εθνικών αγώνων των βαλκανικών λαών 

με στόχο τη συγκρότηση ενός εθνικού κράτους.2 Οι εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις 

κυριάρχησαν, επιδιώκοντας οι βαλκανικοί λαοί να απελευθερωθούν από τον αβάσταχτο οθω-

μανικό ζυγό μέσω της επαναστατικής οδού, ώστε τελικά να δημιουργήσουν ελεύθερα εθνικά 

κράτη.3

 Η προαναφερόμενη κατάσταση σύμφωνα με τον Κώστα Κατσάπη αποτέλεσε «λογική 

εξέλιξη» που οφειλόταν στη ραγδαία εξέλιξη του εθνικισμού και της ανάπτυξης της εθνικής 

ιδεολογίας στα Βαλκάνια. Απώτερος σκοπός ήταν η δημιουργία εθνικά ομοιογενών -στο μέτ-

ρο του δυνατού- κρατών και σε αυτή την προσπάθεια οι μετακινήσεις πληθυσμών -όπως απο-

δείχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο και μέσα- αποτέλεσε ένα από τα κύρια «εργαλεία».

 

4

 Ιδιαίτερα η χρονική περίοδος 1912-1924,

 
5 αποτέλεσε μείζονος σημασίας περίοδο, καθο-

ριστική για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Η θετική έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων 

και ο ενθουσιασμός που δημιούργησε δεν είχε μεγάλη διάρκεια καθώς το ξέσπασμα του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, που ευνόησε το φυλετικό εθνικισμό,6

                                                           
2 Σπυρίδων Σφέτας, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία, τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 121. 

 δημιούργησε νέα δεδομένα στην 

γεωπολιτική σκακιέρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

3 Στο ίδιο, σ. 11. 
4 Κώστας Κατσάπης, «Το προσφυγικό ζήτημα», Αντώνης Λιάκος (επιμ.), Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα 

ματιά., Αθήνα 2011, σσ. 125-126. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τα νότια Βαλκάνια, ο Κατσάπης σημειώνει ότι 

οι μετακινήσεις πληθυσμών που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, απο-

τέλεσαν προάγγελο όσων επακολούθησαν. Με την άποψη ότι η εμφάνιση του εθνικισμού συνέβαλε στην αναγ-

καστική μετανάστευση, με απώτερο σκοπό να περιχαρακωθούν τα έθνη εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών 

ορίων, συμφωνεί και ο Σπυρίδων Μουρατίδης, Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης 

στην Κέρκυρα (1922-1932), Αθήνα 2005, σ. 14. 
5 Ίσως η χρονική αυτή περίοδος θα ήταν επίσης σημαντικό να ξεκινά από το 1910, χρονιά στην οποία εισέρχε-

ται στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος έμελλε να την σφραγίσει με την πολιτική 

του παρουσία και τις επιλογές του. Ασφαλώς η εν λόγω χρονική περίοδος είναι επίσης σημαντική διότι συνδέε-

ται με τη δυναμική λύση του Ανατολικού Ζητήματος. Απασχόλησε (το Ανατολικό Ζήτημα) περισσότερο από 

έναν αιώνα την δυτική διπλωματία και έφθασε στη λύση του, σε ό,τι αφορά τα Βαλκάνια, με τους Βαλκανικούς 

Πολέμους. Οι εξελίξεις που συντελέστηκαν στην χρονική περίοδο 1912-1922, ήταν τόσες πολλές, σε τέτοιο 

βαθμό και σε ποικίλα επίπεδα (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό) για την Ελλάδα, ώστε μπορούμε να 

μιλάμε για χώρα «υπό κατασκευή», ακόμα και για «επανίδρυση», σύμφωνα με τον Μαργαρίτη, βλ. Γιώργος 

Μαργαρίτης, Η ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, τόμ. 1ος, α΄ εκδ., Αθήνα 2002, σσ. 52-53. 
6 Στάθης Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930) Ο πόνος και η δόξα, β΄ εκδ., Θεσσαλονίκη 2003, σ. 36.  
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 Η Ελλάδα υπήρξε εμφανώς κερδισμένη, τουλάχιστον σε θεωρητικό πλαίσιο, με την υ-

πογραφή των Συνθηκών Νεϊγύ και Σεβρών.7 Ειδικότερα, η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβ-

ρών έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ουσιαστικά υλοποιούσε το όραμα του Ελευθέ-

ριου Βενιζέλου, της Ελλάδας των «δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».8

 Ο Εθνικός Διχασμός του 1915 προκάλεσε δισεπίλυτα προβλήματα στο εσωτερικό της 

χώρας, πρωτοφανή στην ιστορία της. Διαίρεσε την ελληνική κοινωνία, διαρρηγνύοντας κάθε 

κοινωνική σχέση -σε πολλές περιπτώσεις και στο οικογενειακό πλαίσιο- και σαν εμφύλιος, σε 

ορισμένες φάσεις μετατράπηκε σε εξοντωτικό αγώνα μεταξύ των αντιπάλων. Η κατάστασης 

που διαμορφώθηκε είχε αρνητικό αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μικρά Ασία 

που ήταν σε εξέλιξη, επιφέροντας τη συντριπτική ήττα του ελληνικού στρατού και τελικά -

αναπόφευκτα- την Μικρασιατική Καταστροφή. 

 

 Η Μικρασιατική Καταστροφή κλόνισε ισχυρά την κατάσταση στην Ελλάδα. Η μεγαλύ-

τερη εθνική καταστροφή στη νεότερη ιστορία του ελληνισμού ήρθε να τερματίσει, μια περίο-

δο μακροχρόνιων πολεμικών συγκρούσεων και να επιτείνει τα ούτως ή άλλως σοβαρά, κοι-

νωνικά και οικονομικά προβλήματα. Στην κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση που 

επικρατούσε στο εσωτερικό της Ελλάδας ένα ακόμη -πρωτοφανές για τη χώρα και τα δεδο-

μένα της- ζήτημα, αυτό της εγκατάστασης και αποκατάστασης των προσφύγων, επιβάρυνε 

την κατάσταση.9

                                                           
7 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 24, Αθήνα 2009-2010, σ. 144. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες περί των Συνθηκών Νεϊγύ και Σεβρών βλ. Χαράλαμπος Νικολάου, Διεθνείς Πολιτι-

κές και Στρατιωτικές Συνθήκες-Συμφωνίες και Συμβάσεις, β΄ έκδ., Αθήνα 1996, σσ. 268-270 για τη Συνθήκη 

Νεϊγύ και σσ. 278-284 για τη Συνθήκη Σεβρών. 

 

8 Νικόλαος Οικονόμου, «Η Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920)», Ιστορία του Ελληνικού 

Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 142. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο όραμα του Βενιζέλου, η Αντιβε-

νιζελική ‘‘παράταξη’’ είχε αντιτάξει το σύνθημα η «μικρά αλλ’ έντιμος Ελλάς», κατά τη διάρκεια των εκλογών 

της 1ης Νοεμβρίου 1920. Ουσιαστικά το εν λόγω σύνθημα δεν ήταν συγκυριακό αλλά εμπεριείχε την ιδεαλιστική 

αντίδραση που ενσάρκωνε ο Αντιβενιζελισμός, Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και κείμενα για την περί-

οδο 1909-1940, Αθήνα χ.χ.έ., σσ. 90-91. 
9 Μετά την πτώχευση του 1897 ακολούθησε αξιοσημείωτη ανάπτυξη μέχρι το 1911, με τα δημοσιονομικά 

μεγέθη να παρουσιάζουν βελτίωση. Η οικονομική άνθιση που σημειώθηκε ώθησε σε βελτίωση των παροχών για 

την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά το Κίνημα στο Γουδί του 1909. Η συμμετοχή της Ελλάδας στους 

Βαλκανικούς Πολέμους βρήκε την Ελλάδα καλύτερα προετοιμασμένη και εξοπλισμένη, από στρατιωτικής άπο-

ψης, πλην όμως απαίτησε μεγαλύτερες δαπάνες, χωρίς τότε η Ελλάδα να αναγκαστεί σε υπέρογκο, μη ελεγχόμε-

νο, εξωτερικό δανεισμό. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία ήταν σαφώς μεγαλύτερες την εποχή του Α΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου, παρόλο που μέχρι το 1917 δεν συμμετείχε στην πολεμική σύγκρουση. Η πλέον, σημαν-

τική στιγμή για τις μελλοντικές εξελίξεις στην οικονομία της χώρας, υπήρξε -κατά κοινή ομολογία- η χρονική 
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 Αναμφίβολα η ήττα του ελληνικού στρατού στο μικρασιατικό μέτωπο επέδρασε καταλυ-

τικά στη μορφή και στον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος.10 Το προσφυγικό 

ζήτημα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για το ελληνικό κράτος στη διάρκεια του 20ου 

αιώνα.11

 Γενικότερα, μπορεί να λεχθεί ότι η Ελλάδα στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20

 Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος αριθμός προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, 

αλλά και η κατάσταση του κράτους. Είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος εξαιτί-

ας της διαρκούς πολεμικής προσπάθειας -η οποία κράτησε περισσότερο από δέκα χρόνια- με 

συνέπεια το 1922 να βρει την Ελλάδα πλήρως εξαντλημένη και ασφαλώς οικονομικά αδύνα-

μη. 
ου αιώνα12 

δέχθηκε αναγκαστικά, ανά διαστήματα, μεγάλα προσφυγικά ρεύματα. Η μεσοπολεμική ιστο-

ριογραφία, υποστηρίζει ότι το προσφυγικό ζήτημα δημιουργήθηκε μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή.13

                                                                                                                                                                                     
περίοδος από το 1919 μέχρι το 1922, η οποία ουσιαστικά αποτέλεσε την οριστική ταφόπλακα για τον Ελληνισμό 

της Μικρασίας. Για περισσότερα βλ. Τάκης Μαύρος, «Η ελληνική οικονομία στον Μεσοπόλεμο. Η χρεοκοπία 

του 1932», Ιστορικά Θέματα, 112 (2012), 54-67. 

 Στην πραγματικότητα η Ελλάδα δέχθηκε προσφυγικά ρεύματα το 1906, το 

10 Τη γέννηση του προσφυγικού ζητήματος -ο αντίκτυπος του οποίου από οικονομικής, κοινωνικής και πολιτι-

κής ερμηνείας υπήρξε κορυφαίο γεγονός- ο Πάλλης την τοποθέτησε χρονικά την επομένη των Βαλκανικών Πο-

λέμων, οπότε και καταγράφηκε η έναρξη μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων στον βαλκανικό χώρο ως α-

πόρροια των πολιτικοστρατιωτικών εξελίξεων. Για περισσότερα βλ. Αλέξανδρος Πάλλης, «Προσφυγικόν ζήτη-

μα», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10ος, Αθήνα χ.χ.έ, 405. Αντίθετα η Πρασσά υποστηρίζει ότι το 

προσφυγικό ζήτημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1821. Η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 δη-

μιούργησε βίαιες, ομαδικές μετακινήσεις πληθυσμών από τις περιοχές εκείνες στις οποίες δεν επικράτησε η Ε-

πανάσταση ή καταπνίγηκε βίαια. Περισσότερα βλ. Αννίτα Πρασσά, «Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Επανάστα-

ση του ’21», Α. Ψαρομιλήγκος-Β.Λάζου (επιμ.), Η ιστορία της Μικράς Ασίας, Αθήνα 2011, σσ. 7-71. Επίσης για 

το ίδιο θέμα βλ. Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα κατά την Επανάσταση του 

1821, Θεσσαλονίκη 2001. 
11 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, «Εισαγωγή», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχα-

ηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποΐα, Αθήνα 2009, σ. 15. 
12 Σύμφωνα με το έργο του Μ. Ι. Νοταράς, Η αγροτική αποκατάστασις των προσφύγων, Αθήνα 1934, σ. 1, υπο-

σημ. 1, η Ελλάδα δέχθηκε κύματα προσφύγων, μικρότερα συγκριτικά με εκείνα του 20ου αιώνα, στο δεύτερο 

μισό του 19ου αιώνα. Κυρίως αποτέλεσαν απόρροια εξεγέρσεων. Τέτοιες σημειώθηκαν το 1866, 1869, 1878, 

1889, 1896 και 1897. Για το ίδιο θέμα βλ. ακόμα Πάλλης, ό.π., σσ. 405-406. Επίσης ο Αιλιανός μέχρι τον Ιούλιο 

του 1921 καταγράφει δεκαπέντε περιπτώσεις μαζικών μετακινήσεων προσφύγων προς την Ελλάδα, συνολικά 

πλέον των 806.170 ατόμων, βλ. Μιχαήλ Αιλιανός, Το έργο της Ελληνικής περιθάλψεως, Αθήνα 1921, σσ. 7-11. 
13 Κώστας Κωστής, «Το προσφυγικό ζήτημα», Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή, 

1922, Αθήνα 2010, σ. 126. 
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1913 και το 1919 από τη Βουλγαρία, το 1913-1914 από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, τη Σερβία 

και τον Καύκασο, το 1920 από τη Ρωσία.14

 Αρχικά το 1906, μετακινήθηκαν περίπου 50.000 πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία 

προς την Ελλάδα, εξαιτίας του ανταγωνισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας. Από τα εδάφη της 

Βουλγαρίας το πρώτο κύμα διωγμών πραγματοποιήθηκε το 1906 και το δεύτερο το 1914, το 

οποίο και αποτέλεσε το τελειωτικό πλήγμα της ελληνικής κοινοτικής παρουσίας στη Βουλ-

γαρία. Συγχρόνως και με αφορμή το κουτσοβλαχικό ζήτημα που ξέσπασε στη Μακεδονία, η 

ρουμανική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας αντίποινα, προχώρησε σε πολλές απελάσεις. Η διάσ-

ταση αυτή αποτέλεσε ένα ακόμη μείζονος σημασίας πρόβλημα για την Ελλάδα. Την κατάσ-

ταση αυτή αντιμετώπισε η χώρα με τη σύσταση του νόμου ΓΣΒ΄ 7 Απριλίου 1907, σύμφωνα 

με τον οποίο συγκροτήθηκε η πρώτη εποικιστική επιτροπή με τίτλο «Θεσσαλικόν Γεωργικόν 

Ταμείον», το οποίο επιφορτίσθηκε με την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Βουλγαρία 

και τη Ρουμανία, σε συνδυασμό με την αποκατάσταση των ακτημόνων (κολλήγων) της Θεσ-

σαλίας.

 

15

 Για τα έτη 1913 και 1914 μπορεί να ειπωθεί ότι οι μετακινήσεις ακολούθησαν ένα δοκι-

μασμένο «μοντέλο». Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 1913 η Οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία και η Βουλγαρία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν αμοιβαία, εθελούσια και όχι υποχ-

ρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών κατά μήκος των συνόρων τους και σε βάθος δεκαπέντε χιλι-

ομέτρων. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου το παραπάνω «μοντέλο», λίγους μήνες αργότερα (Μάιος 

1914), η Ελλάδα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία σύναψαν παρόμοια συνθήκη με γνώμονα 

την επίλυση του προβλήματος. Το 1919 με τη Συνθήκη Νεϊγύ (27 Νοεμβρίου, η οποία αποτε-

 

                                                           
14 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 40. 
15 Περισσότερα βλ. Πάλλης, ό.π., σσ. 405-406. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Εθνοτική συμβίωση στα Βαλκάνια. 

Έλληνες και Βούλγαροι στη Φιλιππούπολη, 1878-1914, Αθήνα 2006, σσ. 22-23. Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τις 

μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, Μετακινήσε-

ις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Ο πόλεμος των στατιστικών, Αθήνα 2003. Επίσης για την επίδραση 

των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων στον ελληνικό πληθυσμό της Ανατολικής Ρωμυλίας, με επίκεντρο τη χρονική 

περίοδο 1903-1908 βλ. Σπυρίδων Σφέτας, Ελληνο-Βουλγαρικές αναταράξεις 1880-1908, Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 

334-420. Πολύ καλή είναι και η ανάλυση που παρατίθεται στο Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Έδαφος και μνήμη στα 

Βαλκάνια. Ο ‘‘γεωργικός εθνικισμός’’ στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946), Αθήνα 2011, και η οποία 

εξετάζει τις μεταλλάξεις του ελληνικού και βουλγαρικού εθνικισμού στον Μεσοπόλεμο, πραγματοποιώντας 

πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική αναδρομή στο ζήτημα από το 1912 μέχρι το 1922. Στη συνέχεια και λόγω 

της ανάδυσης του τουρκικού εθνικισμού αναγκάστηκαν σε φυγή χιλιάδες ελληνορθόδοξοι από την Ανατολική 

Θράκη και την περιοχή της Σμύρνης με προορισμό και πάλι την Ελλάδα. Υπολογίζονται περίπου στις 300.000 

πρόσφυγες, σύμφωνα με τον Αθανάσιος Πρωτονοτάριος, Το προσφυγικόν πρόβλημα από ιστορικής, νομικής και 

κρατικής απόψεως, Αθήνα 1929, σ. 10. Βλ. επίσης Νοταράς, ό.π., σ. 1. 
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λεί σημείο-σταθμό στην ιστορία του προσφυγικού ζητήματος πριν από τη μαζική μετακίνηση 

του 1922) συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας εθελούσια μετανάστευση.16

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πληροφορία σχετικά με την εθελοντική εγκατάσταση Ελλή-

νων από την Μικρασία -ευρύτερα- στη Μακεδονία στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. 

Η κίνηση αυτή οφείλεται στην πρόθεσή τους να συνταχθούν στο πλευρό των Ελλήνων της 

Μακεδονίας και της Θράκης, για να πολεμήσουν ως εθελοντές. Μετά το τέλος των πολέμων 

κάποιοι έμειναν στην Μακεδονία, άλλοι επέστρεψαν και στο μέλλον, επανεκτιμώντας τις 

συνθήκες, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Μακεδονία.

 

17

 Τα μεγαλύτερα σε όγκο προσφυγικά κύματα καταγράφηκαν με το τέλος της Μικρασιατι-

κής Καταστροφής. Την ίδια χρονική περίοδο και ενώ ήταν σε εξέλιξη οι πρωτοφανείς σε αγ-

ριότητα διωγμοί του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, η Μακεδονία δεχόταν πλήθος 

προσφύγων.

 

18

 Για τους άγριους διωγμούς του Ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, ο Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης επισημαίνει:  

 

«Η αλήθεια είναι ότι οι Νεότουρκοι, με αφορμή το προσφυγικό πρόβλημα 

που δημιουργήθηκε με τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων, προσπάθησαν 

να πραγματοποιήσουν το άριστα προσχεδιασμένο πρόγραμμα εξόντωσης 

των χριστιανικών εθνοτήτων της Μικράς Ασίας. Ήταν ένα πρόγραμμα ώρι-

μο πια, το οποίο στα τέλη του περασμένου αιώνα είχε επινοήσει ο σουλτά-

νος Αμπντούλ Χαμίτ και εν μέρει είχε εφαρμόσει εις βάρος των χριστιανών 

Αρμενίων».19

 Ο Αντώνης Λιάκος σημειώνει ότι τρεις ήταν οι λύσεις που θα οδηγούσαν στην ταύτιση 

ορίων κράτους και έθνους. Η πρώτη ήταν η «φυσική εθνοκάθαρση και η σφαγή», λύση η ο-

 

                                                           
16 Περισσότερα βλ. Κατσάπης, ό.π., σ. 128, υποσημ. 12. Επίσης βλ. Μουρατίδης, ό.π., σσ. 13-16, στις οποίες ο 

συγγραφέας αναφέρεται στις μορφές ανταλλαγής που έχουν ιστορικά καταγραφεί. Επίσης για λεπτομέρειες σχε-

τικά με τις συμβάσεις που αφορούν τις ανταλλαγές πληθυσμών βλ. Πάλλης, ό.π., σ. 408. 
17 Περισσότερα βλ. Ξενοφών Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, Κατερίνη 2006, σσ. 36-41. Γρηγόρης Τηλικί-

δης, «Ο εν Καυκάσω Ελληνισμός», Ποντιακά Φύλλα, 33 (1938), 442. Ευάγγελος Ηλιάδης, Νέος Καύκασος, τόμ. 

1, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 46-47. Γιάννης Γρηγοριάδης, Οι Πόντιοι του Καυκάσου, Θεσσαλονίκη 1957, σσ. 29-

31. Ελευθέριος Παυλίδης, Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και τα 33 χρόνια του εν Αθήναις σωματείου των εκ Ρωσίας 

Ελλήνων, Αθήνα 1953, σ. 39. 
18 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 40. 
19 Κωνσταντίνος Φωτιάδης, «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλί-

δης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποΐα, Αθήνα 2009, σ. 48. 
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ποία εφαρμόστηκε στην περίπτωση των Αρμενίων και των Ελλήνων, κυρίως του Πόντου. Η 

δεύτερη λύση ήταν, η παραχώρηση μειονοτικών δικαιωμάτων. Τέλος, η τρίτη λύση ήταν η 

«ανταλλαγή πληθυσμών» και ο «υποχρεωτικός εκπατρισμός». Η λύση αυτή εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά με τη Συνθήκη του Νεϊγύ το 1919 μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και τη Σύμ-

βαση της Λωζάννης το 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.20

 Ουσιαστικά το χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιόδου 1912-1924

 
21

 Οι πολιτικές εξελίξεις στην Εγγύς Ανατολή και η υπογραφή της Σύμβασης της Λωζάννης 

(1923) έθεσε νέο πλαίσιο στις διεθνείς σχέσεις. Στο παρελθόν συνθήκες ειρήνης είχαν υπογ-

ραφεί σε διεθνές επίπεδο, πλην όμως δεν αφορούσαν την άμεση, μαζική φυγή πληθυσμών 

μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η πλέον χαρακτηριστική διαφορά των υπογεγραμ-

μένων συμβάσεων ανταλλαγής που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, με τη Σύμβαση της Λω-

ζάννης (1923), εντοπίζεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα που είχε η ανταλλαγή των πληθυσ-

μών στη Σύμβαση της Λωζάννης (1923), με βάση το θρήσκευμα. Μέσα, λοιπόν, στον ανταλ-

λάξιμο πληθυσμό συμπεριλαμβάνονταν οι ορθόδοξοι έλληνες χριστιανοί (με τουρκική υπη-

κοότητα) -πλην εκείνων του βιλαετιού Κωνσταντινούπολης- και ο μουσουλμανικός πληθυσ-

μός που ζούσε στην Ελλάδα, πλην εκείνων της δυτικής Θράκης.

 είναι η έντονη κινη-

τικότητα των πληθυσμών και συνεπώς είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί πόσοι μένουν και 

πόσοι φεύγουν. Η αντικειμενική αδυναμία να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των 

προσφύγων, μετριάζεται από την απογραφή του 1928, σε μια χρονική περίοδο που είχαν κα-

ταλαγιάσει οι πολεμικές συγκρούσεις και στην οποία πλέον σχηματίζεται μια συγκεκριμένη 

εικόνα για τον αριθμό των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. 

22

                                                           
20 Για περισσότερα βλ. Αντώνης Λιάκος, «Εισαγωγή. Το 1922 και εμείς», Αντώνης Λιάκος (επιμ.), Το 1922 

και εμείς. Μια νέα ματιά, Αθήνα 2011, σσ. 13-14. Επίσης βλ. Τσιτσελίκης, «Εισαγωγή», Κ. Τσιτσελίκης (επιμ.), 

Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σσ. 15-16. 

 

21 Σε αυτή τη δεκαετία το τουρκικό κράτος κατέβαλε αγωνιώδη προσπάθεια για την επιβίωσή του χρησιμοποι-

ώντας κάθε τρόπο, κάθε μέθοδο και ασφαλώς κάθε μέσο. 
22 Η Συνθήκη της Λωζάννης, η Συνθήκη για την «ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσμών», υπογράφηκε 

στις 30 Ιανουαρίου του 1923, περίπου δύο μήνες μετά από την έναρξη της ομώνυμης Συνδιάσκεψης. Ο Κων-

σταντίνος Σβολόπουλος σημειώνει: «Η πρακτική, πράγματι, αλλά και αυτός ο όρος της ‘‘ανταλλαγής των πλη-

θυσμών’’ ήταν άγνωστος στο διεθνές λεξιλόγιο ως τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα», βλ. Κωνσταντίνος 

Σβολόπουλος, Ελευθέριος Βενιζέλος. 12 μελετήματα, Αθήνα 1999, σ. 94. Επίσης βλ. στο ίδιο σσ. 93-120 περισ-

σότερα σχετικά με την απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκί-

ας. Πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική είναι η ιστορική αναδρομή σε παλαιότερες συνθήκες ειρήνης ανταλλαγής 

πληθυσμών που κάνει ο Μουρατίδης (ό.π., σσ. 13-17). Για τη Συνθήκη ο Φωτιάδης επισημαίνει: «Στην παγκόσ-

μια Ιστορία η Σύμβαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών της Ελλάδας και Τουρκίας είναι το μο-
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 Στην πλημμυρίδα των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην μητροπολιτική Ελλάδα, 

απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις τοποθετήσεις τους, πολι-

τικοί και διανοούμενοι της εποχής, καθώς και αρκετοί από όσους τα τελευταία χρόνια έχουν 

ασχοληθεί με το ζήτημα. 

 Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου σημειώνει: «Το μεγαλύτερον κοινωνικοοικονομικόν ζή-

τημα που αντιμετώπισε το κράτος από της συστάσεως του είναι αναμφισβητήτως το της εγ-

καταστάσεως των προσφύγων μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν».23 Με άλλα λόγια και 

διαφορετικό ύφος ο Αιγίδης εξέφρασε την άποψη: «Το προσφυγικόν ζήτημα υπήρξε, ως α-

ναγνωρίζεται υπό πάντων, ο άξων περί των οποίο στρέφεται, από μίας ήδη δεκαετίας, ολόκ-

ληρος η ελληνική ζωή».24 Επίσης, ο Γεώργιος Μαυρογορδάτος υποστηρίζει: «Η αποκατάσ-

ταση και αφομοίωση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής υπήρξε και παραμέ-

νει το μεγαλύτερο ειρηνικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους».25 Τέλος, ο Κώστας Κωσ-

τής, σημειώνει πως για τη σημασία του προσφυγικού ζητήματος, τόσο στο παρελθόν όσο και 

στη σύγχρονη εποχή, είναι δύσκολο να διατυπωθούν αντιρρήσεις.26

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επιχειρηθεί μια ερμηνευτική προσέγγιση του όρου 

«πρόσφυγας»,

 

27

                                                                                                                                                                                     
ναδικό παράδειγμα» βλ. Φωτιάδης, «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», σ. 59. Ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης εκ-

φράζει την εξής άποψη: «Η εξαίρεση από την Ανταλλαγή των τουρκομουσουλμάνων της Θράκης και των ελλη-

νορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου σήμαινε αυτόματα τη μειονοτικοποίησή τους 

εντός των νέων πραγματικών, πολιτικών και νομικών συνθηκών, αλλά και ιδεολογικών παραμέτρων», Τσιτσε-

λίκης, ό.π., σ. 27. 

 μέσα από την παράθεση ορισμένων σχετικών απόψεων. 

23 Αλέξνδρος Παπαναστασίου, «Πρόλογος», Μ. Ι. Νοταράς (επιμ.), Η αγροτική αποκατάστασις των προσφύγων, 

Αθήνα 1934, σ. ε΄. 
24 Αριστοκλής Ι. Αιγίδης, Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας. Ιστορική, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική 

μελέτη του προσφυγικού ζητήματος, Αθήνα 1934, σ. 3. 
25 Γεώργιος Μαυρογορδάτος, «Το ανεπανάληπτο επίτευγμα», Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9, 

(1992), 9. 
26 Κωστής, ό.π., σ. 125. 
27 Συνήθως στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα η λέξη πρόσφυγας ανακαλεί στη μνήμη την περιοχή της Μικράς 

Ασίας ως τόπο προέλευσης και τη Μικρασιατική Καταστροφή ως το μείζον ιστορικό γεγονός, βλ. Λίλα Θεοδω-

ρίσου-Σωτηρίου-Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος-Γεώργιος Καριώτης, «Αστικοί προσφυγικοί συνοικισμοί στα 

Σέρρας του Μεσοπολέμου», Σερραϊκά Ανάλεκτα, Επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σερρών, 4, 

(2005), 207. Σε δύο κατηγορίες χωρίζονταν οι πρόσφυγες. Η πρώτη κατηγορία περιελάμβανε τους ξεριζωμένους 

εξαιτίας της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η δεύτερη περιελάμβανε τους Έλληνες της Τουρκίας (Μ. Ασία, 

Θράκη), οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να μεταναστεύσουν κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης, βλ. Κο-
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 Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιωάννη Λαυρεντιάδη πρόσφυγας είναι:  

«Ο φεύγων από εν μέρος εις άλλο, δια να προστατευθεί από τους επαπει-

λύντας την ζωήν την υπόστασίν του κινδύνους, εγκαταλείπων προγονικάς 

εστίας και βωμούς, σπίτι, βιο, γνωρίμους τόπους και την ψυχικήν άνεσιν 

που παρέχει ο κύκλος των συγγενών, φίλων και γνωρίμων του και περιερ-

χόμενος εις την τραγικήν κατάστασιν της προσφυγιάς, που σημαίνει: να έχει 

τις ανάγκην απ’ όλα (στέγη, τροφή, ένδυσις, υπόδεσις, φωτισμός, θέρμαν-

σις), να μη έχει τίποτε και να είναι υποχρεωμένος από το τίποτε να εξεύρη ή 

να δημιουργήση και πάλιν παν ό,τι χρειάζεται δια την νέαν του ζωήν».28

 Μια διαφορετική προσέγγιση στον όρο «πρόσφυγας» επιχειρεί η Ιωάννα Λαλιώτου, η 

οποία υποστηρίζει ότι:  

 

«Ο ορισμός της έννοιας ‘‘πρόσφυγας’’ δεν είναι σταθερός αλλά μεταβάλλε-

ται ιστορικά παρακολουθώντας τις διαφοροποιήσεις των προσφυγικών με-

τακινήσεων αλλά και τις εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής μελέτης του 

προσφυγικού φαινομένου. Ο όρος ‘‘πρόσφυγας’’ είναι ιδιαίτερα ευρύς και 

αναφέρεται σε εκείνους οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες 

τους, είτε γιατί εκδιώκονται βίαια είτε γιατί η παραμονή τους συνιστά απει-

λή κατά της ζωής και της ευημερίας τους. Ο βίαιος ή/και αναγκαστικός εκ-

τοπισμός των προσφύγων μπορεί να συνδέεται με θρησκευτικά, ιδεολογικά, 

πολιτικά, οικονομικά, εθνικά, πολιτισμικά αίτια».29

 Τέλος, ενδεικτικά παρατίθεται μια προσέγγιση του όρου από την πλευρά της ανθρωπο-

λογίας, από την Βουτυρά: 

 

«Ο όρος ‘‘πρόσφυγας’’ αφορά ανθρώπους που έχουν υποστεί βίαιη διαδι-

κασία ‘‘αποχωρισμού’’ και που, εκτός αν ή έως ότου ενταχθούν ως μέλη 

στην κοινωνία υποδοχής, σε κατάσταση ‘‘εκκρεμότητας’’. Αυτή η κατάσ-

ταση του ‘‘ανάμεσα και μεταξύ’’ (‘‘betwixt and between’’) ενδέχεται να εί-
                                                                                                                                                                                     
ινωνία των Εθνών (έκδ.), Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, Γενεύη 1926, (μετάφρ. Φιλοκτήτης και 

Μαρία Βεϊνόγλου), Αθήνα 1997, σ. 12. 
28 Ιωάννης Λαυρεντιάδης, «Πρόσφυγες εξ Ανταλλαγής και Ανταλλάξιμος περιουσία», Ποντιακή Στοά, 2 

(1974), 9. 
29 Ιωάννα Λαλιώτου, «Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα στον 20ο αιώνα», Γεώργιος Τζεδόπουλος (επίμ.), 

Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, β΄ έκδ., Αθήνα 2007, σ. 175. 
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ναι όχι μόνο νομική και ψυχολογική, αλλά και κοινωνική και οικονομική. 

Επιπλέον, μέρος των συνδηλώσεων του όρου ‘‘πρόσφυγας’’ είναι οι εικόνες 

της εξάρτησης, της ανημποριάς και της αθλιότητας».30

 Οι πρόσφυγες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έφτασαν στην Ελλάδα, αποτέλεσαν για 

τους γηγενείς μια «ανοικτή πληγή», ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα δεδομένο το οποίο προκάλε-

σε πολλές προστριβές. Το αντιπροσφυγικό πνεύμα της εποχής, καθώς και η αδιαφορία του 

αντιβενιζελισμού για τους αλύτρωτους αποτυπώνεται πλήρως και ευκρινώς αν αναλογιστεί 

κανείς τη φράση το υ Γιώργο υ Βλάχο υ -κατεξοχήν έγκυρου εκφραστή του αντιβενιζελικού 

ρομαντισμού- στην εφημερίδα Καθημερινή στο κύριο άρθρο: «Οίκαδε…οι Πομερανοί» ότι 

«Το αίμα της Ελλάδας δεν ρέει εις τα φλέβας της δια να χύνεται εις την απωτάτην Μικρασία. 

Ρέει δια να θερμάνη και να κινήση εις δράσιν την Ελλάδαν, υπέρ εαυτής και υπέρ της Ελλά-

δος της αύριον».

 

31

 Πέρα, λοιπόν, από τις ορατές -αρχικά- αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν από το 

μεγάλο αριθμό προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην 

δυτική Μακεδονία, που αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας μελέτης, υπήρξαν επίσης από 

την πρώτη στιγμή εγκατάστασής τους, ζητήματα κοινωνικής ένταξης. 

 

 Οι τριβές και οι σφοδρές αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν στις τοπικές κοινωνίες, ήταν 

σε κάθε περίπτωση φαινόμενο σύνηθες και διαρκές, για αρκετά χρόνια, λαμβάνοντας διαστά-

σεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Εξάλλου, και στην περίπτωση διανομής γης οι γηγενείς τήρη-

σαν αρνητική στάση έναντι του προσφυγικού στοιχείου, καθόσον επρόκειτο για εκτάσεις που 

                                                           
30 Ευτυχία Βουτυρά, «Η ‘‘επιτυχής’’ αποκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων», Τσιτσελίκης Κωνσταντί-

νος (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σ. 246. 
31 Ο Βλάχος, το 1949 θεώρησε απαραίτητο να διευκρινίσει όσα υποστήριξε με τα γραφόμενά του έναντι των 

προσφύγων στα άρθρα στην εφημερίδα Καθημερινή «Η ‘‘μικρά’’ άλλ’ έντιμος Ελλάς» (1920) και: «Οίκαδε…οι 

Πομερανοί» (1922), δίχως τελικά να αλλάζει το νόημα των προαναφερόμενων άρθρων του, βλ. Μαυρογορδά-

τος, «Μελέτες και κείμενα», σσ. 92-94. Το αρνητικό κλίμα της εποχής προσπαθεί να ερμηνεύσει ο πρώην πρω-

θυπουργός Π. Κανελλόπουλος: «Το πολιτικό πάθος, οι κομματικοί φανατισμοί έκαναν μια μεγάλη μερίδα του 

ελληνικού λαού, που είχε από το 1915 διχασθεί, να μην αντικρύσει με συμπάθεια τους ¨πρόσφυγες¨, όταν τα 

αδυσώπητα κύματα της Ιστορίας τους έριξαν πάνω στα βράχια την Ελλάδος. Το θυμάμαι και ανατριχιάζω. Αν 

και ήμουν τοποθετημένος οικογενειακά στη μερίδα εκείνη, δεν συμμερίσθηκα ούτε στιγμή και ξέρω πολύ καλά, 

ότι και πολλοί άλλοι της ίδιας ‘‘παρατάξεως’’ δεν συμμερίσθηκαν –την αθέλητη αυτή διαστροφή, που έχει, ωσ-

τόσο, την ιστορική της εξήγηση» βλ. Ηλίας Βενέζης, «Ελληνικόν δράμα, 1922». Μνήμη Μικράς Ασίας, Νέα 

Εστία, τόμ. 1, (1972), 23-28. 
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εποφθαλμιούσαν. Εντάσεις σημειώθηκαν και σε πόλεις, όπου οι πρόσφυγες ανέπτυξαν εμπο-

ρικές δραστηριότητες εκτοπίζοντας τους γηγενείς.32

 Το προσφυγικό ζήτημα το οποίο μπορεί να ειπωθεί ότι για τους γηγενείς μετατράπηκε σε 

προσφυγικό πρόβλημα -τουλάχιστον έως ότου αντιληφθούν οι γηγενείς την καθοριστική 

συμβολή των προσφύγων στην οικονομική ανάπτυξη και στην εθνολογική ανασύσταση της 

χώρας- αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες μείζον θέμα για το ελληνικό κράτος.

 

33

 Τα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος μετά την Μικρασιατική Κα-

ταστροφή ήταν πολύπλευρα. Η αποκατάσταση των προσφύγων (αστική και αγροτική), η κοι-

νωνική τους ένταξη με απώτερο στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνοχής, οι αποζημιώσεις 

για τις περιουσίες που είχαν εγκαταλειφθεί, και οι διαφοροποιήσεις σε πολιτικό

 

34

 Η περίοδος μετά την Μικρασιατική Καταστροφή σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί 

το τέλος του προσφυγικού ζητήματος∙ το αντίθετο συνέβαινε. Ταυτόχρονα, το μεγαλόπνοο 

 και πολι-

τιστικό επίπεδο, αποτέλεσαν τα πλέον σοβαρά ζητήματα. 

                                                           
32 Μαυρογορδάτος, ό.π., σ. 29. 
33 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε προεκλογική ομιλία του, τον Ιούλιο 1928, τόνισε: «Ουδέποτε ελληνικόν κράτος 

εθνικόν υπήρξε τόσον μεγάλον. Εντός των ορίων τούτων με την προσθήκην του θαυμάσιου ανθρώπινου υλικού 

το οποίον μας εχάρισεν η πολεμική καταστροφή […]». Για την τοποθέτηση αυτή ο Σπυρίδων Μουρατίδης έγ-

ραψε: «Αυτό το ‘‘ανθρώπινο υλικό’’ προσέφερε στους τομείς κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής δρασ-

τηριότητας του τόπου, με αποτέλεσμα να μετριασθούν οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής», Μουρατί-

δης, ό.π., σ. 21. 
34 Οι πρόσφυγες στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτέλεσαν την εμπροσθοφυλακή του Βενιζέλου. 

Τουλάχιστον μέχρις ότου ο Βενιζέλος συνυπογράψει σύμφωνο φιλίας με τον Ινονού και προτείνει για Νομπέλ 

Ειρήνης τον Κεμάλ, το πολυπληθές προσφυγικό στοιχείο τον υποστήριζε πλήρως. Οι πρόσφυγες αποτέλεσαν 

διόλου ευκαταφρόνητη δεξαμενή ψήφων, η οποία ουσιαστικά καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέ-

λεσμα. Μια δεξαμενή ψήφων η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του εκάστοτε εκλογικού αποτε-

λέσματος. Το γεγονός αυτό ώθησε τα κόμματα να ακολουθήσουν τακτική συναγωνισμού και «μπαράζ ωφέλι-

μων μέτρων»-ψήφιση νόμων, που αφορούσαν την αποκατάσταση των προσφύγων. Ουσιαστικά ο Βενιζέλος 

ήταν ο πολιτικός εκείνος που οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο του 1912. Ο ίδιος ήταν επιφορτισμένος με το 

καθήκον να συνάψει συνθήκη ειρήνης δέκα χρόνια μετά, έχοντας στο μεταξύ προηγηθεί μια σειρά γεγονότων 

εξέχουσας σημασίας για την Ελλάδα. Για περισσότερα βλ. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ελευθέριος Βενιζέλος. 

12 Μελετήματα, Αθήνα 1999. Επίσης με την κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε συνέβαλε αποφασιστικά και 

οριστικά στην εγκατάσταση των αγροτικών πληθυσμών. Ο Μαυρογορδάτος ορίζει το 1922 ως τομή μετά την 

οποία: «[…] ο Βενιζελισμός συνεχίζει το έργο της εθνικής ολοκλήρωσης ως συνασπισμός των πρώην αλύτρω-

των, δηλαδή των προσφύγων και του Ελληνισμού των Νέων Χωρών, αντιμέτωπος πάντα με την Παλαιά Ελλάδα 

και τους γηγενείς γενικότερα, στους οποίους περιλαμβάνονται και ξένες μειονότητες των Νέων Χωρών», βλ. 

Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος, «Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός», Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος-

Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο 1992, σ. 11. 
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όραμα της Μεγάλης Ιδέας -που για έναν αιώνα κατείχε περίοπτη θέση στην άσκηση της πολι-

τικής (εσωτερικής και εξωτερικής)- κύριος εκφραστής του οποίου ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέ-

λος, κατέρρευσε. Ξεκινούσε με μια διαφορετική προσέγγιση ενός άλλου οράματος, μιας άλ-

λης εθνικής προσπάθειας με επίκεντρο τις εσωτερικές κατακτήσεις.35

  

 Στο εξής το εθνικό δια-

κύβευμα θα περιοριζόταν «εντός των τειχών» και θα αφορούσε στην εξασφάλιση της πλη-

θυσμιακής συνοχής και κυρίως της κοινωνικής ασφάλειας, έχοντας το κράτος να επιτελέσει 

προηγουμένως το τιτάνιο έργο της περίθαλψης και αποκατάστασης των χιλιάδων προσφύγων. 

                                                           
35 Σαράντος Ι. Καργάκος, Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου, τόμ. 2, δ΄ εκδ, Αθήνα 2005, 

σσ. 464-465. Σχετικά με τη Μεγάλη Ιδέα κάποιοι από τους υποστηρικτές της την προσέγγιζαν με διαφορετικό 

τρόπο. Συγκεκριμένα μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο Ίων Δραγούμης, ο οποίος είχε διαφορετικό όραμα ανα-

φορικά με τη Μεγάλη Ιδέα. Ειδικότερα πίστευε στην κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ των έσω 

και κατά συνέπεια τη θέση των Τούρκων θα έπαιρναν οι Έλληνες («Όραμα της καθ’ ημάς Ανατολής»), βλ. 

Καργάκος, ό.π., σσ. 438-439. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στη δυτική Μακεδονία 

ο 

α. Προσφυγικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της Συνθήκης της Λωζάννης 

 

«Από του 1922, αρχίζει εντελώς νέα -μοναδική δε- περίοδος ελληνικής ιστο-

ρίας. Έως τα τότε η Ελλάς είχε συνήθως δισυπόστατον ύπαρξιν. Ελλάς ελε-

υθέρα, και Ελλάς εκτός των συνόρων, κατά πάγιον δε κανόνα η Δευτέρα 

Ελλάς ήτο μεγαλυτέρα της πρώτης».36

Ήδη, πολύ πριν από το 1922, η περίοδος μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την υ-

πογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913)

 

37 διαμόρφωσε έναν νέο 

πολιτικό χάρτη στα Βαλκάνια.38 Οι συνέπειες για την Ελλάδα ήταν αισθητές σε κάθε επίπεδο. 

Ο νέος πολιτικός χάρτης είχε αναπόφευκτα σημαντική επίδραση και στην εθνολογική σύνθε-

ση της Μακεδονίας, ξεκινώντας οι προσφυγικές εγκαταστάσεις από τη διετία 1913-1914 μέχ-

ρι τον Σεπτέμβριο του 1924, οπότε και τυπικά ολοκληρώθηκε.39

Ειδικότερα, αναφορικά με την εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας και σύμφωνα με ε-

πίσημα στοιχεία που προκύπτουν από τις εκλογές του 1920, ο πληθυσμός της Μακεδονίας 

εκείνη τη χρονιά ήταν 1.122.000 εκ των οποίων 577.000 Έλληνες, 350.000 Μουσουλμάνοι, 

104.000 Βουλγαρίζοντες και τέλος 91.000 διάφοροι.

 

40

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω στοιχεία η εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας παρο-

υσιάζεται εμφανώς διαφοροποιημένη το 1924. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός της Μακεδονίας 

 

                                                           
36 Σπύρος Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τόμ. Α΄, Αθήνα 1978, σ. 15. 
37 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Χαράλαμπος Νικολάου, Διεθνείς Πολιτικές και Στρατιωτικές Συνθήκες-

Συμφωνίες και Συμβάσεις, β΄ έκδ., Αθήνα 1996, σσ. 222-227. Επίσης σχετικά με τη σημασία που είχε η Συνθήκη 

Βουκουρεστίου για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τα επακόλουθά της βλ. Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 69-78. 
38 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 99. 
39 Με το προσφυγικό πρόβλημα στην Ελλάδα ασχολήθηκε διεξοδικά εκ του σύνεγγυς ο Αλέξανδρος Α. Πάλ-

λης, ο οποίος διετέλεσε στέλεχος των αρμόδιων για την αποκατάσταση των προσφύγων επιτροπών-υπηρεσιών 

από το 1914 μέχρι το 1930, μια χρονολογία ορόσημο που σηματοδοτήθηκε από τη διάλυση της Επιτροπής Απο-

κατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), οπότε και ολοκληρώθηκε τυπικά η αποκατάσταση των προσφύγων. 
40 Αλέξανδρος Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας, Θράκης, κατά 

την περίοδον 1912-1924, Αθήνα 1925, σσ.15-16. Επίσης, σε άλλο σημείο του ίδιου έργου, ο Πάλλης διευκρίνισε 

τον όρο «Βουλγαρίζοντες». Με τον όρο αυτό εννοούσε μόνο εκείνους τους Σλαβόφωνος που δεν είχαν ελληνική 

συνείδηση. Συγκεκριμένα στη σελίδα 9 έγραψε: «Έλληνες εννοούμε εκείνους που έχουν αναμφισβήτητη ελλη-

νική συνείδηση. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να διακρίνουμε από τον άλλο πληθυσμό, τους βουλγαρίζοντες». 
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ανερχόταν σε 1.447.000 άτομα, εκ των οποίων 1.277.000 Έλληνες, 2.000 Μουσουλμάνοι, 

77.000 Βουλγαρίζοντες και τέλος 91.000 διάφοροι.41

Τελικά, και σύμφωνα με τις στατιστικές της Ε.Α.Π. η εθνολογική

 
42 σύνθεση της Μακε-

δονίας κατά το 1926 εμφανίζεται ως εξής: 1.341.000 Έλληνες. 2.000 Μουσουλμάνοι, 77.000 

Σλαβόφωνοι και 91.000 Διάφοροι.43

Η Ελλάδα δέχθηκε συνολικά περίπου 1.500.000 πρόσφυγες.

 
44 Από αυτούς περίπου 

50.000 άτομα αποχώρησαν. Εγκαταστάθηκαν Αρμένιοι στη σοβιετική Αρμενία και Έλληνες 

εγκαταστάθηκαν ως μετανάστες στην Αίγυπτο και στην Αμερική. Η εγκατάστασή τους σε 

ορισμένες περιοχές μετέβαλε ριζικά τη σύνθεση του πληθυσμού τους. Για παράδειγμα η πε-

ριοχή της Μακεδονίας δέχθηκε 650.000 πρόσφυγες,45

                                                           
41 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αρχείο Αλέξανδρου Α. Πάλλη, Συλλογή των κυ-

ριοτέρων στατιστικών των αφορουσών την ανταλλαγήν των πληθυσμών και προσφυγικήν αποκατάστασιν μετά 

αναλύσεων και επεξηγήσεων, Αθήνα 1929. 

 μετά την απελευθέρωσή της από τον 

οθωμανικό ζυγό και την εγκατάλειψη -έστω και προσωρινά- των επεκτατικών-αλυτρωτικών 

42 Αναφορικά με την εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας το 1920 και τις υπάρχουσες εκείνη την εποχή μελέ-

τες, εκφράζει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση ο Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης. Αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι θεμε-

λιώδη ρόλο στην ελληνική επιχειρηματολογία σχετικά με την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδο-

νίας για το 1920 έπαιξαν οι στατιστικές αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν από τον Αλέξανδρο Πάλλη. Για περισ-

σότερες λεπτομέρειες βλ. Μιχαηλίδης, ό.π., σσ. 92-93. 
43 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μετάφρ. Φιλοκτήτης και Μαρία 

Βεϊνόγλου, Αθήνα 1997, σ. 23. Γιώργος Ν. Λαμψίδης, Οι Πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη 

της χώρας, γ΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1992, σ. 111. Επίσης, βλ. Λαυρεντιάδης, ό.π., σσ. 19-20. 
44 Σύμφωνα με την απογραφή του 1928 οι πρόσφυγες που καταγράφηκαν ήταν 1.221.849, χωρίς να υπολογί-

ζονται όσοι απεβίωσαν τα πρώτα χρόνια μετά την εγκατάστασή τους ή μετανάστευσαν, σύμφωνα με το έργο της 

Φωτεινή Γεωργακοπούλου, «Πρόσφυγες και κοινωνική κατοικία: η στέγαση των προσφύγων στην Αθήνα και 

στον Πειραιά», Γεώργιος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

του Μεσοπολέμου, β΄ έκδ., Αθήνα 2007, σ. 74. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ο αριθμός των 

προσφύγων που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 1922 είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Εκτός από τους «ομογενείς 

πρόσφυγες», στην Ελλάδα κατέφυγαν μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και πολλοί Αρμένιοι και Κιρκάσιοι, 

συμπολεμιστές του Ελληνικού Στρατού στο μέτωπο της Μικράς Ασίας. Η μέριμνα που παρείχε η ελληνική κυ-

βέρνηση στους αλλόφυλους πρόσφυγες δεν διέφερε αρχικά σε τίποτα συγκριτικά με την αντίστοιχη που παρείχε 

στους ομογενείς. Στη συνέχεια και καθώς οξύνθηκαν οι δυσκολίες εξασφάλισης εργασίας και στέγης για τους 

ομογενείς πρόσφυγες σε συνδυασμό με την απροθυμία των αλλοφύλων προσφύγων να αποκτήσουν την ελληνι-

κή υπηκοότητα, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε το ζήτημα μεταφοράς τους εκτός Ελλάδας. Για περισσότερα βλ. 

Πάλλης, «Προσφυγικόν ζήτημα», σ. 408. 
45 Θάνος Βερέμης-Γιάννης Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα 2006, 

σ. 176. 



19 
 

βλέψεων της Βουλγαρίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περί τα τέλη του 1913 και τις αρχές του 

1914, 34.112 Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη Μακεδονία, προερχόμενοι από 

εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Βουλγαρίας.46

Μια συνολική εικόνα συνοπτικά καταγράφεται στους δύο πίνακες που ακολουθούν, σχε-

τικά με την εγκατάσταση των χριστιανών προσφύγων κατά περιόδους στην Ελλάδα (Πίνακας 

1) και τον τόπο προέλευσής τους (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 248

                                                           
46 Υπουργείον Οικονομικών/Διεύθυνση Κτημάτων Κράτους, Έκθεσις περί των εν Μακεδονία Προσφύγων, Εθ-

νικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1916, σ. 5. 

 

47 Αθανάσιος Πετσάλης, Η δημοσιονομική αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, Αθήνα 1930, σ. 8. Ό-

πως σημειώνει ο Πάλλης δεν υπολογίζονται οι 100.000 περίπου πρόσφυγες του 1914, που προέρχονται από τη 

Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο και επανεγκαταστάθηκαν στις εστίες τους τα έτη 1918-1919, Πάλλης 

ό.π., σ. 7. 
48 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού 1928, 

Αθήνα 1933. Επίσης για πληροφορίες σχετικά με τους τόπους προέλευσης των προσφύγων βλ. Πελαγίδης, ό.π., 

σσ. 66-67. 

Περίοδος Αριθμός Προσφύγων 

1918-1920 70.000 

1920-1922 81.892 

1922-1923 696.039 

1923-1928 373.918 

ΣΥΝΟΛΟ 1.221.849 

Τόπος προέλευσης Αριθμός Τόπος προέλευσης Αριθμός 

Μικρά Ασία 626.954 Σερβία 6.057 

Θράκη 256.635 Αλβανία 2.498 

Πόντος 182.169 Δωδεκάνησα 738 
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Γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερόμενα πληθυσμιακά στοιχεία ότι το ελληνικό κρά-

τος δέχθηκε τον μεγαλύτερο όγκο προσφύγων μετά το 1920. Η πλημμυρίδα των προσφύγων 

που κατέκλυσε την Ελλάδα άλλαξε άρδην την πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας. Όπως προα-

ναφέρθηκε επί του συνολικού πληθυσμού 6.204.684 οι πρόσφυγες ανήλθαν στους 1.221.849 

και αποτελούσαν το 19,69%. Οι μεγάλες πληθυσμιακές αλλαγές δημιούργησαν δυσκολίες 

που παρουσιάστηκαν κατά την υποδοχή των προσφύγων από την λεγόμενη «καθ’ ημάς Ανα-

τολή» μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, ήταν απείρως μεγαλύτερες από εκείνες άλλων 

περιπτώσεων.49 Καταρχάς, η εγκατάσταση και στη συνέχεια η αποκατάσταση των προσφύ-

γων ήταν σε άμεση συνάρτηση με διάφορους παράγοντες. Πρώτα-πρώτα, η θέση50 της χώρας 

στο εξωτερικό, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, εμφανιζόταν σοβαρά εξασθενημένη και 

ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει οποιαδήποτε υποστήριξη και ιδιαίτερα οικονομική βοή-

θεια από τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η χώρα το 1923 δεν βίωνε καθεστώς προστασίας από τις 

τρεις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, οι οποίες από το 1821 έως και τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο αποτέλεσαν εγγυητή για την ανεξαρτησία της. Πλέον δεν παρείχαν στην Ελλάδα την 

ασφάλεια που επιζητούσε.51

                                                           
49 Μουρατίδης, ό.π., σ. 21. 

 Απεναντίας μετά τη νίκη της Τουρκίας είχαν στρέψει το ενδια-

φέρον τους προς τη Νέα Τουρκία του Κεμάλ. Βρισκόμενη, λοιπόν, η Ελλάδα ενώπιον της 

50 Η διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας εξυφαινόταν με μεθοδικότητα στο παρασκήνιο της συνόδου του 

Λονδίνου. Για περισσότερα βλ. Δημήτρης Λυβάνιος, «Η Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922», Θάνος Βερέ-

μης-Μιχάλης Ν. Κατσιγέρης (επιμ.), Εμείς οι Έλληνες. Πολεμική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, τόμ. Α΄, Αθή-

να 2008, σ. 182. 
51 Βερέμης-Κολιόπουλος, ό.π., σσ. 363-364. Στο εν λόγω έργο (σσ. 363-406) γίνεται από τους συγγραφείς μια 

εκτενής, εμπεριστατωμένη και λεπτομερής αναφορά για την θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις Μεγάλες Δυνά-

μεις και τα γειτονικά κράτη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς και τον 

χειρισμό ζητημάτων από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. 

Τόπος προέλευσης Αριθμός Τόπος προέλευσης Αριθμός 

Κωνσταντινούπολη 38.458 Ρουμανία  722 

Βουλγαρία 49.027 Κύπρος 57 

Καύκασος 47.091 Αίγυπτος 8 

Ρωσία 11.435   

ΣΥΝΟΛΟ: 1.221.849 
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παραπάνω περιγραφόμενης κατάστασης, έπρεπε -παράλληλα- να ανορθωθεί οικονομικά, να 

ανασυγκροτηθεί σε στρατιωτικό επίπεδο, να αντικρούσει τις υπερβολικές τουρκικές αξιώσεις, 

να καταλογίσει τις ευθύνες για την καταστροφή, να λύσει το πολιτειακό ζήτημα προκειμένου 

να επέλθει κοινωνική ενότητα. Αρνητικό αντίκτυπο στην επίλυση των προβλημάτων είχαν 

αναμφίβολα οι συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές.52

Τα αποτελέσματα της βαριάς ήττας του ελληνικού στρατού προκάλεσαν τον εκπατρισμό 

του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο. Τα αλλεπάλληλα 

προσφυγικά ρεύματα που κατέκλυσαν την Ελλάδα, πριν ακόμη υπογραφεί η Σύμβαση της 

Λωζάννης, δεν επέτρεψαν την εκπόνηση κάποιου οργανωμένου σχεδίου υποδοχής και πρώ-

της εγκατάστασης τόσων χιλιάδων ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για κα-

ταστάσεις μη αναμενόμενες. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που κάνει σε έκθεσή της η 

«ειδική επιτροπή επί του προβλήματος της εγκατάστασης των προσφύγων», η οποία συστή-

θηκε τον Ιούλιο του 1923. Μεταξύ των άλλων, διαπίστωσε ότι: «είναι φανερό ότι η κατανομή 

των προσφύγων έγινε χωρίς κανένα κριτήριο, λόγω της σπουδής με την οποία εκτελέστηκε η 

μεταφορά τους». Η επιτροπή αιτιολόγησε την άποψή της επικαλούμενη τη βιασύνη υπό την 

οποία μεταφέρθηκαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, καθόσον «[…] Επικράτησε η άποψη 

να διευθύνονται τα ατμόπλοια στην εγγύτερη ελεύθερη γωνία και όπου κατά συμπερασμό 

υπετίθετο ότι θα ήταν ευκολότερα και προχειρότερα τα μέσα της στέγασης».

 Δυσχέραιναν επομένως και την αντιμετώπι-

ση του προσφυγικού ζητήματος, αφού δεν υπήρχε ενιαία προσφυγική πολιτική, καθώς αυτή 

διαμορφωνόταν από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

53 Εξάλλου ο 

προσφυγικός πληθυσμός χαρακτηρίζονταν από ανομοιογένεια, η οποία σχετιζόταν πέρα από 

το διαφορετικό χρόνο άφιξης, με τον τόπο καταγωγής, την ηλικία το φύλλο, τις κοινωνικές 

καταβολές και την προέλευση, καθώς και το επάγγελμα. Έτσι, η επιτροπή υποστήριζε ότι η 

επιτυχία της εγκατάστασης θα κατορθωνόταν με την ανασύσταση των κοινοτήτων, συνεπώς 

κρίθηκαν απαραίτητες οι εκ νέου μετακινήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά καθώς και για 

λόγους εθνικούς, η εγκατάσταση των προσφύγων πραγματοποιήθηκε κυρίως στη βόρεια Ελ-

λάδα, όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός διαθέσιμων γαιών.54

                                                           
52 Η χρονική περίοδος από το 1923 (φθινόπωρο) μέχρι το 1928 (καλοκαίρι) χαρακτηρίστηκε από συνεχείς αλ-

λαγές κυβερνητικές μεταβολές, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ευνόησε την κατάσταση της Ελλάδας, 

που ήδη ήταν δύσκολη. Συγκεκριμένα, δεκατρείς κυβερνήσεις καταγράφηκαν στην πολιτική ιστορία της χώρας 

στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα. Μόνο το 1924 άλλαξαν πέντε κυβερνήσεις. Για περισσότερα βλ. Αν-

τώνης Μακρυδημήτρης, Οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος 1828-1997, Αθήνα 1997, σσ. 432. 

 

53 Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, (στο εξής ΙΑΥΕ), Αθήνα 1923, φάκ. 1923 Α/5/VI (13). 
54 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 57. Κωστής, ό.π., σσ. 129-130. 
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Σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας του ελληνικού κράτους να υποδεχθεί τους πρόσφυγες 

έχουν καταγραφεί διάφορες απόψεις. Για παράδειγμα ο Πελαγίδης αναφέρει ότι πριν τη Συν-

θήκη της Λωζάννης οι συνθήκες δεν επέτρεπαν να γίνεται λόγος για μελετημένο σχέδιο εγκα-

τάστασης των προσφύγων, καθόσον τα προσφυγικά ρεύματα ήταν απανωτά και μη αναμενό-

μενα.55 Ο Κωστής για το ίδιο θέμα επισημαίνει ότι το ελληνικό κράτος δεν ήταν εντελώς απ-

ροετοίμαστο, αναφέροντας ότι το 1914 συγκροτήθηκε η «Κεντρική επιτροπή προς περίθαλ-

ψιν και εγκατάστασιν των εν Μακεδονία εποίκων ομογενών».56 Επίσης ο Μουρατίδης υπογ-

ραμμίζει ότι προβλήματα στην αντιμετώπιση της υποδοχής των προσφύγων εμφανίστηκαν 

από τις πρώτες στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής, εστιάζοντας στην αδυναμία του 

ελληνικού κράτους να καλύψει ανάγκες προσωρινής περίθαλψης και έπειτα να δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις για μόνιμη εγκατάσταση των προσφύγων.57 Για «σχετική πείρα» από την 

πλευρά του κράτους κάνει λόγο η Γκιζέλη, καθόσον επισημαίνει ότι οι μεταναστεύσεις που 

σημειώθηκαν προς την Ελλάδα ως επακόλουθο των βαλκανικών φιλονικιών, είχαν κινητοπο-

ιήσει τον κρατικό μηχανισμό πριν το 1922.58 Η Καραμούζη κάνει λόγο για χώρα απροετοί-

μαστη να αντιμετωπίσει τη δημογραφική αλλαγή.59 Τέλος ο Φωτιάδης υπογραμμίζει ότι η 

πείρα που απόκτησε η εν λόγω επιτροπή αξιοποιήθηκε θετικά το 1922.60

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα το ελληνικό κράτος, αντιμετώπισε κατά το δυνα-

τό τα προβλήματα που ανέκυψαν αξιοποιώντας την έστω και μικρή εμπειρία από τις προσφυ-

γικές εγκαταστάσεις της περιόδου 1906-1920, κατανοώντας παράλληλα τη δυσμενή θέση 

στην οποία βρέθηκε. Έτσι, στις 17 Φεβρουαρίου 1922 δήλωσε αδυναμία να υποδεχθεί 180 

πρόσφυγες λόγω του μεγάλου αριθμού που είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, της έλλει-

ψης στέγης και εργασίας.

 

61

                                                           
55 Πελαγίδης, ό.π., σ. 57. 

 Μπορεί να ειπωθεί ότι μετά το 1923 υπήρξε ένα θεσμικό πλαίσιο 

56 Κωστής, ό.π., σ. 131. 
57 Μουρατίδης, ό.π., σσ. 28-29. 
58 Γκιζέλη, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 1920-1930, σ. 

125. 
59 Ανθούλα Καραμούζη, «Καταγραφή και χαρτογράφηση των προσφυγικών οικισμών στον ελληνικό χώρο από 

το 1821 έως και σήμερα. Προσέγγιση στα πλαίσια των πολιτικών εξελίξεων και της παράλληλης κρατικής 

δραστηριότητας», Μαρία Στεφανοπούλου (επιμ.), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 

Παιδείας, (έκδ.), Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα: Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Επιστημονικού 

Συνεδρίου, Αθήνα 1999, σ. 24. 
60 Φωτιάδης, «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι 

πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποΐα, σ. 51. 
61 ΙΑΥΕ, Αθήνα φάκ. 1922 Α/5/VI (10). 
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σύμφωνα με το οποίο υλοποιούταν η μετακίνηση των πληθυσμών, όπως όριζε η Συνθήκη της 

Λωζάννης. Συνεπώς η υποδοχή, η εγκατάσταση και η αποκατάστασή των προσφυγικών πλη-

θυσμών αντιμετωπίστηκε περισσότερο οργανωμένα σύμφωνα με όσα όριζε η πλέον σημαντι-

κή συνθήκη για την Ελλάδα και η οποία σχετιζόταν με την ανταλλαγή62

Η Συνθήκη της Λωζάννης έθεσε ουσιαστικά τέρμα στον μακραίωνο αγώνα Ελλήνων και 

Τούρκων. Σηματοδοτήθηκε μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο χωρών και σημειώθηκε αλ-

λαγή πορείας στην ιστορία τους, καθώς διαφοροποιήθηκε σημαντικά ο πληθυσμός και τα ό-

ριά τους. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Βερέμης: «Η Συνθήκη της Λωζάννης έθεσε τέ-

λος στις εδαφικές βλέψεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει και 

το κλίμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ήταν απαραίτητο για την εκκαθάριση των εκκρε-

μοτήτων ανάμεσα στις δύο χώρες».

 πληθυσμών, η Συν-

θήκη της Λωζάννης. 

63

Η διάσκεψη της Λωζάννης άρχισε στις 8/21 Νοεμβρίου του 1922. Στην εναρκτήρια συ-

νεδρίαση πρόεδρος, τιμής ένεκεν, ήταν ο Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Επικε-

φαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας ήταν ο Raymond Poincare, της αγγλικής ο λόρδος 

George Curzon, της ιταλικής ο Benito Mussolini, της ελληνικής ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ 

την Τουρκία αντιπροσώπευε για πρώτη φορά ένας μόνο,

 

64 ο Ισμέτ πασάς.65

                                                           
62 Σύμφωνα με την Hirschon: «Για την Ελλάδα η ανταλλαγή των πληθυσμών συνεπαγόταν μια μακροχρόνια 

διαδικασία οικονομικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού επαναπροσδιορισμού και αφομοίωσης σημαν-

τικού βαθμού προσφύγων η οποία επηρέασε εκ βαθέων το ελληνικό κράτος και ουσιαστικά όλες τις πτυχές της 

κοινωνίας», βλ. Renee Hirschon, «Τα αποτελέσματα της Ανταλλαγής», «Εισαγωγή», Τσιτσελίκης Κωνσταντί-

νος (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σσ. 162-163. 

 

63 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Θάνος Βερέμης, Ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 1453-2005, ε΄ 

εκδ., Αθήνα 2005, σσ. 103-125 και Onur Yildirim, «Η ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Πρόσφυγες και 

εθνικές ιστοριογραφίες στην Ελλάδα και την Τουρκία», Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος (επιμ.), Η ελληνοτουρκική 

ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σ. 65. 
64 Στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης δεν παρακάθισαν -έπειτα από έντονες ενέργειες του Κεμάλ- αντιπρόσωποι 

των δύο κυβερνήσεων που τότε υφίσταντο, δηλαδή της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, όπως συνέβη στο 

παρελθόν, τον Φεβρουάριο του 1921 στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Αρετή 

Τούντα-Φεργάδη, Θέματα ελληνικής διπλωματικής ιστορίας (1912-1930), Θεσσαλονίκη 1990, σσ. 153-154. 
65 Γιώργος Δεληγιάννης, Η ανταλλαγή των πληθυσμών και η εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων της Καππα-

δοκίας στη Μακεδονία, β΄ εκδ., Αθήνα 2001, σ. 11. Εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετική με τη Συνθήκη της Λω-

ζάννης παρατίθεται στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών (έκδ.), τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 518 

και επίσης Ιωάννης Γιαννουλόπουλος, «Η διεθνής Συνδιάσκεψη και η Συνθήκη της Λωζάννης», Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σσ. 260-271. 
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Η Συνθήκη της Λωζάννης66 προέκυψε έπειτα από ειρηνευτικές διευθετήσεις μεταξύ Ελ-

λάδας και Τουρκίας.67 Συνήλθε σε δύο φάσεις. Από το Νοέμβριο του 1922 έως το Φεβρουά-

ριο του 1923 και από τον Απρίλιο του 1923 έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους.68 Στις 30 Ιανουα-

ρίου 1923 υπογράφτηκε η Σύμβαση69

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος για τη Σύμβαση της Λωζάννης σημείωνε: 

 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία ρύθμιζε την 

αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών των δύο χωρών. Έξι μήνες μετά, στις 24 Ιουλίου 

1923 υπογράφτηκε η Συνθήκη ειρήνης της Λωζάννης. 

«Το σύμφωνο της Λωζάννης στην ουσία δεν αποτελεί σύμφωνο για την αν-

ταλλαγή ελληνικών και μουσουλμανικών πληθυσμών και των περιουσιών 

τους αλλά μόνο ένα σύμφωνο για την αποχώρηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού από την Ελλάδα μετά την εκδίωξη των Ελλήνων από την Τουρ-

κία. Αυτή είναι η πραγματικότητα».70

Η Ελλάδα από νικήτρια πέρασε στη θέση του ηττημένου. Παρόλα αυτά, στην πραγματι-

κότητα είχε ως βασικό στόχο να αξιοποιήσει στο έπακρο τα ευνοϊκά σημεία της Σύμβασης. Η 

κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή δεν άφηνε 

περιθώρια πολλών ελιγμών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ενδεχόμενη άρνηση να 

υπογράψει η Ελλάδα τη Συνθήκη θα δημιουργούσε επιπρόσθετα οφέλη για την Τουρκία, η 

οποία –μεταξύ των άλλων- δεν θα είχε την υποχρέωση να υποδεχθεί τους 350.000 μουσουλ-

 

                                                           
66 Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη η Συνθήκη της Λωζάννης αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη διάλυ-

σης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη γέννηση της Τουρκίας, βλ. Τσιτσελίκης, «Η Συνθήκη της Λωζάννης 

και η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών», Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή, 

1922, Αθήνα 2010, σ. 104. 
67 Εκτενής αναφορά στις διεθνείς πράξεις που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω Συνδιάσκεψης στο 

Νίκος Ζάικος, «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Η διεθνής δικαιϊκή προοπτική», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-

Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποΐα, Αθήνα 2009, 

σσ. 30-31. 
68 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., σ. 153. 
69 Η σύμβαση αποτελείται από δεκαεννέα άρθρα και ένα Πρωτόκολλο. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο έπρεπε να 

ανταλλαγούν οι Έλληνες της Τουρκίας με τους Τούρκους της Ελλάδας. Το δεύτερο άρθρο αναφερόταν στους 

πλη θυσμούς που εξαιρούνταν από την ανταλλαγή. Η Σύμβαση έγινε νόμος του κράτους αφού πρώτα, στις 25 

Αυγούστου 1923, κυρώθηκε με Νομοθετικό Διάταγμα. Η Σύμβαση της Ανταλλαγής των πληθυσμών ήταν μια 

διμερή συμφωνία σε αντίθεση με τη Συνθήκη Ειρήνης που ήταν πολυμερής. Το πλήρες κείμενο της υπόψη Σύμ-

βασης παρατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, Πράξεις υπογραφείσαι εν Λωζάννη τη 30 Ιανουαρίου 1923, Εθ-

νικόν Τυπογραφείον, Αθήνα 1923, σσ. 65-69. 
70 Stephen P. Ladas, The exchange of minorities between Bulgaria, Greece and Turkey, Νέα Υόρκη 1932, σ. 

465. 
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μάνους της Ελλάδας.  Και όλα αυτά ενώ ήδη από τα εδάφη της Τουρκίας είχε εκτοπιστεί ο  

μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων. Την πραγματικότητα αυτή είχε αποδεχθεί ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος. Έτσι, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Λωζάννη κατέβαλε κά-

θε προσπάθεια να συνομολογήσει μια «έντιμη» συνθήκη και τελικά να διαμορφώσει εδαφικό 

καθεστώς, το οποίο να μην αντιφάσκει με τα ζωτικά συμφέροντα και τη νέα -πλέον- θέση του 

ελληνισμού στη διεθνή σκηνή. 

Η τουρκική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο εργασιών της Συνδιάσκεψης έθεσε επίμονα ο-

ρισμένα ζητήματα που αφορούσαν άμεσα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ήταν: α) το ζήτη-

μα των συνόρων, β) η καταβολή αποζημίωσης από την Ελλάδα στην Τουρκία, ανερχόμενη σε 

πολλά εκατομμύρια χρυσές λίρες, γ) η εκδίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την 

Κωνσταντινούπολη, δ) η μη επιστροφή στη Μικρά Ασία και στην Ανατολική Θράκη των 

προσφύγων που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά και 

νωρίτερα. Τα προαναφερόμενα θέματα συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στις δύο φά-

σεις της Συνδιάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας λειτούργησαν οι εξής τρεις επιτροπές: α) 

η πολιτική και εδαφική, β) η επιτροπή που ασχολήθηκε με όλα τα θέματα και γ) η οικονομι-

κή. Πρόεδροι των εν λόγω επιτροπών ανέλαβαν οι George Curzon, Marki Garoni και Mar-

shall Barer, αντίστοιχα.71

Οι όροι της τελικής συμφωνίας διασφάλιζαν την ύπαρξη του νέου ελληνικού κράτος. 

Ένα ελληνικό κράτος ικανό, χάρη στην εδαφική έκταση και στην εθνική ομοιογένεια, όχι μό-

νο να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, αλλά και να αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και ι-

σορροπίας ευρύτερα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.

 

72

Παράλληλα η Διάσκεψη στη Λωζάννη αποτέλεσε το κύριο μέσο προσδιορισμού των ό-

ρων ίδρυσης της νέας Τουρκίας, καθορίζοντας -μεταξύ των άλλων- και τα σύνορά της με την 

Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, με «χειρουργικό τρόπο», όπως επισημαίνει ο Τσιτσελίκης, εγκαθίδρυ-

σε στις δύο χώρες μια καινούργια εποχή με τη συναίνεσή τους και με κυρίαρχη ιδεολογία αυ-

τή του «καθαρού εθνικού κράτους».

 

73

Για τους ανταλλάξιμους

 
74

                                                           
71 Τούντα-Φεργάδη, ό.π., σ. 154. 

 πληθυσμούς η Σύμβαση ανταλλαγής προέβλεπε ότι: α) θα α-

πέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της χώρας όπου θα εγκαθίσ-

72 Σβολόπουλος, ό.π., σσ. 87-91. Επίσης βλ. Γιώργος Ν. Λαμψίδης, Οι Πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους 

στην ανάπτυξη της χώρας, γ΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 106-108.  
73 Τσιτσελίκης, «Εισαγωγή», σ. 18. 
74 Οι ανταλλάξιμοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται εκείνοι που εγκατέλειψαν τον 

τόπο κατοικίας τους από το 1912 μέχρι την 30η Ιανουαρίου 1930 (αφορά και τις δύο χώρες). Στη δεύτερη εν-
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ταντο, β) είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή τους περιουσία, γ) είχαν δικαίωμα να 

πάρουν από το κράτος στο οποίο μετανάστευαν ως αποζημίωση περιουσία ίσης αξίας με την 

ακίνητη περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας και δ) θα διευκολύνονταν στη μετακίνησή 

τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής.75

Γενικότερα για τη Σύμβαση της Λωζάννης μπορεί να ειπωθεί ότι η εφαρμογή των όρων 

της έπληττε καίρια ζωτικά συμφέροντα του Ελληνισμού της Εγγύς Ανατολής, ενώ παράλλη-

λα προσέβαλε κατάφωρα τους κανόνες διεθνούς δικαίου και τις αρχές της διεθνούς ηθικής. 

Στην ουσία η Σύμβαση και τα αποτελέσματά της αντικατόπτριζαν την κατάσταση που δια-

μορφώθηκε και έθετε τα αντίπαλα κράτη στη θέση του νικητή και του ηττημένου. Συνεπώς 

δεν θα μπορούσε να προβλεφθούν ρυθμίσεις επωφελείς για τον ηττημένο.

 

76

Όμως, στη Σύμβαση της Λωζάννης η Ελλάδα έφθασε αφού προηγήθηκαν ως προπομπός 

και αναγκαστικό αίτιο -γενεσιουργό για τη δημιουργία προσφυγικών ρευμάτων- οι σχεδιασ-

μένοι διωγμοί και η συστηματική εξόντωση των Ελλήνων και των Αρμενίων, δηλαδή προη-

γήθηκε το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, η γενοκτονία. Η γενοκτονία, ο ξεριζωμός και 

στη συνέχεια το προσφυγικό ζήτημα αποτέλεσαν τρεις ιστορικές προκλήσεις για το ελληνικό 

κράτος, από τις λίγες που έχει να παρουσιάσει η ιστορία μας. Το σχέδιο αυτό, βέβαια, δεν 

αποτελεί μοναδικό και πρωτοφανές για την εποχή εκείνη φαινόμενο, αλλά μια συνήθη πρακ-

τική που ανά τακτά χρονικά διαστήματα έθετε σε εφαρμογή η Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Την κορύφωσή της γνώρισε η εν λόγω πρακτική διωγμών ή εκτουρκισμού, με την Κήρυξη 

του Συντάγματος του 1908.

 

77

Η Γκιζέλη στην προσπάθειά της να προσεγγίσει τη μετανάστευση των πληθυσμών ως 

απότοκο των εδαφικών προσαρτήσεων, πραγματοποίησε μια διάκριση σε τέσσερεις μορφές. 

Η πρώτη μορφή είναι η «εκούσια μετανάστευση», στην οποία ο υπό μετακίνηση πληθυσμός 

εγκαταλείπει εκούσια τα εδάφη όπου κατοικεί και τα οποία καταλήφθηκαν. Η δεύτερη μορφή 

 

                                                                                                                                                                                     
τάσσονται εκείνοι που είχαν υποστεί τις συνέπειες των πολέμων. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Γιάννης 

Πετρόπουλος, «Η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών: Ελληνοτουρκικές ειρηνευτικές διευθετήσεις, 1922-

1930, Θ. Βερέμης-Γ. Γουλιμή (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του, Α-

θήνα 1989, σσ. 442-444. 
75 Αθανάσιος Βερέμης, «Η Αντεπανάσταση του 1923 και η ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας», Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 286. 
76 Σβολόπουλος, ό.π., σ. 93. 
77 Σχετικά με τους διωγμούς των Ελλήνων της Ανατολής βλ. ενδεικτικά Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος-Ιωάννα 

Διαμαντούρου-Νικόλαος Οικονόμου, «Η καταστροφή της Σμύρνης και το ξερίζωμα του Μικρασιατικού ελλη-

νισμού», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σσ. 241-244 και Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελ-

λάδα (1913-1930)», σσ. 15-21. 
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είναι η «προαιρετική μετανάστευση», η οποία χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα επιλογής 

που δίνει στον υπό μετακίνηση πληθυσμό. Η επόμενη μορφή, τρίτη, επιπλέον της προαιρετι-

κής μετανάστευσης, εμπεριείχε υποχρεωτικά τη ρευστοποίηση των περιουσιών. Τέλος η τέ-

ταρτη ήταν η «υποχρεωτική μετανάστευση», στην οποία υποχρεωτική ήταν και η ρευστοποί-

ηση των περιουσιών. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η Σύμβαση της Λωζάννης.78

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λωζάννης η ανταλλαγή των πληθυσμών θα έπρεπε να ξε-

κινήσει την 1

 

η Μαΐου 1923, είχε υποχρεωτικό και μόνιμο χαρακτήρα.79 Παρόλα αυτά -όπως 

αναφέρθηκε- ο μεγαλύτερος αριθμός των προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα80 από την 

Ανατολική Θράκη, την Μικρά Ασία και τον Πόντο καταγράφηκε στη χρονική περίοδο 1922-

1923, δηλαδή λίγο μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και πριν από τη Σύμβαση της Αν-

ταλλαγής. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Μάρτιο του 1923 είχαν καταφύγει στην Ελλάδα γύρω 

στους 1.150.000 πρόσφυγες (1.040.000 Έλληνες, 100.000 Αρμένιοι, 1.000 Σύριοι, 9.000 Κα-

υκάσιοι). Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και όσοι αναμένονταν να φτάσουν από τα διάφορα 

λιμάνια και τα βάθη της Μικράς Ασίας, γύρω στα 250.000 άτομα.81

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την εγκατάσταση των προσφύγων ρυθμιζόταν από 

το Νομοθετικό Διάταγμα της 13

 

ης

                                                           
78 Γκιζέλη, ό.π., σ. 75. 

 Ιουλίου 1923 (άρθρο 3 «Τρόπος εγκαταστάσεως-ομάδες»). 

Η εγκατάσταση, λοιπόν, μπορούσε να γίνει οργανωμένα και με βασική προϋπόθεση κατά ο-

μάδες προσφύγων. Με τον τρόπο αυτό ιδρύονταν συνοικισμοί, μια διαδικασία στην οποία και 

πάλι η Ε.Α.Π. είχε τη γενική εποπτεία και ευθύνη. Για την ίδρυση των συνοικισμών απαιτού-

ταν η ύπαρξη τουλάχιστον δέκα προσφυγικών οικογενειών, των οποίων οι αρχηγοί είχαν την 

υποχρέωση να εκλέξουν μια επιτροπή (τριμελή, το «Συμβούλιο»), που θα τους αντιπροσώπε-

υε στις υποθέσεις τους με την Ε.Α.Π. και τις υπηρεσίες του κράτους. Επιπρόσθετα το εν λόγω 

Ν.Δ. έδινε μελλοντικά την επιλογή στις εγκαθιστάμενες ομάδες προσφύγων να αναδιοργανω-

θούν σε Συνεταιρισμούς, απαγορεύοντας παράλληλα την εγκατάσταση μεμονωμένων ατόμων 

79 Άρθρο 1 της Σύμβασης. Ο Αλέξανδρος Α. Πάλλης έγραψε για τη Σύμβαση: «Αυτός είναι ο τύπος της Σύμ-

βασης, θλιβερά διάσημης που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη Λωζάννη ανάμεσα στην Ελλάδα και 

την Τουρκία και κατακύρωσε την αμοιβαία έξωση του μεγαλύτερου μέρους των μειονοτήτων, ελληνικής και 

τουρκικής, στις δύο χώρες και την εκποίηση των περιουσίων του», βλ. Γκιζέλη, ό.π., σ. 75. 
80 Κατατοπιστική είναι η καταγραφή του Νοταρά για τους προσφυγικούς συνοικισμούς που ιδρύθηκαν κατά 

περιφέρεια στην Ελλάδα: Μακεδονία 1088, Θράκη 623, Κρήτη 212, Θεσσαλία 55, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια 

47, Ήπειρος 25, Πελοπόννησος 20 και Λήμνος 15. Συνολικά 2.085 προσφυγικοί οικισμοί. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες βλ. Νοταράς, ό.π., σ. 12. 
81 Αλέξανδρος Α. Πάλλης, Η ανταλλαγή των πληθυσμών από άποψη νομική και ιστορική και η σημασία της για 

τη διεθνή θέση της Ελλάδος, Αθήνα 1933, σ. 16. Επίσης βλ. Παπαρρηγόπουλος, ό.π., σ. 197. 
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ή οικογενειών, με την επισήμανση ότι κάτι τέτοιο επιτρεπόταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

έπειτα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.82

Στη διαδικασία εγκατάστασης κρίσιμης σημασίας ήταν η επιλογή κατάλληλης τοποθεσί-

ας. Αυτή γινόταν κατόπιν συνεννόησης της Ε.Α.Π. με τους εκπροσώπους των προσφυγικών 

ομάδων. Πρώτα επισκέπτονταν πολλές περιοχές, έπειτα επέλεγαν εκείνη η οποία, κατά βάση, 

είχε περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με τον τόπο στην παλιά πατρίδα και στο τέλος με 

μέριμνα της Ε.Α.Π. πραγματοποιούταν η μεταφορά. Άλλο κριτήριο επιλογής ήταν η προηγο-

ύμενη γεωργική ενασχόληση των προσφύγων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες και η δυνατότη-

τα στη νέα περιοχή να ασχοληθούν με την ίδια. Ο Morgenthau αποκαλεί «ένστικτο κοινότη-

τας», την επιλογή να εγκατασταθούν πρόσφυγες από το ίδιο χωριό και στο νέο τόπο. Η δε 

Hirschon σημειώνει πολύ εύστοχα ότι η εγκατάσταση στον ίδιο τόπο προσφύγων από το ίδιο 

χωριό, από την ίδια περιοχή, λειτουργούσε στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης, ενισ-

χυτικά, καθώς τους βοηθούσε να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα πιο ομαλά, μετατρέπον-

τας το «χώρο» σε «τόπο». Παρόλα αυτά η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε «χωρίς να τηρη-

θή ομοιογένεια προελεύσεως των εγκαθισταμένων». Χαρακτηριστικές, για την επικρατούσα 

κατάσταση, ήταν οι περιπτώσεις προσφύγων που, ενώ στη Μικρά Ασία ήταν αγρότες, εγκα-

ταστάθηκαν σε πόλεις και το αντίστροφο.

 

83

Το γεωγραφικό διαμέρισμα της δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εξαιτίας της θέσης του. Παρατηρώντας την ορεογραφία που το οριοθετεί γίνεται αντιληπτό 

ότι οι συγκοινωνίες εκείνη την εποχή ήταν προβληματικές, η ιδιαίτερη μορφολογία του εδά-

φους, οι συμπαγείς προσφυγικές μάζες και τέλος οι 100.000 περίπου μουσουλμάνοι που κα-

τοικούσαν σε αυτήν, προκάλεσαν το ενδιαφέρον παραγόντων της Ε.Α.Π.. Επιπλέον και λόγω 

των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στη δυτική Μακεδονία πριν την ανταλλαγή, η περιοχή 

αποτέλεσε όχι μόνο μια οργανωμένη εποικιστική μονάδα, αλλά και μια αντιπροσωπευτική 

περίπτωση οργανωμένης ανταλλαγής.

 

84

Σχετικά με το μουσουλμανικό πληθυσμό της Ελλάδας ο Ζαμπαθάς, για την περίοδο 

1912-1914, υπολόγισε ότι από την Ελλάδα μετεγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία 115.000 μο-

 

                                                           
82 Κατσάπης ό.π., σ. 147. 
83 Στο ίδιο, σ. 147. Ο Κατσάπης στο ίδιο έργο σημειώνει ότι η εγκατάσταση των προσφύγων στις αρχές του 

αιώνα έδωσε πολύτιμα μαθήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να είναι μια εγκατάσταση πετυχημένη, Morgen-

thau, ό.π., σ. 368. Renee Hirschon, Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η κοινωνική ζωή των Μικρα-

σιατών προσφύγων στον Πειραιά, μετάφρ. Κώστας Κουρεμένος, Αθήνα 2004, σ. 76 και Μ. Μαυρογορδάτος–Α. 

Χαμουδόπουλος, Η Μακεδονία. Μελέτη δημογραφική και οικονομική, Θεσσαλονίκη 1931, σ. 131. 
84 Πελαγίδης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σ. 14. 
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υσουλμάνοι.85 Γενικά οι ανταλλαγέντες μουσουλμάνοι που αναχώρησαν από την Ελλάδα 

μέχρι και τον Ιούλιο του 1924 κατ’ εκτίμηση του Υπουργείου Γεωργίας ανέρχονταν σε 

360.000 άτομα.86 Σύμφωνα με τον Βενιζέλο ανέρχονταν περίπου στις 370.000 άτομα.87 Από 

την πλευρά του ο πρόεδρος της Ε.Α.Π. Charles Eddy υπολόγισε περίπου τον αριθμό των μο-

υσουλμάνων σε 380.000.88 Η εκτίμηση που παραθέτει ο Ladas διαφέρει κατά πολύ από τους 

προηγούμενους αριθμούς, καθώς υπολόγισε ότι από το 1912 μέχρι και το 1928 αναχώρησαν 

για την Τουρκία, περίπου στις 525.000 άτομα.89 Τέλος, αναφορικά με τη δυτική Μακεδονία 

οι εκθέσεις των νομαρχών Κοζάνης και Φλώρινας έκαναν λόγο για 85.188 άτομα, μουσουλ-

μάνοι στο θρήσκευμα, που κατοικούσαν στην περιοχή πριν την Ανταλλαγή.90

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής δημιουργήθηκαν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία εκ-

κινούσαν από την ιθαγένεια του πληθυσμού. Με αφορμή, λοιπόν, το ζήτημα της ιθαγένειας 

διαπιστώθηκαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες μουσουλμάνοι με πλάγια μέσα προσπάθησαν 

να διατηρήσουν τις περιουσίες τους. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν 

στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην Καστοριά και στη Φλώρινα. Μά-

λιστα ο τοπικός τύπος και συγκεκριμένα η Ηχώ της Μακεδονίας,

 

91 χαρακτήρισε αυτές τις ε-

νέργειες ως «παράδοξες μεταμορφώσεις» των μουσουλμάνων σε Αλβανούς92 και σε Σέρβους, 

καλώντας, παράλληλα, σε κινητοποίηση τον προσφυγικό κόσμο. Γενικότερα η όλη διαδικα-

σία αναχώρησης των μουσουλμάνων για την Τουρκία έγινε σύμφωνα με σχέδιο καλά μελε-

τημένο, με χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τα κοινωνικά μέτρα που προέβλεπε η Σύμβαση 

για την ανταλλαγή.93

                                                           
85 Ευστάθιος Ζαμπαθάς, Οι εκ Μικράς Ασίας Ελληνορθόδοξοι Πρόσφυγες, Αθήνα 1969, σ. 19. 

 

86 Ι.Α.Υ.Ε., Αθήνα 1923, φάκ. 1923/Α/5/VI (12). 
87 Ελευθέριος Βενιζέλος, Η Ελληνοτουρκική Συμφωνία και αι προσφυγικαί αποζημιώσεις. Δύο ιστορικαί αγορε-

ύσεις του πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1930, σ. 28. Ο Βενιζέλος αναφέρει τη λέξη 

τούρκος και όχι μουσουλμάνος. 
88 Charles Eddy, Greece and the greek refugees, Λονδίνο 1931, σ. 249. 
89 Ladas, ό.π., σ. 711 επίσης, βλ. Τσιτσελίκης, ό.π. σ. 112. 

90 Πελαγίδης, ό.π., σ. 61. 
91 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη 2, Αυγούστου 1925. 
92 Εξήγηση στην αναφερόμενη «μεταμόρφωση» δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης των Σεβρών 

«[…] Τεθείσης εν ισχύει μετά των εν Λωζάνη υπογραφεισών πράξεων […] πάντες οι Αλβανοί υπήκοοι οι εγκα-

τεστημένοι εις τα εις την Ελλάδα εκχωρηθέντα από της 1ης Ιανουαρίου 1913 εδάφη (Ήπειρος, Μακεδονία, Θρά-

κη, νήσοι και Κρήτη) απέκτησαν αυτοδικαίως και άνευ ουδεμιάς άλλης διατυπώσεως εγγραφής εις τα μητρώα 

κτλ) την Ελληνικήν υπηκοότητα από της 6ης Αυγούστου 1924», Γενικά Αρχεία του Κράτους [στο εξής, ΓΑΚ], 

Κοζάνη, φάκ. 60, υποφάκ. 1640. 
93 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Πελαγίδης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σσ. 54-64. 
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Στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών και αναφορικά με την αναχώρηση των μο-

υσουλμάνων, η Μεικτή Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Μ.Ε.Α.Π.)94 είχε επιστήσει 

την προσοχή στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ανταλλάξιμους μουσουλμάνους: 

«[…] Να κοινοποιήσετε τούτο εις άπασας τα ύφ’ Υμάς αρχάς με την αυστηράν σύστασιν ό-

πως ουδέν πρόσκομμα παρεμβληθή εις την αναχώρησιν ταύτην των ανταλλακτέων Μουσο-

υλμάνων και παρασχεθή πάσα δυνατή βοήθεια εις το έργον των Μικτών Υποεπιτροπών […] 

».95

Παρά τις κατά καιρούς παροτρύνσεις και εντολές του ελληνικού κράτους προς τις κατά 

τόπους πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της δυτικής Μακεδονίας, η Μ.Ε.Α.Π. διαπίστωσε -

επί τόπου- ότι αυτές δεν κατανόησαν ακριβώς το πνεύμα των διαταγών που επανειλημμένα 

εκδόθηκαν. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν εις βάρος των ανταλλάξιμων μουσουλμάνων 

συνθήκες

 

96 αντίθετες με όσα καθορίζονταν στη Σύμβαση της Λωζάννης, αλλά και προς «τας 

στοιχειώδεις αρχάς δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας». Επισήμανε ότι οι αρχές μεροληπτούσαν 

προς τους έλληνες πρόσφυγες, ενώ βιαιοπραγούσαν «κατά του μουσουλμανικού στοιχείου». 

Ταυτόχρονα έκανε λόγο και για υπερβολική σύμπτυξη97 του μουσουλμανικού πληθυσμού, 

για διενέργεια επιτάξεων κτηνών -εκ μέρους των στρατιωτικών αρχών της δυτικής Μακεδο-

νίας. Η ελληνική κυβέρνηση διαμέσου του υπουργού Εξωτερικών Στυλιανού Γονατά, έπειτα 

από τις διαπιστώσεις της Μ.Ε.Α.Π., προέτρεψε το νομάρχη Κοζάνης να απευθύνει αυστηρές 

διαταγές προς τις τοπικές αρχές προκειμένου να λάβουν τα «[…] προσήκοντα μέτρα όπως 

παύση πάσα επίταξις ή κατάσχεσις κινητής περιουσίας των μουσουλμάνων […]», επισημαί-

νοντας ότι με αυτές τις ενέργειες «[…] απειλούνται τα ζωτικά ημών εθνικά συμφέροντα 

[…]».98

                                                           
94 Η Μ.Ε.Α.Π. αποτελούταν από έντεκα μέλη, εκ των οποίων: τέσσερεις Έλληνες, τέσσερεις Τούρκοι και τρεις 

που προέρχονταν από χώρες οι οποίες δεν συμμετείχαν στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για περισσότερες λεπτομέ-

ρειες βλ. Άρθρο 11 της Σύμβασης. 

 

95 ΓΑΚ Κοζάνης, Αθήνα 1924, φάκ 60, υποφάκ. 1640. 
96 Σχετικά με τις συνθήκες αναχώρησης των ανταλλαξίμων μουσουλμάνων ο τοπικός τύπος αναφέρει: «Καθή-

κον υπέρτατον παντός Έλληνος πολίτου είναι να συντρέξη τας αρχάς, να βοηθήση και να αποδείξη την πραγμα-

τική κατάστασιν των τούρκων. Διότι, πληροφορούμεθα, οι τούρκοι εις τας καταστάσεις, ας υποβάλλουν, παρου-

σιάζουν απαιτήσεις, όχι μόνο εις τα επιταχθέντα, αλλά και εις τα υπ’ αυτών πωληθέντα ζώα και είδη  […]». Για 

περισσότερες λεπτομέρειες βλ .Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 11 Φεβρουαρίου 1924. 
97 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που κάνει η εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας στις 4 Σεπτεμβρίου 1923: 

«[…] Οι μουσουλμάνοι, μέχρι της στιγμής αναχωρήσεώς των θα περιορισθώσι εις το έν τέταρτον των οικιών 

εκάστου χωρίου ή συνοικισμού.[…]». 
98 ΓΑΚ Κοζάνης, Αθήνα 1924, φάκ 60, υποφάκ. 1640. 
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Η στάση των τουρκικών αρχών απέναντι στους ανταλλάξιμους έλληνες της Μικράς Ασί-

ας και του Πόντου δεν θυμίζει σε τίποτα την αντίστοιχη συμπεριφορά των ελληνικών υπηρε-

σιών απέναντι στους ανταλλάξιμους μουσουλμάνους. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που 

μεταφέρει από προσωπική του εμπειρία ο Henry Morgenthau. Συγκεκριμένα αναφέρει την 

περίπτωση επτά χιλιάδων ατόμων που είχαν συνωστισθεί σε ένα πλοίο, που χωρούσε μόλις 

δύο χιλιάδες.99

Η εγκατάσταση του μεγαλύτερου όγκου προσφύγων στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη 

Μακεδονία επέφερε τη σταθεροποίηση των εδαφικών ορίων του ελληνικού κράτους. Ταυ-

τόχρονα, αποτέλεσε πρόκληση για το ελληνικό κράτος η αφομοίωση του προσφυγικού πλη-

θυσμού και η ίδια η «ελληνικότητα» των Νέων Χωρών, καθώς οι περιοχές εγκατάστασης των 

προσφύγων αποτελούσαν ακόμα οθωμανικό μωσαϊκό εθνοτήτων, όπου οι καθαρά και συνει-

δητά ελληνικός πληθυσμός δεν πλειοψηφούσε. Η παράμετρος αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας.

 

100

Εγκαταστάσεις προσφύγων στη δυτική Μακεδονία
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99 Ηenry Morgenthau, Η αποστολή μου στην Αθήνα: 1922. Το έπος της εγκατάστασης, μετάφρ. Σ. Κασεσιάν, 

Τροχαλία, Αθήνα 1994, σ. 86. 

 καταγράφηκαν και πριν το 1923 -

δίχως να υπολογίζονται οι πρόσφυγες που προέκυψαν από τους Βαλκανικούς Πολέμους και 

τον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα συγκεντρωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών 

που συντάχθηκε στα τέλη του 1922, συναντάται αναφορά για εγκατάσταση προσφύγων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο προαναφερόμενο σημείωμα, στο Νομό Κοζά-

νης είχαν εγκατασταθεί 6.030 και στο Νομό Φλώρινας 3.746 άτομα. Επίσης εγκατάσταση 

προσφύγων καταγράφηκε στις αρχές του 1921 στην περιοχή των Σερβίων. Οι εν λόγω πρόσ-

φυγες αναφέρονταν ως «καυκασιανοί πρόσφυγες» και ελήφθη γι’ αυτούς ιατροφαρμακευτική 

100 Βουτυρά, ό.π., σ. 242. Μαυρογορδάτος, «Μελέτες και κείμενα», σ. 41. 
101 Στην περίοδο αναφοράς, από το 1922, η δυτική Μακεδονία είναι χωρισμένη σε δύο νομούς: της Κοζάνης με 

τις επαρχίες Κοζάνης, Εορδαίας, Ανασελίτσας και Γρεβενών και της Φλώρινας με τις επαρχίες Φλώρινας και 

Καστοριάς. Αργότερα (1941) ιδρύθηκε ο νομός Καστοριάς σύμφωνα με το ΦΕΚ 257/31-7-1941 και ο νομός 

Γρεβενών (1964), με το Νομοθετικό Διάταγμα 4398/22/30-10-1964. Εξάλλου η διοικητική διαίρεση και η μετέ-

πειτα υποδιαίρεση των νομών, προέκυψε έπειτα από την προσάρτηση των Νέων Χωρών στην Ελλάδα το 1913. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαίρεση και πληροφορίες για τον πληθυσμό της Μακεδονίας και 

ειδικότερα της δυτικής Μακεδονίας βλ. Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις 

της Ελλάδος 1821-1971, τόμ. Β΄, Αθήνα 1975, σσ. 80-98 και 112-113. 
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μέριμνα από τον διορισμένο για το λόγο αυτό γιατρό Ιωάννη Μπλάτσα, ενώ εστάλη ιατρο-

φαρμακευτικό υλικό για τη φροντίδα τους.102

Με την εγκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία ασχολήθηκε και ο τοπικός 

τύπος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας, οι πρώτοι πρόσφυγες έφτασαν στην 

περιφέρεια της Κοζάνης τον Οκτώβριο του 1922. Η εν λόγω εφημερίδα με άρθρο της που 

τιτλοφορούταν: «Μέριμνα και μέτρα δια την περίθαλψιν των προσφύγων», έκανε για πρώτη 

φορά λόγο στις προσφυγικές εγκαταστάσεις υπογραμμίζοντας ότι: «Τας διοικητικάς Αρχάς 

του Νομού απασχολεί σοβαρώς το ζήτημα της προσεχούς αφίξεως προσφύγων εις την περι-

φέρειάν μας, της στεγάσεως και γεωργικής εγκαταστάσεως αυτών και της κατά τον προσεχή 

χειμώνα περιθάλψεώς των».

  

103 Αντίστοιχο δημοσίευμα συναντάται και στην τοπική εφημερί-

δα Εμπρός της Φλώρινας, με αναφορά στις πρώτες προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή 

τον Ιανουάριο του 1922.104

Οι αναφορές του τοπικού τύπου σε σχέση με τους πρόσφυγες δεν περιορίζονταν σε πλη-

ροφορίες για τις πρώτες εγκαταστάσεις τους. Υπήρχε, διαρκώς, ενδιαφέρον για την πορεία 

των προσφυγικών εγκαταστάσεων, για τις παραλείψεις ή τις καθυστερήσεις που σημειώνον-

ταν, για την αποκατάστασή τους, καθώς και για άλλα θέματα. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις ο 

τύπος ασκούσε κριτική με πολιτικές προεκτάσεις και σημάνσεις, τόσο στην κεντρική όσο και 

στην τοπική πολιτική εξουσία. Έτσι, λοιπόν, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ηχώ της Μακε-

δονίας,

 

105 γινόταν θετική αναφορά στις ενέργειες των υπευθύνων του νομού Κοζάνης αναφο-

ρικά με την εγκατάσταση των προσφύγων. Η εικόνα των επερχομένων προσφύγων εξακολο-

ύθησε να είναι απογοητευτική, σύμφωνα με άρθρο της ίδιας εφημερίδας,106 η οποία αποδοκί-

μασε τον Εποικισμό.107

Επιχειρώντας να παρουσιαστεί διαδοχικά η εγκατάσταση των προσφυγικών στην περιο-

χή της δυτικής Μακεδονίας από το 1923 επισημαίνεται ότι: 

 

                                                           
102 Ι.Α.Υ.Ε., Αθήνα 1923, φάκ. 1923/Α/5/VI (12). ΓΑΚ Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1921, φάκ. 60, υποφάκ. 1559. 

Για την εγκατάσταση των εκ Καυκάσου προσφύγων στα χωριά της περιφέρειας Σερβίων και Ελασσόνας βλ. στο 

ίδιο. 
103 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 2 Οκτωβρίου 1922. 
104 Εμπρός, Φλώρινα, 29 Ιανουαρίου 1922. 
105 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 9 Οκτωβρίου 1922. 
106 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 6 Νοεμβρίου 1922. 
107 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 25 Νοεμβρίου 1924, σημείωνε: «Ημιθανείς και λιπόθυμοι εκ του ψύχους και 

της πείνης καταφθάνουν ως σκιαί ανθρώπιναι και πληρούται ο νάρθηξ της εκκλησίας ένθα καταφεύγουσιν όπως 

στεγασθούν! Ουδεμία περίθαλψις! Καμμία φροντίς! Αυτός ο ευλογημένος ο εποικισμός ο ροκανίζων παχυτάτο-

υς μισθούς, διατί δεν φροντίζει για εξεύρεσιν σταθμού στεγάσεως, δια μιαν θερμήν τροφήν και θέρμανσιν;». 
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α) Η διαφοροποίηση με τα προαναφερόμενα νούμερα στην απογραφή που έγινε τον 

Απρίλιο του 1923 είναι πολύ περιορισμένη, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:108

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ανασελίτσας 382 402 784 

Γρεβενών 159 159 318 

Καϊλαρίων 1.698 2.020 3.718 

Κοζάνης 1.699 1.834 3.533 

ΣΥΝΟΛΟ  3.938 4.415 8.353 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Καστοριάς 

Φλώρινας 

183 

1.540 

205 

1.883 

388 

3.423 

ΣΥΝΟΛΟ  1.723 6.503 3.811 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥ-

ΝΟΛΟ 

 5.661 6.503 12.164 

 

β) Η επόμενη απογραφή έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 1924. Η εικόνα που καταγράφηκε 

είναι κατά πολύ διαφοροποιημένη, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος 

προέρχεται από τη Διεύθυνση Εποικισμού Δυτικής Μακεδονίας και τον υπογράφει ο Διευ-

θυντής Εποικισμού Δημήτριος Τσιώμης:109

 

 

Περιφέρειες Εγκατεστημένοι πρόσφυγες 

Οικογένειες Άτομα 

Ανασελίτσας 1.188 4.030 

Γρεβενών 1.339 4.216 

Καϊλαρίων 4.473 18.250 

Κοζάνης 3.925 13.692 

Καστοριάς 1.217 4.498 

Φλώρινας 1.326 4.925 

Σύνολο δυτικής Μακεδονίας 13.468 49.611 

 

                                                           
108 Πελαγίδης, ό.π., σ. 69. 
109 ΓΑΚ Κοζάνης, Κοζάνη 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 1269. 
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γ) Το επόμενο έτος η απογραφή που έγινε εμφάνισε και πάλι αισθητά διαφοροποιημέ-

νους τους αριθμούς των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία, σύμφωνα με στατιστική της Γε-

νικής Διεύθυνσης Εποικισμού Μακεδονίας, όπως εμφανίζονται παρακάτω:110

 

 

Υποδιοικήσεις Αριθμός  

Οικισμών 

Εγκατεστημένοι πρόσφυγες 

Οικογένειες Άτομα 

Ανασελίτσας 34 1.465 5.291 

Γρεβενών 34 1.961 6.589 

Καϊλαρίων 38 6.697 26.257 

Κοζάνης 63 4.595 17.088 

Καστοριάς 32 1.944 7.120 

Φλώρινας 33 1.864 7.016 

Σύνολο Δυτικής 

Μακεδονίας 

234 18.526 69.361 

Γενικό σύνολο 

Μακεδονίας 

1.361 116.075 428.720 

 

δ) Η απογραφή του 1926 σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας 

δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές συγκριτικά με την προηγούμενη. Από τη σύγκριση αυ-

τή εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι προσφυγικές εγκαταστάσεις πλέον οριστικοποιούνται. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 

1926.111

 

 

Γραφείο Εποικισμού Οικογένειες Άτομα 

Καϊλαρίων 5.403 21.936 

Κοζάνης 8.018 30.193 

Καστοριάς 1.943 7.406 

Φλώρινας 3.131 12.352 

Σύνολο δυτικής Μακεδονίας 18.495 71.887 

Γενικό σύνολο Μακεδονίας 116.271 435.977 

 
                                                           
110 Πελαγίδης, ό.π., σ. 69. 
111 Στο ίδιο, σ. 103, υποσημ. 150. 
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ε) Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις οριστικοποιήθηκαν πλέον το 1928 και σύμφωνα με 

στατιστική της Ε.Α.Π., οι πρόσφυγες ανά εποικιστικό γραφείο είχαν ως εξής:112

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΑΜΙΓΕΙΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

ΜΙΚΤΟΙ ΟΙ-

ΚΙΣΜΟΙ 

Φλώρινας 3.159 12.463 19 23 

Καστοριάς 1.928 7.554 14 20 

Κοζάνης 8.299 31.402 94 43 

Εορδαίας 5.270 21.543 15 14 

Σύνολο 18.656 72.962 142 1.007 

 

Το ακανθώδες ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων διαδέχτηκε εκείνο της αποκα-

τάστασή στους. Γενικότερα το θέμα αποκατάστασης προσφύγων στη Μακεδονία τέθηκε μετά 

τον ελληνοβουλγαρικό πόλεμο και αφορούσε όσους προέρχονταν από τη Βουλγαρία και τη 

Θράκη. Έτσι, λοιπόν, στις 24 Απριλίου του 1914 συστάθηκε η «Κεντρική επιτροπή προς πε-

ρίθαλψην και εγκατάστασιν των εν Μακεδονία εποίκων ομογενών», η οποία κατόρθωσε μέχ-

ρι την 1η Ιουλίου του 1915 να αποκαταστήσει 117.484 πρόσφυγες. Η Επιτροπή εξαρτάτο από 

το υπουργείο Εσωτερικών σε ό,τι αφορούσε την περίθαλψη των προσφύγων, ενώ για τον επο-

ικισμό από τη Διεύθυνση Δημόσιων Κτημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Το 1917 οι πα-

ραπάνω αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στο υπουργείο Περιθάλψεως και στο υπουργείο Γε-

ωργίας (Διεύθυνση Εποικισμού), κατά περίπτωση. Για την εν λόγω επιτροπή ο Κατσάπης ε-

πισημαίνει: «Η καινοτομία της Κεντρικής Επιτροπής έγκειται στο ότι επιχείρησε για πρώτη 

φορά να αντιμετωπίσει το ζήτημα της παρουσίας προσφυγικών πληθυσμών με τρόπο συνολι-

κό. Μέχρι τότε η συνήθης αντιμετώπιση του ζητήματος εξαντλούνταν στην «ανακούφιση» 

τους, μια πρακτική που συνήθως μεταφραζόταν στην παροχή ιατρικής φροντίδας και ενίοτε 

ενός μικρού επιδόματος».113

                                                           
112 Στο ίδιο, σσ. 69-70. 

 

113 Υπουργείον Οικονομικών/Διεύθυνση Κτημάτων Κράτους, Έκθεσις περί των εν Μακεδονία Προσφύγων, Α-

θήνα 1916, σσ. 6-7. Η πείρα που απέκτησε η Επιτροπή, αντιμετωπίζοντας τα πολυάριθμα και πολύμορφα προσ-

φυγικά προβλήματα, αξιοποιήθηκε θετικά το 1922. Επίσης βλ. Φωτιάδης, «Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία», σ. 

51. Κώστας Κατσάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου: Το γενικό περίγ-

ραμμα», Γεώργιος Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες Πρόσφυγες στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου, β΄ έκδ., Αθήνα 2007, σσ. 19-20. 
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Ίσως αρχικά οι λύσεις αυτές να ευδοκιμούσαν μέχρι κάποιο βαθμό, πλην όμως σε καμία 

περίπτωση δεν έλυναν σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που προέκυπταν και κυρίως όσα α-

κολουθούσαν. Δημιουργήθηκαν και νέες υπηρεσίες, καθώς συνέδραμαν και οι υπάρχοντες 

διεθνείς οργανισμοί, έχοντας στόχο να συνδράμουν το ελληνικό κράτος στην υποδοχή των 

προσφύγων, στην περίθαλψη και στην αποκατάσταση γενικότερα. Ενδεικτικά και μόνο ανα-

φέρονται οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, το Near East Relief 

Foundation, το All British Appeal, η Περίθαλψη Εγγύς Ανατολής κ.ά..114

Τον δε Οκτώβριο του 1922 οργανώθηκε το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 

(Τ.Π.Π.)

 

115 με πρόεδρο τον επιχειρηματία Επαμεινώνδα Χαρίλαο, το οποίο ανέλαβε την ασ-

τική αποκατάσταση, αποτελώντας ουσιαστικά τον πρώτο οργανισμό αποκατάστασης των 

προσφύγων. Το Τ.Π.Π. εγκαθιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα (με ημερομηνία υπογραφής 3 

Νοεμβρίου 1922), διοικούνταν από δεκαπενταμελή επιτροπή και λειτούργησε μέχρι τον Μάιο 

του 1925.116

Στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια αποστολή, δηλαδή τη συνεισφορά στην εγκατάσ-

ταση και στη συνέχεια στην αποκατάσταση των προσφύγων, στις 2/3 Μαΐου του 1923 συγ-

κροτήθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών (Γ.Δ.Α.Π.) στο υπουργείο Γεωργί-

ας. Καθήκον της Διεύθυνσης ήταν να συνδράμει το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας της 

Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής. Από τη Γ.Δ.Α.Π. προέκυψαν το Γραφεία Ανταλλαγής Πλη-

θυσμών (1924) και έπειτα καταρτίσθηκε το «Γενικό Μητρώο Ανταλλαξίμων», το οποίο συν-

 

                                                           
114 Κωστής, ό.π., σ. 132. Επίσης εκτενής καταγραφή για τη συμβολή των ξένων φιλανθρωπικών οργανώσεων 

γίνεται στο Ευστάθιος Πελαγίδης, «Ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις και πρώτα κοινωνικά μέτρα για τους 

πρόσφυγες του 1922», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. 

Από την τραγωδία στην εποποΐα, σσ. 97-104. Tο Τ.Π.Π. διαλύθηκε έπειτα από σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ 

Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για την πληρωμή προκαταβολής στους δικαιούχους πρόσφυγες -

που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Τουρκία. 
115 Στον Morgenthau, «Η αποστολή μου στην Αθήνα», σ. 122, αναφέρεται ως Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύ-

γων, ενώ στην Γκιζέλη, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 1920-

1930, σ. 132, καθώς και στον Κωστής, «Το προσφυγικό ζήτημα», Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Η Μικρασιατική 

Καταστροφή, 1922, Αθήνα 2010, σ. 132, αναφέρεται ως Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων. Ως Ταμείο Περίθαλ-

ψης Προσφύγων αναφέρεται και στο Νομοθετικό Διάταγμα της 3ης Νοεμβρίου 1922, «Περί συστάσεως Ταμείου 

Περίθαλψης Προσφύγων». Ως εκ τούτου θεωρείται εγκυρότερη πηγή το Νομοθετικό Διάταγμα όπου κατονομά-

ζεται ως Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων. 
116 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και το έργο του βλ. Morgenthau, 

ό.π., σσ. 122-133 και Γκιζέλη, ό.π., σσ. 132-141. 
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τάχθηκε (1926) με βάση τη διοικητική διαίρεση της Θράκης και της Μικράς Ασίας συμπερι-

λαμβανομένου και του Πόντου.117

Το έργο που είχε το ελληνικό κράτος να φέρει εις πέρας ώστε να αποκαταστήσει το με-

γάλο αριθμό προσφύγων που κατέκλυσαν την Ελλάδα, ήταν αδύνατο να το πετύχει μόνο του. 

Αυτή η κατάσταση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση να απε-

υθύνει αίτημα στην Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ), καθώς φάνηκε ότι ήταν αναγκαία η προσφυ-

γή σε αυτήν, από τη στιγμή που το σύνολο των ληφθέντων μέτρων αφορούσαν την «εμβρυι-

κή» αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων και, δεν μπορούσαν να επιλύσουν σε μονι-

μότερη βάση το ζήτημα, της αποκατάστασης των προσφύγων. Η αποστολή για την επίλυση 

των στεγαστικών κ.λπ. ζητημάτων των προσφύγων ανατέθηκε στην Επιτροπή Αποκαταστά-

σεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), η οποία ανέλαβε ένα τεράστιο σε όγκο εγχείρημα. Το κρίσιμο, 

λοιπόν, σημείο του προγράμματος αποκατάστασης των προσφύγων ήταν η ίδρυση της 

Ε.Α.Π., ενός δηλαδή ανεξάρτητου διεθνούς οργανισμού υπό την ΚτΕ και για το λόγο αυτό 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει παρακάτω αναφορά στο έργο και στη σύνθεσή της.

 

118

 

 

β. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων: Σύνθεση και έργο 

 

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 1923 να προσφύγει στην ΚτΕ, 

αιτούμενη την ηθική και τεχνική υποστήριξη για την επίλυση των διογκούμενων προβλημά-

των που προέκυπταν από την προσφυγική εγκατάσταση. Το αίτημα της Ελλάδας έγινε καταρ-

χήν αποδεκτό για να εξεταστεί περαιτέρω από την αρμόδια Οικονομική της Επιτροπή. Τελικά 

και με βάση τα πορίσματα που συνέταξαν οι δύο αντιπροσωπείες, εγκρίθηκε119 από την 

Κ.τ.Ε. στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 ο σχεδιασμός για τη συνδρομή στην Ελλάδα και στη συνέ-

χεια επικυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο στις 7 Ιουνίου 1924. Ένα χρόνο περίπου αρ-

γότερα, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με την από 19 Σεπτεμβρίου 1924 υπογραφείσα 

στην Γενεύη πρόσθετη πράξη, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο παράρτημά του.120

                                                           
117 Πρωτονοτάριος, σσ. 99-101. 

 

118 Κατσάπης, ό.π., σ. 140. Βουτυρά, ό.π., σ. 241. 
119 Στην ουσία η απόφαση της ΚτΕ να ιδρύσει την Ε.Α.Π. αποτελούσε τη βασική προϋπόθεση, ως εχέγγυο, για 

την καταβολή δανείου στην Ελλάδα. Για περισσότερα βλ. Γεωργακοπούλου, ό.π., σ. 78. 
120 Βασίλειος Δ. Κριμπάς, «Το έργον της αγροτικής εγκαταστάσεως της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύ-

γων», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 13, Μικρασιατική Καταστροφή και Ελληνική Κοινωνία, (1999-

2000), 233. 
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Η Ε.Α.Π., ήταν ένας οργανισμός με πλήρη νομική υπόσταση. Ουσιαστικά αποτέλεσε τον 

κύριο οργανισμό ο οποίος ανέλαβε πλέον όλη την ευθύνη και άσκησε επίσημα το έργο για 

την αποκατάσταση (αστική και αγροτική), από τον Ιανουάριο του 1924 μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 1930.121

Η εν λόγω Επιτροπή όρισε δύο αντιπροσώπους με σκοπό να εξετάσουν τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα να διερευνήσει τις εγγυήσεις που είχε δυνατότητα 

και πρόθεση να δώσει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και των υπηρεσιών που θα ενεργοποι-

ούσε, για να διαχειριστεί το δάνειο. Παράλληλα, η Κ.τ.Ε. ανέθεσε σε άλλη επιτροπή να επισ-

κεφθεί την Αθήνα προκειμένου να διεξάγει έρευνα και να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την 

εγκατάσταση των προσφύγων. Αφού, λοιπόν, οι δύο αντιπροσωπείες εκτίμησαν την κατάσ-

ταση, συνέταξαν πορίσματα, τα οποία υποβλήθηκαν σε ειδική υποεπιτροπή που ιδρύθηκε για 

το σκοπό αυτό και απαρτιζόταν από αντιπροσώπους της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιτα-

λίας και έναν αντιπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Η προαναφερόμενη επιτροπή, αφού 

έλαβε υπόψη τα πορίσματα των δύο αντιπροσωπειών, ενέκρινε στις 9 Ιουλίου 1923 την εκτέ-

λεση του προγράμματος από την Ε.Α.Π., (ενέκρινε δηλαδή τις βασικές αρχές του σχεδίου α-

ποκατάστασης, καθώς και τους οικονομικούς πόρους που επρόκειτο να διατεθούν μέσω δα-

νείου). Από το πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 και τιτλοφορούταν 

«Πρωτόκολλον αφορών εις την αποκατάστασιν των Ελλάδι προσφύγων και εις την προς τού-

τον ίδρυσιν Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», ένα παράρτημά του υπογράφηκε στις 

29 Σεπτεμβρίου 1924 από τον Έλληνα αντιπρόσωπο και το ελληνικό κοινοβούλιο το επικύ-

ρωσε στις 24 Οκτωβρίου 1924.

 

122

Η Ε.Α.Π. από την πρώτη στιγμή που λειτούργησε, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν φιλανθρωπι-

κό ίδρυμα. Μέσα στα καθήκοντά της ασφαλώς ήταν να ανακουφίσει την προσφυγική δυστυ-

χία και να οδηγήσει τον προσφυγικό πληθυσμό να ενταχθεί ομαλά στον κοινωνικό ιστό του 

νέου τόπου όπου εγκαταστάθηκε. Ο τρόπος που επέλεξε η Ε.Α.Π. να υλοποιήσει τα προανα-

 

                                                           
121 Πελαγίδης, ό.π., σ. 23. 
122 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), ό.π., σσ. 16-18. Για περισσότερες λεπτομέρειας σχετικά με την ίδρυση, το κα-

ταστατικό λειτουργίας και τη λήξη λειτουργίας της Ε.Α.Π. βλ. Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [στο εξής 

ΦΕΚ], 289/13-10-1923, τεύχος 1ο, «Περί κυρώσεως του εν Γενεύη υπογραφέντος Πρωτοκόλλου περί αποκα-

ταστάσεως των εν Ελλάδι προσφύγων και ιδρύσεως Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», το οποίο απο-

τελεί τον κυρωτικό νόμο. 
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φερόμενα, συνοψίζεται εύστοχα από τον Αριστοτέλη Σίδερη στη φράση: «δια της παραγωγι-

κής εγκαταστάσεως των προσφύγων».123

Η διάρθρωση και η οργάνωσή της εκκινούσαν από το Κεντρικό Συμβούλιο, το οποίο α-

παρτιζόταν από τέσσερα μέλη. Από αυτά τα δύο ήταν Έλληνες διορισμένοι από την ελληνική 

κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της ΚτΕ, ένα μέλος (το τρίτο μη ελληνικής κατα-

γωγής) διοριζόταν από την ΚτΕ και τέλος το τέταρτο μέλος ήταν επίσης επιλογή του Συμβο-

υλίου της ΚτΕ, προερχόταν υποχρεωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ασκούσε 

υποχρεωτικά τα καθήκοντα του προέδρου. Η Επιτροπή απαρτιζόταν αρχικά από τον Henry 

Morgenthau (ως Πρόεδρο), τον Σερ John Campbell, τον Στέφανο Δέλτα και τον Περικλή Αρ-

γυρόπουλο. Η λειτουργία της Επιτροπής ξεκίνησε στις 11 Νοεμβρίου 1923 στη Θεσσαλονί-

κη, ενώ λίγο αργότερα μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τον Αύγουστο του 1924, ύστερα από 

την παραίτηση του Morgenthau, πρόεδρος τοποθετήθηκε ο Alfrend Bonzon και τελικά στις 7 

Φεβρουαρίου 1925 ορίσθηκε ως πρόεδρος ο Charles Howland, αναλαμβάνοντας την προεδ-

ρία μεταξύ 1925-1926, για να συνεχίσει μέχρι το τέλος ο Charles Eddy.

 

124

Η Ε.Α.Π. αποτελούταν από πέντε ανεξάρτητες Διευθύνσεις. Τρεις από αυτές ήταν οι Δι-

ευθύνσεις Εποικισμού (Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Θράκης με έδρα την Κομοτη-

νή, και Παλιάς Ελλάδας, Ηπείρου και Νησιών, με έδρα την Αθήνα. Τέταρτη Διεύθυνση ήταν 

της Αστικής Αποκατάστασης, με έδρα την Αθήνα, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλες οι υπη-

ρεσίες που υπάγονταν στο Υπουργείο Πρόνοιας. Τέλος, ως πέμπτη Διεύθυνση ορίστηκε η 

Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα την Αθήνα. Επίσης στην Ε.Α.Π. υπάγονταν και άλλα τμή-

ματα που ανήκαν στη διοικητική μηχανή, συγκεκριμένα: α) η Γενική Επιθεώρηση, β) η 

Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Α.Π., γ) το Τμήμα των συστημένων και τηλεγραφημάτων, 

δ) το Τμήμα Εφοδίων, ε) το Τμήμα Νομικού Συμβούλου και στ) η Υπηρεσία τεχνών και ε-

παγγελμάτων. Ειδικότερα στη δυτική Μακεδονία υπήρχαν τέσσερα γραφεία εποικισμού με 

έδρα την Καστοριά, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και τη Φλώρινα. Σε κάθε γραφείο οριζόταν 

ως επικεφαλής ένας γεωπόνος, ο οποίος είχε υπό την καθοδήγηση του εξειδικευμένο προσω-

πικό (λογιστές, διοικητικούς υπαλλήλους κ.λπ.). Η Τεχνική Επιθεώρηση της Τοπογραφικής 

 

                                                           
123 Αριστοτέλης Σίδερις, Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν (1833-1933), Αθήνα 

1934, σ. 210. 
124 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), ό.π., σσ. 18-19. Για τους υπαλλήλους που απάρτιζαν την Ε.Α.Π. ο Κριμπάς έγ-

ραψε: «Το προσωπικόν της Ε.Α.Π. απαρτίζεται εξ απεσπασμένων παρ’ αυτή Δημοσίων Υπηρεσιών (Εποικισμού 

του Υπουργείου Γεώργιας, Αστικής Αποκαταστάσεως Προσφύγων, του Υπουργείου Προνοίας) και δημοσίων 

υπαλλήλων της Εθνικής Τραπέζης απεσπασμένων παρ’ συτή, ως και εξ υπαλλήλων υπ’ αυτής της Ε.Α.Π. διορι-

ζομένων», βλ. Κριμπάς, ό.π., σ. 234. 
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Υπηρεσίας είχε έδρα την Κοζάνη, που ήταν και κέντρο εποικισμού της δυτικής Μακεδονί-

ας.125

«Το έργον της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων έσται η δια των εις 

αυτήν εκχωρημένων γαιών, των εις την διάθεσιν αυτής τιθεμένων χρηματι-

κών ποσών και των ιδίων αυτής εισοδημάτων αποκατάστασις ,προσφύγων 

εις έργα παραγωγικά είτε εις την ύπαιθρον χώρα είτε αλλαχού εν Ελλάδι». 

 

Έτσι ορίσθηκε στο άρθρο 12 η κύρια αποστολή126

Η κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης διέφερε μεταξύ των αγροτών και των αστών προσφύ-

γων. Συγκεκριμένα, ενώ για τους αγρότες πρόσφυγες προέβλεπε χορήγηση στέγης και κλή-

ρου, για τους αστούς περιοριζόταν μόνο στο πρώτο σκέλος. Για τον λόγο αυτό η αστική απο-

κατάσταση ήταν δυσκολότερη. Στο σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί ότι από τις βασικές επι-

διώξεις της αποκατάστασης των προσφύγων, ήταν η ηθική και ψυχική υποστήριξη και όχι 

απλώς και μόνο η εγκατάσταση και η τακτοποίησή τους, αποσκοπώντας στο να ενταχθούν οι 

πρόσφυγες στην οικονομική παραγωγική διαδικασία. Γι’ αυτό από τη μια πλευρά ο αγρότης 

πρόσφυγας έπρεπε να προσηλωθεί στη γη που καλλιεργούσε και από την άλλη η ειδίκευση 

και η παιδεία έπρεπε να αντικαταστήσουν την εμπειρία και την ανασφάλεια.

 που είχε η Επιτροπή να φέρει εις πέρας. 

Ήταν επιφορτισμένη να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες οριστική στέγαση και παραγωγική 

απασχόληση, αγροτικής ή άλλης φύσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τη γη που η ελληνική κυ-

βέρνηση τής παραχώρησε, καθώς επίσης και τα σχετικά κεφάλαια. Στην αρχή καταβλήθηκε 

προσπάθεια να εξασφαλιστούν ορισμένοι από τους βασικούς όρους μόνιμης και οριστικής 

διαβίωσης στους οικισμούς της αρχικής και προσωρινής εγκατάστασης. Ο πλέον σημαντικός 

από τους προαναφερόμενους όρους μόνιμης και οριστικής διαβίωσης ήταν να αποκτήσουν οι 

πρόσφυγες τούς απαραίτητους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία μέσα διαβίωσης, σε τέ-

τοιο βαθμό ώστε να μπορούν στο επόμενο στάδιο να καλύψουν μόνοι τους τις βιοτικές ανάγ-

κες τους και ακολούθως να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία της εθνικής οικονομίας. 

127

                                                           
125 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), ό.π., σσ. 18-20. Οι τρεις Διευθύνσεις Εποικισμού είχαν γεωγραφικά κατανεμη-

μένη δικαιοδοσία. Σχετικά με την Ε.Α.Π. βλ. επίσης Γκιζέλη, ό.π., σσ. 154-162, Πελαγίδης, «Η αποκατάσταση 

των προσφύγων» σσ. 24-29, Κριμπάς, ό.π., σσ. 225-269. 

 

126 Στο άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Α.Π. δεν γινόταν καμία απολύτως αναφορά για οποιαδήποτε υποχ-

ρέωσή της σε ζητήματα τροφής, ένδυσης, υπόδησης κ.λπ.. 
127 Στο ίδιο, σ. 29. 
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Η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας επίγνωση του έργου που αναλάμβανε να φέρει εις πέρας 

η Ε.Α.Π., συνέδραμε διαθέτοντας σε αυτήν:128 α) συνολικά, εκτάσεις πάνω από 7.000.000 

στρέμματα, οι οποίες αποτελούσαν ιδιοκτησία των Τούρκων ανταλλάξιμων και των Βούλγα-

ρων που εγκατέλειψαν την Ελλάδα, εκτάσεις του δημοσίου, κτήματα που απαλλοτριώθηκαν 

βάσει της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917 και τέλος, μοναστηριακή γη, β) το καθαρό πο-

σό των 12.973.053 λίρες Αγγλίας (πρωτοφανές για την εποχή) από τα τρία δάνεια που είχε 

συνάψει στο εξωτερικό,129

Για την αποκατάσταση των προσφύγων η Ε.Α.Π. έλαβε υπόψη της επιπλέον και τις ακό-

λουθες πτυχές:

 για την ανέγερση αστικών συνοικισμών σε οικόπεδα εντός πόλεων 

ή γύρω από αυτές, γ) προσωπικό (τεχνικό και διοικητικό) από το υπουργείο Γεωργίας και από 

το υπουργείο Πρόνοιας, Υγιεινής και Ανταλλαγής. 

130

Η Ε.Α.Π. «προικοδοτήθηκε»

 α) τη διάκρισή τους σε αστούς και αγρότες, ώστε να έχουν την ίδια ή συ-

ναφή απασχόληση με αυτήν που είχαν στην πατρίδα τους, β) τη δυνατότητα να εγκατασταθο-

ύν στον ίδιο οικισμό τα μέλη μιας οικογένειας ή ενός συγγενικού κύκλου, γ) τις φυσικές συν-

θήκες (ορεινό, πεδινό, παραθαλάσσιο μέρος) ενός προσφυγικού οικισμού, ώστε να μη διαφέ-

ρουν πολύ από τις αντίστοιχες που επικρατούσαν στους τόπους προέλευσης, δ) τον τόπο προ-

έλευσης. 
131 στο δύσκολο έργο που της ανατέθηκε∙ σύμφωνα με τρ ι-

μηνιαία έκθεση που υπέβαλε στην ΚτΕ τον Μάιο του 1927, εκτίμησε ότι έως τότε είχε διαχε-

ιριστεί περίπου 7.500.000 στρέμματα, από τα οποία τα 4.718.000 ήταν καλλιεργήσιμες εκτά-

σεις και τα 2.691.000 μη καλλιεργήσιμες.132 Για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στην 

Ε.Α.Π. από την κυβέρνηση, κάνει αναφορά και ο Πάλλης,133

                                                           
128 Γιώργος Γιαννακόπουλος, Προσφυγική Ελλάδα, Εκδόσεις Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1992, σ. 

18. 

 κατατάσσοντας αυτές κατά προ-

129 Συνολικά χορηγήθηκαν τρία δάνεια, γνωστά ως προσφυγικά. Συγκεκριμένα, το πρώτο στα τέλη του 1924 

ύψους 12.300.000 λίρες Αγγλίας με επιτόκιο 7% από το οποίο τελικά διατέθηκε στην Ε.Α.Π. καθαρό ποσό ύψο-

υς 9.970.016 λίρες Αγγλίας. Το δεύτερο το 1926 καθαρό ποσό ύψους 499.759 λίρες Αγγλίας και τέλος το τρίτο 

το 1929 καθαρό ποσό ύψους 2.503.278 λίρες Αγγλίας, βλ. Dimitri Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Mi-

norities and its Impact upon Greece, Παρίσι 1962, σ. 87. Αρετή Τούντα-Φεργάδη, Το προσφυγικό δάνειο του 

1924, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 147-163.Ευστάθιος Πελαγίδης, «Οικονομικές συνιστώσες του προσφυγικού ζη-

τήματος (1923-1930)», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. 

Από την τραγωδία στην εποποΐα, σ. 81, 86. 
130 Πελαγίδης, ό.π., σ. 22. 
131 Κατσάπης, ό.π., σ. 142. 
132 Αιγίδης, ό.π., σ. 76. 
133 Πάλλης, «Προσφυγικόν ζήτημα», σ. 409. 
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έλευση (για παράδειγμα προέρχονταν από βούλγαρους μετανάστες, τούρκους ανταλλάξιμους 

και μη, από επίταξη, από απαλλοτρίωση κ.λπ.) και περιφέρεια (Μακεδονία, Θράκη κ.λπ.). 

Η Ε.Α.Π. λειτούργησε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1930. Ήδη, όμως, από το 1929 είχε ει-

σέλθει στον έκτο χρόνο λειτουργίας και πλέον είχε ξεκινήσει η διαδικασία διάλυσής της, κα-

θώς και οι οικονομικοί πόροι που είχε στη διάθεσή της είχαν εξαντληθεί, δίχως να υπάρχει 

περίπτωση ανανέωσής τους. Κι αυτό συνέβη παρόλο που το έργο της δεν ολοκληρώθηκε. 

Βέβαια, ο μεγαλύτερος αριθμός των αγροτών προσφύγων είχε αποκατασταθεί και είχε αποκ-

τήσει κάποια αυτάρκεια. Ωστόσο, υπήρχαν ακόμη μερικές χιλιάδες αναποκατάστατων οικο-

γενειών. Εξάλλου, μέχρι το 1927 κυρίαρχη επιδίωξη της Ε.Α.Π. ήταν η αγροτική αποκατάσ-

ταση, ενώ στη συνέχεια αναδείχθηκε σε βασικό ρυθμιστικό πυλώνα της αστικής εγκατάστα-

σης.134

Το έργο της Ε.Α.Π., όπως ελέχθη, δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο η προσπάθεια που κατέ-

βαλε και το αποτέλεσμα που κατάφερε ήταν αξιέπαινο, αν ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς συν-

θήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της Ελλάδας, άμεση συνέπεια της άφιξης των προσ-

φύγων και της ανέχειας που συνόδευε την εγκατάστασή τους. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή 

πορεία της Ε.Α.Π. είχε η αυτοτέλεια και η αποστασιοποίηση της από την εκρηκτική κατάσ-

ταση που επικρατούσε στην χώρα (οξυμένη κομματική αντιπαράθεση, συνεχείς κυβερνητικές 

αλλαγές, δικτατορικές εκτροπές). Παρά τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της Ε.Α.Π. (αυτο-

τέλεια και αποστασιοποίηση), δέχθηκε κριτική για το έργο της και βρέθηκε συχνά στο επί-

κεντρο της κομματικής διαμάχης. Σε κάθε, όμως περίπτωση, η σπουδαιότητα και η ωφελιμό-

τητα του έργου της Ε.Α.Π., ακόμα και σε εκείνες τις περιπτώσεις που το έργο των κατά τόπο-

υς επιτροπών της ή του κράτους προχωρούσε βιαστικά, πρόχειρα, εμπειροτεχνικά ή εξυπηρε-

τούσε βραχυπρόθεσμα ανάγκες ή και πολιτικές σκοπιμότητες, δε μειώνεται και δεν αμφισβη-

τείται. Όντας εντολοδόχος της Διεθνούς Κοινότητας -των Μεγάλων Δυνάμεων- είχε πλήρη 

συναίσθηση για την πολιτικοκοινωνική διάσταση του προσφυγικού ζητήματος, καταβάλλον-

τας προσπάθεια να εξαλείψει ενδεχόμενες εστίες που προκαλούσαν αναταραχή και αποστα-

θεροποίηση στη χώρα, προωθώντας παράλληλα την ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύ-

γων.

 

135

                                                           
134 Το 1929 η αποσύνθεση της Ε.Α.Π. ήταν ορατή. Το προσωπικό είχε αρχίσει να μειώνεται αισθητά. Πλέον οι 

υπηρεσίες της μεταβιβάζονταν στο κράτος. Ο προσφυγικός πληθυσμός είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην 

κυβέρνηση Βενιζέλου, για την ολοκλήρωση του προγράμματος της αστικής και της αγροτικής αποκατάστασης, 

βλ. Πελαγίδης, ό.π., σ. 219. Γεωργακοπούλου, ό.π., σ. 78. 

 

135 Γιαννακόπουλος, ό.π., σ. 21. 



43 
 

Μέσα στο 1930 οι διαθέσιμοι πόροι της Ε.Α.Π. εξαντλήθηκαν, γεγονός που οδήγησε στο 

τέλος του έτους στη διάλυσή της. Η διάλυση της Ε.Α.Π. γέμισε ικανοποίηση τις ελληνικές 

κρατικές υπηρεσίες. Πλέον, το έργο της αναλάμβαναν υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας, 

καθώς και η νεοσύστατη Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία απορρόφησε τους περισ-

σότερους υπαλλήλους της Ε.Α.Π..136

  

 

                                                           
136 Κωστής, ό.π., σ. 133. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία 

ο 

 

«Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 350.000 Τούρκοι βρίσκονται στην Ελ-

λάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν άμεσα να μετακινηθούν στα ήδη εγκαταλελε-

ιμμένα, κενά σπίτια και κτήματα των χριστιανών της Μικράς Ασίας ή εκεί-

νων που είναι έτοιμοι να τα εγκαταλείψουν στη Θράκη. Έτσι, θα μπορούσε 

να γίνει εφικτό να βρεθούν σπίτια για σημαντικό αριθμό Ελλήνων προσφύ-

γων, και το πρόβλημα κατοικίας των τελευταίων να επιλυθεί».137

Η Ανταλλαγή των πληθυσμών, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λωζάννης, σήμανε την 

εγκατάσταση

 

138 αυτών εκατέρωθεν του Αιγαίου και ως φυσικό επόμενο την αποκατάσταση 

στο νέο γεωγραφικό χώρο. Η αποκατάσταση των προσφύγων γενικά είχε δύο διαστάσεις, την 

αγροτική και την αστική. Στη διάκριση, λοιπόν, των προσφύγων -των μεταναστών σύμφωνα 

με το άρθρο 7 της Σύμβασης της Λωζάννης139

Ανάμεσα στην αποκατάσταση των δύο κατηγοριών προσφύγων υφίσταντο μεγάλες δια-

φορές. Η αποκατάσταση των αγροτών έγκειτο στην ιδιοκτησία γης (είτε απαλλοτριωμένων 

μουσουλμανικών εκτάσεων είτε εκτάσεων που ανήκαν στο κράτος) και οικιών (είτε ανήκαν 

σε ανταλλάξιμους μουσουλμάνους είτε επρόκειτο για νέες οικίες). Η αποκατάσταση των ασ-

τών προσφύγων, η οποία υστέρησε χρονικά από την αντίστοιχη των αγροτών, συνίστατο στην 

κατασκευή οικημάτων σε περιφερειακές ζώνες αστικών κέντρων όπως η Αθήνα, η Θεσσαλο-

νίκη, ο Πειραιάς, ο Βόλος κ.λπ.. Στην ανεπανάληπτη, από κάθε πλευρά, προσπάθεια αποκα-

τάστασης των προσφύγων οι δύο εκδοχές της -αγροτική και αστική- δεν ήταν κατ’ ανάγκην 

- σε «αγρότες» και «αστούς» θεμελιώθηκε η 

προσφυγική αποκατάσταση. Όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια, η προαναφερόμενη διάκ-

ριση δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της προέλευσης ή της πρότερης επαγγελματικής συνά-

φειας των προσφύγων στις «χαμένες πατρίδες», αλλά οφειλόταν στον χαρακτήρα που έλαβε η 

εγκατάσταση στην Ελλάδα. 

                                                           
137 Για την άποψη αυτή του Βενιζέλου βλ. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, «Εισαγωγή του επιμελητή», Τσιτσελίκης 

Κωνσταντίνος (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σ. 20. 
138 Ο Πελαγίδης προχωρεί σε μια διάκριση ανάμεσα στον όρο εγκατάσταση και σε εκείνον της αποκατάστασης. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «[…] Κύριο στοιχείο της αποκατάστασης δεν είναι η απλή εγκατάσταση και τακτο-

ποίηση, αλλά ο ψυχικός και ηθικός δυναμισμός των προσφύγων σ’ αυτή τη διαδικασία. Αν δηλαδή η εγκατάσ-

ταση αποτελεί ένα πρώτο στάδιο, η αποκατάσταση αποτελεί το δεύτερο ως διαδικασία διατήρησης και συντή-

ρησης», Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 85. 
139 Στο άρθρο 7 της Σύμβασης της Λωζάννης οι ανταλλάξιμοι πληθυσμοί αναφέρονται ως «μετανάστες», ωστό-

σο επικράτησε ο όρος «πρόσφυγας». 
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αντιτιθέμενες, είχαν κοινό χαρακτηριστικό για παράδειγμα -μεταξύ των άλλων- ότι οι πρόσ-

φυγες λάμβαναν αποζημίωση για ό,τι έχασαν μικρότερη από το χρέος που «δημιούργησαν» 

στις «νέες» χώρες.140

O Σεπτέμβριος του 1924 αποτέλεσε τυπικά το χρονικό ορόσημο αφενός για την ολοκλή-

ρωση της Ανταλλαγής των πληθυσμών και αφετέρου σήμανε την έναρξη της αποκατάστασης 

των προσφύγων. Αρχικά -πριν ιδρυθεί η Ε.Α.Π.- την αγροτική αποκατάσταση είχε αναλάβει 

το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ την αστική αποκατάσταση το Τ.Π.Π., μέχρι το 1925 οπότε και 

καταργήθηκε, μαζί με τις λοιπές δραστηριότητες για την άμεση περίθαλψη των προσφύ-

γων.

 

141

Σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των προσφύγων και στην αντιμετώπιση των προσ-

φυγικών πληθυσμών έπαιξε η χρονική στιγμή της άφιξής τους. Οι πρώτες, χρονικά, ομάδες 

που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν ολιγάριθμες με αποτέλεσμα να καταστεί ευκολότερη η αποκα-

τάστασή τους, καθόσον αξιοποιήθηκε πρωτίστως η περιουσία που εγκαταλείφθηκε από τον 

μουσουλμανικό ή βουλγαρικό πληθυσμό της περιοχής. Επιπλέον, στις ομάδες αυτές ανήκαν 

και εύποροι πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν φροντίσει φεύγοντας να μεταφέρουν μαζί τους ση-

μαντικό μέρος από τα υπάρχοντά τους. Εντελώς διαφορετική ήταν η κατάσταση για τους 

πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, κα-

θώς η μετακίνησή τους πραγματοποιήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις σε δύο 

μήνες και ενώ η χώρα ήταν, όπως προαναφέρθηκε σε δεινή θέση. Τέλος, οι τελευταίοι -

χρονικά- πρόσφυγες, το τελευταίο κύμα, βρέθηκε και αυτό απέναντι σε μια δύσκολη πραγμα-

τικότητα, πλην όμως είχαν οργανωτικά πραγματοποιηθεί ορισμένα βήματα προόδου, τα οπο-

ία αποσκοπούσαν στο να βελτιωθεί η υποδοχή των προσφύγων.

 

142

Προτού, λοιπόν, γίνει αναφορά στη δυτική Μακεδονία, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια γε-

νική αναφορά –κατά περίπτωση- των δύο μορφών αποκατάστασης ώστε να είναι πληρέστερη 

η προσέγγιση και η παρουσίαση του θέματος. 

 

 

 

 

                                                           
140 Ευτυχία Βουτυρά, «Η ‘‘επιτυχής’’ αποκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων», Τσιτσελίκης Κωνσταντί-

νος (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, Αθήνα 2006, σσ. 242-244. Επίσης βλ. George 

Mavrogordatos, Stilborn Ρepublic. Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, Μπέρκλεϋ-Λος 

Άντζελες-Λονδίνο 1983, σσ. 190-191, Pentzopoulos, ό.π., σσ. 117-119, 229. 
141 Morgenthau, ό.π., σ. 127. 
142 Κωστής, ό.π., σ. 128. 
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α. Αγροτική αποκατάσταση 

 

Η ελληνική κυβέρνηση, μετά την έλευση των πρώτων προσφύγων και πριν ακόμα ιδρυ-

θεί η Ε.Α.Π.,143 είχε ήδη ξεκινήσει τους πρώτους εποικισμούς. Αξιοποίησε δηλαδή τη διαθέ-

σιμη γη και την ύπαρξη οργανωμένων υπηρεσιών εποικισμού. Ο στόχος της ελληνικής κυ-

βέρνησης μέσω του εποικισμού ήταν διττός. Από τη μια πλευρά ήθελε να μετατρέψει -έστω 

ένα μέρος- του προσφυγικού κόσμου, που ήταν σε κακή κατάσταση, σε παραγωγικούς καλλι-

εργητές και από την άλλη να μειώσει τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που βρίσκονταν στις 

πόλεις.144

Η αγροτική αποκατάσταση, η οποία βασίστηκε στο Νομοθετικό Διάταγμα της 6

 
ης Ιουλί-

ου 1923,145 αποτέλεσε μια σταθερή, σοβαρή παράμετρο του προσφυγικού ζητήματος. Θεω-

ρήθηκε ως η πιο συμφέρουσα λύση τόσο για τον προσφυγικό πληθυσμό, όσο και για την ελ-

ληνική κοινωνία. Οι κυριότεροι λόγοι που της έδωσαν ιδιαίτερη σημασία, ήταν οι εξής: α) Η 

εγκατάσταση των προσφύγων στην βόρεια Ελλάδα ήταν μια μοναδική ευκαιρία να επιτευχθεί 

εθνική ομοιογένεια,146

                                                           
143 Με τη σύστασή της η Ε.Α.Π. ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την αγροτική εγκατάσταση και αποκα-

τάσταση, καθιστώντας -ταυτόχρονα- σαφές ότι δεν αποτελεί φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχοντας ως βασική θέση 

και παράλληλα στόχο την παραγωγική αξιοποίηση, στο έπακρο, όλων των εκτάσεων που διατέθηκαν για την 

αποκατάσταση, πριμοδότησε την αγροτική αποκατάσταση σε σχέση με την αστική. Για περισσότερα βλ. Κατ-

σάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σ. 21. 

 β) οι τεράστιες αγροτικές εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν από τους 

144 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), ό.π., σ. 24. 
145 Κατσάπης, ό.π., σ. 19. 
146 Για την πληθυσμιακή σύνθεση της Μακεδονίας έγινε και νωρίτερα αναφορά, πλην όμως κρίνεται χρήσιμο να 

αναφερθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Η εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών στην Βόρεια Ελλάδα, στις 

«Νέες Χώρες» αλλιώς, επέφερε σημαντικές αλλαγές στην μέχρι τότε πληθυσμιακή σύνθεση. Φτάνει μόνο να 

συγκριθούν τα στοιχεία της απογραφής του 1920 που παρουσιάζουν τους Έλληνες να αποτελούν το 80,75% του 

πληθυσμού με εκείνα του 1928 που το ποσοστό έφτανε στο 93,83%. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν 

καθοριστική η παρουσία των προσφύγων, λύνοντας ουσιαστικά ζητήματα τα οποία στηρίζονταν σε ανεμικές 

ισορροπίες, εθνικά κρίσιμες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί η περίπτωση του χωριού 

Τερλίζ (Βαθύλακος) του Νομού Δράμας. Η πληθυσμιακή σύνθεση του χωριού ουσιαστικά μεταβλήθηκε μετά 

την Μικρασιατική Καταστροφή και τη συνομολόγηση της Σύμβασης Ανταλλαγής των πληθυσμών που υπογρά-

φηκε στην Λωζάννη. Συγκεκριμένα το 1924 στο χωριό κατοικούσαν περίπου 750 οικογένειες, «αυτόχθονων 

Βουλγάρων», οι οποίες είχαν παραμείνει μετά τη Συνθήκη του Νεϊγύ (1919) και περίπου 50 προσφυγικές οικο-

γένειες από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, οι οποίες εγκαταστάθηκαν σε σπίτια όπου κατοικούσαν 

ανταλλαγέντες μουσουλμάνοι. Παρά τη συντριπτική πληθυσμιακή υπεροχή των σλαβόφωνων στο χωριό, οι 

πρόσφυγες είχαν τον πλήρη πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο, καθώς το κράτος είχε πλήρη εμπιστοσύνη σε αυ-
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ανταλλαγέντες μουσουλμάνους στις Νέες Χώρες (κυρίως στη Μακεδονία), μπορούσαν άμεσα 

να μετατραπούν από ανεκμετάλλευτες σε εκμεταλλεύσιμες,147 και τέλος γ) η επιλογή της αγ-

ροτικής αποκατάστασης ενισχύθηκε από το κλίμα του πολιτικού συντηρητισμού, που επέτει-

νε ο ελλοχεύων φόβος μιας ενδεχόμενης κοινωνικής επανάστασης, στην οποία ασφαλώς θα 

συμμετείχαν πρόσφυγες των αστικών κέντρων (εξαθλιωμένοι, ίσως και άνεργοι).148

Οι ιθύνοντες της Ε.Α.Π πίστευαν ότι η αγροτική αποκατάσταση θα οδηγούσε 

συντομότερα

 

149

                                                                                                                                                                                     
τούς. Έτσι, ο πρόεδρος του χωριού ήταν προσφυγικής καταγωγής, ενώ είχε συγκροτηθεί και ένα τμήμα πολιτο-

φυλακής, δύναμης 30 ανδρών προσφυγικής καταγωγής με επικεφαλής τον Υπολοχαγό Ιωάννη Δοξάκη παλαίμα-

χο του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908) και των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), στο οποίο είχε ανατεθεί 

ως αποστολή η φύλαξη της περιοχής από ληστείες, βλ. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Η ελληνοβουλγαρική κρίση του 

1924-25. Ο πόλεμος της ζωοκλοπής, Αθήνα 2006, σ. 18. 

 στην οικονομική αυτοτέλεια των προσφύγων. Το γεγονός αυτό θα είχε, όπως 

147 Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται ότι συνέβαλε και ο Αγροτικός Νόμος του 1924, ο οποίος ουσιαστικά επιτά-

χυνε τον σχεδιασμό για την αγροτική αποκατάσταση και ιδιαίτερα για τη δημιουργία μικροϊδιοκτητών προσφυ-

γικής καταγωγής. Η έναρξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης ξεκίνησε το 1917, όμως μετά το 1922 άρχισε να 

υλοποιείται το σχέδιο αναδασμού της γης. Για περισσότερα σχετικά με την αγροτική μεταρρύθμιση στην Ελλά-

δα τη χρονική περίοδο από το 1917 μέχρι το 1940, βλ. Κώστας Βεργόπουλος, Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, 

Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1975, σσ. 163-200 και Κώστας Κωστής, «Αγροτική μεταρρύθμιση και οικονομική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα, 1917-1940», Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος-Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Βενιζελισμός 

και αστικός εκσυγχρονισμός, β΄ έκδ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σσ. 149-157, όπου 

παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία. 
148 Κατσάπης, «Το προσφυγικό ζήτημα», σσ. 144-145 όμως, παρόλο που η λογική με την οποία επέλεξε η 

Ε.Α.Π. να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες στις Νέες Χώρες ήταν προφανής, οι «μαγευτικές» περιγραφές για τη 

ζωή των πληθυσμών που αποκαθίσταντο απείχαν κατά πολύ από την πραγματικότητα, καθώς ήδη οι Νέες Χώ-

ρες και πριν την εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να αφομοιωθούν από το 

ελληνικό κράτος. Στη βεβαρυμμένη αυτή κοινωνική κατάσταση προστέθηκε και η εγκατάσταση των προσφύ-

γων, η οποία όξυνε τις προστριβές που υπήρχαν με τους γηγενείς, σε βαθμό που γιγαντώθηκαν μελλοντικά κυ-

ρίως στις εκλογικές περιόδους, βλ. Κωστής, ό.π., σ. 130. 
149 Η Καραμούζη κατέγραψε στην έρευνά της ότι την πρώτη δεκαετία, δηλαδή μέχρι το 1930, χρονιά κατά την 

οποία έπαψε να λειτουργεί η Ε.Α.Π., συνολικά στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν, σε αστικές περιοχές 124 συνοι-

κισμοί με 27.456 κατοικίες και σε αγροτικές περιοχές 2.089 συνοικισμοί με 129.935 οικήματα (εκ των οποίων 

52.561 ήταν νέα οικήματα της Ε.Α.Π., 63.886 οικήματα τουρκοβουλγαρικά και 13.487 οικήματα του Δημοσίο-

υ), βλ. Ανθούλα Καραμούζη, «Καταγραφή και χαρτογράφηση των προσφυγικών οικισμών στον ελληνικό χώρο 

από το 1821 έως σήμερα. Προσέγγιση στα πλαίσια των πολιτικών εξελίξεων και της παράλληλης κρατικής 

δραστηριότητας», Μαρία Στεφανοπούλου (επιμ.), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 

Παιδείας (έκδ.), Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Επιστημονικού 

Συμποσίου, Αθήνα 1999, Μαρία Στεφανοπούλου (επιμ.), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γε-

νικής Παιδείας (έκδ.), Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Επιστημο-
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υποστήριζαν, δύο αποτελέσματα: Από τη μια το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών που επιφορ-

τίσθηκαν με τη στήριξη των προσφύγων, θα περατωνόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

από την άλλη ο θετικός αντίκτυπος στην εθνική οικονομία από τη συνεισφορά των προσφύ-

γων θα αποτελούσε σοβαρό οικονομικό παράγοντα αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις που εί-

χαν προκληθεί από την έλευσή τους.150 Την ίδια ώρα και το ενδιαφέρον κυβερνητικών στελε-

χών, όπως για παράδειγμα του υπουργού Περιθάλψεως Απόστολου Δοξιάδη, μετά την «το-

ποθέτηση» και «προσωρινή εγκατάσταση» των προσφύγων, στρεφόταν στην αποκατάσταση 

ώστε: «[…] Όπως δυνηθούν αμέσως να επιδοθώσιν εις την γεωργίαν ίνα μη καθυστερήση 

αισθητώς η προσεχώς εσοδεία […]».151

Γενικότερα η Ε.Α.Π. κατά την αγροτική αποκατάσταση επέλεξε να εγκαταστήσει τους 

πρόσφυγες στα εγκαταλειμμένα μουσουλμανικά σπίτια ή να οικοδομήσει νέους συνοικισμο-

ύς, ενώ παράλληλα τούς παραχωρούσε κλήρο. Στην περιφέρεια που αποτελεί το γεωγραφικό 

χώρο μελέτης, στη δυτική Μακεδονία, η Ε.Α.Π. εκτός από τους τρεις αστικούς συνοικισμούς 

Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης, που ίδρυσε αρχικά, ανέλαβε και την ίδρυση των νέων 

αγροτικών οικισμών σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας. Επρόκειτο για 

τους οικισμούς της Πενταβρύσου Πτολεμαΐδας (1924), του Νέου Συνοικισμού Πτολεμαΐδας 

(1924), του συνοικισμού Νέα Ίμερα Νεάπολης Κοζάνης (1924), της Φωτεινής Καστοριάς 

(1925) και τριών χωριών στην επαρχία της Φλώρινας (του Νέου Καύκασου, του Σιδηροδρο-

μικού Σταθμού Βεύης, του Μεσονησίου) και έξι στην επαρχία Γρεβενών (Αγάπη, Ελάφι, Κο-

λοκυθάκι, Λαγκαδάκια, Μικροκλεισούρα, Παλαιοκνίδη).

 

152

Έτσι, και με δεδομένη την άποψη ότι η αγροτική αποκατάσταση ήταν πιο επωφελής χο-

ρήγησε στον προσφυγικό πληθυσμό που εγκαταστάθηκε στην ύπαιθρο ό,τι ήταν απαραίτητο 

για την επιβίωσή του. Δηλαδή χορήγησε αροτριώντα και μικρά ζώα, γεωργικά εργαλεία, 

σπόρους, λιπάσματα καθώς και χρήματα για να συντηρηθούν οι προσφυγικές οικογένειες 

 

                                                                                                                                                                                     
νικού Συμποσίου, Αθήνα 1999, σ. 25. Από τα προαναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία γίνεται κατανοητό ότι το 

κύριο βάρος της αποκατάστασης δόθηκε στην αγροτική και έπειτα στην αστική. 
150 Κατσάπης, ό.π., σ. 146. Επίσης για την αγροτική αποκατάσταση ο Χρήστος Χατζηιωσήφ ανέφερε: «Η απο-

κατάσταση των αγροτών χρειαζόταν τις συγκριτικά μικρότερες επενδύσεις ανά κεφαλή και ό,τι μπορούσε να 

αποδώσει στο συντομότερο χρονικό διάστημα», Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι 

μεταβολές της ελληνικής οικονομίας», βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο 

Μεσοπόλεμος 1922-1944, τόμ. Β΄, μέρος1ο, Αθήνα 2002, σ. 22. 
151 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 4 Σεπτεμβρίου 1923. 
152 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 7 Σεπτεμβρίου 1924, 6 και 19 Ιουλίου 1925, 16 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρί-

ου 1925. Επίσης βλ. Γεώργιος Γρηγοριάδης, Ο Πόντος και το Καρς. Ιστορία. Λαογραφία και ο Κορπακόρτς Πέτ-

ρον, Αθήνα 1973, σ. 256. 



49 
 

μέχρι την πρώτη σοδειά. Όλα αυτά τα μέσα σε συνδυασμό με τις νέες μεθόδους που ακολου-

θήθηκαν για τη βελτίωση της μεθόδου αξιοποίησης της γης, αύξησαν κατακόρυφα την αγρο-

τική παραγωγή. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αιγίδη:  

«Η ανάγκη εις ην ευρέθη το κράτος, να εφοδιάζη τους αποκατασταθέντας 

αγρότας με γεωργικά εργαλεία, είχεν ως αποτέλεσμα να προωθήσει τον α-

νέκαθεν και εις όλα τα γεωργικά μήκη συντηρητικόν καλλιεργητήν της γης, 

όπως υιοθετήσει τα πρωκατακλυσμιαία άροτρα και τα άλλα γεωργικά εργα-

λεία δια νεωτέρων, αγνώστων εις αυτόν μέχρι της εποχής εκείνης».153

Η αποκατάσταση των προσφύγων εξαρτήθηκε από το ζήτημα της κατοχής της γης στη 

Μακεδονία, καθώς συνοδεύτηκε από την καταγραφή των μουσουλμανικών κτημάτων. Με 

βάση τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί τη χρονική περίοδο 1912-1930 υπήρχαν οι παρα-

κάτω κατηγορίες κτημάτων: α) «Δημόσια κτήματα»,

 

154 τα οποία στη Θεσσαλονίκη ανέρχον-

ταν σε 28, ήταν εκτάσεως 167.000 στρεμμάτων και παραδόθηκαν στην Ε.Α.Π., β) «Εγκατα-

λελειμμένα κτήματα»-τσιφλίκια μουσουλμάνων, οι οποίοι κατέφυγαν στην Τουρκία μετά την 

ένταξη της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Το πρόβλημα με αυτά τα τσιφλίκια ήταν ότι οι ιδι-

οκτήτες τους επέστρεφαν και τα διεκδικούσαν ή τα διεκδικούσαν μέσω πληρεξουσίου, γ) «Ι-

διωτικά κτήματα», που ανήκαν σε μουσουλμάνους, αλλά είχαν αγοραστεί από χριστιανούς. 

Ελάχιστες εγκαταστάσεις έγιναν σε τέτοια κτήματα, καθώς αφενός οι περισσότεροι πρόσφυ-

γες «δεν έστεργον να εργασθούν ως κολλήγοι», αφετέρου οι μακεδόνες τσιφλικάδες155 προέ-

βαλαν απαράδεκτους όρους.156

Γενικότερα η καταμέτρηση και η διανομή γαιών συνέστησε έναν καθοριστικό παράγοντα 

για τη μονιμοποίηση των προσφυγικών εγκαταστάσεων. Το έργο αυτό, χρονοβόρο και επίπο-

 

                                                           
153 Αιγίδης, ό.π., .σ. 99, Κωστής, ό.π., σ. 143. 
154 Οι εκτάσεις αυτές ανήκαν στο οθωμανικό δημόσιο και δεν επαρκούσαν για την εγκατάσταση των προσφύ-

γων. 
155 Μια επίσης σημαντική παράμετρος για την αποκατάσταση ανέκυψε μετά την ένταξη της Μακεδονίας στο 

ελληνικό κράτος και αφορούσε τις εκτάσεις των τσιφλικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εποχής πριν από το 

1917 στο ελληνικό κράτος αριθμούσαν συνολικά 2.259 τσιφλίκια. Στην περιοχή της Μακεδονίας είχαν καταγ-

ραφεί 818, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος, συγκριτικά με τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αυτή η πραγ-

ματικότητα οδήγησε το 1917 την Προσωρινή Κυβέρνηση στην απόφαση να αρχίσουν οι απαλλοτριώσεις, οι 

οποίες αργότερα με το Ν. 1072/1917 επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα. Παρόλα αυτά από το 1917 μέχρι το 1922 

είχαν απαλλοτριωθεί μόλις 76 τσιφλίκια, ενώ από το 1923 έως και το 1925 απαλλοτριώθηκαν συνολικά 1203. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Βεργόπουλος, ό.π., σσ. 175, 178. 
156 Μιχαήλ Αιλιανός, Το έργο της Ελληνικής περιθάλψεως, Υπουργείο Εξωτερικών (έκδ.),  Αθήνα 1921, σσ. 

253-254. 
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νο, ανέλαβε η Ε.Α.Π.. Χαρακτηριστική ήταν η στάση των προσφύγων, οι οποίοι όπου ολοκ-

ληρώθηκαν οι καταμετρήσεις και οι διανομές συμμετείχαν με προθυμία -σε πολλές περιπτώ-

σεις και με δικά τους έξοδα και με προσωπική εργασία- στο χτίσιμο ή στην επιδιόρθωση των 

κατοικιών τους, καθώς επίσης και στην εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Η στάση αυτή κα-

ταδεικνύει ότι, έχοντας στην κατοχή τους, πλέον, γη ένιωθαν ουσιαστικά ιδιοκτήτες και μόνι-

μα εγκατεστημένοι στο νέο τόπο. Με διαφορετικά λόγια, για την αγροτική αποκατάσταση 

γνώμονας θεωρήθηκε η απόκτηση κλήρου και όχι η απόκτηση οικίας.157

Τα κτήματα μουσουλμανικής ιδιοκτησίας αποτέλεσαν πεδίο έντονων προστριβών. Η αρ-

χή των διενέξεων έγκειται στο γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι ασκούσαν πίεση μέσω των αν-

τιπροσώπων τους, στοχεύοντας στη μη παραχώρηση των εκτάσεων μέχρις ότου υλοποιηθεί η 

τελική εκκαθάριση, όπως όριζε το άρθρο 14 της Σύμβασης της Λωζάννης. Την ήδη δυσχερή 

κατάσταση επιβάρυνε το γεγονός ότι πολλά μουσουλμανικά ακίνητα είχαν ήδη νοικιαστεί σε 

ντόπιους Έλληνες. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε αδιέξοδο, καθώς ο ιδιοκτήτης (μουσουλμανι-

κής καταγωγής) ήταν απών, ενώ ο ενοικιαστής Έλληνας χριστιανός ήταν πολύ δύσκολο να 

αποβληθεί από χωράφια που για χρόνια δούλευε. Εξάλλου η αποβολή ενός Έλληνα χριστια-

νού ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική του κράτους. Παρόμοια κατάσταση αποφε-

ύχθηκε στη δυτική Θράκη από τη στιγμή που οι μουσουλμάνοι κάτοικοί της είχαν εξαιρεθεί 

από την Ανταλλαγή.

 

158

Ο μεγάλος αριθμός των προαναφερόμενων εκτάσεων -γέννησε ευθύς εξαρχής το ζήτημα 

του ορθολογικού τρόπου αξιοποίησής τους, με γνώμονα την επίλυση του ζητήματος της απο-

κατάστασης των προσφύγων. Σε αυτή την κατεύθυνση και καθώς η διαχείριση των εκτάσεων 

 

                                                           
157 Πελαγίδης, «Αποκατάσταση των προσφύγων», σσ. 122-124. Ο Πελαγίδης (σ. 124) και (σ. 122), αναφέρεται 

αντίστοιχα, και στην έκταση αγροτικού κλήρου, καθώς και στην πορεία χαρτογράφησης των χωραφιών . Έτσι, 

λοιπόν, ορίστηκε -για την περιφέρεια του νομού Φλώρινας- ότι οι δικαιούχοι πρόσφυγες θα λάμβαναν 30 

στρέμματα, ενώ για περιφέρεια Κοζάνης 35. Το κριτήριο για τη διαμόρφωση των διανομών ήταν ανάλογο με 

τον αριθμό των μελών μιας οικογένειας. Έτσι σε οικογένεια με 2-3 μέλη αναλογούσε ένας κλήρος, σε οικογένε-

ια 4-5 μελών 1 και 1/3 κλήρος και σε οικογένεια με 6 μέλη και άνω 1 και ½ κλήρος. Οι εναπομένουσες χαρτογ-

ραφήσεις που αφορούσαν τις περιοχές Γρεβενών, Νεάπολης Κοζάνης και ένα τμήμα της περιοχής Σερβίων, θα 

ολοκληρώνονταν μέχρι τα τέλη του 1929. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, οι χαρτογραφικές εργασίες, κα-

θώς και οι εργασίες καταμέτρησης των χωραφιών στη Δυτική Μακεδονία, ξεκίνησαν το 1924. Συνεχίστηκαν 

χωρίς διακοπή μέχρι τον Αύγουστο του 1928, οπότε και είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτές οι καταμετρήσεις και 

οι διανομές συνεισέφεραν καταλυτικά στην αξιοσημείωτη αύξηση της παραγωγής ντόπιων και προσφύγων, κα-

θώς επίσης συνέβαλαν και στη σωστή ρύθμιση των διαφορών που ανέκυπταν μεταξύ τους και οφείλονταν στις 

διανομές. 
158 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σ. 246. 
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ήταν μια ακόμη πρόκληση, ιδρύθηκε ειδική επιτροπή -«ειδική επιτροπή επί του προβλήματος 

της εγκατάστασης των προσφύγων», από τον Τμηματάρχη Εποικισμού Ιωάννη Καραμάνο 

τον Ιούνιο του 1923. Η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι η αποκατάσταση έπρεπε να στη-

ριχθεί στην απαλλοτρίωση των τσιφλικιών. Παράλληλα, κατέγραψε τις διαθέσιμες για καλλι-

έργεια εκτάσεις τσιφλικιών ανά περιφέρεια. Σημαντικό μέρος του προαναφερόμενου θέματος 

εστιαζόταν στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Από την καταγραφή που έκανε η ειδική 

επιτροπή προέκυψε για τη δυτική Μακεδονία, η ακόλουθη εικόνα: 

 

Περιφέρεια Καλλιεργήσιμος 

κλήρος 

Καλλιεργούμενη 

έκταση 

Διαθέσιμος 

κλήρος 

Κοζάνη 19.490 14.233 5.187 

Γρεβενά 55.000 38.000 27.000 

Καϊλάρια 13.000 1.290 11.800 

Φλώρινα 15.755 6.535 9.200 

Σερβίων 42.800 24.800 18.000 

Σιατίστης 6.600 600 6.000 

Ανασελίτσης 5.200 4.000 1.200 

Σύνολο 157.755 79.308 78.587 

 

Η Επιτροπή ενασχολούμενη, πλέον, με το γαιοκτησιακό ζήτημα της Μακεδονίας, εξέτα-

σε και άλλους τρόπους προκειμένου να παραχωρήσει τις εκτάσεις στους πρόσφυγες και να 

προχωρήσει περαιτέρω η αποκατάστασή τους. Τελικά, διαπίστωσε ότι υπήρχαν επιπλέον εκ-

τάσεις, πέραν όσων προαναφέρθηκαν, και οι οποίες βρίσκονταν μεταξύ των χωριών. Τις εκ-

τάσεις αυτές αποφάσισε να τις κατανείμει στους πρόσφυγες. Στην υλοποίηση της απόφασής 

της προέκυψαν δυσλειτουργίες εξαιτίας της δυστοκίας προσδιορισμού των ορίων μεταξύ των 

χωριών. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, μπορούσαν σε κάθε χωριό να εγκαταστα-

θούν προσφυγικές οικογένειες (δύο έως πέντε) και να διασκορπισθούν σε κάθε χωριό. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησε την παραχώρηση στους πρόσφυγες των βοσκότοπων που 
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υπήρχαν στην Μακεδονία ανάμεσα στις κοινότητες, η μείωση της έκτασης των οποίων ήταν, 

σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής, ως ένα σημείο εφικτό να πραγματοποιηθεί.159

Η πολυπλοκότητα που χαρακτήριζε το ιδιοκτησιακό ζήτημα της μακεδονικής γης, εμπε-

ριείχε μια ακόμη εξαιρετικά ακανθώδη πτυχή που έμεινε γνωστή ως το ζήτημα των αποκαλο-

ύμενων «ανώμαλων ή παράνομων δικαιοπραξιών»∙ ζήτημα το οποίο εμφανιζόταν ιδιαίτερα 

οξύ στη δυτική Μακεδονία. Η αρχή του φαινομένου τοποθετείται χρονικά μετά το 1913, δη-

λαδή μετά την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Σε αυτές 

τις περιοχές κάποια κτήματα μουσουλμανικής ιδιοκτησίας τα διεκδικούσαν οι γηγενείς, οι 

οποίοι τα απέκτησαν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές από τους ανταλλαγέντες μουσουλμάνους, 

κάποτε και με την προτροπή εκπροσώπων της ελληνικής διοίκησης. Η διαδικασία αυτή συνε-

χίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1913-1922, γεννώντας ουσιαστικά το ζήτημα. 

 

Μετά το 1922 και όσο ο μουσουλμανικός πληθυσμός παρέμενε στην Ελλάδα, έπειτα δη-

λαδή από την υπογραφή της Σύμβασης της Λωζάννης, πραγματοποιήθηκαν -από μέρους του- 

πωλήσεις εκτάσεων στους ντόπιους με εικονικές ή προχρονολογημένες αγοροπωλησίες. Οι 

αγορές έγιναν με δικαιοπραξίες, με ιδιωτικά έγγραφα ή προφορικές συμφωνίες. Όμως το ελ-

ληνικό κράτος, προνοώντας, με Νομοθετικό Διάταγμα στις 25 Ιανουαρίου 1913, απαγόρευσε 

ρητά τις δικαιοπραξίες ακινήτων στις Νέες Χώρες και θεώρησε άκυρες όσες πραγματοποιή-

θηκαν μετά την κατάληψη,  σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τις εικονικές μεταβιβάσεις, να 

προστατεύσει-εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Δημοσίου και να περιορίσει τη μετανάστευση 

των μουσουλμάνων, οι οποίοι πουλούσαν τα χωράφια τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Οι 

μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες των περιοχών που κατέλαβε η Ελλάδα, απέκτησαν δικαιώματα με 

την υπογραφή της Συνθήκης των Αθηνών160

                                                           
159 ΙΑΥΕ, Αθήνα 1923, φάκ. 1923 Α/5/VI (13). Την έκθεση υπέγραφαν τα μέλη της εν λόγω επιτροπής: Α. Κο-

ρυζής, Διευθυντής Εθνικής Τραπέζης, Γ. Νικολόπουλος, Γενικός Γραμματέας υπουργείου Γεωργίας, Στ. Γρηγο-

ρίου, Γενικός Γραμματέας υπουργείου Προνοίας, Θ. Γενηδούνιας, Διευθυντής Υδραυλικών Μελετών υπουργεί-

ου Συγκοινωνιών. Π. Δεκάζος, Διευθυντής Εποικισμού υπουργείου Γεωργίας, Ι. Καραμάνος, Τμηματάρχης Επο-

ικισμού υπουργείου Γεωργίας, Α. Αντωνιάδης Μηχανικός και Σπ. Κυπριάδης, Μηχανικός-Γεωπόνος. Επίσης βλ. 

Φωτιάδης-Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σ. 230. 

 (1/14 Νοεμβρίου 1913, μεταξύ Ελλάδος και Το-

υρκίας). Σε πλήρη αντίθεση με όσα καθόριζε η Συνθήκη των Αθηνών, τον Μάιο του 1914 η 

ελληνική κυβέρνηση ψήφισε τον νόμο 262, που προέβλεπε ότι οι εκτάσεις των οποίων οι ιδι-

οκτήτες μετανάστευσαν -δίχως να προσκομίσουν εντός ενός έτους τίτλους κυριότητας- χα-

160 Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 καθόριζε ότι οι υπό μετανάστευση Μουσουλμάνοι των Νέων Χωρών που θα επέ-

λεγαν την οθωμανική υπηκοότητα, θα διατηρούσαν την ακίνητη περιουσία τους, την οποία μπορούσαν να διαχε-

ιρίζονται μέσω τρίτων. Για τη Συνθήκη των Αθηνών βλ. Νικολάου, ό.π., σ. 230. 
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ρακτηρίζονταν ως εγκαταλελειμμένες και ως εκ τούτου η κυριότητά τους περνούσε στο Δη-

μόσιο. 

Όμως, οι «ανώμαλες δικαιοπραξίες» και οι διεκδικήσεις της γης από τους γηγενείς και 

τους πρόσφυγες διατάραξαν τον κοινωνικό ιστό της περιοχής, καθώς υποκινούσαν τα πάθη 

με αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων στο νέο περιβάλλον 

και στην «συγκατοίκηση» με τους γηγενείς. Η θέση των προσφύγων επιδεινώθηκε μόλις απα-

ίτησαν να τους δοθεί όλη η ανταλλάξιμη περιουσία, σύμφωνα με όσα καθόριζε η Σύμβαση 

της Λωζάννης. Ως ενδεικτικά παραδείγματα, αναφέρονται η περίπτωση του μουσουλμάνου 

Σαΐν Αλή, ο οποίος αιτήθηκε να του επιστραφεί η οικία161 του στη Φλώρινα, την οποία κατέ-

λαβε το Δημόσιο. Παρόλα αυτά στην υπόθεση ενεπλάκη ο γηγενής Τραΐανός Νικόλαος, ο 

οποίος υποστήριξε ότι είχε αγοράσει την οικία, ενώ σε αυτήν, πλέον, κατοικούσαν δύο προσ-

φυγικές οικογένειες. Αντίστοιχο περιστατικό απαντάται και στην περιοχή της Κοζάνης και 

συγκεκριμένα στο χωριό Χάντοβα,162 όπου δόθηκε εντολή από τον Νομάρχη Κοζάνης Σταύ-

ρο Παλάντζα προς τον τοπικό Αστυνομικό σταθμό αρχικά να μην επιτραπεί να εγκατασταθο-

ύν πρόσφυγες στην οικεία του θρησκευτικού λειτουργού Χουσεΐν και στη συνέχεια με νέα 

αλληλογραφία να ελέγξουν εάν τελικά εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες.163

Αναφορά στο θέμα έκανε και ο τύπος της εποχής και μάλιστα αρκετά συχνά. Από πολύ 

νωρίς επισήμανε περιπτώσεις εκποίησης περιουσιών ανταλλάξιμων μουσουλμάνων στην πε-

ριοχή των Σερβίων και της Νεάπολης.

 

164

                                                           
161 Η οικία του βρισκόταν επί της οδού Καλλέργη 64. 

 Το φαινόμενο επηρέαζε άμεσα την αποκατάσταση 

των προσφύγων, καθώς με τις αγοροπωλησίες αφενός ενισχύονταν οικονομικά οι ανταλλάξι-

μοι μουσουλμάνοι και αφετέρου η ακίνητη περιουσία τους περνούσε στα χέρια των γηγενών. 

Χαρακτηριστική είναι η προσπάθεια που κατέβαλε η εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας να με-

ταπείσει τους γηγενείς ώστε να μην συνεχίζουν τις αγοροπωλησίες, προτάσσοντας μια σειρά 

162 Πολύμυλος ήταν η νέα ονομασία του χωριού σύμφωνα με το ΦΕΚ 18Α/1-2-1927. 
163 ΓΑΚ Κοζάνης, φάκ. 60, υποφάκ. 1286, όπου υπάρχει σχετική αλληλογραφία αμιγώς και μόνο για την περίπ-

τωση του αιτήματος του Σαΐν Αλή. Επίσης για την περιοχή της Φλώρινας και την περίπτωση απόδοσης αγροκ-

τημάτων που καταλήφθηκαν από το Δημόσιο στην Νουριά Σερήφ Εμίν κάτοικο Φλώρινας, βλ. ΓΑΚ Κοζάνης, 

φάκ. 60, υποφάκ. 575. Για την περίπτωση του θρησκευτικού λειτουργού Χουσεΐν βλ. τη συναφή αλληλογραφία, 

ΓΑΚ Κοζάνης, φάκ. 60, υποφάκ. 1164. Τέλος αντίστοιχα αιτήματα μουσουλμάνων για επιστροφή των εκτάσεων 

που κατείχαν απόκεινται στα ΓΑΚ Κοζάνης στους φακέλους 575, 1019 και για την περιοχή των Γρεβενών. 
164 Η εφημερίδα Ηχώ της Μακεδονίας στις 2 Οκτωβρίου 1922, έγραφε: «Εις το κεφάλαιον αυτό των προσφύγων 

οφείλομεν να αναγράψομεν, ότι εις τα Σέρβια και Λειψίστην ιδίως, εκποιούν εικονικώς τας περιουσίας των εις 

Έλληνας με την πρόβλεψιν ότι θα αποδημήσωσιν εις την κόλασιν, οίαν εδημιούργησεν η Τουρκική θυριωδία εις 

Μικρασίαν». 
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από επιχειρήματα.165 Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά παραπόνων προσφυγικών 

κοινοτήτων το 1926, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα παρέμενε σε εξέλιξη.166

Τελικά, οι πρόσφυγες, αψηφώντας τις διαμαρτυρίες των γηγενών, προσέφυγαν στο κοι-

νοβούλιο, προκειμένου να διεκδικήσουν την ακύρωση των παράνομων δικαιοπραξιών, πράγ-

μα που πέτυχαν.  Η εξέλιξη αυτή και το δεδομένο ότι οι γηγενείς κατέβαλαν το τίμημα της 

αγοροπωλησίας σε χρυσές δραχμές, ανάγκαζε τους πρόσφυγες ή να δεχτούν τα χρήματα που 

επέστρεψαν οι μουσουλμάνοι σε χάρτινες όμως δραχμές -οι οποίες αντιπροσώπευαν το 1/10 

της αξίας σε λίρες - εκχωρώντας τους πλέον την κυριότητα της γης,  ή να αποδείξουν ότι η 

συνομολόγηση των δικαιοπραξιών έλαβε χώρα πριν από την ισχύ εφαρμογής του νόμου, ώσ-

τε τελικά να αναγνωριστεί από τη μεριά τους η κυριότητα των εκτάσεων που αγόρασαν από 

τους μουσουλμάνους. Η κρατική παρέμβαση με νομοθετήματα που ψήφισαν αργότερα οι ελ-

ληνικές κυβερνήσεις (26 Απριλίου 1923, 26 Αυγούστου 1925, 13 Οκτωβρίου 1926) δεν έδω-

σε λύση στο πρόβλημα. 

 

Αρχή στην προσπάθεια να λυθεί το ζήτημα έγινε με το Ν.Δ. της 26ης Ιανουαρίου 1923. 

Και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάστηκαν εμπόδια στην εφαρμογή του Ν.Δ. του 1923. Σε 

τοπικό κυρίως επίπεδο οι γηγενείς στρέφονταν ενάντια στην Εθνική Τράπεζα, στην οποία το 

κράτος είχε εκχωρήσει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται την ανταλλάξιμη περιουσία, με την 

τελευταία να εκφράζει τη διαφωνία της για την αναγνώριση των τίτλων που είχαν συναφθεί 

ανάμεσα στους γηγενείς και του μουσουλμάνους. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος, στην περίπτω-

ση αυτή, των επικεφαλής των κατά τόπους παραρτημάτων της Εθνικής Τράπεζας. Σε φύλλα 

τοπικών εντύπων της Μακεδονίας τον Απρίλιο του 1926 δημοσιεύτηκαν καταγγελίες, ότι οι 

επικεφαλής των τοπικών τραπεζών, αρνούνταν να αναγνωρίσουν ως νόμιμες τις δικαιοπραξί-

ες που είχαν συναφθεί μεταξύ γηγενών και μουσουλμάνων. Ουσιαστικά η ενέργειά τους αυτή 

έθετε σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των κατόχων τους. Στην άρνηση αυτή αποδιδόταν ιδιο-

τέλεια εκ μέρους της τράπεζας σε βάρος των πολιτών, ενώ παράλληλα εκφραζόταν η απορία 

για την εκχώρηση κρατικών δικαιωμάτων σε ιδιωτική τράπεζα.167

                                                           
165 Ενδεικτικά βλ. στα φύλλα της εφ. Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 23 Σεπτεμβρίου 1922, 22 Απριλίου 1922, 

29 Απριλίου 1922 και 2 Οκτωβρίου 1922. 

 

166 Ηχώ της Μακεδονίας, 11 Μαΐου 1926. «Φρικτώς παραπονούνται πολλές προσφυγικαί Κοινότητες διότι πλε-

ίστοι απαιτηταί Τουρκικών ακινήτων χωρίς να παρουσιάσουν τίτλους επισήμους κατέλαβαν γαίας υπεραρίθμο-

υς!!». 
167 Συγκροτήθηκαν Επιτροπές στα Πρωτοδικεία, οι οποίες γνωμοδοτούσαν για τη νομιμοποίηση ή όχι των δικα-

ιοπραξιών. Την άνοιξη του 1926 ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ανταλλαγής, σε εφαρμογή του Ν.Δ., όρισε τελι-

κή προθεσμία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών, σε όσους κατείχαν μουσουλμανικά κτήματα και είχαν 



55 
 

Όπως γίνεται κατανοητό οι διαφορές γηγενών και προσφύγων με αφορμή την εκποίηση 

της περιουσίας των ανταλλάξιμων μουσουλμάνων και τις «ανώμαλες ή παράνομες δικαιοπ-

ραξίες», ήταν καθοριστικής σημασίας παράγοντας στον οποίο οφείλονταν οι περαιτέρω 

προστριβές που σημειώθηκαν μεταξύ τους.168 Έτσι, τον Οκτώβριο του 1926, με έδρα την 

Φλώρινα, συστάθηκε το Κεντρικό Γραφείο Ανταλλαγής Δυτικής Μακεδονίας. Αμέσως το 

Κεντρικό Γραφείο κάλεσε όσους δεν είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά για τις 

ανώμαλες δικαιοπραξίες, να το πράξουν προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι τίτλοι ιδιοκτησί-

ας. Στην περίπτωση που θα παραβίαζαν το καθοριζόμενο χρονικό περιθώριο, θα επιβάλλον-

ταν κυρώσεις (κατάληψη του συγκεκριμένου αστικού ή αγροτικού ακινήτου).169

Με τη σύσταση του Κεντρικού Γραφείου Ανταλλαγής δυτικής Μακεδονίας το φλέγον 

ζήτημα των «ανώμαλων δικαιοπραξιών» εισήλθε σε πορεία επίλυσης. Κομβικής σημασίας 

έτος για τη διευθέτησή του ήταν το 1927. Αρχικά, το έτος αυτό συγκροτήθηκε πενταμελής 

Επιτροπή σε κάθε πόλη ή κοινότητα. Η Επιτροπή αυτή απαρτιζόταν από τον πρωτοδίκη, τον 

πρόεδρο, έναν ανώτερο διοικητικό υπάλληλο του Εποικισμού, έναν αντιπρόσωπο εκ των 

προσφύγων και έναν εκ των γηγενών. Αποστολή των μελών ήταν η ενασχόληση με τις δικαι-

οπραξίες που θεμελιώνονταν σε απλά πωλητήρια και δεν είχαν υποβληθεί σε Επιτροπές. Α-

κολούθως, μετά από επιτόπια έρευνα, θα γνωμοδοτούσαν για το βάσιμο όσων ισχυρίζονταν 

οι δικαιούχοι και τελικά θα παραχωρούσαν στον καθένα τόση γη, όση απαιτούνταν για να 

συμπληρωθεί ο προσφυγικός κλήρος. Σύμφωνα με το νόμο, οι αγορές άνω των 100 στρεμμά-

των αγροτικού μουσουλμανικού κλήρου δε νομιμοποιούνταν, ενώ αναγνωρίζονταν οι δικαι-

οπραξίες που αφορούσαν αγροτικά ακίνητα έως 10 στρέμματα, εφόσον αυτά αναγνωρίσθη-

καν με αποφάσεις των Επιτροπών των Πρωτοδικείων, σύμφωνα με το Ν.Δ. της 24

 

ης Απριλίου 

1923. Τελικά τον Αύγουστο του 1929, ψηφίστηκε ο Νόμος 4399,170

                                                                                                                                                                                     
συνάψει «ανώμαλες δικαιοπραξίες» με τους προηγούμενους κατόχους. Συγκεκριμένα, τους ζητούσε να υποβά-

λουν στο Υπουργείο: α) πιστοποιητικό του Γραφείου Εποικισμού, β) ένορκη κατάθεση δημάρχου ή προέδρου 

κοινότητας ότι ο αγοραστής του ακινήτου άσκησε από της συνάψεως της αγοροπωλησίας τα δικαιώματα του 

κυρίου, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Υπουργείο θα διέταζε 

την κατάληψη του ακινήτου και την έξωση του κατόχου του, Φωτιάδης, «Το προσφυγικό ζήτημα», σσ. 241, 

247. Φωτιάδης - Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σ. 232. 

 ο οποίος συμπλήρωσε 

168 Για την περιοχή της Κοζάνης χαρακτηριστικά είναι όσα στην παραπομπή 28 ήδη αναφέρθηκαν. Ενώ για την 

περιοχή της Φλώρινας βλ. ενδεικτικά εφ. Έλεγχος, Φλώρινα, 17 Ιουνίου 1926, 31 Δεκεμβρίου 1926. 
169 Έλεγχος, Φλώρινα, 30 Οκτωβρίου 1926. 
170 Στην ουσία ο νόμος αυτός ευνοούσε μόνο όσους είχαν υποβάλει αιτήσεις το 1923 προς τις τριμελείς επιτρο-

πές που είχαν τότε συγκροτηθεί. Για τους υπόλοιπους που δεν είχαν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις δεν αναγνώ-
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τους προηγούμενους, βελτιώνοντας την κατάσταση. Ο νέος Νόμος καθόριζε, βάσει συγκεκ-

ριμένων κριτηρίων, πότε νομιμοποιείται μια «ανώμαλη δικαιοπραξία» και πότε μια αντικανο-

νική κατοχή μουσουλμανικής περιουσίας. Τα κριτήρια ήταν όμως περιοριστικά σε τέτοιο 

βαθμό που ευνόησαν περαιτέρω τις διαμάχες γηγενών και προσφύγων.171

Τελικά, μέχρι τη διάλυση της Ε.Α.Π. (Δεκέμβριος 1930), παρέμεινε άλυτο

 
172 μόνο το ζή-

τημα εκείνων των διανομών, των οποίων η ολοκλήρωση απαιτούσε χρονικό διάστημα 4-5 

χρόνων, με την προϋπόθεση ότι θα είχε καταρτισθεί και συμπληρωθεί η Κτηματογραφική 

Υπηρεσία του κράτους. Οι κρατικές υπηρεσίες χαρακτηρίζονταν από αδιαφορία και απραξία, 

ενώ σημαντικές καθυστερήσεις διαπιστώνονταν και στις ενέργειες των αρμόδιων συνεργεί-

ων.173 Η Ε.Α.Π. από το 1924 ήδη είχε απευθυνθεί στα υπουργεία Συγκοινωνίας και Γεωργίας, 

με σκοπό να τις διαθέσουν τις τοπογραφικές υπηρεσίες, ώστε να καταμετρηθούν τα μουσο-

υλμανικά κτήματα.174

Εντούτοις, η Ε.Α.Π. μέχρι τη διάλυσή της προχώρησε στις παρακάτω διανομές χωραφι-

ών σε πρόσφυγες της δυτικής Μακεδονίας:

  

175

 

 

                                                                                                                                                                                     
ριζε ως νόμιμες τις δικαιοπραξίες, εκτός από εκείνους που παρουσίαζαν επίσημο έγγραφο για τη σύμβαση αγο-

ροπωλησίας, εντός εξαμήνου, εφ. Βόρειος Ελλάς, Κοζάνη, 24 Νοεμβρίου 1929, 16 Φεβρουαρίου 1930. 
171 Γενικά για το θέμα των «ανώμαλων ή παράνομων δικαιοπραξιών» και τις ανταλλαγές κτημάτων βλ. περισ-

σότερα Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνσις Κτημάτων του Κράτους (έκδ.), Συλλογή Νόμων και Βασιλικών 

Διαταγμάτων περί των εν ταις Νέαις Χώραις Κτημάτων, Αθήνα 1915, σσ. 113-141, ανταλλάξιμων ακινήτων, Α-

θήναι 1928, σ. 3-4. Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι δικαιοπραξίαι επί ακινήτων εν ταις Νέαις Χώραις, 

Θεσσαλονίκη 1926, σ. 10. Γιάννης Γκλαβίνας, «Η πολιτική της ελληνικής διοίκησης απέναντι στη μουσουλμα-

νική γαιοκτησία των Νέων Χωρών την περίοδο 1912-1922», Μαρία Κ. Γκέκα (επιμ.), Πρακτικά ΚΖ΄ Πανελλήνι-

ου Ιστορικού Συνεδρίου 26-28 Μαΐου 2006, τόμ. Β΄, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 461-

477. Κωνσταντίνος Φωτιάδης, «Το προσφυγικό ζήτημα στο νομό της Φλώρινας μέσα από τις πηγές της τοπικής 

ιστορίας», Αντρέας Π. Ανδρέου (επιμ.), Φλώρινα 1912-2012, Ιστορία και Πολιτισμός, Πρακτικά Συνεδρίου, 

Φλώρινα 2004, σσ. 233-253. Φωτιάδης-Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σσ. 231-239. Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα 

(1913-1930)», σσ. 246-247. 
172 Αναφορά στο επίμαχο αυτό ζήτημα έκανε η Βόρειος Ελλάς, Κοζάνη 12 Ιουνίου 1932, με το άρθρο της «Ο-

λέθρια η βραδύτης της διανομής της γης εις τον προσφυγικόν κόσμον». 
173 Μακεδονικό Βήμα, Κοζάνη, 21 Μαΐου 1931. 
174 Ηχώ της Μακεδονίας, 17 Αυγούστου 1924. 
175 Μαυρογορδάτος-Χαμουδόπουλος, ό.π. σ. 127. 



57 
 

Εποικιστικό Γρα-

φείο 

Καλλιεργήσιμα 

στρέμματα 

Μη καλλιεργήσιμα 

στρέμματα 

Σύνολο 

στρεμμάτων 

Εορδαίας 191.500 - 191.500 

Καστοριάς 103.014 93.500 196.514 

Κοζάνης 366.633 198.936 565.569 

Φλώρινας 115.405 8.117 123.522 

Σύνολο 776.405 300.553 1.077.105 

Σύνολο όλης της 

χώρας 

4.146.332 2.479.640 6.625.972 

 

β. Αστική αποκατάσταση 

«Πρόσφυγες, δυνάμενοι να τύχωσιν κατά τον παρόντα νόμον αστικής απο-

καταστάσεως, νοούνται οι ομογενείς τέως και νύν Έλληνες υπήκοοι, ή τέως 

Οθωμανοί υπήκοοι, κτησάμενοι την Ελληνικήν Ιθαγένειαν, οίτινες προσέ-

φυγον εις το ελεύθερον Κράτος μετά την 18 Σεπτεμβρίου 1912, συνεπεία 

των πολεμικών γεγονότων, ως και της από 30-1-23 συμβάσεως ‘‘περί αν-

ταλλαγής’’».176

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι, για τις ελληνικές κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου θεω-

ρούνταν αστοί πρόσφυγες: «οι διαμένοντες προ της προσφυγίας των εις αστικά κέντρα και οι 

ασχολούμενοι με αστικά επαγγέλματα».

 

177

Η αστική αποκατάσταση, όπως έχει αναφερθεί, τέθηκε σε δευτερεύουσα μοίρα από την 

Ε.Α.Π, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείφθηκαν οι προσπάθειες και η πρόνοια για 

τους αστούς πρόσφυγες.

 

178

                                                           
176 ΦΕΚ 77/21-2-1934, τεύχος 1ο, «Περί Αστικής Αποκαταστάσεως Προσφύγων». 

 

177 Υπουργείον Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως (έκδ.), Διατάξεις αφορώσαι την πρόνοιαν και αστικήν εγκα-

τάστασιν των προσφύγων, Αθήνα 1926, σ. 147. 
178 Εξάλλου το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου προσφυγικού δανείου (1924) διατέθηκε για την αγροτική αποκα-

τάσταση. Σύμφωνα με το Κατσάπη: «Η προτεραιότητα που δόθηκε εξαρχής στην αγροτική αποκατάσταση είχε 
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Είναι αξιομνημόνευτη η φράση που σκιαγραφεί και τη στάση της Ε.Α.Π., όπως διατυπώ-

θηκε από τον Αριστοτέλη Σίδερη: «Απεφάσισε [σσ. η Ε.Α.Π.] να προτιμήση και να ασχολη-

θεί κυρίως εις την αγροτικήν αποκατάστασιν, μη παραλείψασα να επιχειρήση και έργα αστι-

κής αποκαταστάσεως».179

Επίσης είναι ενδεικτικά για τις προθέσεις της Ε.Α.Π. αναφορικά με την αστική αποκα-

τάσταση, όσα αναφέρονται σε επιστολή προσφύγων από τη Νέα Ζίχνη Σερρών, οι οποίοι υ-

πέγραφαν ως «Αστοί Πρόσφυγες Νέας Ζίχνης»: 

 

«Τμήμα αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων Μακεδονίας μας εμπαίζει 

επί ζητήματος ανεγέρσεως αστικού συνοικισμού […]. Πότε αποστέλλει συ-

νεργεία, πότε προκηρύσσει διαγωνισμόν, πότε βάλλει προσωρινώς. Σκλη-

ρόν να εμπαίζωσιν υπηρεσίαι με δυστυχίαν αστέγων εν πολλοίς προσφύ-

γων. Παρακαλούμεν επιλαμβανόμενοι απαιτήσετε άμεσον αποστολήν συ-

νεργείων έναρξιν οικοδομικών εργασιών κατά προσφορώτερον δι’ ημάς 

τρόπον πάντως απαίτησίς μας άμεσος έναξις οικοδομικών εργασιών».180

Ωστόσο η στέγαση των αστών προσφύγων του 1922 θεωρήθηκε ως ένα πολύπλευρα γι-

γαντιαίο έργο, εκκινώντας από την πρόσκαιρη στέγαση σε καταυλισμούς εκ των ενόντων που 

περιελάμβανε, μεταξύ των άλλων, την προσωρινή-πρόσκαιρη στέγαση των προσφύγων σε 

καταυλισμούς, μετέπειτα την οργανωμένη στέγαση σε προσωρινούς οικισμούς δίχως καθο-

ρισμένη χρονική διάρκεια και αργότερα την οριστική εγκατάσταση, βασιζόμενη σε καθεστώς 

ιδιοκτησίας.

 

181

Οι υπεύθυνοι της Ε.Α.Π. φαίνεται ότι δεν μπορούσαν να κρύψουν την έντονη δυσαρέσ-

κειά τους για την εμπλοκή τους στη διαδικασία της αστικής αποκατάστασης. Με αφορμή την 

ανέγερση ενός αστικού οικισμού στην Καβάλα δήλωσαν ότι θα ήταν μια από τις τελευταίες 

κατασκευές με μέριμνα της Επιτροπής και προς όφελος των αστών προσφύγων. Στην πορεία, 

 

                                                                                                                                                                                     
αρνητικές συνέπειες στη στέγαση των αστών προσφύγων», Κατσάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σ. 

35. 
179 Αριστοτέλης Δ. Σίδερις, Η γεωργική πολιτική της Ελλάδος κατά την λήξασαν εκατονταετίαν (1833-1933), Α-

θήνα 1934, σ. 210. 
180 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), Αρχείο Νικολάου Κωνσταντόπουλου, φάκ. 1, υποφάκ. 

1.2. 
181 Βίκα Γκιζέλη, «Επιτάξεις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιούμενων», Μαρία Στεφανο-

πούλου (επιμ.), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (έκδ.), Ο ξεριζωμός και η 

άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Αθήνα 1999, σ. 69. 
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τελικά, η Ε.Α.Π. συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό με την αστική 

αποκατάσταση, ξεπερνώντας τις όποιες αναστολές.182

Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι, η αστική αποκατάσταση προχώρησε με βραδύτερο ρυθμό 

σε σύγκριση με την αγροτική, πράγμα που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και μετά το 

τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 50.000 «αστικές» προσφυγικές οικογένειες παρέμεναν 

άστεγες.

 

183

Ο βραδύς ρυθμός που παρουσίαζε η πορεία της αστικής αποκατάστασης σε σύγκριση με 

την αγροτική αποτελούσε, με συνέπεια θέμα και στον τοπικό τύπο. Για παράδειγμα για τους 

αστούς πρόσφυγες στην Φλώρινα η εφημερίδα Έλεγχος επισήμαινε ότι εγκαταλείφθηκαν.

 

184 

Η χρονική υστέρηση που χαρακτήριζε την αστική αποκατάσταση διαπιστωνόταν και στις ε-

πόμενες δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1954 η Γενική Διοίκησις Βορείου Ελλάδος 

με έγγραφό της προς τους νομάρχες κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, ζήτησε να ενημερω-

θεί από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για τον αριθμό των οικογενειών που ανήκαν στην 

κατηγορία «των παλαιών δικαιούχων αναποκαταστάντων αστών προσφύγων», προκειμένου 

να χορηγήσει στο μέλλον οικόπεδα και στεγαστικά δάνεια.185

Οι κεντρικοί-απαραίτητοι πυλώνες για την επιτυχία της αστικής αποκατάστασης ήταν 

δύο. Αφενός, λοιπόν, έπρεπε να επιλυθεί το τεράστιο ζήτημα της στέγασης των προσφύγων 

και αφετέρου έπρεπε να προβλεφθεί μέριμνα για την παραγωγική ένταξη των προσφύγων 

στην οικονομική παραγωγή. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η Ε.Α.Π. και 

οι ελληνικές κυβερνήσεις έδειξαν αυξημένη ευαισθησία για τον έλεγχο της απασχόλησης των 

προσφύγων, η οποία ουσιαστικά τέθηκε και θεωρήθηκε ως η βασική προτεραιότητα, ώστε 

τελικά υπολογίστηκε πολύ περισσότερο στο σχεδιασμό των προγραμμάτων της συγκριτικά με 

τη στέγαση των προσφυγικών οικογενειών. Επιπλέον, το Πρωτόκολλο της Γενεύης καθόριζε 

ότι οι πρόσφυγες που προέρχονταν από πόλη έπρεπε να εγκατασταθούν κάπου όπου θα ήταν 

σε θέση να συνεχίσουν να εξασκούν το δικό τους ή κάποιο άλλο επάγγελμα, «χωρίς το οποίο 

 

                                                           
182 Γκιζέλη, «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί», σ. 170. 
183 Ευτυχία Βουτυρά, «Η ‘‘επιτυχής’’ αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων», Κ. Τσιτσελίκης (επιμ.), Η 

ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, ΚΕΜΟ, Αθήνα 2006, σ. 243. 
184 Έλεγχος, 14 Ιανουαρίου 1926. 
185 ΓΑΚ Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1954, φάκ. 60, υποφάκ. 976. Με άλλο έγγραφο ο διευθυντής του Κέντρου Κο-

ινωνικής Προνοίας Κοζάνης Μ. Ζήσης, γνωστοποίησε προς τους αστούς μη αποκατασταθέντες πρόσφυγες ότι, 

ενόψει της επικείμενης τροποποίησης της νομοθεσίας για την αστική αποκατάσταση, δόθηκε παράταση στην 

υποβολή των σχετικών αιτήσεων, βλ. στο ίδιο. 



60 
 

η εξασφάλιση οποιασδήποτε κατοικίας, εκτός του ότι θα του ήταν άχρηστη, θα μπορούσε ε-

πίσης να βλάψει και τα συμφέροντά του».186

Για το λόγο αυτό καταβλήθηκε εξαρχής προσπάθεια να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες 

συντονισμένα και βάσει σχεδίου, το οποίο στόχευε στην «[…] Τοποθέτησιν προσφύγων […] 

εχόντων τοιαύτας ασχολίας και επαγγέλματα, ώστε να δύνανται τάχιστα, επιδιδόμενοι εις αυ-

τά, να καταστώσι παραγωγικοί και αυτάρκεις».

 

187 Όμως, παρά τις όποιες εξαγγελίες των αρ-

μοδίων, τελικά στην πράξη επικράτησε η «απροσάρμοστος εγκατάστασις».188 Με άλλα λόγι-

α, δεν ακολουθήθηκε ένα σχέδιο με στόχο να αντιμετωπιστεί-επιλυθεί η εγκατάσταση μελ-

λοντικά, αλλά η εγκατάσταση των προσφύγων σε συνοικισμούς πραγματοποιήθηκε προκει-

μένου να εξυπηρετήσει συγκυριακές ανάγκες, αποδομώντας στην ουσία οποιαδήποτε οργα-

νωμένη σχεδίαση.189

Χαρακτηριστικό για όσα παραπάνω αναφέρθηκαν περί μη ύπαρξης σχεδίου για την ασ-

τική αποκατάσταση είναι το παράδειγμα που καταγράφηκε στην πόλη των Γρεβενών. Συγ-

κεκριμένα, επιτροπή αστών προσφύγων, αποτελούμενη από τους Ανθόπουλο, Κακίδη, Και-

σαρεύ και Μουρατίδη, απέστειλε τηλεγράφημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκφρά-

ζοντας τη διαμαρτυρία της σχετικά τη δυσμενή κατάσταση των αστών προσφύγων που εγκα-

ταστάθηκαν στα Γρεβένα.  

 

«Επί διετίαν οι αστικοί πρόσφυγες των Γρεβενών εξηντλήθημεν. Δεν είμεθα 

γεωργοί να φέρωμεν την παραγωγήν και περιφερόμεθα εις τους δρόμους εις 

ελεεινήν κατάστασιν, οι κάτοικοι να θησαυρίζουν και οι πρόσφυγες να α-

ποθνήσκομεν. Είμεθα αξιολύπητοι ή ίνα αποσυρθώμεν ή ίνα να δοθούν τα 

καταστήματα εις τους αστικούς τον χειμώνα και είμεθα θνήτοι εις τα διατα-

γάς σας είμεθα υπύθυνοι».190

Ένα μήνα αργότερα η Ε.Α.Π. και το τμήμα αστικής αποκατάστασης ζήτησε από τον Νο-

μάρχη Κοζάνης να της γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες σχετικά με τα προαναφερόμενα παρά-

πονα, τον ακριβή αριθμό προσφύγων που διέμεναν στην πόλη των Γρεβενών, την ιδιότητα 

προσφύγων που υπέγραφαν το παραπάνω τηλεγράφημα και τις ανάγκες τους.

 

191

                                                           
186 Κατσάπης, ό.π., σ. 32. 

 Τελικά στις 

10 Οκτωβρίου 1924 ο Υποδιοικητής Γρεβενών ανέφερε στον Νομάρχη Κοζάνης ότι, παραδό-

187 Pentzopoulos, ό.π., σ. 113. 
188 Αιγίδης, «Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας», σ. 181. 
189 Κατσάπης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σ. 34. 
190 ΓΑΚ Κοζάνης, Γρεβενά 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 888. 
191 Στο ίδιο, Αθήνα 1924. 
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θηκαν στους δεκαπέντε περίπου επαγγελματίες πρόσφυγες καταστήματα που ανήκαν στους 

ανταλλαγέντες μουσουλμάνους, τα οποία κατείχαν με μισθωτήρια συμβόλαια για πολλά χρό-

νια «εντόπιοι».192

Το ελληνικό κράτος, κύριο μέλημα του οποίου ήταν η επίλυση του στεγαστικού προβλή-

ματος των προσφύγων, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα: Τα ανταλλάξιμα 

σπίτια που βρίσκονταν στις πόλεις δεν κάλυπταν αριθμητικά τις στεγαστικές ανάγκες των 

προσφύγων. Παράλληλα τα προγράμματα κατασκευής οικιών παρουσίαζαν καθυστερήσεις 

ως προς την υλοποίησή τους, γεγονός που αποδίδεται στην κακή οικονομική κατάσταση της 

χώρας τις δεκαετίες του 1920 και του 1930. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το φαι-

νόμενο των συνεχών, σε πολλές περιπτώσεις και για μεγάλο χρονικό διάστημα, «μετασταθ-

μεύσεων» των αστών προσφύγων. Σε αντίθεση με την αγροτική αποκατάσταση, η οποία υλο-

ποιήθηκε με ικανοποιητικά αποτελέσματα παραχωρώντας στους αγρότες στέγη, κλήρο και 

μέσα, οι αστοί πρόσφυγες αντιμετώπιζαν πολλές φορές μια οξύμωρη κατάσταση: Τους παρα-

χωρούνταν σπίτι, πλην όμως σε μέρος όπου είτε δεν υπήρχε εργασία ή δεν υπήρχε ζήτηση.

 

193

Την ευθύνη για την υλοποίηση της πολιτικής που αφορούσε την αστική αποκατάσταση 

είχε αναλάβει το Τ.Π.Π. του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία 

της η Ε.Α.Π. (τέλη 1923 με αρχές 1924), επιφορτίσθηκε με τα καθήκοντα να συμπληρώσει 

τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες είχαν ξεκινήσει το 1922 και συνίσταντο 

στην εξασφάλιση στέγης και στην εύρεση εργασίας. Ήδη, πριν από την έναρξη λειτουργίας 

της Ε.Α.Π. ανεγείρονταν ορισμένοι αστικοί οικισμοί. Οι τέσσερεις από αυτούς βρίσκονταν 

στην Αθήνα, (Κοκκινιά, Νέα Ιωνία, Καισαριανή, Παγκράτι) και οι τρεις στην επαρχία (Έ-

δεσσα, Βόλος, Ελευσίνα). 

 

Έτσι η κυβέρνηση μέσω του ΤΠΠ επίταξε194

                                                           
192 Στο ίδιο, Γρεβενά 1924. 

 αρχικά 8.000 κενά σπίτια, με συνέπεια να 

δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ των γηγενών ιδιοκτητών και των προσφύγων, από τη 

στιγμή που οι αποζημιώσεις προς τους γηγενείς δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Στη συνέχεια 

έγινε αντιληπτό πως το ΤΠΠ δεν ήταν σε θέση να λύσει ένα πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, ο-

193 Αθανάσιος Βερέμης, «Η αντεπανάσταση του 1923 και η ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας», Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, Αθήνα 1978, σ. 302. 
194 Εκτός από τις επιτάξεις σπιτιών που ανήκαν στους γηγενείς, πραγματοποιήθηκε επίταξη της μουσουλμανι-

κής περιουσίας. Ειδικότερα η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο προς τους νομάρχες 

και υποδιοικητές, καθώς και προς τα γραφεία εποικισμού, στην οποία παρείχε οδηγίες προκειμένου να επιτα-

χυνθεί η επίταξη της κινητής και ακίνητης περιουσία των μουσουλμάνων, βλ. σχετικά ΓΑΚ Κοζάνης, Θεσσαλο-

νίκη 1923, φάκ. 60, υποφάκ. 1471. 
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πότε παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και το υπουργείο Πρόνοιας, κατασκευάζοντας στο χρο-

νικό διάστημα 1922-1924 18.337 σπίτια. Για το ζήτημα αυτό η Ε.Α.Π. ακολούθησε δύο επι-

λογές. Η μια αφορούσε οικίες που κατασκευάστηκαν από εργολάβους για λογαριασμό της 

Επιτροπής, ενώ η άλλη αφορούσε τις οικίες που οι ίδιοι πρόσφυγες κατασκεύαζαν με την 

Ε.Α.Π. χορηγό των οικοδομικών υλικών.195

Γενικά, το σύνολο των σπιτιών που κατασκευάσθηκαν με μέριμνα του ΤΠΠ είχε χαρακ-

τηριστικά προσωρινής λύσης. Είχαν συνήθως ξύλινο σκελετό που καλυπτόταν άλλοτε με λα-

μαρίνες και άλλοτε με πλίνθους, «χονδροειδείς παράγκες», σύμφωνα με τον Morgenthau. Ε-

πίσης υπήρχαν και σπίτια από μπετόν και από πέτρα. Σε όλα τα σπίτια κοινό χαρακτηριστικό 

ήταν η κεραμοσκεπή. Περιγράφοντας την αγροτική κατοικία, διαπιστώνεται ότι αυτή αποτε-

λούταν από δύο δωμάτια, μια αποθήκη και έναν στάβλο.

 

196

Το 1925 θεωρείται κρίσιμη χρονιά, καθώς τότε επήλθε συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυ-

βέρνησης και Ε.Α.Π. (Φεβρουάριος 1925), που προέβλεπε ότι η Επιτροπή, πλέον, δεν θα α-

ναλάμβανε εργασίες για την εγκατάσταση των προσφύγων στα αστικά κέντρα της Αθήνας 

και του Πειραιά. Οποιαδήποτε ανάγκη για εγκατάσταση προσφύγων μελλοντικά θα αντιμε-

τωπιζόταν από το κράτος. Το ίδιο έτος, συγχρόνως, η Ε.Α.Π. μερίμνησε ώστε να υπάρξει ι-

σοβαρή κατανομή στις εργασίες που αφορούσαν την αστική και την αγροτική αποκατάσταση, 

στοχεύοντας στο να ενισχυθούν τα διάφορα αστικά κέντρα και να αποτραπεί η μαζική πλη-

θυσμιακή εκροή προς την πρωτεύουσα. Από την άλλη το ίδιο έτος, το πρόγραμμα για την ασ-

τική αποκατάσταση, βρέθηκε αντιμέτωπο με δύο ζητήματα που ζητούσαν άμεσες λύσεις: Α-

φενός με την επιλογή των πόλεων, στις οποίες θα ιδρύονταν νέοι αστικοί προσφυγικοί συνοι-

κισμοί, καθώς επίσης θα υπήρχε μέριμνα και για αναλογική κατανομή των σπιτιών που θα 

κατασκευάζονταν και αφετέρου με την κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας στους υφιστάμε-

νους αστικούς συνοικισμούς, προκειμένου αυτά να ολοκληρωθούν.

 

197

Την ίδια χρονιά το υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Ανταλλαγής έστειλε εκ νέου λίαν 

επείγουσα εγκύκλιο προς τους νομάρχες, με υπογραφή του υπουργού Απόστολου Δοξιάδη, 

ζητώντας στοιχεία -το ταχύτερο δυνατό και εντός δέκα ημερών- σχετικά με την αστική απο-

κατάσταση των προσφύγων, τα οποία ήταν επειγόντως απαραίτητα στον πρόεδρο της 

Ε.Α.Π..

 

198

                                                           
195 Καραμούζη, ό.π., σσ. 24-25. Γκιζέλη, ό.π., σσ. 130, 136. Κωστής ό.π., σ. 143. 

 Πιο συγκεκριμένα ζήτησε στοιχεία: α) για το πόσοι και ποιοί αστικοί συνοικισμοί 

196 Morgenthau, ό.π., σ. 338. 
197 Πελαγίδης, «Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930)», σσ. 270-272. 
198 Στοιχεία για την αστική αποκατάσταση και την πρόοδό της είχε ζητήσει και το τμήμα αστικής αποκατάστα-

σης της Ε.Α.Π. με σύμβουλο τον Καραθεοδωρή, ΓΑΚ Κοζάνης, Αθήνα 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 888. 
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ανεγέρθηκαν με κρατική μέριμνα ή έπειτα από ιδιωτική πρωτοβουλία σε κάθε νομό, β) για 

τον αριθμό των δωματίων που κατοικούνταν σε κάθε συνοικισμό, γ) για τον αριθμό των εγ-

κατεστημένων οικογενειών σε κάθε συνοικισμό, δ) τα ονοματεπώνυμα των μελών κάθε οικο-

γένειας και ε) πόσες και ποιές οικογένειες ήταν εγκατεστημένες σε κάθε δωμάτιο.199

Την ανέγερση των συνοικισμών ανέθεσε η Ε.Α.Π. ή το κράτος σε εργολάβους, οι οποίοι 

προέκυπταν έπειτα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για παράδειγμα η Γενική Διοίκηση Μα-

κεδονίας με έγγραφό της διακήρυξε ότι: «Εκτίθεται εις διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρασί-

ας δι’ ανοικτών προσφορών κατάτην υπό του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας τμήμα-

τος Πολιτικής Προνοίας Γεν. Δ/σεως συνταχθείσαν μελέτην η κατασκευή 25 μονοκατοικιών 

εν τη πόλει Κοζάνη».

 

200 Εξάλλου στο παρελθόν ο Νομάρχης Κοζάνης είχε αποστείλει πρόσ-

κληση για συζήτηση «εις το κατάστημα της Νομαρχίας» σχετικά με την ίδρυση αστικού συ-

νοικισμού. Ανάμεσα στους αποδέκτες ήταν και το προεδρείο του προσφυγικού συλλόγου Κο-

ζάνης.201

Δύο εβδομάδες αργότερα με έγγραφο της η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας απέστειλε προς 

τον Νομάρχη Κοζάνης πλήρη μελέτη για την ανέγερση των προαναφερόμενων μονοκατοικι-

ών.

 

202 Στη συνέχεια με έγγραφο από το γραφείο νομομηχανικού Κοζάνης ενημερωνόταν ο 

Νομάρχης Κοζάνης ότι η επιτροπή μετέβη στον χώρου όπου θα ανεγείρονταν οι εικοσιπέντε 

μονοκατοικίες και ότι: «[…] εδόθη σχετική εντολή εις τον εργολάβον Δ. Δούκαν».203

Ο νομομηχανικός Κοζάνης Σπύρος Αντωνιάδης με έγγραφά του προς τον νομάρχη Κο-

ζάνης ζήτησε να του αποσταλεί αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του υπουργείου Προνοί-

ας, αναφορικά με την ανέγερση του αστικού προσφυγικού συνοικισμού στην Πτολεμαΐδα.

 

204

Επίσης παρείχαν (η Ε.Α.Π. ή το κράτος) σε πολλές περιπτώσεις, στους πρόσφυγες τα υ-

λικά και τα χρήματα, προκειμένου να χτίσουν οι ίδιοι τις κατοικίες τους. Γενικά, για τη στέ-

γαση των προσφύγων ακολουθήθηκε η συγκρότηση αυτόνομων καταυλισμών-συνοικισμών 

με ταυτόχρονη επέκταση των πόλεων, όπου ήταν εγκατεστημένοι προσωρινά και επιλέχθηκε 

το σύστημα ανέγερσης μικρών κατοικιών, με ένα ή δυο δωμάτια, κουζίνα και τους αναγκαί-

 

                                                           
199 Στο ίδιο, Αθήνα 1925, φάκ. 60, υποφάκ. 888. Αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία είχαν ζητηθεί και στις 15 Ια-

νουαρίου 1924, βλ. Στο ίδιο, Αθήνα 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 888. Το υπουργείο ήδη από το 1923 είχε αποστείλει 

εγκύκλιο προς τους Γενικούς Διοικητές και Νομάρχες, με κοινοποίηση στο Ταμείο Περιθάλψεως, με την οποία 

ζητούσε στατιστικά στοιχεία για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων, στο ίδιο. 
200 Στο ίδιο, Θεσσαλονίκη 1930, φάκ. 60, υποφάκ. 552. 
201 Στο ίδιο, Κοζάνη 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 1674. 
202 Στο ίδιο, Θεσσαλονίκη 1930, φάκ. 60, υποφάκ. 552. 
203 Στο ίδιο, Κοζάνη 1930, φάκ. 60, υποφάκ. 552. 
204 Στο ίδιο, Κοζάνη 1930, φάκ. 60, υποφάκ. 552. 
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ους βοηθητικούς χώρους. Στη συνέχεια οι αυτόνομοι καταυλισμοί μετατράπηκαν σε αυτόνο-

μους οικισμούς, αν όχι σε δήμους ή κοινότητες. Η έλλειψη χρόνου και χρημάτων, συχνά, ο-

δήγησε στην αδυναμία να εκτελεσθούν έργα υποδομής (για παράδειγμα ύδρευση, αποχετευ-

τικό σύστημα, οδικό δίκτυο) παράλληλα με τη δημιουργία συνοικισμών.205

Υπήρχε μια ακόμη κατηγορία προσφύγων, οι οποίοι έλυσαν μόνοι τους το πρόβλημα της 

στέγασης δίχως κρατική αρωγή. Πρόκειται για τους πρόσφυγες που αυτοστεγάσθηκαν, δηλα-

δή για όσους με δική τους μέριμνα και μέσα έχτισαν σπίτια. Η λύση της «αυτοστέγασης» δι-

ακρίνονταν σε μορφές ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των προσφύγων. Έτσι οι μεν 

πιο άποροι κατέφευγαν σε κάθε περιοχή της πόλης, οι δε πιο εύποροι κατέφευγαν σε σημεία 

της πόλης εγγύς στις αστικές κατοικίες.

 

206

Η διαμονή των προσφύγων και η εγκατάστασή τους σε κατοικίες, ακολούθησε μια πορε-

ία βελτιωτικών αλλαγών. Με άλλα λόγια, η τελική κατοικία συγκριτικά με την αρχική παρο-

υσίαζε αισθητές διαφορές. Αρχικά οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν όπως ήδη αναφέρθηκε ο-

πουδήποτε.

 

207

                                                           
205 Κοινωνία των Εθνών (έκδ.), σσ. 136-137. Ο Κωστής σημειώνει για τους αυτόνομους συνοικισμούς: «Η δη-

μιουργία αυτόνομων συνοικισμών ασφαλώς συνδεόταν με την αναζήτηση ελεύθερων χώρων κοντά στα αστικά 

κέντρα αλλά και ως ένα βαθμό οφειλόταν στην προσπάθεια των αρχών να εγκαταστήσουν τους άπορους πρόσ-

φυγες κοντά στα εργοστάσια, στα οποία θα μπορούσαν να απασχοληθούν. Επίσης, δεν ήταν αμελητέο το ενδια-

φέρον των αρχών για τον έλεγχο των προσφυγικών πληθυσμών, οι οποίοι αντιπροσώπευαν ένα δυνητικό κίνδυ-

νο εναντίον του κοινωνικού καθεστώτος, που καθίστατο πολύ πιο εύκολος εφόσον αυτοί βρίσκονταν απομονω-

μένοι. Η ίδια όμως πρακτική είχε και μια άλλη συνέπεια, την οποία συνήθως λησμονούμε: εμπόδιζε, ή τουλά-

χιστον καθιστούσε δύσκολη, την αφομοίωση των πληθυσμών αυτών», Κωστής, ό.π., σ. 139. 

 Τα πρώτα σπίτια ήταν πρόχειρα κατασκευασμένες ξύλινες παράγκες. Στη συ-

νέχεια, με γνώμονα τη δημιουργία κατοικιών για κάθε οικογένεια και συνεπώς τη μονιμοποί-

ηση των κατοικιών, επιλέχθηκε τα σπίτια να χτιστούν από πλίνθο (δηλαδή από άχυρα και 

λάσπη), κι αυτό γιατί υπήρχε έλλειψη ξυλείας. Μόλις, όμως, μέσω συμβάσεων, έγινε εισαγω-

γή ξυλείας, ξεκίνησε η οικοδόμηση ξύλινων σπιτιών από την Ε.Α.Π.. Η τελική μορφή των 

σπιτιών, ήταν δύο τύπων: Μονώροφο σπίτι, το οποίο θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες δύο οικο-

206 Γκιζέλη, «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί», σ. 142. 
207 Στην πραγματικότητα ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προσφύγων που οι 

αρμόδιες υπηρεσίες εκμεταλλεύτηκαν κάθε χώρο προκειμένου να καλύψουν, αρχικά το ζήτημα στέγασής τους 

(λ.χ. σχολεία, εκκλησίες και τζαμιά, στρατώνες, θέατρα, δημόσια κτίρια, αποθήκες, υπόγεια, επιτάχθηκαν τα 

άδεια σπίτια σε όλη την επικράτεια). Επιπλέον, ακόμη και κατοικημένοι χώροι, χρησιμοποιήθηκαν, με τους ένο-

ικούς τους να μοιράζονται την κατοικία τους με τους πρόσφυγες, με συνέπεια τη δυσφορία των γηγενών και τις 

συχνές προστριβές. 
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γενειών, με τρία δωμάτια το καθένα, ενώ ο δεύτερος τύπος ακολουθούσε το ίδιο πρότυπο 

προσθέτοντας έναν όροφο, οπότε εξυπηρετούσε τέσσερεις οικογένειες.208

Αναφορικά με τη δυτική Μακεδονία και την εγκατάσταση των αστών προσφύγων, ο 

σχεδιασμός εντάχθηκε στο γενικό πλαίσιο της Ε.Α.Π., με το οποίο υλοποιήθηκε η ίδρυση ασ-

τικών προσφυγικών συνοικισμών. Ωστόσο δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την πλευρά της οικεί-

ας διεύθυνσης εποικισμού για αστούς πρόσφυγες παρά μόνο για αγρότες.

 

209 Συγκεκριμένα, 

ιδρύθηκαν τρεις αστικοί συνοικισμοί: Δύο στο νομό Φλώρινας, στις πόλεις της Φλώρινας και 

της Καστοριάς και ένας στο νομό Κοζάνης, στην ομώνυμη πόλη. Στην Κοζάνη το ενδεχόμενο 

κατασκευής προσφυγικού συνοικισμού δεν έτυχε θερμής υποδοχής από τους γηγενείς, δημιο-

υργώντας μια ακόμη εστία προστριβών με τους πρόσφυγες. Τελικά χάρη στην επίμονη προσ-

πάθεια των προσφυγικών σωματείων και της εφημερίδας του Μιλτιάδη Τζώνη (Ηχώ της Μα-

κεδονίας) ο αστικός συνοικισμός κατασκευάστηκε.210 Ο σχεδιασμός -για τους πρώτους αστι-

κούς συνοικισμούς- έγινε στις αρχές του 1925 και αφορούσε την κατασκευή εκατό σπιτιών 

σε κάθε μια από τις προαναφερόμενες πόλεις. Πέρα όμως από τον πρώτο συνοικισμό, για την 

πόλη της Φλώρινας υπήρξε μέριμνα στο μέλλον για την κατασκευή και άλλων δύο αστικών 

συνοικισμών. Συγκεκριμένα ο δεύτερος επρόκειτο να κατασκευαστεί έπειτα από τη διάθεση 

το έτος 1928 ποσού 3.870.000 δραχμών. Τέλος για τον τρίτο συνοικισμό οι διαβουλεύσεις 

ξεκίνησαν το 1931 -συναντώντας πολλές αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία- με συνέπεια 

την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με παρέμβαση του Νομάρχη και την έναρξη των εργα-

σιών το 1933.211

Στη δυτική Μακεδονία οι αστικοί συνοικισμοί στην απογραφή του 1927 παρουσίαζαν 

την παρακάτω εικόνα:

 

212

                                                           
208 Morgenthau, ό.π., σσ. 338-340. 

 

209 ΓΑΚ Κοζάνης, Κοζάνη 1926, φάκ. 60, υποφάκ. 1600. Και στην περιοχή Ανασελίτσας υπήρχε αδυναμία εγ-

κατάστασης και κυρίως απορρόφησης των αστών προσφύγων, καθώς όπως επισήμαινε ο υποδιοικητής της περι-

οχής δεν υπήρχαν επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ., στο ίδιο, Σιάτιστα 1924, φάκ. 60, υποφάκ. 

1599. 
210 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη, 3, 10 και 24 Αυγούστου 1924, 2, 10 και 11 Μαΐου 1925, 9 Αυγούστου 1926 

και 13 Νοεμβρίου 1927. 
211 Φωτιάδης-Ηλιάδου-Τάχου, ό.π., σσ. 238-239. 
212 Πελαγίδης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σσ. 158-159. Σύμφωνα με τον Πελαγίδη οι κατηγορίες και 

οι κλάσεις διαχωρίζονται με σαφήνεια. Έτσι στην α΄ κατηγορία υπάγονταν οικογένειες που διέμεναν στα δικά 

τους σπίτια και σε συνοικισμούς, αποκλειστικά, προσφυγικούς. Αντίθετα στην β΄ κατηγορία εντάσσονταν εκεί-

νοι οι πρόσφυγες που ζούσαν σε ξένα σπίτια, είτε με ενοίκιο είτε μέσω της καταπάτησης. Σε ό,τι αφορά τις κλά-

σεις των σπιτιών της 1ης κατηγορίας, ο διαχωρισμός έγινε με κριτήριο την κατάσταση και την καταλληλότητά 



66 
 

 

Νομαρχίες Οικογ. σε δικά τους σπί-

τια 

ΣΥΝΟΛΟ Οικογ. που  

νοικιάζουν 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α΄ κατηγορία Β΄ κατηγορία 

Α΄ 

κλάση 

Β΄ 

κλάση 

Γ΄ 

κλάση 

οικογ. άτομα οικογ. άτομα οικογ. άτομα 

Κοζάνης 

Φλώρινας 

70 

154 

- 

32 

15 

116 

85 

302 

322 

1.228 

139 

21 

430 

79 

224 

323 

752 

1.307 

ΣΥΝΟΛΟ 224 32 131 387 1.550 160 509 547 2.059 

Σύνολο 

όλης της 

χώρας 

39.450 26.288 35.667 101.406 394.971 23.077 89.776 124.483 484.747 

 

Επιχειρώντας μια γενική αποτίμηση για τα σπίτια που χτίστηκαν προκειμένου να καλύ-

ψουν ανάγκες στέγασης των αστών προσφύγων, μπορούμε να πούμε ότι όσες κατοικίες χτίσ-

τηκαν από την Ε.Α.Π ήταν αρτιότερες από όλες τις υπόλοιπες (κρατικές και ανταλλάξιμες). 

Από τη μια όσα σπίτια ανέλαβε να χτίσει το κράτος, κατασκευάστηκαν βιαστικά με σκοπό να 

στεγάσουν προσωρινά τους πρόσφυγες και γι’ αυτό παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις. Τα αν-

ταλλάξιμα σπίτια, από την άλλη, ήταν ετοιμόρροπα. Όσα χτίστηκαν από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες είχαν σοβαρές αδυναμίες για να θεωρηθούν μόνιμη κατοικία. Τέλος, τα σπίτια 

που ήταν φθηνά και είχαν αγοραστεί ή νοικιαστεί από τους πρόσφυγες ήταν πολύ μικρά και 

συνήθως αποτελούνταν από ένα δωμάτιο.213

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     
τους. Δηλαδή, στην Α΄ κλάση ανήκαν σπίτια σε καλή κατάσταση και με επάρκεια εφοδίων για ένα μόνιμη εγκα-

τάσταση. Στην Β΄ κλάση, κατατάσσονταν σπίτια που επρόκειτο να γίνουν κατάλληλα σε μικρό χρονικό διάστη-

μα και τέλος στην Γ΄ κλάση, εντάσσονταν κατασκευές σε άθλια κατάσταση, αποθήκες, παραπήγματα, τα οποία 

θα μπορούσαν, γενικά, να κατεδαφιστούν με την πρώτη ευκαιρία. 
213 Γκιζέλη, «Κοινωνικοί μετασχηματισμοί», σσ. 196-201. Πελαγίδης, ό.π., σ. 286 



67 
 

γ. Δημογραφικά-πληθυσμιακά στοιχεία214

 

 

Στο παρόν υποκεφάλαιο πρόκειται να παρατεθούν πληθυσμιακά στοιχεία, για κάθε νομό 

της δυτικής Μακεδονίας, τα οποία προέρχονται από τις επίσημες απογραφές που πραγματο-

ποίησε το ελληνικό κράτος από το 1920 μέχρι το 2001. Η παρουσίαση των εν λόγω απογρα-

φικών δεδομένων κρίνεται δόκιμο να πραγματοποιηθεί ανά χρονικές περιόδους για κάθε νο-

μό, ώστε να καταστεί περισσότερο εύληπτη η πληθυσμιακή κίνηση, σε συνάρτηση με την 

ιστορική και κοινωνική συγκυρία που βίωσε η ευρύτερη περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. 

Έτσι, οι χρονικές περίοδοι ξεκινώντας από το 1920 είναι: α)1920-1940, β)1940-1961, γ)1961-

1981 και δ)1981-2001 Τέλος κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ο αριθμός των μουσουλμά-

νων κάθε νομού πριν από την ανταλλαγή, με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 Για την παρουσίαση των δημογραφικών-πληθυσμιακών στοιχείων της δυτικής Μακεδονίας κατά νομό, αν-

τλήθηκαν στατιστικά από τις απογραφές που πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος κατά 

τα έτη 1920, 1928, 1940, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 και 2001. 

Α/Α Νομός 
Μουσουλμάνοι  

κάτοικοι 

1. Γρεβενών 5.419 

2. Καστοριάς 13.767 

2. Κοζάνης 51682 

2. Φλώρινας 14.320 

 ΣΥΝΟΛΟ 85.188 
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1) Νομός Γρεβενών 

 

 
 

Στο παραπάνω γράφημα αποτυπώνεται η κίνηση του πληθυσμού στο νομό Γρεβενών. 

Αρχικά και μέχρι την απογραφή του 1961 ο σημερινός νομός Γρεβενών καταγράφεται στις 

κρατικές απογραφές ως επαρχία Γρεβενών του νομού Κοζάνης. Στην πρώτη χρονική περίοδο, 

δηλαδή από το 1920 μέχρι το 1940, παρατηρείται μια σταθερή πληθυσμιακή αύξηση. Το γε-

γονός αυτό, για την περίοδο μέχρι το 1928, αποδίδεται στην έλευση των προσφύγων, ο αριθ-

μός των οποίων ήταν μεγαλύτερος από τους μουσουλμάνους που αναχώρησαν για την Τουρ-

κία. Επίσης, η βαθμιαία βελτίωση των συνθηκών ζωής, τόσο των γηγενών όσο και των προσ-

φύγων, επέδρασε θετικά στην αύξηση του πληθυσμού. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι το 

χρονικό διάστημα μετά το 1923 και μέχρι το 1940 ήταν μια μακρά -για τα δεδομένα της επο-

χής- περίοδος ειρήνης και ως εκ τούτου μόνο θετική επίδραση είχε στην αύξηση του πληθυσ-

μού της περιοχής. 

Στη συνέχεια, το επόμενο χρονικό διάστημα από το 1940 μέχρι το 1961, ο πληθυσμός 

της περιοχής παρουσιάζει δύο διαφορετικές τάσεις. Από το 1940 μέχρι το 1951, διάστημα 

κατά το οποίο η Ελλάδα εισήλθε σε μακρά εμπόλεμη περίοδο, καταγράφηκε αισθητή πτώση 

στον πληθυσμό της περιοχής. Στη μείωση του πληθυσμού την εν λόγω δεκαετία συνέτειναν 

οι ανώμαλες συνθήκες που ανάγκασαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μεταναστεύσει (πο-

λιτικοί πρόσφυγες). Από το 1951 μέχρι το 1961, δηλαδή μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέ-

μου,  ο  πληθυσμός εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.  Η ανάκαμψη αυτή να σημειωθεί ότι κα-

ταγράφεται παρά το γεγονός ότι στη δεκαετία του 1950 είχε ξεκινήσει η μετανάστευση προς 

το εξωτερικό. 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Γρεβενών 35143 42124 51868 35508 38020 35275 36421 36797 32567 
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Το επόμενο χρονικό διάστημα αποτέλεσε για την Ελλάδα μια πολύ ιδιαίτερη εποχή, λόγω 

της έντονης μετανάστευσης που βίωσε η χώρα. Έτσι, ο πληθυσμός του νομού κινήθηκε στο 

γενικότερα μεταναστευτικό πνεύμα παρουσιάζοντας μείωση μέχρι το 1971, ενώ αναστροφή 

παρουσιάστηκε μέχρι το 1981. Η τελευταία εικοσαετία, δηλαδή 1981-2001, εμφανίζει δύο 

όψεις. Αφενός την πρώτη δεκαετία καταγράφεται εμφανίζεται μια μικρή αύξηση του πλη-

θυσμού, ενώ την επόμενη δεκαετία αντίθετα σχετικά μεγάλη μείωση στον πληθυσμό του νο-

μού σχετικά μεγάλη, η οποία αποδίδεται κυρίως στην εσωτερική μετανάστευση με κύριο αί-

τιο την αναζήτηση εργασίας. 
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2) Νομός Κοζάνης 

 

Για το νομό Κοζάνης η εικοσαετία 1920-1940 ήταν μια χρονική περίοδος κατά την οποία 

σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της. Συγκεκριμένα σχεδόν διπλασιάστηκε ο 

πληθυσμός από το 1920 μέχρι το 1928. Η κατάσταση αυτή θεωρείται αναμενόμενη, καθώς 

στην περιοχή εγκαταστάθηκε μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων από τους αποχωρήσαντες μο-

υσουλμάνους. Επίσης, η περίοδος 1923-1940, δηλαδή η μεσοπολεμική περίοδος, επέδρασε 

θετικά στην σταθεροποίηση των κοινωνικών συνθηκών με άμεσο αντίκτυπο στην βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου. 

Ο νομός Κοζάνης δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον γενικό κανόνα κατά τη διάρκεια της πε-

ριόδου 1940-1961. Έτσι, την πρώτη δεκαετία 1940-1951, σημειώθηκε μείωση στον πληθυσ-

μό που οφειλόταν στις πολεμικές απώλειες, αλλά και σε πολιτικά αίτια που πήγαζαν από τον 

Εμφύλιο Πόλεμο. Η επόμενη δεκαετία 1951-1961, ήταν για το νομό περίοδος πληθυσμιακής 

ανάκαμψης, δίχως να επηρεάζεται από μεταναστευτικά τάσεις που καταγράφηκαν στην Ελ-

λάδα. 

Στη δεκαετία του 1961-1971, ο νομός Κοζάνης παρουσίασε σημαντική μείωση στον 

πληθυσμό του, η οποία αποδίδεται στα μεταναστευτικά ρεύματα προς το εξωτερικό κυρίως. 

Αντίθετα, η επόμενη δεκαετία και πάλι αποτέλεσε περίοδο δημογραφικής αύξησης, η οποία 

συνεχίστηκε με σταθερότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το 2001.  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Κοζάνης 67861 124399 145608 142530 157815 135709 147071 150386 153939 
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3) Νομός Καστοριάς 

 

Στο νομό Καστοριά η πληθυσμιακή διαφορά μεταξύ 1920 και 1928, όπως αποτυπώνεται 

και στο παραπάνω γράφημα, είναι μικρή. Αντίθετα η επόμενη απογραφή, δηλαδή του 1940, 

κατέγραψε μεγάλη αύξηση στον πληθυσμό του νομού, ο οποίος βίωσε όπως το σύνολο της 

χώρας μια ειρηνική περίοδο. Το επόμενο χρονικό διάστημα 1940 έως 1960, ο νομός εμφάνισε 

δύο πληθυσμιακές τάσεις. Έτσι μέχρι το 1951 σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του πληθυσ-

μού, όπως σε όλη τη δυτική Μακεδονία. Ενώ από το 1951 μέχρι το 1961 καταγράφηκαν αυ-

ξητικές τάσεις, όχι όμως ιδιαίτερα μεγάλες. Οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις συνεχίστηκαν 

και την επόμενη εικοσαετία. Αρχικά την πρώτη δεκαετία, δηλαδή 1961-1971 ο νομός επηρε-

άστηκε από το μεταναστευτικό ρεύμα με συνέπεια την πτώση του πληθυσμού, ενώ από το 

1971 μέχρι το 1981 καταγράφηκε πληθυσμιακή ανάκαμψη σε ικανοποιητικό βαθμό. Αξιοση-

μείωτο είναι το γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία ο νομός Καστοριάς σε αντίθεση με τους 

λοιπούς νομούς της δυτικής Μακεδονίας, παρουσίασε την πρώτη δεκαετία μείωση. Συγκεκ-

ριμένα από το 1981 μέχρι το 1991 ο πληθυσμός του νομού μειώθηκε, γεγονός που αποδίδεται 

στην κρίση που έπληξε το επάγγελμα των γουνοποιών και οδήγησε πολλούς στη μετανάστε-

υση. Τέλος από το 1991 μέχρι το 2001 καταγράφηκε μικρή αύξηση στον πληθυσμό του νο-

μού. 

  

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Καστοριάς 56061 56596 68237 46407 47487 45711 53169 52685 53702 
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4) Νομός Φλώρινας 

 

Σε αντίθεση με τους άλλους νομούς, ο νομός Φλώρινας κατά το χρονικό διάστημα 1920-

1928 παρουσίαζε μείωση. Το επόμενο διάστημα μέχρι το 1940 καταγράφηκε μεγάλη πλη-

θυσμιακή αύξηση, η οποία αποδίδεται στην ειρηνική περίοδο που βίωσε η περιοχή, με θετικό 

αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Το επόμενο χρονικό διάστημα από το 1940 

μέχρι το 1961 ο πληθυσμός του νομού μειώνεται. Αρχικά και μέχρι το 1951 σημειώθηκε με-

γάλη μείωση. Η εμπόλεμη περίοδος μέχρι το 1949 έπληξε σε μεγάλο βαθμό τον συγκεκριμέ-

νο νομό, καθώς αποτέλεσε θέατρο σκληρών συγκρούσεων. Το γεγονός αυτό, αν προστεθούν 

και οι πολιτικοί πρόσφυγες που προέκυψαν από τον Εμφύλιο Πόλεμο, εξηγεί τη μεγάλη πτώ-

ση στον πληθυσμό του νομού. Την επόμενη δεκαετία ο νομός υπέστη τις συνέπειες της μετα-

νάστευσης σε ήπιο βαθμό. Τα μεταναστευτικά ρεύματα αυξήθηκαν με αποτέλεσμα από το 

1961 μέχρι το 1971 ο νομός να παρουσιάσει αισθητή μείωση στον πληθυσμό του, δίχως να 

κατορθώσει μελλοντικά να επανακάμψει. Έτσι, από το 1971 μέχρι και το 2001, καταγράφηκε 

ανά δεκαετία μια σταθερή μικρή αυξητική τάση στον πληθυσμό του νομού. 

1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Φλώρινας  71860 69126 87931 69391 67356 52264 52430 53147 54109 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η συλλογική πολιτεία των προσφύγων 

ο 

 

α. Η σημασία των συλλόγων για τους πρόσφυγες πριν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 

 

Ίδρυση συλλόγων καταγράφεται σε μεγάλο βαθμό τόσο πριν τη Μικρασιατική Κατασ-

τροφή όσο και στον ελλαδικό χώρο, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων.215 Επίσης παρα-

τηρείται έντονη η τάση για σωματειακή οργάνωση και ένταξη και στους Έλληνες που για δι-

άφορους λόγους επέλεξαν να εγκατασταθούν σε χώρες του εξωτερικού.216

Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη 

συλλογική πολιτεία των προσφύγων πριν το 1923, η οποία διέφερε ως προς τις συνθήκες α-

νάπτυξης, το περιεχόμενο και τη στόχευση με εκείνη που μετά το 1923 αναπτύχθηκε. 

 

Τα προσφυγικά ρεύματα, που έπειτα από τις διώξεις των Οθωμανών, των Βούλγαρων και 

των Νεότουρκων, εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το έδαφος όπου για αιώνες ζούσαν, 

διακρίνονταν -μεταξύ των άλλων- από την ενεργή συμμετοχή σε κάθε μορφή συλλογικής 

δραστηριότητας και πριν το 1923.217

Η απόφαση να δημιουργηθούν συλλογικές οργανώσεις πήγαζε από την ανάγκη που βίω-

νε ο αλύτρωτος ελληνισμός της Ανατολής να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του, κυρίως τους 

δύο τελευταίους αιώνες της οθωμανοκρατίας.

 

218

                                                           
215 «Παρά το γεγονός ότι οι σπουδαιότεροι σύλλογοι και τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά και κοινωφελή ιδρύμα-

τα βρίσκονταν στα μεγάλα αστικά κέντρα, σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σύλλογοι απαντώνται σε 

όλη τη Μικρά Ασία, κάποτε και στις αγροτικές περιοχές», Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, Γυναικείοι 

σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη (1861-1922), Αθήνα 2002, σ. 14. 

 

216 Στην παρούσα εργασία δεν πρόκειται να γίνει αναφορά στη σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων της διασ-

ποράς. 
217 Για τη μεγάλη σωματειακή δραστηριότητα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, τη σημασία που 

έδιναν σε αυτή καθώς και την προσφορά σε κάθε επίπεδο της ζωής τους, βλ. Κυριακή Μαμώνη- Λήδα Ιστικο-

πούλου, Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία (1861-1922), Βιβλιοπωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ», 

Αθήνα, 2006. Επίσης σχετικά με τους συλλόγους που ιδρύθηκαν στη Θράκη και στην Ανατολική Ρωμυλία και 

γενικότερα με τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε εκεί, βλ. Κυριακή Μαμώνη, «Σύλλογοι Θράκης και Ανατο-

λικής Ρωμυλίας (1878-1885)», Η τελευταία φάση της Ανατολικής Κρίσεως και ο Ελληνισμός (1878-1881), Πρακ-

τικά διεθνούς ιστορικού συμποσίου (Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 1981), Αθήνα 1983, σσ. 349-361. Επίσης βλ. 

Κυριακή Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922). Ιστορία και δράση, Θεσσαλονίκη 

1995. 
218 Μαμώνη-Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 287. 
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Η ανάγκη, λοιπόν, του ελληνισμού της Ανατολής να οργανωθεί συλλογικά απέναντι στον 

κίνδυνο ομογενοποίησης από την οθωμανική εξουσία, βρήκε απρόσμενα έναν πολύτιμο σύμ-

μαχο -τουλάχιστον όπως αρχικά φάνηκε- τον ίδιο τον σουλτάνο. Από το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα, με τις ευνοϊκές, για τους υπόδουλους Χριστιανούς, μεταρρυθμίσεις (tanzimat),219 

παρατηρείται γενική πνευματική αφύπνιση του ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, με άμεση συνέπεια την ίδρυση συλλόγων.220

Ο σουλτάνος αποφάσισε να εκσυγχρονίσει το Οθωμανικό κράτος, προωθώντας μια -

δίχως προηγούμενο- σειρά μεταρρυθμίσεων, αρχικά με το «Χάτι Σερίφ» του 1839, αλλά κυ-

ρίως μετά τη δημοσίευση του «Χάτι Χουμαγιούν» το 1856. Οι διακηρύξεις του σουλτάνου 

και ανώτατων αξιωματούχων υπόσχονταν ότι θα επέφεραν τομές σε τομείς όπως η παιδεία, η 

διοίκηση, η νομοθεσία και η δικαιοσύνη. Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Γε-

νικοί Κανονισμοί μεταξύ 1856-1860,

 

221 θέτοντας τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική με-

ταρρύθμιση της εκπαίδευσης, η οποία έπρεπε να βρίσκεται σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα. Γενικότερα το σύνολο των μεταρρυθμίσεων είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό 

και τον «εξευρωπαϊσμό» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά υπό τον έλεγχο του σουλτά-

νου. Όλα αυτά λειτούργησαν θετικά ώστε ο υπόδουλος ελληνισμός να αναπτύξει συλλογική 

δράση. Την ευκαιρία αυτή εκμεταλλεύτηκαν κυρίως τα ανώτερα και μεσαία μορφωμένα ελ-

ληνορθόδοξα στρώματα, αναλαμβάνοντας ενεργότερο ρόλο, ο οποίος εκφράστηκε μέσα από 

τους συλλόγους.222

                                                           
219 Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. ενδεικτικά 

Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton, Νιού Τζέρσεϋ, 1963. 

 

220 Σχετικά με την ίδρυση συλλόγων στην Κωνσταντινούπολη βλ. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική ταυτότητα στην 

Κωνσταντινούπολη τον 19ο αίωνα. Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, Νεφέλη, 

Αθήνα 1996. Επίσης βλ. Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου, «Γυναικείοι σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη 

(1861-1922)», Κυριακή Μαμώνη-Λήδα Ιστικοπούλου (επιμ.), Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922), Α-

θήνα 2009. 
221 Σύμφωνα με τον Εξερτζόγλου: «Οι Γενικοί Κανονισμοί υπήρξαν αφετηρία για τη δημιουργία θεσμοθετημέ-

νων ορθόδοξων κοινοτήτων σε διάφορες περιοχές της οθωμανικής επικράτειας οι οποίες διέθεταν τον δικό τους 

κανονισμό, διαχειρίζονταν τα δικά τους ιδρύματα (σχολεία, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία κ.α.) και είχαν τους 

δικούς τους πόρους από τα έσοδα των ιδρυμάτων και τις εισφορές των μελών της κοινότητας». Για περισσότερα 

βλ. Χάρης Εξερτζόγλου, «Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19ος αιώνας – αρχές 

20ου αιώνα)», Αντώνης Λιάκος (επιμ.), Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά., Αθήνα 2011, σ. 39. 
222 Κωνσταντίνος Φωτιάδης, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, γ΄ έκδ., 

Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 139-142 και Davison, ό.π., σσ. 53-60. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις Οθωμανικές 

μεταρρυθμίσεις (Tanzimat) βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Σταματόπουλος, Μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Προς 

μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2003. Επίσης βλ. Σία Αναγ-
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Εκτός όμως από το νέο πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε από τις μεταρ-

ρυθμίσεις, η άνθιση των ελληνικών και βουλγαρικών συλλόγων στα οθωμανικά και στα με-

τα-οθωμανικά Βαλκάνια, κυρίως από το 1860 και μετά, όπως σημειώνει ο Πλουμίδης, οφει-

λόταν στην άνοδο των εγγράμματων μεσαίων αστικών στρωμάτων, καθώς και στον αναπό-

φευκτο ανταγωνισμό του ελληνικού εθνικισμού με τους υπόλοιπους αναδυόμενους αντίπαλο-

υς εθνικισμούς.223

Στην περίπτωση των Ελλήνων που ζούσαν στην περιοχή που καταλαμβάνει η σημερινή 

Βουλγαρία, συγκεκριμένα στην Ανατολική Ρωμυλία, η ίδρυση της αυτοκέφαλης Βουλγαρι-

κής Εκκλησίας-Εξαρχίας το 1870, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της αποστολής των 

συλλόγων, οι οποίοι πλέον ανέλαβαν νέα εθνική αποστολή: Να ενισχύσουν την «ομογένεια» 

πληθυσμών της Οθωμανική Αυτοκρατορίας και να τους μετεξελίξουν σε βραχίονα της ελλη-

νοβουλγαρικής διαπάλης και στη συνέχεια της ελληνοτουρκικής διαπάλης. Το γεγονός ότι 

βρέθηκαν στο επίκεντρο του αναδυόμενου βουλγαρικού εθνικισμού και της διευρυνόμενης 

βουλγαρικής αφομοιωτικής προπαγάνδας και πολιτικής, αποτέλεσε αφενός το έναυσμα για να 

αντιληφθούν τις εξελίξεις στο περιβάλλον τους, αφετέρου να συστήσουν σωματεία και να 

ιδρύσουν σχολεία. Σε πολλές περιπτώσεις οι σύλλογοι αποτέλεσαν πεδίο κοινωνικής καταξί-

ωσης, μακριά από πολιτικές δράσεις, ενώ παράλληλα η λειτουργία τους συμπλήρωνε τις αν-

τίστοιχες κρατικές και θρησκευτικές λειτουργίες, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία.

 

224

Η συλλογική δραστηριότητα των ορθόδοξων Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

κυρίως από το 1860 και μετά, παρουσίαζε πολυποίκιλη μορφή. Οι συλλογικές οργανώσεις 

συνέστησαν τον κύριο φορέα πνευματικής, πολιτιστικής, πολιτικής άνθισης, αποτελώντας 

παράλληλα τρόπο ζωής για τους κατοίκους κυρίως των αστικών κέντρων. Έντονος ήταν και ο 

φιλανθρωπικός χαρακτήρας τους, ο οποίος πολλές φορές κινούνταν έξω από το στενό πλαίσιο 

λειτουργίας ενός συλλόγου. 

 

Οι προσφυγικοί σύλλογοι στη Μικρά Ασία εντάσσονταν στους παρακάτω τομείς, που 

ανταποκρίνονταν στις ειδικές ανάγκες κάθε περιφέρειας: α) εκπαίδευση και μόρφωση, β) δι-

άδοση της ελληνικής γλώσσας στον ορθόδοξο χριστιανικό πληθυσμό, γ) διασφάλιση από τον 

                                                                                                                                                                                     
νωστοπούλου, Μικρά Ασία 19ος αι. – 1919. Οι ελληνορθόδοξες Κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελ-

ληνικό Έθνος, Αθήνα 1998, σσ. 290-301. 
223 Σπυρίδων Πλουμίδης, Εθνοτική συμβίωση στα Βαλκάνια. Έλληνες και Βούλγαροι στη Φιλιππούπολη, 1878-

1914, Αθήνα 2006, σ. 207. 
224 Πλουμίδης, ό.π., σσ. 207-208. Ξανθίππη Κοτζαγεώργη, «Οι Έλληνες της Ανατολικής Ρωμυλίας (μέσα 19ου-

αρχές 20ου αιώνα). Σωματειακή οργάνωση και κοινωνικός βίος», Βαλκανικά Σύμμεικτα, 5-6 (1993-1994), 19. 
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κίνδυνο να προσηλυτιστούν και διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστης, δ) αγαθοεργία, εξωραϊσ-

μός, και ε) συνεργασία ομότεχνων, συνεταιριστική οργάνωση.225

Επιχειρώντας μια ανακεφαλαίωση στη συλλογική πολιτεία του ελληνισμού της Μικράς 

Ασίας, μπορούν να επισημανθούν οι ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες, που ασφαλώς για 

την εποχή, από κάθε άποψη, μαρτυρούν περίτρανα προηγμένες μορφές πνευματικού και κοι-

νωνικού βίου: α) συμμετοχή σε συνέδρια με θέματα συζητήσεως ποικίλης ύλης, που σε κάθε 

περίπτωση απαιτούσαν γνώσεις επακριβείς, αντικειμενικότητα και κρίση, β) ενισχύσεις προς 

αλλοεθνείς, ιδιαίτερα προς τους Αρμενίους και κυρίως κατά το χρονικό διάσημα που υπέστη-

σαν τους τρομερούς διωγμούς, γ) συμμετοχή στη διοίκηση δασκάλων και μαθητών (Μερζιφ-

ρούντα Πόντου), δ) ενεργή συμμετοχή και πολυσήμαντες πρωτοβουλίες του γυναικείου φύλ-

λου και τέλος ε) προσπάθειες οργάνωσης παραγωγικών και καταναλωτικών συνεταιρισμών 

σύμφωνα με τα σύγχρονα της εποχής πρότυπα.

 

226

Αντίστοιχα για τη συλλογική πολιτεία των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας η Κοτζα-

γεώργη διέκρινε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες συμπεριλάμβαναν τη σύσταση και τη 

συντήρηση των σχολείων, την ίδρυση βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων, καθώς μετέπειτα και 

τον εμπλουτισμό τους. Επεσήμανε ακόμη κοινωνικές πτυχές και φιλανθρωπικό ενδιαφέρον, 

κυρίως με την παροχή ιματισμού και βιβλίων στους άπορους μαθητές των ελληνικών κοινο-

τήτων, στην αρχή της σχολικής χρονιάς και στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης (Χρισ-

τούγεννα και Πάσχα). Αυτή η δραστηριότητα είχε διττή στόχευση. Από τη μια στόχευε στην 

εξάπλωση της παιδείας προς κάθε κοινωνικό στρώμα, καλύπτοντας και τους οικονομικά ασ-

θενέστερους. Από την άλλη κάλυπτε την κρατική ένδεια, μεριμνώντας πρωτίστως για τους 

άπορους. Έτσι, παράλληλα, προλάμβανε την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των οικονομικά ασ-

θενέστερων από το βουλγαρικό κράτος και την προπαγάνδα του. Τέλος, αξίζει να προστεθούν 

επιμέρους δραστηριότητες όπως η διοργάνωση διαλέξεων,

 

227 η ίδρυση μουσικών τμημάτων, 

η λειτουργία νυχτερινών σχολείων με σκοπό τη διάδοση της παιδείας σε όσο το δυνατόν πιο 

πλατιά στρώματα του ελληνικού πληθυσμού, η συλλογή αρχαιοτήτων και τέλος η διοργάνω-

ση θεατρικών παραστάσεων και χοροεσπερίδων εκπληρώνοντας φιλανθρωπικούς και φιλεκ-

παιδευτικούς σκοπούς.228

 

 

                                                           
225 Μαμώνη-Ιστικοπούλου, ό.π., σ. 15. 
226 Στο ίδιο, σ. 181. 
227 Πραγματοποιούνταν μια ή δύο φορές το μήνα. Οι εκάστοτε ομιλητές -άλλων συλλόγων ή της ευρύτερης ελ-

ληνικής κοινότητας- ανέπτυσσαν θέματα εθνικού, θρησκευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
228 Κοτζαγεώργη, ό.π., σσ. 21-22. 
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β. Η σημασία των συλλόγων για τους πρόσφυγες μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 

 

Χάρη ακριβώς στις ισχυρές καταβολές που οι πρόσφυγες απέκτησαν με τη συμμετοχή 

τους σε σωματειακές οργανώσεις στις πατρίδες που αποχωρίστηκαν και σε συνδυασμό φυσι-

κά με τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την εγκατάστασή τους στην Ελ-

λάδα (για παράδειγμα θέματα διαμονής, σίτισης, ένδυσης, εργασίας κ.λπ.), οδηγήθηκαν εκ 

των πραγμάτων στη σύσταση συλλόγων, προκειμένου να ενδυναμώσουν την ατομική προσ-

πάθεια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρείχε η συλλογική δραστηριότητα.229

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα στο πλήθος των προβλημάτων που είχαν να αν-

τιμετωπίσουν οι πρόσφυγες και τα οποία είχαν άμεση σχέση με την επιβίωσή τους, κατόρθω-

σαν να βρουν το χρόνο, την αγωνιστική διάθεση και το ψυχικό σθένος για ευρύτερες κοινω-

νικές και πολιτικές διεκδικήσεις, μέσα από συλλογικές μορφές οργάνωσης που δρούσαν σε 

μεγάλο βαθμό και ως μέσο αυτοπροστασίας.

 

230 Αυτή η πραγματικότητα οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην αίσθηση που είχαν ότι με τη συμμετοχή τους σε συλλογικές οργανώσεις εκπλή-

ρωναν τριπλό χρέος, κοινωνικό, εθνικό και πολιτιστικό. Έτσι, αναπόφευκτα, από πολύ νωρίς 

καταγράφεται η ίδρυση προσφυγικών σωματείων, όπως στην Πτολεμαΐδα στις 17 Μαΐου 

1923 με την ονομασία «Προσφυγική Ένωσις, η Καρτερία». Η παρουσία του συλλόγου είχε 

διττή στόχευση: τη συνδρομή «εις το έργον της Κυβερνήσεως ως προς την εγκατάστασιν και 

περίθλαψιν των προσφύγων […]» και επίσης «[…] ίνα επιδιώκει την ηθικήν και πνευματικήν 

ανάπτυξιν των μελών αυτού».231

Την ίδια χρονιά, στις 2 Αυγούστου 1923, ιδρύθηκε ο σύλλογος «Κεντρικός Σύνδεσμος 

Προσφύγων Κοζάνης ‘‘Η Ελπίς’’». Ο σύνδεσμος είχε ποικίλη στόχευση, ξεκινώντας από την 

«[…] ηθική και πνευματική ανάπτυξις των μελών αυτού και απάντων εν γένει των προσφύ-

γων». Παράλληλα ήθελε να συνδράμει «εις το έργον της Κυβερνήσεως δια την εν γένει εγκα-

τάστασιν και περίθλαψιν των προσφύγων της πόλεως της Κοζάνης και των χωρίων της περι-

 

                                                           
229 Ενδεικτικά για την τάση αυτή βλ. Μουρατίδης, ό.π., σ. 200 και Ελένη Ιωαννίδου, «Η προσφυγική Καλαμα-

ριά», Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος-Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία 

στην εποποΐα, Αθήνα, 2009, σ. 309. Επίσης στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι σκοποί ίδρυσης των συλλόγων 

μετά το 1923 διέφεραν σε μεγάλο βαθμό από εκείνους για τους οποίους ιδρύθηκαν στις αλησμόνητες πατρίδες. 

Έτσι, πλέον, οι πρόσφυγες μέσα από την οργανωμένη σωματειακή προσπάθεια είχαν ως κύριο στόχο την επίλυ-

ση των αντιξοοτήτων της καθημερινότητας και ως απώτερο σκοπό την κατά το δυνατό αρτιότερη εγκατάσταση 

και αποκατάστασή τους, θέτοντας παράλληλα σε άμεση προτεραιότητα και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους 

στο νέο περιβάλλον. 
230 Πελαγίδης, ό.π., σ. 191. 
231 Ηχώ της Μακεδονίας, 2 Μαΐου και 3 Ιουνίου 1923, 2 Μαΐου 1926. 
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φερείας Κοζάνης», ενώ δεν ήταν αδιάφορος για την «[…] φιλανθρωπική αρωγή των ατυχο-

ύντων μελών αυτού και παντός άλλου πρόσφυγος».232 Τέλος, και στην περιοχή της Φλώρινας 

καταγράφηκε από νωρίς προσφυγική σωματειακή δράση, με την ίδρυση το 1925 του σωμα-

τείου «Μικρασιατικός σύλλογος Φλωρίνης και των πέριξ».233

Οι προσφυγικοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν ήταν πολλοί σε αριθμό τόσο κατά κοινότητες, 

όσο και κατά περιοχή προέλευσης των προσφύγων, ώστε ήταν πολύ δύσκολο να συντονίσουν 

τις απαιτήσεις τους, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσαν υποψήφια «θύματα» κάποιας διασπαστι-

κής κίνησης ή εκμετάλλευσης κομματικά υστερόβουλων, ψηφοθηρικών προσπαθειών προσε-

ταιρισμού τους. Τα φαινόμενα αυτά δημιούργησαν αρχικά τις προϋποθέσεις ώστε να καλλι-

εργηθεί η ιδέα της οργάνωσης κατά νομαρχίες και η στελέχωση με ικανά πρόσωπα, προκει-

μένου αφενός να περιθωριοποιηθούν τέτοιες προσπάθειες και αφετέρου να διεκδικήσουν οι 

πρόσφυγες οργανωμένα τα αιτήματά τους.

 

234 Τις ανησυχίες αυτές και τις προθέσεις του 

προσφυγικού κόσμου για πιο οργανωμένη συγκρότηση σε πανελλαδικό επίπεδο και κατ’ ε-

πέκταση διεκδίκηση των δικαιωμάτων του κατέγραψε ο τοπικός τύπος της εποχής.235

Χαρακτηριστική για τη σημασία και την ουσιαστική προσφορά των συλλογικών οργα-

νώσεων είναι η πληροφόρηση που δίνεται από τον τοπικό τύπο αναφορικά με την άρνηση 

συγκρότησης τοπικών επιτροπών, αν δεν διατυπώνονταν σχετικές προτάσεις από τα προσφυ-

γικά σωματεία.

 

236

Η πολυποίκιλη δραστηριότητα των προσφύγων από τα πρώτα κιόλας χρόνια που εγκα-

ταστάθηκαν στη δυτική Μακεδονία επιβεβαιώνεται επίσης όχι μόνο από τη συμμετοχή τους 

σε σωματεία και σε συνέδρια, αλλά και από την προσπάθεια να αποκτήσουν αυτόνομη φωνή 

στον έντυπο τύπο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έκδοση της εφημερίδας Αγροτική το 

1924, σε εβδομαδιαία βάση.

 

237

                                                           
232 Ιδιωτική συλλογή Ευστάθιου Πελαγίδη. Καταστατικόν Κεντρικού Συνδέσμου Προσφύγων Κοζάνης «Η Ελ-

πίς», Κοζάνη 1925. 

 Εξίσου σημαντική ήταν η ίδρυση του Γεωργικού Επιμελητη-

ρίου Κοζάνης (τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 17 Μαρτίου 1929), καθώς αποτέλεσε τον κύριο 

233 Αρχείο Πρωτοδικείου Φλώρινας: «Κατάσταση Σωματείων από το 1915 μέχρι και το 2011». 
234 Πελαγίδης, ό.π., σ. 192. 
235 Ηχώ της Μακεδονίας, 2 Μαΐου 1923, 29 Ιανουαρίου 1926. 
236 Ηχώ της Μακεδονίας, 2 Μαΐου 1923 και 15 Οκτωβρίου 1923. Επίσης βλ. Πελαγίδης, ό.π., σσ. 192-193. 
237 Ηχώ της Μακεδονίας, 19 Μαΐου 1924. Η έκδοση και η κυκλοφορία της εν λόγω εφημερίδας πήγαζε από τις 

τεταμένες σχέσεις μεταξύ προσφύγων και γηγενών, κυρίως τα πρώτα χρόνια εγκατάστασή τους. Η πραγματικό-

τητα αυτή, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά συμφέροντα αποτέλεσαν κύριες αιτίες για να δημιουργήσουν οι 

πρόσφυγες ένα δικό τους δημοσιογραφικό όργανο αλληλοενημέρωσης και προβολής των αιτημάτων τους. 
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φορέα προώθησης και διεκδίκησης κοινωνικών και επαγγελματικών αιτημάτων των γεωργών 

της περιοχής, που στην πλειοψηφία τους ήταν πρόσφυγες.238

Τέλος, αξιομνημόνευτη ήταν η κινητοποίηση των προσφύγων μέσα από τη διοργάνωση 

τακτικών συνεδρίων με επίκεντρο οικονομικά και οργανωτικά θέματα που τους απασχολού-

σαν. Για παράδειγμα στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε ανάλογο συ-

νέδριο τον Σεπτέμβριο του 1925 στην Κοζάνη. Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν τρεις εκπρό-

σωποι από κάθε προσφυγική κοινότητα, όπως αποφάσισε ο Κεντρικός Προσφυγικός Σύνδεσ-

μος. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν: α) την αγροτική αποκατάσταση των προσφύ-

γων, β) την αστική-επαγγελματική αποκατάσταση τους, γ) τη συνεταιριστική οργάνωση, δ) 

τη συνεννόηση με τις προσφυγικές οργανώσεις της δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την ίδρυση 

ομοσπονδίας προσφύγων, και ε) μέτρα για τη βελτίωση της θέσης των προσφύγων.

  

239

Στις συλλογικές οργανώσεις που δημιούργησαν οι πρόσφυγες δεν θα πρέπει να παραβ-

λεφθεί και ο πολιτικός χαρακτήρας που ενίοτε είχαν και ως εκ τούτου η πολιτική στόχευσή 

τους. Αυτό προκύπτει και μέσα από τη μελέτη των καταστατικών, κυρίως στην κατηγορία 

των επαγγελματικών σωματείων. Ωστόσο και σε συλλόγους κοινωνικού σκοπού απαντώνται 

πολιτικές σημάνσεις, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέσω της πολιτικής, οι πρόσφυ-

γες στόχευαν στην επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν -πρωτίστως τα 

πρώτα χρόνια- και παράλληλα στην καλύτερη προώθηση των αιτημάτων τους. Χαρακτηρισ-

τικό παράδειγμα της σημασίας που οι πρόσφυγες έδιναν στην πολιτική αποτελεί η επιδίωξή 

τους να εκπροσωπηθούν στη Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο 1922-

1932 στο Νομό Κοζάνης είχαν εκλεγεί τέσσερεις βουλευτές προσφυγικής καταγωγής. Πα-

ράλληλα, καταγράφηκε ότι στην Καστοριά και στην Κοζάνη ο προσφυγικός πληθυσμός υ-

ποστήριζε τον Βενιζέλο.

 

240

                                                           
238 Ηχώ της Μακεδονίας, 24 Μαρτίου 1929. 

 

239 Ηχώ της Μακεδονίας, 10 Σεπτεμβρίου 1925. Συνέδρια με συναφές θεματολόγιο, σύμφωνα με τον τοπικό 

τύπο, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της περιοχής, όπως στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και στα Σέρ-

βια. Για περισσότερα βλ. Ηχώ της Μακεδονίας, 27 Φεβρουαρίου, 27 Μαρτίου, 11 και 24 Απριλίου 1927, 11 

Μαρτίου και 3 Ιουνίου 1928. Επίσης βλ. Πελαγίδης, ό.π., σσ. 192-193. 
240 Η παρούσα μελέτη δεν προτίθεται να επεκταθεί στο ζήτημα της πολιτικής συμπεριφοράς των προσφύγων. 

Για περισσότερα βλ. Μαρία Κ. Γιώτα, «Η πολιτική ένταξη των προσφύγων του 1922 στην Ελλάδα του Μεσο-

πολέμου (1922-1940)», ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογ-

ραφίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005. 

Νίκος Μαραντζίδης, Γιασασίν Μιλλέτ. Ζήτω το έθνος. Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και 

πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του δυτικού Πόντου, Ηράκλειο 2001. Αγτζίδης 

Βλάσης, «Μνήμη ταυτότητα και ιδεολογία στον ποντιακό Ελληνισμό», Κόκκινος Γιώργος-Λεμονίδου Έλλη-
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Πέρα, όμως, από κάθε μορφή διεκδίκησης, οι πρόσφυγες, μέσα από την ίδρυση-σύσταση 

σωματείων, συνειδητά ή ασυνείδητα, προσπάθησαν να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορική 

μνήμη και διακριτή την ταυτότητά τους.241 Ο προσφυγικός πληθυσμός, σύμφωνα με την Βερ-

γέτη, είχε τα χαρακτηριστικά της εθνοτοπικής ομάδας.242 Δηλαδή οι πρόσφυγες εξαναγκάσ-

τηκαν να μεταναστεύσουν από τον ιστορικό χώρο όπου επί αιώνες ζούσαν, δίχως να υπάρχει 

δυνατότητα μαζικής επιστροφής τους σε αυτόν. Έτσι, αφενός η απώλεια των προγονικών 

πατρίδων και αφετέρου όσα ήδη αναφέρθηκαν για την κλίση που επέδειξαν οι πρόσφυγες 

σχετικά με την οργάνωση σωματείων, ήταν επόμενο να τους οδηγήσει στο να καταβάλουν 

προσπάθειες και να αναζητήσουν διεξόδους προκειμένου να διατηρήσουν τις συνήθειές τους 

και στο νέο τόπο εγκατάστασής τους. Εξάλλου, όπως σημείωνε και ο Γερμανός φιλόσοφος 

Herder, μια από τις ιδιομορφίες του ανθρώπου είναι η επιδίωξη να αναπληρώνει οτιδήποτε 

αισθάνεται ότι έχει απολέσει. Επίσης χαρακτηριστική είναι η φράση του Eberhart, σύμφωνα 

με την οποία στον άνθρωπο υπάρχει «ο σπόρος της αναπλήρωσης».243

Η μνήμη και η ταυτότητα αποτελούν δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, ιδιαίτερα, στην 

περίπτωση των προσφύγων. Για την ταυτότητα, τη διαμόρφωσή της και την προβολή της από 

τους συλλόγους υπάρχουν αρκετές μελέτες. Αυτές έχουν ως κοινό πεδίο έρευνας τις ιδιαιτε-

ρότητες που παρουσιάζει η ταυτότητα των προσφύγων και τις διαδικασίες διαμόρφωσής τους 

μέσα από μια σειρά δραστηριότητες, όπως συντηρούνται και προβάλλονται από τις προσφυ-

γικές συλλογικές συσσωματώσεις.

 

244

                                                                                                                                                                                     
Αγτζίδης Βλάσης (επιμ.), Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης, Αθήνα 2010, σσ. 223-320. Πελαγίδης, ό.π., σ. 

194. 

 Από την άλλη, η μνήμη αυτεπάγγελτα γίνεται ο καταλυ-

241 Επίσης υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η ίδρυση σωματείων απέβλεπε σε άλλους λόγους. Για παράδειγμα 

η Χατζητάκη-Καψωμένου επισημαίνει ότι, η παράδοση χρησιμοποιήθηκε από τους συλλόγους ως μέσο κοινω-

νικοοικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ανέλιξης κ.λπ., φαινόμενα που παρουσιάστηκαν όχι στα πρώτα χρόνια 

της εγκατάστασης των προσφύγων αλλά πολύ αργότερα, βλ. Χατζητάκη-Καψωμένου, ό.π., σ. 376. Για το ίδιο 

θέμα η Ιωαννίδου, μεταξύ των άλλων, επισήμανε ότι καταγράφηκαν παράλληλα με τον δυναμισμό των προσφύ-

γων πολυδιάσπαση, ανταγωνισμοί και έριδες πολλές φορές με τοπικιστικό ή πολιτικό υπόβαθρο, βλ. Ιωαννίδου, 

«Η προσφυγική Καλαμαριά», σ. 311. 
242 Μαρία Βεργέτη, Από τον Πόντο στην Ελλάδα, Διαδικασίες διαμόρφωσης μιας εθνοτοπικής ταυτότητας, β΄ 

έκδ., Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 52-58. 
243 Helmut Eberhart, «Compensation as a Culture Determining Fact», Eberhart Helmut (επιμ.), Migration, Mi-

norities, Compensation: Issues of Cultural Identity in Europe, Coimbra Group Working Party for Folklore and 

European Ethnology, Σιέννα 2001, σσ. 31-39. 
244 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της ταυτότητας και το ρόλο της ιστορικής μνήμης 

σε τούτη τη διαδικασία βλ. Βεργέτη, ό.π., σσ. 11-17. Ενδεικτικά αναφέρουμε για τις ταυτότητες τα εξής έργα: 

Voutira E., «Population Transfers and Resettlement Policies in Interwar Europe: the case of Asia Minor Refu-
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τικός σύνδεσμος για να ανασυγκροτήσουν οι πρόσφυγες τη ζωή τους. Αποτελεί το μέσο της 

πολιτιστικής επιβίωσής τους, σε τέτοιο βαθμό που χωρίς αυτό η ταυτότητά τους θα εξαφανι-

ζόταν.245 Για τη μνήμη ο Βαρλάς υποστήριξε ότι είναι ένα από τα πιο δύσβατα και ανασφαλή 

πεδία μελέτης στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα όταν έχει σημείο αναφοράς μια τραυ-

ματική εμπειρία εκδίωξης και αποχωρισμού.246 Από την άλλη πλευρά η Μπενβενίστε έκανε 

λόγο για τη σχέση που έχει η μνήμη με την ιστορία, ως θεσμική και συλλογική μνήμη μιας 

οργανωμένης κοινωνίας.247

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, κυρίως, αποτελούν τούς κατ’ εξοχήν φορείς στους οποίους 

συγκροτείται η συλλογική μνήμη και η ιδέα περί κοινού ιστορικού παρελθόντος, σύμφωνα με 

τον Νιτσιάκο.

 

248

                                                                                                                                                                                     
gees in Macedonia from an International and National Perspective», Mackridge P.-Yannakakis E. (επιμ.), Our-

selves and Others: the Development of a Greek Macedonian Cultural Identity since 1912, Οξφόρδη 1997, σσ. 

113-131 (σημαντικές είναι οι επισημάνσεις της για το ζήτημα της προσφυγικής ταυτότητας). Νικόλαος Ιντζεσί-

λογλου, «Περί κατασκευής συλλογικών ταυτοτήτων. Το παράδειγμα της εθνικής ταυτότητας», Χρ, Κωνσταντό-

πουλος–Λ. Μαράτου-Αλιπράντη–Δ. Γερμανός–Θ. Οικονόμου (επιμ.), «Εμείς» και οι «Άλλοι». Αναφορά στις 

τάσεις και τα σύμβολα, Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σσ. 177-201. Μαρία Βεργέτη, «Η ποντιακή ταυτότητα στον 

ελληνικό χώρο και ο γεωγραφικός χώρος αναφοράς της, ιδιαίτερος δεσμός τριών γενιών με το γεωγραφικό χώρο 

αναφοράς τους», Μ. Bruneau (επιμ.), Η διασπορά του ποντιακού ελληνισμού, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 

273-288. Richard Jenkins, Κοινωνική ταυτότητα, μετάφρ. Κατερίνα Γεωργοπούλου, Σαββάλας, Αθήνα 2007, σσ. 

13-19, 131-151. Επίσης για το ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων στη διαμόρφωση της προσφυγικής ταυτότητας 

βλ. Άλκη Νέστορος-Κυριακίδου, «Λαογραφία και Προφορική Ιστορία», Εντευκτήριο, 8 (1989), 39-57. Γιάννης 

Καΐλάρης, Η Τέταρτη Γενιά των Ποντίων. Κοινωνική Πρόσβαση, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002. 

 Για το ίδιο θέμα η Ασπράκη επισήμανε ότι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτε-

245 Rene Hirschon-Φιλιππάκη, «Μνήμη και ταυτότητα. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες της Κοκκινιάς», Ε. Παπατα-

ξιάρχης-Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Ανθρωπολογία και παρελθόν. Συμβολές στην Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης 

Ελλάδας, Αθήνα 1993, σ. 331. 
246 Μιχάλης Βαρλάς, «Η διαμόρφωση της προσφυγικής μνήμης», Γ. Τζεδόπουλος (επιμ.), Πέρα από την κατασ-

τροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, β΄ εκδ., Αθήνα 2007, σ. 148. 
247 Ρίκα Μπενβενίστε, «Μνήμη και ιστοριογραφία», Ρίκα Μπενβενίστε–Θ. Παραδέλλης (επιμ.), Διαδρομές και 

τόποι της μνήμης. Ιστορικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σσ. 11-26. Επίσης βλ. 

στον ίδιο συλλογικό τόμο Θ. Παραδέλλης, «Ανθρωπολογία της μνήμης», σσ. 27-58. 
248 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Βασίλης Νιτσιάκος, «Από την κοινωνιοδημογραφική αποσύνθεση στη 

συμβολική ανασυγκρότηση και τη διαχείριση της κοινωνικής μνήμης: Η περίπτωση της Πυρσόγιαννης», Βασί-

λης Νιτσιάκος (επιμ.), Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου: Στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Αθήνα 

1995, σσ. 79-125. 
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λούν περίπλοκα πεδία κοινωνικής αμφίδρομης αντίδρασης, στα οποία πραγματοποιούνται 

διαδικασίες συγκρότησης και διαπραγμάτευσης ταυτοτήτων.249

Οι πρόσφυγες, λοιπόν, έχοντας ως κοινό τόπο ταυτόσημες εμπειρίες για το παρελθόν, 

δραστηριοποιήθηκαν ιδρύοντας συλλόγους, οι οποίοι στην ουσία αποτέλεσαν το μέσο για τη 

συγκρότηση μνημονικών τόπων. Μέσα από τους μνημονικούς τόπους και τα κοινωνικά πεδία 

ανανεώθηκαν και ανασυστάθηκαν οι δεσμοί και η μνήμη της τοπικής καταγωγής και της 

προσφυγικής ιδιότητας-ταυτότητας. Οι πρόσφυγες, με τη συμμετοχή και τις δραστηριότητες 

που διαχρονικά ανέπτυξαν στο πλαίσιο ενός συλλόγου, διατήρησαν τη μνήμη της ομάδας για 

το παρελθόν. Μέσα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούσαν αναβίωναν το παρελθόν και 

το αποτύπωναν στο παρόν. Συγχρόνως καταδείκνυαν τη διακριτή ταυτότητά τους μέσα από 

διαδικασίες που ενίσχυαν την ετερότητα με τον «άλλο», που ανήκε ωστόσο σε κοινό πολιτισ-

μικό σύστημα, στο ελληνικό. Εξάλλου με το πέρασμα του χρόνου η προσφυγική ταυτότητα 

σε συνάρτηση με τη συλλογική δραστηριότητα διαφοροποιήθηκαν, αποκτώντας πλέον «εθνο-

τοπικό» χαρακτήρα, με επίκεντρο τις πολιτισμικές προσφυγικές ιδιαιτερότητες.

 

250

Η εμφάνιση, λοιπόν, συλλόγων μετά το 1923 σε αμιγώς προσφυγικά χωριά, καθώς και σε 

μεικτά όσο και σε αστικές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, άλλοτε με πρωτοβουλία των 

προσφύγων και άλλοτε απλώς με την ενεργή συμμετοχή τους, ήταν ένα γενικότερο φαινόμε-

νο που αποτέλεσε επανειλημμένως αντικείμενο έρευνας, ειδικότερα για το ρόλο του στις δια-

δικασίες διαμόρφωσης της διακριτής προσφυγικής ταυτότητας και ταυτόχρονα για τη συμβο-

λή του στην ένταξη των προσφύγων στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

 

  

                                                           
249 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Gabriella Aspraki, «Karagatsiot Voluntary Associations: ‘‘Out of love for 

our village’’», Journal of Modern Greek Studies, 22, (2004), 137-172. 
250 Βαρλάς, ό.π., σ. 164. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Οι πρόσφυγες μέσα από τα καταστατικά των σωματείων 

ο 

α. Σκοποί της έρευνας 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία καταγράφει, ταξινομεί και εξετάζει τις συλλογικές 

συσσωματώσεις που ιδρύθηκαν σε προσφυγικά και μεικτά χωριά, καθώς και σε αστικές περι-

οχές της δυτικής Μακεδονίας από το 1923 μέχρι σήμερα. 

 Μια τέτοια καταγραφή και στη συνέχεια ευρετηρίαση -η οποία αποτελεί και τον επόμενο 

σκοπό τούτης της εργασίας- δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για τον γεωγραφικό χώ-

ρο της δυτικής Μακεδονίας και ως εκ τούτου αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και 

ερμηνεία των στοιχείων που προέρχονται από αρχειακές πηγές, με απώτερο σκοπό την κάλυ-

ψη ενός ερευνητικού κενού. 

 Τέλος μέσα από τη μελέτη των καταστατικών και την κατηγοριοποίησή τους προσπαθεί 

να ερμηνεύσει-αποκωδικοποιήσει την κοινωνική συμπεριφορά και τον τρόπο ένταξης των 

προσφύγων στην τοπική κοινωνία, μέσα από τις συλλογικές δράσεις που ανέπτυξαν σε διά-

φορες χρονικές περιόδους. 
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β. Μεθοδολογία 

 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι κατά βάση ερευνητική, βασιζόμενη στη συγ-

κέντρωση, ταξινόμηση και μελέτη του πρωτογενούς αρχειακού υλικού. 

 Αρχικά μελετήθηκαν εκείνα τα καταστατικά, συνολικά 480,251

 Ως βάση για τον χαρακτηρισμό των χωριών σε αμιγώς προσφυγικά και μεικτά χρησιμο-

ποιήθηκε η διδακτορική διατριβή του Ευστάθιου Πελαγίδη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα κα-

ταγράφηκαν όλα τα χωριά της δυτικής Μακεδονίας σε πίνακες, σημειώνοντας ποια είναι μικ-

τά και ποια αμιγώς προσφυγικά, σημειώνοντας παράλληλα τις περιοχές προέλευσής των 

προσφύγων που εγκαταστάθηκαν. Επιπρόσθετα, στους ίδιους πίνακες παρέχονται στοιχεία 

για τον μουσουλμανικό πληθυσμό το 1923 και στοιχεία από τις απογραφές του 1920 και του 

1928.

 που αφορούσαν τις συλ-

λογικές συσσωματώσεις που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σε αμιγώς προσφυγικά και μεικτά 

χωριά της δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, μελετήθηκαν τα καταστατικά σωματείων τα οποία, 

είτε ήταν αμιγώς προσφυγικά είτε στο διοικητικό συμβούλιο ή ως απλά μέλη συμμετείχαν 

άτομα προσφυγικής. 

252

 Στη συνέχεια το ερευνητικό υλικό ταξινομήθηκε σε κατηγορίες, με θεματικά κριτήρια τα 

οποία ορίστηκαν εξαρχής, εντάσσοντας κάθε συλλογική οργάνωση σε μια κατηγορία ή υπο-

κατηγορία, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και το σκοπό της. Στην περίπτωση του νομού 

Φλώρινας η κατηγοριοποίηση πραγματώθηκε σύμφωνα με την επωνυμία του συλλόγου και 

τη σύνθεση του χωριού. 

 

 Για την καταχώριση των ερευνητικών δεδομένων που προήλθαν από την έρευνα σε αρχε-

ιακές πηγές επιλέχθηκε το excel. Σε λογιστικά φύλλα excel ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, τα ερευνητικά δεδομένα, ανάλογα με το είδος του συλλόγου, για να καταστεί 

ευκολότερη η επεξεργασία, η αποτίμηση και η τελική παρουσίαση. 

 

 

 

  

                                                           
251 Πρωτοδικείο Γρεβενών: 70 καταστατικά, Πρωτοδικείο Καστοριάς: 63 καταστατικά, Πρωτοδικείο Κοζάνης: 

346 καταστατικά και ιδιωτική συλλογή Ευστάθιου Πελαγίδη: 1. 
252 Πελαγίδης, «Η αποκατάσταση των προσφύγων», σσ. 74-86. 
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γ. Παρουσίαση ερευνητικού υλικού 

 Το ερευνητικό υλικό αποτελείται από τα επικυρωμένα καταστατικά των αναγνωρισμέ-

νων σωματείων, που βρίσκονται στο αρχείο των Πρωτοδικείων της δυτικής Μακεδονίας. 

 Το υλικό που συγκεντρώθηκε εκτείνεται χρονικά από το 1923 μέχρι σήμερα, για κάθε 

νομό. Αυτό καθιστά αξιόπιστη τη συγκριτική παράθεσή του ανά νομό, με χρονική αφετηρία 

την προαναφερόμενη χρονολογία, καθόσον από το έτος αυτό και μετά υφίστανται στοιχεία 

για κάθε νομό. 

 Το καταστατικό, γενικά, είναι ένα στερεότυπο -τις περισσότερες φορές νομικής φύσης 

έγγραφο- που περιγράφει τη στόχευση του συλλόγου και λεπτομέρειες για τη λειτουργία του. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το κείμενο ορισμένων καταστατικών, συνήθως σωματείων που κα-

τατάσσονται στην κατηγορία των πολιτισμικών, παρουσίαζε διαφοροποιήσεις από τη στερεό-

τυπη μορφή. Συγκεκριμένα, η στόχευση ορισμένων συλλόγων παρουσιαζόταν επικεντρωμένη 

στο προσφυγικό στοιχείο. Με άλλα λόγια, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον είτε για τη συνδρομή 

προς τους πρόσφυγες, που περισσότερο τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους είχαν άμεση 

ανάγκη, είτε για τη διαφύλαξη και διαιώνιση του πολιτισμικού αποθέματός τους.  

 Η ευρετηρίαση των σωματείων έγινε στις εξής τέσσερεις κατηγορίες: 

1. Πολιτισμικοί (μορφωτικός, αθλητικός-γυμναστικός, εκπολιτιστικός, καλλιτεχνι-

κός, λαογραφικός, ιστορικός κ.λπ.), 

2. Επαγγελματικοί (αγροτικοί κ.λπ.), 

3. Κοινωνικοί (σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, σύλλογος ακτημόνων, σύλλογος 

ανέργων, σύλλογος πληγέντων από απαλλοτρίωσεις της ΔΕΗ κ.λπ.), 

4. Περιβαλλοντικοί (φυσιολατρικοί, κυνηγετικοί, ορειβατικοί κ.λπ.). 

 Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι από τη μελέτη των καταστατικών προέκυψε η πο-

λυποίκιλη δράση ορισμένων σωματείων. Δηλαδή υπήρξαν σωματεία, τα οποία συγχρόνως 

ανέπτυσσαν δράσεις πολιτισμικές και φιλανθρωπικές. Με άλλα λόγια, παρατηρήθηκε η ύ-

παρξη σωματείων που, σύμφωνα με την επωνυμία τους και τη στόχευσή τους, μπορούν να 

ταξινομηθούν σε περισσότερες από τη μια κατηγορίες. Όσες, λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ταξινόμησή τους έγινε σύμφωνα με την επωνυ-

μία τους και ειδικότερα με βάση τον πρώτο επιθετικό προσδιορισμό τους. 

 Τέλος, για εκείνα τα σωματεία που δεν υπήρχαν καταστατικά, η δραστηριότητά τους συ-

νάγεται από την επωνυμία τους. Για παράδειγμα, για τα σωματεία του νομού Φλώρινας, εξαι-
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τίας της καταστροφής των καταστατικών του οικείου πρωτοδικείου, επιλέχθηκε ο προαναφε-

ρόμενος τρόπος κατάταξης.  
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1. Κατανομή συλλόγων ανά κατηγορία 

1.1 Πολιτισμικοί 

 Από τη μελέτη των καταστατικών των σωματείων της παρούσας κατηγορίας 

προκύπτουν συγκεντρωτικά ως σκοποί ίδρυσης οι εξής: 

 

 α. Η γνωριμία των μελών, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και η αλληλοϋποστήριξη. 

 β. Η διατήρηση των παραδόσεων, των ηθών και των εθίμων. 

 γ. Η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού, γλωσσολογικού, φωτογραφικού 

 δ. Η διάσωση, διαφύλαξη και διάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σε καταστατικά σωματείων που ιδρύθηκαν στα 

πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων απαντάται, κυρίως, ως σκοπός τους η «φι-

λανθρωπική αρωγή», η «περίθαλψη απόρων», αλλά και την συνδρομή στο κυβερνητικό έργο 

για αποκατάσταση των προσφύγων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την έντονη ανησυχία και 

το τεράστιο ενδιαφέρον των προσφύγων για τα ζητήματα αυτά. 

 Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνεται συνολικά η ποσοστιαία κατανομή των ιδρυθέν-

των σωματείων πολιτισμικού σκοπού και περιεχομένου, στους νομούς της δυτικής Μακεδο-

νίας. 
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     Σχήμα 2 

 Είναι εμφανής η αριθμητική υπεροχή που παρουσιάζει η ίδρυση σωματείων στο νομό 

Κοζάνης. Το γεγονός αυτό είναι εύλογο, αφού στο νομό Κοζάνης εγκαταστάθηκε ο μεγαλύ-

τερος αριθμός προσφύγων και καταγράφονται επίσης περισσότερα χωριά -είτε μεικτά είτε 

αμιγώς προσφυγικά. Ειδικότερα, το ποσοστό 58% επί του συνόλου των ιδρυθέντων πολιτισ-

μικών σωματείων στο νομό Κοζάνης μεταφράζεται αριθμητικά σε 173 σωματεία σε σύνολο 

381. 

 Η πολυάριθμη παρουσία πολιτισμικών σωματείων, δηλαδή αθλητικών, μορφωτικών, λα-

ογραφικών, ιστορικών και σε αρκετές περιπτώσεις συνδυασμό αυτών, όπως για παράδειγμα 

αθλητικός-μορφωτικός, πολιτισμικός-κοινωνικός κ.λπ., ενσαρκώνει την ευρεία έννοια του 

πολιτισμού.253

 Για παράδειγμα από τη μελέτη άλλου καταστατικού, του αθλητικού-ποδοσφαιρικού συλ-

λόγου, «Ο Μέγας Αλέξανδρος», διαπιστώνει κανείς όσα παραπάνω αναφέρθηκαν. Δηλαδή 

 Ωστόσο, στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων διαπιστώνεται, 

από τη μελέτη καταστατικών πολιτισμικών σωματείων, ότι η ίδρυσή τους δεν είχε μόνο στό-

χο να αναδείξει τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τα ήθη-έθιμα ή την ιστορική πορεία του 

προσφυγικού ελληνισμού. Κύριος στόχος τους ήταν η συμβολή στην αποκατάσταση των 

προσφύγων, η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της κοινότητας μέσω φιλανθρωπικών δράσεων 

κ.α.. Παράλληλα διαπιστώνεται η πραγματοποίηση αθλητικών και μορφωτικών δραστηριοτή-

των, ενέργειες που προέρχονται από τη συλλογική δράση που επέδειξαν οι πρόσφυγες πριν το 

1923. 

                                                           
253 Ενδεικτικά για την έννοια του πολιτισμού βλ. Fernand Braudel, Γραμματική των Πολιτισμών, μετάφρ. Άρης 

Αλεξάκης, γ΄ έκδ, Αθήνα 2003, σσ. 51-59. 
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ότι οι πρόσφυγες τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στη δυτική Μακεδονία, προσπά-

θησαν και μέσα από τις συλλογικές συσσωματώσεις που ίδρυσαν, με ονομασία που υποδή-

λωνε πολιτισμική δράση και στόχευση, να δείξουν πως τα στεγαστικά, εργασιακά κ.α. θέματα 

αποτελούσαν άμεση προτεραιότητά τους. Στο εν λόγω καταστατικό αναγράφεται ως σκοπός 

του αφενός «η ηθική και πνευματική ανάπτυξις των μελών αυτού και εν γένει η περίθαλψις 

των απόρων της Κοινότητος μελών» και αφετέρου «η φιλανθρωπική αρωγή των ατυχούντων 

μελών αυτού».254

 Όταν τα προβλήματα της εγκατάστασης και της αποκατάστασης των προσφύγων αμ-

βλύνθηκαν, οι συλλογικές οργανώσεις της παρούσας κατηγορίας έστρεψαν το ενδιαφέρον 

τους σε δράσεις που ακροθιγώς αναφέρονταν στα καταστατικά τους και δηλώνονταν στην 

ονομασία τους. 

 

 Για παράδειγμα μελετώντας το καταστατικό του σωματείου «Εύξεινος Λέσχη Νομού 

Καστοριάς», που ιδρύθηκε το 1961, γίνεται αντιληπτό ότι πλέον οι πολιτισμικοί σύλλογοι 

ενδιαφέρονταν για ζητήματα πολιτισμού, παράδοσης και ενίσχυσης της εθνοτοπικής ταυτό-

τητας. Έτσι, διαπιστώνεται ότι μεταξύ των σκοπών του εν λόγω σωματείου ήταν «η προσπά-

θεια προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και ανάπτυξιν μεταξύ αυτών των ποντιακών ηθών, εθίμων 

και παραδόσεων», ενώ σε άλλη παράγραφο σημειωνόταν «η εν γένει προαγωγή και υπεράσ-

πισις των καθόλον ζητημάτων των αφορώντων τους έλκοντας την καταγωγήν εκ Πόντου και 

εν γένει εκ Μικράς Ασίας». Επίσης, γινόταν μνεία για την σωματική και πνευματική «υποσ-

τήριξη και ενίσχυση», επικεντρώνοντας παράλληλα τις προσπάθειες στη δημιουργία και ανά-

δειξη τμήματος νεολαίας. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι εκτός από τους παρα-

πάνω σκοπούς εξακολουθούσε να υπάρχει ενδιαφέρον για την υποστήριξη και ενίσχυση των 

αναξιοπαθούντων, καθώς και για την καλλιέργεια αισθημάτων φιλανθρωπίας.255

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός της επανίδρυσης στο τοπικό διαμέρισμα Εμπορίου του 

δήμου Μουρικίου Εορδαίας, ενός σωματείου που ιδρύθηκε το 1868 στην Κωνσταντινούπολη 

με την επωνυμία: «Φιλεκπαιδευτική αδελφότης ιδρυθείσα ‘‘Εν Κωνσταντινουπολει 1868’’, 

επανιδρυθείσα εν Εμπορίω 2009». Η επανίδρυση του σωματείου και οι σκοποί που έθεσε μέ-

σα από το καταστατικό του καταδεικνύουν περίτρανα την προσπάθεια να διατηρηθούν όλα 

 

                                                           
254 ΓΑΚ Κοζάνης, Αρχείο Νομαρχίας Κοζάνης, φάκ. 1472, άρθρο 3, Καταστατικό «Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 

‘‘Ο Μέγας Αλέξανδρος’’ Κοινότητος Καλαμιάς», Καλαμιά 21 Μαΐου 1933. 
255 Αρχείο Πρωτοδικείου Καστοριάς, Αριθμός βιβλίου σωματείων (Α.Β.Σ.) 40/1961, άρθρο 2, «Καταστατικόν 

Ευξείνου Λέσχης Νομού Καστοριάς», Καστοριά 12 Μαρτίου 1961. Επίσης για την ίδρυση του σωματείου έγινε 

αναφορά και στον τοπικό τύπο της εποχής. Συγκεκριμένα στην εφ. Καστοριά, 9 Απριλίου 1961 γινόταν αναφορά 

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Απόστολο Αδαμίδη για τους σκοπούς του σωματείου. 
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εκείνα τα πολιτισμικά στοιχεία που υφίσταντο στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα έθεσε 

ως σκοπό του «την ενδυνάμωση της χριστιανικής πίστης […]».256

 Αξιομνημόνευτη είναι και η ίδρυση σωματείου με την επωνυμία: «Άγιος Ιωάννης Βαζε-

λώνος», στο χωριό Άγιος Δημήτριος Κοζάνης. Η ίδρυσή του είχε εκτός από ρεαλιστικούς 

σκοπούς και συμβολικό χαρακτήρα. Πρωτίστως οφειλόταν στην ύπαρξη αντίστοιχης μονής 

στον Πόντο, την οποία πολλοί από τους εγκατεστημένους πρόσφυγες στην περιοχή είχαν ε-

πισκεφθεί ενώ ζούσαν εκεί. Επίσης με την ίδρυση του σωματείου και την ανέγερση του ναού 

οι πρόσφυγες δημιούργησαν έναν μνημονικό τόπο, γύρω από τον οποίο θα είχαν τη δυνατό-

τητα να διατηρήσουν άσβεστη την προσφυγική μνήμη και παράλληλα αναλλοίωτη την προσ-

φυγική ταυτότητά τους. Αναφορικά με τους σκοπούς, το σωματείο έθεσε ως πρωταρχικό 

σκοπό την ανέγερση ναού «[…] εις μνήμην του Αγίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού 

Ιωάννου της Ιεράς Μονής Βαζελώνος περιφερείας Ματσούκας Τραπεζούντος του Πόντου 

[…]». Επιπλέον, είχε ως στόχο την επιμελή καλλιέργεια και πιστή διαφύλαξη των πιο βασι-

κών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ποντιακού πολιτισμού, την χορήγηση υποτροφιών σε 

αριστούχους που ήταν αποδεδειγμένα άποροι, πόντιους και μη, την χορήγηση ιατρικής περί-

θαλψης σε αποδεδειγμένα άπορους. Η πολύπλευρη στόχευση του σωματείου κινούνταν σε 

ταυτόσημη κατεύθυνση με αυτή της Εκκλησίας γενικότερα∙ γ ι’ αυτό άλλωστε και στο κατασ-

τατικό απαντώνται εκτός από τα πολιτισμικά-θρησκευτικά και κοινωνικά

 

 χαρακτηριστικά.257

 Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η προσέγγιση που επιχειρεί η Χατζητάκη-Καψωμένου 

για την ίδρυση συλλόγων. Αρχικά αναφέρει ότι ως σκοποί για την ίδρυση σωματείων μνημο-

νεύονται: «η γνωριμία των μελών, η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, δεσμών και αλληλεγγύ-

ης μεταξύ των μελών, η συνέχιση των παραδόσεων, ηθών και εθίμων, η συγκέντρωση λαογ-

ραφικού, γλωσσολογικού υλικού, φωτογραφιών και η αξιοποίηση διατήρηση αυτών» και σε 

άλλες περιπτώσεις: «η προστασία, η υποστήριξη, η προαγωγή και διάδοση της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς». Στη συνέχεια, επισημαίνει, ότι πέρα από τους ιδεολογικούς-ηθικούς λό-

γους, οι οποίοι επιβάλουν την ανάγκη να ιδρυθούν σωματεία, δεν λείπουν και ωφελιμιστικοί, 

εστιάζοντας στη δεκαετία του 1980, κατά την οποία οι σύλλογοι απέβλεπαν στην υλική βοή-

θεια είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την κεντρική εξουσία. Θεωρείται σημαντικό 

να επισημανθεί ότι, σε κάθε καταστατικό υπογραμμιζόταν η μη ανάμιξη των σωματείων της 

 

                                                           
256 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 2631/2010, άρθρο 2, Καταστατικό σωματείου «Φιλεκπαιδευτική 

αδελφότης ιδρυθείσα ‘‘Εν Κωνσταντινουπολει 1868’’, επανιδρυθείσα εν Εμπορίω 2009», Εμπόριο 15 Σεπτεμ-

βρίου 2009. 
257 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ.: 798/1983, άρθρο 2, Καταστατικό σωματείου: «Άγιος Ιωάννης Βα-

ζελώνος», Άγιος Δημήτριος 18 Απριλίου 1983. 
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παρούσας κατηγορίας στην πολιτική, η αποχή από κομματικές διενέξεις, καθώς και κάθε ε-

ξάρτηση από πολιτικό κόμμα ή οργάνωση.258

 

 

1.2 Επαγγελματικοί  

 

 Στους συλλόγους της παρούσας κατηγορίας διαπιστώνεται, μελετώντας τα καταστατικά 

τους ότι, κύριος καταστατικός σκοπός οριζόταν η προάσπιση των συμφερόντων των επαγ-

γελματικών ομάδων. Η στόχευση αυτή θα επιτυγχανόταν μέσω της συνδικαλιστικής οργάνω-

σης, η οποία είχε ως απώτερο σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που αφορού-

σαν πρωτίστως τα επαγγελματικά συμφέροντα και μελλοντικά τις κοινωνικές ανάγκες των 

επαγγελματιών. 

 Από τη μελέτη των καταστατικών δεν προκύπτει καμία αναφορά σε φιλανθρωπικού πε-

ριεχομένου σκοπούς, ενώ με σαφήνεια καταγράφεται η μεγάλη συμμετοχή μελών στα σωμα-

τεία προσφυγικής καταγωγής, από τα πρώτα κιόλας χρόνια εγκατάστασης των προσφύγων 

στην περιοχή. 

 Αξιοσημείωτη είναι επίσης η στόχευση ορισμένων σωματείων στην πνευματική ανάταση 

της κοινωνίας (για παράδειγμα η καλλιέργεια των γραμμάτων, η προαγωγή των εθνικών πα-

ραδόσεων) και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Κυρίως τέτοιες αναφορές συναντώνται 

σε σωματεία καθηγητών, δασκάλων κ.λπ.. Τα συνηθέστερα μέσα για την επίτευξη των προα-

ναφερόμενων σκοπών ήταν η οργάνωση εκδηλώσεων πνευματικού περιεχομένου, όπως δια-

λέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις κ.λπ.. 

 Στα δύο παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται σχηματικά ο καταμερισμός των σωματε-

ίων που ιδρύθηκαν στους νομούς της δυτικής Μακεδονίας. 

                                                           
258 Χατζητάκη-Καψωμένου, ό.π., σσ. 373-376. 
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    Σχήμα 3 

 

 
    Σχήμα 4 

 Και σε αυτή την κατηγορία η αριθμητική υπεροχή που καταγράφεται στο νομό Κοζάνης 

είναι εμφανής και αναμενόμενη από τη στιγμή που αριθμητικά ο νομός δέχτηκε περισσότε-

ρους πρόσφυγες με συνέπεια την συγκρότηση περισσότερων χωριών. 

 Κύριο μέλημα των προσφύγων τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, όπως αναφέρθηκε, 

ήταν και η επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία θα εξασφάλιζε την επιβίωση στο νέο τόπο. 

Αυτή, λοιπόν, θα επιτυγχανόταν και μέσα από την οργανωμένη συλλογική προσπάθεια. Όπως 

έχει αναφερθεί, η αγροτική αποκατάσταση αφορούσε -κατά κύριο λόγο- τους πρόσφυγες που 

εγκαταστάθηκαν στη δυτική Μακεδονία. Συνεπώς η ίδρυση σωματείων όπως ο «Πανεπαρχι-
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ακός γεωργικός σύλλογος Γρεβενών ‘‘η Δήμητρα’’» το 1923, αποδεικνύουν περίτρανα όσα 

παραπάνω αναφέρθηκαν. 

 Μια ακόμη, ευρύτερα συγκροτημένη, προσπάθεια συλλογικής οργάνωσης, προάσπισης 

και διεκδίκησης των συμφερόντων και των δικαιωμάτων, αντίστοιχα, αναλήφθηκε το 1923 

στην Πτολεμαΐδα μέσα από τον σύλλογο με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐ-

δος», στο οποίο καταγράφηκε μεγάλη συμμετοχή προσφύγων. Όπως αναφέρεται στο κατασ-

τατικό του εν λόγω συλλόγου, σκοπός του ήταν: «[…] η μέριμνα περί προαγωγής και αναπ-

τύξεως του εμπορικού εν γένει ως και των κατ’ ιδίαν συμφερόντων των μελών του Συλλόγο-

υ».259 Ο αντίστοιχος εμπορικός σύλλογος στα Γρεβενά ιδρύθηκε το 1915, δηλαδή πριν εγκα-

τασταθούν πρόσφυγες, συμπεραίνοντας ότι στη σύστασή του δεν έπαιξε ρόλο το προσφυγικό 

στοιχείο, το οποίο συμμετείχε στη συνέχεια. Αντίθετα στην Πτολεμαΐδα ο προσφυγικός πλη-

θυσμός συμμετείχε ενεργά από την ίδρυση του σωματείου.260

 Η Πτολεμαΐδα παρουσίασε μια ακόμη πρωτοπορία και ταυτόχρονα πρωτοτυπία ως προς 

την ίδρυση συλλόγων κυρίως τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων. Συγκεκρι-

μένα λίγο πριν από την ίδρυση της Μητρόπολης Πτολεμαΐδας, οι πρόσφυγες ιερείς της περιο-

χής ίδρυσαν τον «Προσφυγικό ιερατικός σύνδεσμο Καϊλαρίων». Για τον εν λόγω σύλλογο 

δεν διασώθηκε -το αναγνωρισμένο από το πρωτοδικείο Κοζάνης- καταστατικό του, πλην ό-

μως από το μοναδικό έγγραφο που βρέθηκε με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 1925, λαμβά-

νονται πληροφορίες για τον σκοπό και την ίδρυσή του. Η ίδρυση του σωματείου δεν είχε 

συνδικαλιστικό σκοπό, αλλά καλούνταν να συνδράμει στην επίλυση των αντιξοοτήτων που 

αντιμετώπιζαν οι προσφυγικής καταγωγής ιερείς της περιοχής με την εγκατάστασή τους. Οι 

ιερείς της περιοχής αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα γεγονός που τους οδήγη-

σε να καταφύγουν στη συλλογική οργάνωση. Ο ιερέας του Εμπορίου παπαΔημήτρης Σολά-

κης έγραφε: «Ευρισκόμενος προ αδιεξόδου, όσον αφορά τη συντήρησίν μου αφ΄ενός και αμ-

φίσιν αφετέρου, λόγω της αδιαφορίας των αρμοδίων δια την πληρωμήν του γλίσχρου μισθού 

μου […]».

 

261

 Ωστόσο, ανάμεσα στα επαγγελματικά σωματεία, που ιδρύθηκαν τα πρώτα χρόνια μετά 

την εγκατάσταση των προσφύγων, εκείνο που ξεχώρισε ήταν το «Γεωργικό Επιμελητήριο 

Κοζάνης», με έτος ίδρυσης το 1929. Η επιλογή της πόλης θεωρείται αναμενόμενη. Το επιμε-

 

                                                           
259 Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης, Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδος από το 1923, Νομαρχιακή Αυτοδιοί-

κηση Κοζάνης, Πτολεμαΐδα 2007, σσ. 28-29 και 32-35. 
260 ΓΑΚ Κοζάνης, Κοζάνη 1927, φάκ, 60, υποφάκ. 638. 
261 Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης, Ιερά Μητρόπολις Νέας Πελαγονίας 1924-1930 ή Πτολεμαΐδος Εορδαίας 

1930-1935, β΄έκδ., Πτολεμαΐδα 2001, σσ. 126-132. 
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λητήριο ξεχώρισε αφενός γιατί αποτέλεσε το πρώτο δευτεροβάθμιο σωματείο εκπροσώπησης 

των αγροτών- οι οποίοι ως επί το πλείστον ήταν πρόσφυγες- και αφετέρου γιατί η ίδρυσή του 

καταδεικνύει την ανάγκη αλλά και την ικανότητα για συγκροτημένη-συντονισμένη συλλογι-

κή προσπάθεια διεκδίκησης των δικαιωμάτων των αγροτών. Το επιμελητήριο παρουσίασε 

άμεσα δράση, προωθώντας αρχικά τα επαγγελματικά αιτήματα των μελών του. Αργότερα ασ-

χολήθηκε και με τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούσαν τους γεωργούς, γενικότερα. Τέ-

λος, συνέβαλε στην κοινωνική συνύπαρξη και στη συνεργασία γηγενών και προσφύγων, κα-

θώς δεν αποτελούταν αποκλειστικά και μόνο από πρόσφυγες και ως εκ τούτου η επαγγελμα-

τική συνεργασία ήταν απαραίτητη για την ομαλή συμβίωση των μελών και ασφαλώς του σω-

ματείου.262

 Η αρχειακή έρευνα οδήγησε στην καταγραφή πολλών αγροτικών συλλόγων, στη συν-

τριπτική πλειοψηφία τους με έδρα χωριά της δυτικής Μακεδονίας, καθώς και αγροτικές ενώ-

σεις που ιδρύθηκαν σε πόλεις και κωμοπόλεις. Κύριος στόχος τους ήταν η προαγωγή των ε-

παγγελματικών συμφερόντων των αγροτών. Επίσης, έθεταν ως στόχο την ανάπτυξη μεθόδων 

για τη βελτίωση των καλλιεργειών τους, την οργάνωση και διάθεση μετέπειτα των παραγόμε-

νων προϊόντων. Ανάμεσα στους προαναφερόμενους στόχους, σε πολλά καταστατικά συναν-

τάται ως στόχος η συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών, όπως για παράδειγμα στο σωμα-

τείο με την επωνυμία: «Σύλλογος Αγροτικός και πληττομένων Μεσσιανής και περιχώ-

ρων».

 

263

 Η ενσυνείδητη αναφορά της συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών ως πρώτιστος κα-

ταστατικός σκοπό από ορισμένα σωματεία, επιβεβαιώνει ότι ένα από τα μέσα οργάνωσης -

ίσως το βασικότερο- που χρησιμοποίησαν οι αγρότες προκειμένου να διεκδικήσουν τα αιτή-

ματά τους και να ανασυστήσουν τα νοικοκυριά τους, ήταν και ο αγροτικός συνεταιρισμός. 

Στο «πρόσωπο» του συνεταιρισμού οι αγρότες διέκριναν ένα ισχυρό μέσο, με το οποίο αφε-

νός θα είχαν τη δυνατότητα μαζικά και οργανωμένα να προμηθεύονται τα απαραίτητα παρα-

γωγικά μέσα, υλικά, δάνεια κ.λπ., αφετέρου θα ασκούσαν μεγαλύτερη πίεση προς το κράτος 

για την ευόδωση των αιτημάτων τους.

 

264

 Επίσης, αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι σε ορισμένα χωριά ιδρύθηκαν δύο αγροτι-

κοί σύλλογοι, σχεδόν ταυτόχρονα. Τέτοιες περιπτώσεις διέφεραν ως προς την επωνυμία τους 

  

                                                           
262 Ηχώ της Μακεδονίας, Κοζάνη 24 Μαρτίου, 31 Μαρτίου και 15 Δεκεμβρίου 1929. 
263 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 791/1983 , άρθρο 2, Καταστατικό σωματείου: «Σύλλογος Αγροτικός 

και πληττομένων Μεσσιανής και περιχώρων», Μεσσιανή 24 Μαρτίου 1983. 
264 Παρμενίων Σ. Αβδελίδης, Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη και δράση. 

Προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης, Αθήνα 1986, σ. 56. 



95 
 

και έτσι καταγράφηκαν αφενός με την επωνυμία «δημοκρατικός αγροτικός σύλλογος» και 

αφετέρου ως «αγροτικός σύλλογος». Αυτό είχε ως συνέπεια να παρουσιαστεί επιπλέον έξαρ-

ση στην ίδρυση σωματείων της υπό εξέτασης κατηγορίας.  

 Η έντονη δραστηριοποίηση σωματείων στον αγροτικό τομέα προκλήθηκε κυρίως από 

την κρατική πολιτική που ουσιαστικά έδωσε κίνητρα για τη συλλογική οργάνωση. Εκτός, 

όμως από την κρατική αρωγή και τη γενικότερη ηθική πριμοδότηση που η κρατική μηχανή 

καλλιεργούσε, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις μια μορφή άτυ-

που ανταγωνισμού μεταξύ γειτονικών χωριών, που οδήγησε στην αλυσιδωτή ίδρυση σωματε-

ίων. 

 Για το φαινόμενο που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Αβδελίδης υ-

ποστήριξε ότι, το 1981 αποτέλεσε ημερομηνία ορόσημο με την επικράτηση του ΠΑΣΟΚ, γε-

μίζοντας ελπίδα για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα. Επίσης, επι-

σήμανε ότι μια σειρά από θετικές αποφάσεις, όπως ήταν η ψήφιση του Ν.1257/1982, που α-

ποκατέστησε τη δημοκρατική λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων, η καθιέρωση 

κινήτρων για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και η μετέπειτα ψήφιση νέου νόμου για τους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς, αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες για την προοδευτική ανάπτυξή 

τους.265

  

 

                                                           
265 Στο ίδιο, σ. 12. Πρώτος νόμος για τους συνεταιρισμούς ήταν ο Ν. 602/1914. Πριν από αυτόν δεν υπήρχε 

σχετική νομοθεσία που να διευκόλυνε τη νόμιμη λειτουργία και δράση των συνεταιριστικών οργανώσεων. Επί-

σης, η συνεταιριστική νομοθεσία που το 1944 καθιερώθηκε για πρώτη φορά, συνετέλεσε αποφασιστικά στην 

προοδευτική εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος το χρονικό διάστημα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. στο ίδιο σσ. 12-13 και 49-51. 
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1.3 Κοινωνικοί 

 

 Στην υπό εξέταση κατηγορία, από την έρευνα καταγράφηκαν οι άμεσες ανάγκες συλλο-

γικής οργάνωσης των προσφύγων σε αμιγείς και μεικτές κοινότητες. Με άλλα λόγια η κοινω-

νική και οικονομική συγκυρία, αρχικά, στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων 

στην Ελλάδα καθόρισε αναπόφευκτα το είδος των σωματείων που ιδρύθηκαν, καθώς επίσης 

και τη στόχευση που αυτά έθεσαν. 

 Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η αναλογία των ιδρυθέντων σωματείων της 

παρούσας κατηγορίας, στους νομούς της δυτικής Μακεδονίας. 

 

 
Σχήμα 5 
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Σχήμα 6 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οικονομική και κοινωνική συγκυρία καθόρισε τη στόχε-

υση των σωματείων που ιδρύθηκαν. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο σκοπός του σωματείου 

«Κεντρικός σύνδεσμος προσφύγων Κοζάνης ‘‘ Η Ελπίς’’» επικεντρωνόταν σε τρεις κατευ-

θύνσεις, συνδυάζοντας πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς και πρωτοβουλίες 

που αφορούσαν τα ζητήματα επιβίωσης και γενικότερα της δύσκολης καθημερινότητας, στα 

οποία έπρεπε να αντεπεξέλθουν οι πρόσφυγες. Ειδικότερα, αρχικά γινόταν μνεία για «ηθική 

και πνευματική ανάπτυξις των μελών αυτού και απάντων εν γένει των προσφύγων». Στη συ-

νέχεια το σωματείο αποσκοπούσε στη «συνδρομή εις το έργον της Κυβερνήσεως δια την εν 

γένει εγκατάστασιν και περίθαλψιν των προσφύγων της πόλεως της Κοζάνης και των χωρίων 

της περιφερείας Κοζάνης». Τέλος, δηλώνεται άλλη μια πτυχή της δράσης του εν λόγω σωμα-

τείου, αυτής της «φιλανθρωπικής αρωγής των ατυχούντων μελών αυτού και παντός άλλου 

πρόσφυγος».266

 Συνολικά εξεταζόμενος ο σκοπός του σωματείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και α-

ναγράφεται στο καταστατικό του, κρίνεται ρεαλιστικός. Κινείται σε πλήρη συμφωνία με τις 

ανάγκες των προσφύγων τα πρώτα χρόνια –τουλάχιστον - της εγκατάστασής τους. Αυτό ση-

μαίνει ότι, οι συντάκτες εκτίμησαν εύστοχα τις ανάγκες των προσφύγων που εγκαταστάθη-

καν στην περιοχή. Διαβάζοντας κανείς τους σκοπούς του συλλόγου ίσως θα αναρωτιόταν κα-

τά πόσο η αναφορά στην ηθική και πνευματική ανάπτυξη των μελών του και γενικά των 

προσφύγων, σε δύσκολους καιρούς, ήταν εύστοχη και ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. 

 

                                                           
266 Ιδιωτική συλλογή Ευστάθιου Πελαγίδη, Άρθρο 3, Καταστατικό «Κεντρικού συνδέσμου προσφύγων Κοζά-

νης ‘‘Η Ελπίς’’», 2 Αυγούστου 1923. 
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Στην πραγματικότητα αυτή η αναφορά θεωρείται ως έκφραση αγωνίας για τη διαφύλαξη του 

πνευματικού πλούτου και ως προτροπή για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πα-

ράλληλα αποτελούσε υπενθύμιση, δηλαδή ότι η καλλιέργεια του πνεύματος και η διαφύλαξη 

της ανθρώπινης υπόστασης δεν ήταν άγνωστες έννοιες και δεν θα έπρεπε να παραμεριστούν 

παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες της εποχής. Επιχειρώντας και μια άλλη προσέγγιση των 

σκοπών του καταστατικού, εικάζεται πως οι πρόσφυγες αποδέχτηκαν τη νέα κατάσταση που 

δημιούργησε η εγκατάστασή τους στη δυτική Μακεδονία και εν προκειμένω στην Κοζάνη. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι σκοποί του σωματείου 

παρουσιάζονταν εναρμονισμένοι με τη νέα κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των 

προσφύγων μελών του. Τέλος, υπήρξε και ιεράρχηση στους σκοπούς. Δηλαδή, η καλλιέργεια 

του πνεύματος και η ηθική ανάπτυξη των μελών καταδείκνυαν μακροπρόθεσμους στόχους. 

Έπειτα διατυπώνονταν οι άμεσες στοχεύσεις που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την προσ-

τασία της βιολογικής-φυσικής παρουσίας των προσφύγων της περιοχής. 

 Η φιλανθρωπική πλευρά και δράση των σωματείων με προσφυγικό χαρακτήρα έχει αφε-

νός ρίζες πριν το 1923 και αφετέρου συναντάται και μετά το 1923 στην Ελλάδα, όπως νωρί-

τερα αναφέρθηκε. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας την αναφορά από τη συλλογική πρωτοβου-

λία πριν την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, απαντώνται σύλλογοι με σκοπό τη 

συνδρομή στους άπορους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σωματείο «Φιλόπτωχος Αδελ-

φότης των Κυρίων του Σταυροδρομίου».267 Παρόμοια δράση καταγράφηκε και μετά την εγ-

κατάσταση των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία. Ειδικότερα στην πόλη των Γρεβενών ιδ-

ρύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1923 ο σύλλογος με την επωνυμία «Φιλοπρόοδος Σύλλογος 

Κωνσταντινουπολιτών ‘‘Η Κωνταντινούπολις’’», με φιλανθρωπικό σκοπό.268

 Επίσης, και στην περιοχή της Φλώρινας ιδρύθηκαν προσφυγικά σωματεία στα πρώτα 

χρόνια εγκατάστασης των προσφύγων. Το πρώτο, που καταγράφεται επίσημα, ιδρύθηκε το 

1923 με την ονομασία «Θρακικός σύλλογος εν Φλωρίνη». Το επόμενο ιδρύθηκε την ίδια 

χρονιά με την ονομασία «Μικρασιατικός σύλλογος Φλωρίνης και των πέριξ», ενώ το 1925 

ιδρύθηκε ο «Σύλλογος των εν Φλωρίνη προσφύγων Κιουτάχειας». Μια ιδιαιτερότητα που 

απαντάται στο νομό Φλώρινας και η οποία αποτελεί μοναδική περίπτωση σε όλη τη δυτική 

Μακεδονία, είναι ότι το 1934 ιδρύθηκε σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος γηγενών και 

προσφύγων, η Ένωσις», γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι όποιες αντιδικίες που 

υπήρχαν με την εγκατάσταση των προσφύγων, άρχισαν να αμβλύνονται. Εκτός από την 

 

                                                           
267 Μαμώνη-Ιστικοπούλου, «Γυναικείοι σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη», σ. 27. 
268 ΓΑΚ Κοζάνης, Κοζάνη 1927, φάκ. 60, υποφάκ. 638. 
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Φλώρινα και στο Αμύνταιο ιδρύθηκαν σωματεία στα πρώτα χρόνια. Έτσι καταγράφηκε η ίδ-

ρυση του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος προσφύγων Σόροβιτς και περιχώρων, η 

‘‘Ένωσις’’» το 1925, διαπιστώνοντας ότι διατηρήθηκε η επικρατούσα ονομασία του Αμυν-

ταίου εκείνη την εποχή.269

 Στα χρόνια που ακολούθησαν και καθώς αμβλύνθηκαν τα ζητήματα αποκατάστασης των 

προσφύγων, τα σωματεία της κατηγορίας που εξετάζεται στράφηκαν σε άλλες στοχεύσεις, 

έχοντας κύριο οδηγό τις κοινωνικές απαιτήσεις και ανάγκες. Έτσι, συναντώνται στην έρευνα 

σωματεία που πλέον ενδιαφέρονταν κυρίως για την ειρηνική συνύπαρξη με τους γηγενείς. 

Ακόμα καταγράφονται σύλλογοι κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από κρατικές αποφά-

σεις, όπως από τις απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ. 

 

 Από τις λίγες συλλογικής μορφής δράσεις γυναικών αποτελούσε και ο σύλλογος με την 

επωνυμία «Σύλλογος Γυναικών Πτολεμαΐδας». Ιδρύθηκε το 1979 στην Πτολεμαΐδα και απο-

τελούταν από γυναίκες προσφυγικής και μη καταγωγής. Ως εκ τούτου οι σκοποί του δεν είχαν 

αποδέκτη το προσφυγικό στοιχείο και μόνο πληθυσμό, αλλά γενικότερα τον γυναικείο πλη-

θυσμό της περιοχής. Έτσι, μέσα από την πολυποίκιλη κοινωνική δράση του σωματείου γίνε-

ται κατανοητή η πλήρης κοινωνική ένταξη των γυναικών προσφυγικής καταγωγής στην περι-

οχή.270

 Αξιομνημόνευτη είναι και η συλλογική δράση που ανέπτυξαν οι ομογενείς από την πρώ-

ην Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα σωματεία παλιννοστούντων α-

νέπτυξαν δράσεις που αφορούσαν την εξυπηρέτηση των ομογενών από την πρώην Σοβιετική 

Ένωση, δηλαδή, την επίλυση ζητημάτων στέγασης, εργασίας, γλώσσας, αναγνώρισης τίτλων 

σπουδών κ.λπ.

 

271

                                                           
269 Αρχείο Πρωτοδικείου Φλώρινας, «Κατάσταση Σωματείων από το 1915 μέχρι και το 2011, Κατάλογοι ετών 

1923, 1925 κα 1934». 

 Στο καταστατικό του πρώτου σωματείου που ιδρύθηκε στη δυτική Μακε-

δονία με την επωνυμία «Σύλλογος παλιννοστούντων ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση 

Ν. Κοζάνης», αναφέρεται πως μπορούσε να ιδρύσει παραρτήματα και άλλες περιοχές της Ελ-

λάδας έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το καταστατικό του ως 

σκοποί ήταν «η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και συμπαράστασης στους Ποντίους που έρ-

χονται από την τέως Σοβιετική Ένωση και η προσωρινή τους εγκατάσταση σε χώρους που με 

τη φροντίδα του Συλλόγου θα ευρεθούν και θα διατεθούν γι’ αυτόν τον σκοπό», ενώ άλλα 

άρθρα έκαναν λόγο για την «πνευματική ανάπτυξη και ηθική εξύψωση και ψυχαγωγική εξυ-

270 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 455/1979, Πτολεμαΐδα 12 Φεβρουαρίου 1979. 
271 Βεργέτη Μαρία, Παλιννόστηση και Κοινωνικός αποκλεισμός, γ΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 2010, σ. 169. 
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πηρέτηση των μελών του Συλλόγου» όσο και για την «πολιτιστική δραστηριότητα», προφα-

νώς έπειτα από την επίλυση των μειζόνων ζητημάτων που προαναφέρθηκαν.272

 

 

  

                                                           
272 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης Α.Β.Σ. 1609/1993, «Καταστατικόν σύλλογος παλιννοστούντων ποντίων από 

την τέως Σοβιετική Ένωση Νομού Κοζάνης», Κοζάνη 16 Αυγούστου 1993. 



101 
 

1.4 Περιβαλλοντικοί 

 Η κατηγορία των σωματείων που σχετίζονται με την φύση και με δράσεις με επίκεντρο 

αυτή είναι αριθμητικά η μικρότερη, συνολικά 27 σωματεία στη δυτική Μακεδονία. Είναι α-

ναμενόμενη η διαπίστωση, καθώς μέχρι τουλάχιστον το 1950 δύσκολα θα περίμενε κανείς να 

υπάρχει ενδιαφέρον για τέτοια ζητήματα, από τη στιγμή που τα κοινωνικά και πολιτικά γεγο-

νότα μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον. 

 Αναφορικά με τους φυσιολατρικούς συλλόγους, οι κυριότεροι σκοποί που απαντώνται 

στα καταστατικά τους αφορούν τη γνωριμία των μελών, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων 

και την αλληλοϋποστήριξη, την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση και τη διορ-

γάνωση εξορμήσεων σε βουνά για δενδροφύτευση. 

 Και στην κατηγορία αυτή η αριθμητική υπεροχή του νομού Κοζάνης είναι συντριπτική. 

Μάλιστα, καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη κατηγορία, 84%, όπως αποτυ-

πώνεται στα διαγράμματα που ακολουθούν. 

 Το προαναφερόμενο μεγάλο ποσοστό δεν προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς 

την ιδιαίτερη θέση που κατείχε ο νομός Κοζάνης στον υπό διαμόρφωση ενεργειακό χάρτη της 

Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που από τις αρχές της δε-

καετίας του 1950. Σημαίνουσα θέση στις εξελίξεις αυτές κατείχαν τα μεγάλα έργα παραγω-

γής που εγκαινιάστηκαν τον Μάιο του 1950, θέτοντας την υποδομή για τον μετέπειτα χαρακ-

τηρισμό ως ενεργειακό κέντρο, του εν λόγω νομού. Η πολιτική αρχικά της κυβέρνησης του 

Συναγερμού και κυρίως ΕΡΕ του Καραμανλή, κατέστησε βιομηχανικό κέντρο την ευρύτερη 

περιοχή της Κοζάνης, στηρίζοντας ως εκ τούτου -σε μεγάλο βαθμό- την αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας. Την ίδια πολιτική στο ζήτημα αυτό ακολούθησαν αργότερα και οι κυβερνήσεις 

της Ένωσης Κέντρου. Έτσι, λοιπόν, τα εργοστάσια της ΔΕΗ που δημιουργήθηκαν, επιβάρυ-

ναν το περιβάλλον της περιοχής, προκάλεσαν την ανάγκη για μετεγκατάσταση ολόκληρων 

οικισμών (για παράδειγμα όπως το χωριό Χαραυγή) και εν τέλει οι κάτοικοι αφυπνίσθηκαν 

ιδρύοντας σωματεία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων.273

 

 

                                                           
273 Βερέμης-Κολιόπουλος, ό.π., σσ. 453-455. 
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2. Κατανομή συλλόγων ανά έτος 

 Για τη μελέτη των συλλόγων σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή ίδρυσης, κρίθηκε δό-

κιμο να χωριστεί το χρονικό διάστημα από το 1923 μέχρι το 2013 σε έξι περιόδους, σύμφωνα 

με την ιστορική συγκυρία. Έτσι, η πρώτη χρονική περίοδος περιλαμβάνει τα σωματεία που 

ιδρύθηκαν από το 1923 μέχρι το 1936, φτάνοντας δηλαδή από την εγκατάσταση των προσφύ-

γων μέχρι την επιβολή της διδακτορίας Μεταξά. Η δεύτερη περίοδος ξεκινά από το 1937 

μέχρι το 1950 και πρόκειται για μια χρονική περίοδο πυκνή σημαντικών ιστορικών γεγονό-

των (Ελληνοιταλικός πόλεμος, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος Πόλεμος). Η επόμενη, 

τρίτη, αρχίζει από το 1951 και φτάνει μέχρι το 1966, περιλαμβάνοντας την περίοδο αμέσως 

μετά τη λήξη της εμφύλιας διαμάχης μέχρι την εγκαθίδρυση της δικτατορίας των συνταγμα-

ταρχών. Η πιο σύντομη χρονικά περίοδος, είναι αυτή της δικτατορίας, ξεκινώντας από το 

1967 μέχρι το 1974. Ως πέμπτη χρονική περίοδος νοείται αυτή από το 1975 μέχρι το 1990 και 

ως τελευταία από το 1991 μέχρι το 2013. 

 Για κάθε μια από τις προαναφερόμενες περιόδους καταγράφηκαν τα σωματεία που ιδρύ-

θηκαν σε αμιγώς προσφυγικά και σε μεικτά χωριά, καθώς και σε αστικά κέντρα, στα οποία 

συμμετείχαν πρόσφυγες. 
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2.1 Χρονική περίοδος 1923-1936 

 Στην παρούσα χρονική περίοδο ιδρύθηκαν συνολικά δεκατρία σωματεία. Τα περισσότε-

ρα ανήκουν στην κατηγορία των κοινωνικών, γεγονός αναμενόμενο. Οι προσφυγικοί σύλλο-

γοι της πρώτης περιόδου αποσκοπώντας στην αποκατάσταση των προσφύγων είχαν ως επί το 

πλείστον διεκδικητικό ρόλο. Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται η πρόθεση των προσφύγων 

και η πίστη, ταυτόχρονα, στη συλλογικότητα μέσω της οποίας ανέμεναν την επούλωση των 

κοινωνικών και οικονομικών τραυμάτων. Στα γραφήματα που ακολουθούν για την περίοδο 

που εξετάζεται, αποτυπώνεται χρονολογικά η ίδρυση των σωματείων (Σχήμα 9) και η αριθ-

μητική κατανομή τους (Σχήμα 10). 

 

Σχήμα 9 
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2.2 Χρονική περίοδος 1937-1950 

 Η παρούσα κατηγορία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τον αριθμό των 

συλλόγων που ιδρύθηκαν. Θεωρούνται αναμενόμενα τα ευρήματα της έρευνας λόγω της εμ-

πόλεμης περιόδου και της γενικότερης κοινωνικής αστάθειας που επικρατούσε στο εσωτερι-

κό της χώρας. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι εν μέσω της κατοχής (6-2-1943) 

και στη συνέχεια του Εμφυλίου Πολέμου (24-8-1948), ιδρύθηκαν δύο σύλλογοι με την επω-

νυμία: «Τοπικός σύνδεσμος αμπελοκτηματιών Κοζάνης» και «Σωματείο κτηνοτρόφων Κοζά-

νης Άγιος Χριστόφορος», αντίστοιχα. Σκοπός τους ήταν η ανάπτυξη και προστασία της αμ-

πελουργίας και η προστασία των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων, αντίστοι-

χα.274

 

 

 

Σχήμα 11 

 

Σχήμα 12 
                                                           
274 Πρωτοδικείο Κοζάνης, «Πίναξ Αγροτικών Συλλόγων και Συνδέσμων περιφερείας Πρωτοδιεκίου Κοζάνης», 

Κοζάνη 28 Νοεμβρίου 1968. 
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2.3 Χρονική περίοδος 1951-1966 

 

 Τα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνουν την έντονη συλλογική δραστηριότητα που 

αναπτύχθηκε στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μη 

εμπόλεμη περίοδο. Αυτό σε συνδυασμό με μια παρατεταμένη χρονική περίοδο σχεδόν ανύ-

παρκτης συλλογικής δράσης, είχε ως αποτέλεσμα να εκκινούν εκ νέου οι πρόσφυγες τη συγ-

κροτημένη και οργανωμένη συλλογική παρουσία, διεκδικώντας και πάλι τα κοινωνικά, οικο-

νομικά και επαγγελματικά δικαιώματα τους. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η ίδρυση 

σωματείων σε μεικτά χωριά με τη συμμετοχή γηγενών και προσφύγων, καταδεικνύει την ε-

νωτική προσπάθεια για την υπερκέραση των ιδεολογικών αντιθέσεων του παρελθόντος. Η 

προσπάθεια αυτή έγινε σε μεγάλο βαθμό μέσα από συλλόγους πολιτιστικούς, ενώ η αριθμη-

τική υπεροχή των επαγγελματικών συλλόγων θεωρείται ευνόητη καθόσον η άμεση ανάγκη 

για επιβίωση απαιτούσε την επαγγελματική αποκατάσταση. 

 Η εξεταζόμενη χρονική περίοδος σημαδεύτηκε από σημαντικές εξελίξεις που προδιέγ-

ραψαν το μέλλον της χώρας. Πρόκειται για μια περίοδο που έγιναν προσπάθειες για να αποκ-

τήσει η χώρα σταθερότητα και να ανασυγκροτηθεί, προκειμένου να μπορέσει να πλησιάσει 

τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανάπτυξη της οικονομίας ακολούθησε ανοδικούς ρυθ-

μούς, από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και συνεχίστηκε παρά τις κυβερνητικές εναλλα-

γές. Με άλλα λόγια, τόσο επί κυβερνήσεων της ΕΡΕ όσο και της Ένωσης Κέντρου καταβλή-

θηκε προσπάθεια να επιτευχθεί οικονομική σταθερότητα,  με παράλληλη ανάπτυξη,  ενώ η 

Ένωση Κέντρου υποστήριζε μια πολιτική δημοσιονομικά χαλαρότερη με σκοπό την αναδια-

νομή του εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ειπωθεί ότι η μεταπολεμική ανοδική 

πορεία της χώρας σηματοδότησε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, γεγονός που συνέβαλε 

στην ίδρυση σωματείων. 
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2.4 Χρονική περίοδος 1967-1974 

 Το χρονική διάστημα της επονομαζόμενης «επταετίας» δικτατορίας αποτελεί την τέταρ-

τη περίοδο της επιχειρούμενης περιοδολόγησης. Συνολικά στην εν λόγω περίοδο ιδρύθηκαν 

έντεκα σωματεία, εκ των οποίων τα εννέα ανήκουν στην κατηγορία των πολιτισμικών και 

μόλις δύο ήταν επαγγελματικά. Θα έλεγε κανείς ότι το αποτέλεσμα δεν προκαλεί καμία έκ-

πληξη, αντίθετα κρίνεται αναμενόμενο. Ειδικότερα, η συντριπτική αριθμητική υπεροχή των 

σωματείων που ανήκουν στα πολιτισμικά, εξηγείται πλήρως από το γεγονός ότι οκτώ είχαν 

αθλητικό χαρακτήρα, πράγμα το οποίο θεωρητικά ήταν αποδεκτό από το καθεστώς σε μεγα-

λύτερο βαθμό από κάθε άλλη μορφή σωματειακής οργάνωσης και ιδιαίτερα όσων είχαν σχέ-

ση με τον πολιτισμό (τέχνες, θέατρο κ.λπ.). 

 Η αριθμητική υπεροχή των σωματείων που σχετίζονταν στο πλαίσιο του πολιτισμού με 

τον αθλητισμό, οφείλεται στο γενικότερο κλίμα της εποχής που είχε επιβάλλει το στρατιωτι-

κό καθεστώς. Στο πλαίσιο αυτό είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και είχε κατασχεθεί μεγάλος 

αριθμός βιβλίων. Ταυτόχρονα υπήρξε λογοκρισία σε πολιτιστικές δράσεις σε βαθμό που συλ-

λαμβάνονταν οι συντελεστές από το καθεστώς. Επίσης, είναι γνωστή η περίφημη «σιωπή των 

συγγραφέων», με σύνθημα «Σταματήστε να δημοσιεύετε». Όλα αυτά προκάλεσαν μεγάλη 

διστακτικότητα στους πολίτες με συνέπεια να στραφούν στην ίδρυση σωματείων με επίκεν-

τρο τον αθλητισμό, που κατά κάποιο τρόπο προστάτευε τις όποιες δραστηριότητές τους από 

το δικτατορικό καθεστώς. Τη διστακτικότητα αυτή ήρθα να μετριάσει η δήλωση του Γιώργου 

Σεφέρη, με την οποία έσπασε η «σιωπή των συγγραφέων» το 1969. Έτσι, από το 1970 κα-

ταγράφεται αλλαγή στη συμπεριφορά των πνευματικών ανθρώπων και των πολιτών. Πλέον, 

τη σιωπή διαδέχτηκε η αντιστασιακή πολυφωνία, γεγονός που επέδρασε θετικά και στην ίδ-

ρυση σωματείων που όπως και παρακάτω επισημαίνεται, παρουσίασαν άνθηση μετά το 

1970.275

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός που αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα, αναφορικά 

με την περίοδο ίδρυσης των συλλόγων. Διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι σύλλογοι ιδρύθη-

καν μετά το 1970. Η εξήγηση εικάζεται ότι οφείλεται αφενός στην φθορά του καθεστώτος 

και αφετέρου στην καλύτερη οργάνωση των πολιτών έναντι αυτού. Τα πρώτα χρόνια οι πολί-

 

                                                           
275 Δημήτρης Παπανικολάου, «‘‘Κάνοντας κάτι παράδοξες κινήσεις’’: ο πολιτισμός στα χρόνια της δικτατορί-

ας», Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Η στρατιωτική δικτατορία 1967-1974, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σσ. 176-

178, 183. 
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τες ήταν «μουδιασμένοι» απέναντι στις εξελίξεις και οι καθεστωτικοί ασκούσαν με αδιατά-

ρακτο τρόπο την εξουσία, έχοντας απέναντί τους μια αδύναμη αντιπολίτευση.276

 

 

 
Σχήμα 15 

 

 

Σχήμα 16 

  

                                                           
276 Σωτήρης Ριζάς, «Εσωτερική και οικονομική πολιτική», Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Η στρατιωτική 

δικτατορία 1967-1974, Τα Νέα, Αθήνα 2010, σσ. 87-88. 
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2.5 Χρονική περίοδος 1975-1990 

 Η πέμπτη χρονική περίοδος έχει πολλές ιδιαιτερότητες, οι οποίες έπαιξαν καταλυτικό 

ρόλο στην κατακόρυφη αύξηση των συλλόγων που ιδρύθηκαν. Στα γραφήματα που ακολου-

θούν αποτυπώνονται σχηματικά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαπιστώνοντας αρχικά ότι η 

αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος και στη συνέχεια η παροχή κινήτρων από 

την πλευρά του κράτους, για δημιουργία συλλογικών οργανώσεων, είχε ως αποτέλεσμα την 

άνευ προηγουμένου εξάπλωση των συλλόγων.  

 Η αιφνίδια κατάρρευση του αυταρχικού καθεστώτος εγκαινίασε μια νέα περίοδος στην 

πολιτική ιστορία της χώρας. Η αναγέννηση του κοινοβουλευτισμού και η θέσπιση το 1975 

του νέου καταστατικού χάρτη της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, σήμανε την αναγέννηση της 

κοινωνίας. Έτσι, η κατάσταση που άρχισε διαμορφώθηκε στο εσωτερικό της χώρας ευνόησε 

την επαναλειτουργία και τη σύσταση κάθε μορφής συλλογικής οργάνωσης και δράσης, όπως 

άλλωστε φαίνεται στο γράφημα που ακολουθεί για τη χρονική περίοδο 1975-1980. Η αξιο-

σημείωτη αύξηση στον αριθμό των συλλόγων που καταγράφηκε από το 1981 και μετά, οφεί-

λεται στην πολιτική αλλαγή που επήλθε μετά τις εθνικές εκλογές τη; 18ης Οκτωβρίου 1981. 

Οι εν λόγω εκλογές εγκαινίασαν μια μακρά συνεχόμενη περίοδο (οκτώ έτη) παραμονής σοσι-

αλιστικού κόμματος στην εξουσία για πρώτη φορά, του ΠΑΣΟΚ. Η αδιαμφισβήτητη πολιτι-

κή ηγεμονία στην πρώτη θητεία του Παπανδρέου φανερώνεται από τα θεσμικά μέτρα που 

έλαβε, όπως για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και τον επαναπατρισμό των πολιτι-

κών προσφύγων, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τα πανεπιστήμια κ.λπ.. Αυτές οι αλ-

λαγές σταδιακά καλλιέργησαν ευρύτερα στην κοινωνία τη συλλογικότητα με συνέπεια την 

αύξηση στον αριθμό των σωματείων που ιδρύθηκαν, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγ-

ραμμα μετά από το 1980, με τους επαγγελματικούς συλλόγους να είναι περισσότεροι αποτε-

λώντας μια πρωτοτυπία, καθώς σε κανένα άλλο διάγραμμα δεν σημειώθηκε κάτι ανάλογο.277

 Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των πολιτισμικών σωματείων και σε αυτή την χρονική περίο-

δο εξηγείται από την πολιτική που υλοποίησαν οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της εποχής, τη 

δεκαετία του 1980, υπό την ιδεολογικά φορτισμένη πολιτική πλατφόρμα για «επιστροφή στις 

ρίζες».

 

278

                                                           
277 Μακρυδημήτρης, ό.π., σσ. 256-257. Βερέμης-Κολιόπουλος, ό.π., σσ. 430-432. 

 Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στην ποσοτική αύξηση των ιδρυθέντων 

πολιτισμικών σωματείων έπαιξε καθοριστικό ρόλο η βαθμιαία βελτίωση του βιοτικού επιπέ-

278 Ιωάννης Μάνος, «Χορός και ενορχήστρωση της τοπικότητας: Πολιτική, πολιτικοί ως φορείς της εξουσίας 

και πολιτιστικοί σύλλογοι ως διαχειριστές του πολιτισμού», Αυδίκος Ευάγγελος (επιμ.), Λαϊκοί πολιτισμοί και 

σύνορα στα Βαλκάνια, Αθήνα 2010, σ. 235. 
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δου, που είχε ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός να στραφεί σε δραστηριότητες σχετικές με τον 

πολιτισμό, την παράδοση, τον αθλητισμό, τις τέχνες κ.λπ..  
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Σειρά1 

πολιτισμικός 
 101 

επαγγελματικός  
106 

κοινωνικός  
69 

φυσιολατρικός 15 
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2.6 Χρονική περίοδος 1991-2013 

 Η τελευταία χρονική περίοδος δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές από την προηγού-

μενη, ως προς τα αριθμητικά δεδομένα. Ωστόσο, αξιοσημείωτη αύξηση, παρουσίασαν τα σω-

ματεία της κατηγορίας περιβαλλοντικοί σύλλογοι, που σχεδόν διπλασιάστηκαν. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στην περιβαλλοντική ρύπανση που προκάλεσε η λειτο-

υργία των εργοστασιακών μονάδων της ΔΕΗ. Αυτό γίνεται αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς 

ότι τα εν λόγω σωματεία ιδρύθηκαν σε χωριά όπως για παράδειγμα στην Ακρινή (Σύλλογος 

προστασίας περιβάλλοντος Ακρινής),279 στην Κοιλάδα (Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος 

του Δήμου Ελλησπόντου Ν. Κοζάνης),280 στην Ποντοκώμη (Σύλλογος περιβάλλοντος και 

ποιότητας ζωής Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη).281 Υπήρξαν και περιπτώσεις σωματείων που 

η ίδρυσή τους οφειλόταν στην γεωγραφική θέση του χωριού όπου ιδρύθηκαν. Έτσι, τέτοια 

παραδείγματα συναντώνται είτε σε παραλίμνια χωριά, είτε σε χωριά που βρίσκονται στους 

πρόποδες βουνών με πλούσια βλάστηση, αλλά και με χαρακτηριστικά που ευνοούν ανάλογες 

δραστηριότητες. Οι σύλλογοι αυτοί ανέπτυξαν ιδιαίτερη σχέση με την φύση και συγκεκριμέ-

να με το βουνό, όπως για παράδειγμα το σωματείο με την επωνυμία «Φυσιολατρικός σύλλο-

γος Μεσόβουνου».282 Αντίστοιχα, σε ένα παραλίμνιο χωριό του νομού Φλώρινας, στη Βεγό-

ρα, ιδρύθηκε το σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος Βεγόρας, 

με σκοπό την προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας από την ρύπανση.283

  

 

                                                           
279 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 1353/1987, 30 Δεκεμβρίου 1987. 
280 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 2245/2003, 7 Μαΐου 2003. 
281 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 2485/2007, 4 Ιουλίου 2007. Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι, το 

εν λόγω σωματείο έθεσε ως πρωτεύον σκοπό του «τη συλλογική προβολή και διεκδίκηση της μετεγκατάστασης 

του δημοτικού διαμερίσματος Ποντοκώμης λόγω των προβλημάτων που θα προκύψουν από την διάνοιξη του 

νέου ορυχείου και ταυτόχρονα διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα των κατοίκων των δημοτικών διαμερισμά-

των του δήμου Δημ. Υψηλάντη που δημιουργούνται από την δράση της ΔΕΗ ΑΕ ώστε να δημιουργηθούν καλύ-

τερες συνθήκες διαβίωσης, επίλυση των προβλημάτων και άνοδο της ποιότητας ζωής, με βάση τις σύγχρονες 

ανάγκες». 
282 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 1528/1990, 3 Αυγούστου 1990. Στην περίπτωση του εν λόγω σωμα-

τείου τα μέλη του ήταν όλα προσφυγικής καταγωγής. 
283 Αρχείο Πρωτοδικείου Φλώρινας: «Κατάσταση Σωματείων από το 1915 μέχρι και το 2011, Κατάλογος έτους 

1997». Για το υπόψη σωματείο δεν υφίσταται καταστατικό στο Πρωτοδικείο Φλώρινας και ως εκ τούτου δεν 

μπορεί να σχηματιστεί εικόνα για την ποσοστιαία συμμετοχή των προσφύγων. 
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 Σειρά1 

πολιτισμικός 157 

επαγγελματικός 15 

κοινωνικός 58 

περιβαλλοντικοί 21 
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3. Κατανομή συλλόγων ανά νομό 

 Το ερευνητικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατανεμήθηκε στις τέσσερεις κατηγορίες (πο-

λιτισμικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί) και παρατίθεται ανά νομό. Κοι-

νή διαπίστωση αποτελεί, όπως αποτυπώνεται στα επόμενα γραφήματα, η αριθμητική υπεροχή 

των πολιτισμικών σωματείων σε κάθε νομό. Η αριθμητική υπεροχή των πολιτισμικών σωμα-

τείων επιβεβαιώνει όσα πρωτύτερα ειπώθηκαν αναφορικά με το θετικό ρόλο που έπαιξε η 

πολιτιστική δράση των συλλόγων τόσο στη διαμόρφωση της προσφυγικής ταυτότητας σύμ-

φωνα με τα νέα κοινωνικά δεδομένα, όσο και στην ομαλή κοινωνική ένταξη των προσφύγων 

ακόμα και μετά την παρέλευση αρκετών δεκαετιών μετά το 1923. 

 

3.1 Νομός Γρεβενών 

 

Σχήμα 22 

 Στο νομό Γρεβενών δεν ιδρύθηκαν σωματεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης, 

στο παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι τα πολιτισμικά σωματεία αποτελούν περισσότερα από 

τα μισά του νομού. Τέλος από τους είκοσι έναν επαγγελματικούς συλλόγους οι είκοσι είναι 

αγροτικοί. 

 

 

 

 

πολιτισμικοί 42 

επαγγελματικοί
21 

κοινωνικοί 10 περιβαλλοντικοί  
0 
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3.2 Νομός Καστοριάς 

 

Σχήμα 23 

 Στο νομό Καστοριάς παρατηρείται ότι ιδρύθηκαν σωματεία σε όλες τις κατηγορίες. Οι 

πολιτισμικοί σύλλογοι είναι σχεδόν διπλάσιοι αριθμητικά σε σχέση με τους κοινωνικούς, που 

αποτελούν την δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία. 

 

3.3 Νομός Κοζάνης 

 

Σχήμα 24 

πολιτισμικοί 33 

επαγγελματικοί
14 

κοινωνικοί 18 

περιβαλλοντικοί  
3 

πολιτισμικοί     
176 

επαγγελματικοί 
84 

κοινωνικοί 112 

περιβαλλοντικο ί 
21 
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 Στο νομό Κοζάνης ιδρύθηκαν οι περισσότεροι σύλλογοι από κάθε άλλο νομό της δυτικής 

Μακεδονίας, συνολικά τριακόσιοι ενενήντα τρεις. Οι σύλλογοι που ανήκουν στην κατηγορία 

της προστασίας του περιβάλλοντος είναι εμφανώς λιγότεροι και στο νομό Κοζάνης από κάθε 

άλλη κατηγορία. Ωστόσο ο αριθμός τους, συνολικά είκοσι ένας, είναι αξιοσημείωτος αν ανα-

λογιστεί κανείς ότι είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το άθροισμα των αντίστοιχων στους 

τρεις άλλους νομούς της δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία 

των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε χωριά της περιοχής και η περιβαλλοντική 

επιβάρυνση που επήλθε από τη λειτουργία τους. 

 

3.4 Νομός Φλώρινας 

 

Σχήμα 25 

 Στο νομό Φλώρινας καταγράφηκε μικρή αριθμητική παρουσία περιβαλλοντικών και ε-

παγγελματικών σωματείων, τρεις και οκτώ αντίστοιχα. Οι αντίστοιχοι πολιτισμικοί είναι σχε-

δόν διπλάσιοι σε αριθμό από τους κοινωνικούς. 

 

 

 

  

πολιτισμικοί 61 

επαγγελματικοί 8 

κοινωνικοί 35 

περιβαλλοντικοί 
3 
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4. Κατανομή συλλόγων ανά υποκατηγορίες 

 Το ερευνητικό υλικό κατανεμήθηκε σε κατηγορίες και ακολούθως σε υποκατηγορίες, 

προκειμένου να γίνει ποσοτική ανάλυση. Επίσης, θα γίνει ονομαστική αναφορά σε ορισμένο-

υς συλλόγους και αντιπαραβολή τους με βάση την εκάστοτε χρονική συγκυρία. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ 

1.1 Αθλητικοί 137 

1.2 Πολιτιστικοί 154 

1.3 Προσφυγικοί 19 

ΣΥΝΟΛΟ  304 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

2.1 Αγροτικοί 102 

2.2 Ακτημόνων καλλιεργητών 46 

2.3 Επαγγελματικοί  28 

ΣΥΝΟΛΟ  176 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 3.1 Κοινωνικός 44 

 3.2 Προσφυγικός 7 

 3.3 Γονέων και κηδεμόνων 77 

ΣΥΝΟΛΟ  128 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 4.1 Κυνηγητικοί 1 

 4.2 Ορειβατικοί-χιονοδρομικοί 13 

 4.3 Φυσιολατρικοί 23 

ΣΥΝΟΛΟ  37 
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4.1 Υποκατηγορίες πολιτισμικών 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1.1 Αθλητικοί 137 44% 

1.2 Πολιτιστικοί 154 50% 

1.3 Προσφυγικοί 1 6% 

ΣΥΝΟΛΟ 304 100% 

 

 Πρόκειται για την πολυπληθέστερη κατηγορία. Οι περισσότερες επωνυμίες (154) των 

σωματείων απαντώνται στην υποκατηγορία «πολιτιστικοί», στην οποία εντάχθηκαν λαογρα-

φικοί, ιστορικοί, μορφωτικοί, πολιτισμικοί κ.λπ.. Σε κάποιες περιπτώσεις σωματείων υπήρξαν 

ονομασίες που ανήκαν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Για τις περιπτώσεις αυτές θεωρήθηκε 

ως κύρια η πρώτη ονομασία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ευρετηρίαση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σύλλογοι «Αθλητικός-μορφωτικός σύλλογος "ΑΡΗΣ" Μεσοκάμ-

που»284 και ο «Αθλητικός-μορφωτικός-ορειβατικός-πολιτιστικός σύλλογος Άνω Κλεινών 

"ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ"».285 Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο «Εκπολιτιστικός και 

φυσιολατρικός σύλλογος Ν. Χαραυγής Κοζάνης», καθόσον η Νέα Χαραυγή είναι χωριό 

προσφυγικό που μετεγκαταστάθηκε λόγω των έργων της ΔΕΗ. Έτσι, στο καταστατικό του 

απαντώνται ως σκοποί, μεταξύ των άλλων, η «[…] η διάδοση του παραδοσιακού προσφυγι-

κού τραγουδιού και χορού […] η ανάπτυξη γενικά πολιτιστικής κίνησης και της φυσιολατρι-

κής ιδέας για την εξύψωση του επιπέδου των κατοίκων του χωριού».286 

 

                                                           
284 Αρχείο Πρωτοδικείου Φλώρινας, «Κατάσταση Σωματείων από το 1915 μέχρι και το 2011, Κατάλογος έτους 

1981». 

Στην παρούσα κατηγορία καταγράφηκε η σύσταση σωματείων με επωνυμία που υποδή-

λωνε την εθνοτική προέλευση των μελών τους. Έτσι, απαντώνται σύλλογοι που στην επωνυ-

μία τους υπάρχει γενική αναφορά με το ουσιαστικό πρόσφυγας και το επίθετο προσφυγικός 

έρχονται να αποτυπωθούν στον ίδιο τον τίτλο του σωματείου. Σε άλλες περιπτώσεις είναι πε-

ρισσότερο συγκεκριμένη η εθνοτική αναφορά, καθώς χρησιμοποιήθηκαν επιθετικοί προσδιο-

285 Στο ίδιο, «Κατάλογος έτους 2003». 
286 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 1538/1991, 16 Μαΐου 1991. 
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ρισμοί όπως θρακικός, μικρασιάτικος, ποντιακός κ.λπ.. Η επιλογή αυτή οφείλεται στην πρό-

θεση των μελών των εν λόγων συλλόγων να καταδείξουν την προέλευσή τους και την πολι-

τισμική «διαφορετικότητα». Με τον τρόπο αυτό ο προσφυγικός πληθυσμός θέλησε να διατη-

ρήσει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες, καθισ-

τώντας ταυτόχρονα αισθητή την παρουσία του στο νέο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό δια-

πιστώθηκε ότι ήταν διαχρονικό, ξεκινώντας από το 1923. Ως παραδείγματα αναφέρονται τα 

σωματεία με τις επωνυμίες «Θρακικός σύλλογος εν Φλωρίνη»,287 «Μικρασιατικός σύλλογος 

Φλωρίνης και των πέριξ»,288 Σύλλογος Θρακιωτών και Μικρασιατών Δήμου Ελλησπόντο-

υ,289 Σύλλογος Θρακιωτών Φιλώτα "Ο ΦΙΛΩΤΑΣ",290 Σύλλογος των εν Φλωρίνη προσφύγων 

Κιουταχειωτών,291 «Σύλλογος προσφύγων Γρεβενών ‘‘Αινείας’’»,292 Ποντιακός και μικρασι-

άτικος σύλλογος Καρυοχωρίου "Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ",293 Θρακική εστία Πτολεμαΐδας "ΑΡΧΙ-

ΓΕΝΗΣ",294 «Ποντιακός Σύλλογος Τσοτυλίου και Περιχώρων».295

                                                           
287 Στο ίδιο, «Κατάλογος έτους 1923». 

 

288 Στο ίδιο, «Κατάλογος έτους 1925». 
289 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 2243/2003, 6 Μαΐου 2003. 
290 Στο ίδιο, Α.Β.Σ. 2471/2007, 29 Μαΐου 2007. 
291 Αρχείο Πρωτοδικείου Φλώρινας, «Κατάσταση Σωματείων από το 1915 μέχρι και το 2011, Κατάλογος έτους 

1978». 
292 ΓΑΚ Κοζάνης, Κοζάνη 1927, φάκ. 60, υποφάκ. 638. 
293 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ. 1667/1995, 3 Μαρτίου 1995. 
294 Στο ίδιο, Α.Β.Σ.: 2437/2006, 12 Σεπτεμβρίου 2006. 
295 Στο ίδιο, Α.Β.Σ.: 493/1979, 6 Ιουνίου 1979,  Καταστατικόν σωματείου «Ποντιακός Σύλλογος Τσοτυλίου και 

Περιχώρων». Ως σκοποί του σωματείου καθορίστηκαν μεταξύ των άλλων, η διαφύλαξη των «ιστορικών, λαογ-

ραφικών και γλωσσικών μνημείων του Ελληνισμού του Πόντου» καθώς και η «προσπάθεια και συμβολή του 

Σωματείου δια την δημιουργίαν εν Αθήναις Κεντρικής (δευτεροβαθμίου) Ποντιακής Οργανώσεως». 
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4.2 Υποκατηγορίες επαγγελματικών 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

2.1 Αγροτικοί 102 58% 

2.2 Ακτημόνων καλλιεργητών 46 26% 

2.3 Επαγγελματικοί 28 16% 

ΣΥΝΟΛΟ 176 100% 

 

 Στην παρούσα κατηγορία ιδρύθηκαν συνολικά εκατόν εβδομήντα έξι σωματεία. Τα σω-

ματεία κατανεμήθηκαν σε τρεις υποκατηγορίες, με περισσότερες αναφορές να απαντώνται 

στην υποκατηγορία «Αγροτικοί». Σε αυτή την υποκατηγορία καταγράφηκε η σύσταση σωμα-

τείων, στην επωνυμία των οποίων υπήρχε ο επιθετικός προσδιορισμός «δημοκρατικός».296 Ο 

λόγος αυτού του διαχωρισμού έχει άμεση σχέση με την ιστορική-πολιτική συγκυρία. Συγκεκ-

ριμένα, οι αγροτικοί σύλλογοι που συστήθηκαν, όπως για παράδειγμα ο σύλλογος με την ε-

πωνυμία «Αγροτικός δημοκρατικός σύλλογος Διποταμίας ‘‘Ο ΑΝΤΥΠΑΣ’’», διαπιστώνεται 

ότι φέρουν πολιτικές σημάνσεις άμεσα συναρτώμενες με την χρονική περίοδο που ιδρύθη-

καν, κυρίως μετά το 1980 και μέχρι το 1987.297

 Αντίστοιχες πολιτικές σημάνσεις διαπιστώνονται και στην υποκατηγορία «ακτημόνων 

καλλιεργητών», στην οποία μεταξύ των άλλων καταγράφηκαν σύλλογοι με τον επιθετικό 

προσδιορισμό «εθνικός» στην επωνυμία τους.

  

298

                                                           
296 Συνολικά σε είκοσι σωματεία υπήρξε στην επωνυμία τους η αναφορά στην «δημοκρατικός». 

 Και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για πο-

λιτική σήμανση που οφείλεται στην περίοδο κατά την οποία ιδρύθηκαν τα εν λόγω σωματεία. 

Ειδικότερα, στην παρούσα κατηγορία καταγράφηκε η σύσταση δεκατριών συλλόγων τη χρο-

νική περίοδο από το 1950 μέχρι το 1952∙ δηλαδή αμέσως μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέ-

μου, στην προσπάθεια να αμβλυνθούν οι διαφορές, να επιτευχθεί κοινωνική ειρήνη και τελι-

κά να ξεπεράσει η χώρα και η περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας τις οδυνηρές διαφορές του 

παρελθόντος, που την ανάγκασαν σε υπανάπτυξη. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν σύλ-

λογοι όπως ο «Εθνικός σύλλογος ακτημόνων καλλιεργητών Τετραλόφου "Η Αναγέννη-

297 Για την περίοδο αυτή και την σωματειακή άνθιση που διαπιστώθηκε, έχει γίνει αναφορά παραπάνω. 
298 Συνολικά σε δεκατρία σωματεία υπήρξε στην επωνυμία τους η αναφορά στην «εθνικός». 
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σις"»,299 όσο και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όπως ο «Σύλλογος ακτημόνων Μεσοβο-

ύνου».300

 

 

Σχήμα 28 

 

Σχήμα 29 

 

 

                                                           
299 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, «Πίναξ Αγροτικών Συλλόγων και Συνδέσμων περιφερείας Πρωτοδικείου 

Κοζάνης», Κοζάνη 28 Νοεμβρίου 1968. 
300 Αρχείο Πρωτοδικείου Κοζάνης, Α.Β.Σ.: 790/1983, 24 Μαρτίου 1983. 
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4.3 Υποκατηγορίες κοινωνικών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

3.1 Κοινωνικοί 43 33% 

3.2 Προσφυγικοί 11 8% 

3.3 Γονέων και κηδεμόνων 77 59% 

ΣΥΝΟΛΟ 131 100% 

Σχήμα 30 

 Στην κατηγορία αυτή εντοπίσθηκαν συνολικά 131 αναφορές, που σχετίζονται με σωμα-

τεία κοινωνικού περιεχομένου. Κατανεμήθηκαν σε τρεις υποκατηγορίες, με πολυπληθέστερη 

αυτή των σωματείων γονέων και κηδεμόνων με εβδομήντα επτά αναφορές και 59% επί του 

συνόλου. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αποτέλεσαν μια μορφή συλλογικής πρωτοβου-

λίας στο σχολικό πλαίσιο, εκκινώντας από το 1976.301

  

 Μέσω των συλλόγων αυτών γίνεται 

ορατή η ομαλή κοινωνική συνύπαρξη γηγενών και προσφύγων στο πλαίσιο της σχολικής κοι-

νότητας. Επίσης, σε αμιγώς προσφυγικά χωριά, καταδεικνύεται το έντονο ενδιαφέρον των 

κατοίκων για την εκπαίδευση των μαθητών και τη σωστή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

Στην υποκατηγορία κοινωνικοί, μεταξύ των άλλων σωματείων, καταγράφηκαν σύλλογοι με 

κοινωνική δράση από περιοχές που επλήγησαν από τις απαλλοτριώσεις της ΔΕΗ, καθώς και 

σύλλογοι ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων εκτάσεων. Κυρίως τέτοιες συλλογικές συσσωματώ-

σεις ιδρύθηκαν σε περιοχές όπου η ΔΕΗ έχει εργοστασιακές μονάδες. Έτσι, σε χωριά, εκτά-

σεις των οποίων η ΔΕΗ απαλλοτρίωσε, παρατηρείται έντονη κινητικότητα των κατοίκων. Τέ-

τοια παραδείγματα σημειώθηκαν σε αμιγώς προσφυγικά χωριά, αλλά και σε μεικτά. Σε κάθε 

περίπτωση η συμμετοχή των προσφύγων ήταν μεγάλη, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη 

των καταστατικών και συγκεκριμένα από τα μέλη που συγκροτούσαν τα εν λόγω σωματεία. 

Στην παρούσα κατηγορία καταγράφηκε η ίδρυση επτά προσφυγικών σωματείων, τα οποία 

όπως σε προηγούμενη κατηγορία αναφέρθηκε, συστάθηκαν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστα 

                                                           
301 Ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε ήταν ο «Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων μαθητών-μαθητριών δημοτικού 

σχολείου Λακκιάς». 



124 
 

σης των προσφύγων στη δυτική Μακεδονία. Στην υποκατηγορία προσφυγικοί καταγράφηκε 

ανάμεσα στα άλλα σωματεία και η σύσταση τεσσάρων σωματείων παλιννοστούντων.302

 

 

 

Σχήμα 31 

 

Σχήμα 32  

                                                           
302 Τα σωματεία αυτά ήταν ο «Σύλλογος παλλινοστούντων ποντίων από την τέως Σοβιετική Ένωση Ν. Κοζά-

νης», ο «Σύλλογος παλιννοστούντων ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση ‘‘Η ΕΛΠΙΔΑ’’», το «Σωματείο 

παλιννοστούντων Ελλήνων ποντιακής καταγωγής ‘‘ΚΑΥΚΑΣΟΣ’’» με έδρα το χωριό Νέος Καύκαυσος Φλώρι-

νας και ο «Σύλλογος παλιννοστούντων Ελλήνων», με έδρα την Κοζάνη. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

3.1 3.2 3.3 

Σειρά1 

33% 

8% 

59% 

Κοινωνικοί 

προσφυγικοί 

γονέων και κηδεμόνων 



125 
 

4.4 Υποκατηγορίες περιβαλλοντικών 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

4.1 Κυνηγητικοί 1 3% 

4.2 Ορειβατικοί-χιονοδρομικοί 13 30% 

4.3 Φυσιολατρικοί 23 32% 

ΣΥΝΟΛΟ 37 100% 

 

 Στην τελευταία κατηγορία εντοπίσθηκαν συνολικά τριάντα επτά αναφορές, που σχετί-

ζονται με σωματεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω σύλλογοι κατανεμήθηκαν 

σε τρεις υποκατηγορίες. Ο μικρός αριθμός των σωματείων της κατηγορίας που εξετάζεται, 

έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πολλές διαφορετικές αναφορές στην επωνυμία τους. Τα 

περισσότερα σωματεία είναι περιβαλλοντικά ή φυσιολατρικά και ως τέτοια τιτλοφορούνται. 

Η αμέσως πολυπληθέστερη υποκατηγορία είναι αυτή των σωματείων που έχουν σχέση με 

χειμερινά σπορ ή με αθλήματα σχετικά με το βουνό. Τέλος, καταγράφηκε και ένα κυνηγητι-

κός σύλλογος. 

 

 

Σχήμα 33 
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Σχήμα 34 

 Ο προσφυγικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα από το 1923 μέχρι σήμερα, 

απέδιδε μεγάλη σημασία στη συλλογική οργάνωση. Οι σύλλογοι για τους πρόσφυγες αποτέ-

λεσαν μια μορφή διεκδίκησης των αυτονόητων -τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους- 

που σχετίζονταν με την επιβίωσή τους. Αργότερα, μέσα από αυτούς προσπάθησαν να διατη-

ρήσουν την ταυτότητά τους και να διαφυλάξουν το πολιτισμικό απόθεμά τους και την ιστορία 

τους, καθιστώντας παράλληλα εμφανώς διακριτή την παρουσία τους σε κάθε επίπεδο της ζω-

ής. Οι ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες αναπόδραστα επηρέασαν τη συλλογική 

πολιτεία των προσφύγων, άλλοτε θετικά και άλλοτε όχι. Ακόμα και την εποχή της δικτατορί-

ας που η σωματειακή δραστηριότητα ήταν -αναλογικά με τις άλλες περιόδους- μικρή, οι 

πρόσφυγες δεν έχασαν έπαψαν να στηρίζουν πολλά στη συλλογικότητα, γεγονός το οποίο 

αποδείχτηκε περίτρανα μετά το 1974 και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύμα-

τος, που όπως παραπάνω επισημάνθηκε υπήρξε μεγάλη συλλογική δραστηριότητα. 

  

3% 

35% 

62% 

Κυνηγετικός Ορειβατικός-χιονοδρομικός Φυσιολατρικός 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Με την παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε να κοινολογηθεί ή ανασυσταθεί μια πλευρά της 

κοινωνικής ιστορίας που αφορά τον προσφυγικό ελληνισμό μετά το 1923. Για το θέμα αυτό 

εκτός από μεμονωμένες αναφορές έλλειπε από την ιστοριογραφία μια μελέτη που θα επικέν-

τρωνε το ενδιαφέρον της στη συλλογική οργάνωση των προσφύγων. Το γεγονός αυτό δεν 

σημαίνει ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον για το εν λόγω αντικείμενο, το αντίθετο μάλιστα καθό-

σον τα τελευταία χρόνια η μελέτη της συλλογικής δράσης των προσφύγων στο πλαίσιο συμ-

μετοχής τους σε σωματεία παρουσιάζει άνθηση. 

 Το προσφυγικό ζήτημα αποτέλεσε πρωτοφανές και δισεπίλυτο ζήτημα για την Ελλάδα 

την εποχή του 1923. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, πως το προσφυγικό ζήτημα αποτέλεσε για την 

χώρα ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό αλλά και πολιτικό 

επίπεδο. Ειδικότερα στη δυτική Μακεδονία η εγκατάσταση και η αποκατάσταση των προσ-

φύγων παρουσίασε πολλές ιδιαιτερότητες. Από τη μια η αγροτική αποκατάσταση, που όπως 

αναφέρθηκε τέθηκε σε άμεση προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τις διανομές των γαιών και 

τις παράνομες δικαιοπραξίες, δημιούργησαν μια κατάσταση έκρυθμη κατάσταση στις σχέσεις 

γηγενών και προσφύγων με αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή ένταξη των τελευταίων στο νέο 

τόπο. 

 Ο ρόλος της Ε.Α.Π, στην εγκατάσταση και μετέπειτα στην αποκατάσταση των προσφύ-

γων στη δυτική Μακεδονία ήταν καταλυτικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ε.Α.Π. ασχολή-

θηκε κατά κύριο λόγο με την αγροτική αποκατάσταση και ως εκ τούτου η περιοχή που εξετά-

ζει η παρούσα μελέτη ως κατεξοχήν αγροτική στηρίχθηκε από το έργο της Ε.Α.Π. σε μέγιστο 

βαθμό. 

 Μέσα από τη βιβλιογραφία αποδείχτηκε η μεγάλη σημασία που απέδιδαν οι πρόσφυγες 

στην κάθε μορφής συλλογική οργάνωση. Εξάλλου, η εμπειρία που «κουβαλούσαν» μαζί τους 

από την «παλιά» πατρίδα, φάνηκε πολύτιμη και την διαχειρίστηκαν προς επίλυση των άμε-

σων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια,  και σύμφωνα με τις κο ινωνικές επιταγές η εν λόγω εμπειρία έπαιξε και πάλι 

καθοριστικό ρόλο για θέματα που σχετίζονταν με τη διεκδίκηση κοινωνικών και επαγγελμα-

τικών αιτημάτων. Παράλληλα στη σωματειακή οργάνωση τέθηκε σε περίοπτη θέση η ενασ-

χόληση με πολιτιστικά θέματα, στην προσπάθεια διατήρησης ηθών, εθίμων, μουσικοχορευτι-

κών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων, προκειμένου να καταστεί εμφανώς διακριτή η προσφυ-

γική ταυτότητα. 
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 Ως προς το ερευνητικό υλικό, αρχικά, καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν ημερο-

λογιακά όλα τα σωματεία στη δυτική Μακεδονία, τα οποία είτε ήταν αμιγώς προσφυγικά είτε 

συμμετείχαν σε αυτά άτομα προσφυγικής καταγωγής. Χρονική αφετηρία τέθηκε το έτος 

1923, το οποίο τυπικά αποτέλεσε το τέλος για τον ελληνισμό που ζούσε σε εδάφη της πάλαι 

ποτέ κραταιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή στις περιοχές της Ανατολικής Ρωμυλίας, 

της Μικράς Ασίας και του Πόντου. 

 Σε δεύτερο στάδιο, το σύνολο του ερευνητικού υλικού ταξινομήθηκαν σε τέσσερεις κα-

τηγορίες -πολιτισμικοί, επαγγελματικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί- ανάλογα με το σκο-

πό που όριζε το κάθε καταστατικό. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης καταστατικών η ταξινόμηση 

έγινε με βάση την επωνυμία τους. 

 Από τη μελέτη των καταστατικών των σωματείων, προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσ-

ματα αναφορικά με τους στόχους τους, οι οποίοι αναπροσαρμόζονταν σύμφωνα με τις απαι-

τήσεις της εποχής. Έτσι, τα πρώτα σωματεία με την ίδρυση και λειτουργία τους αποσκοπού-

σαν στην κάλυψη των άμεσων αναγκών, όπως στέγαση, περίθαλψη, εργασία. Με την πάροδο 

του χρόνου κι αφού τα προαναφερόμενα ζητήματα ουσιαστικά επιλύθηκαν, μεσολάβησε μια 

χρονική περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα βίωσε και πάλι την εμπειρία του πολέμου με συ-

νέπεια η συλλογική δραστηριότητα να εμφανίζεται εξαιρετικά μειωμένη. Η λήξη της εμπόλε-

μης περιόδου «ανάγκασε» τους πρόσφυγες να αναδιατυπώσουν τους προβληματισμούς τους, 

αναφορικά με τους σκοπούς των σωματείων. Επιπλέον, πρόβαλε ως κοινωνική απαίτηση η 

εγκαθίδρυση της κοινωνικής ειρήνης, στην οποία τα σωματεία είχαν ενεργό ρόλο μέσω της 

σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη τους. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, δόθηκε έμφαση 

στην προβολή του πλούσιου πολιτισμικού αποθέματος, στοχεύοντας στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων με προσφυγική καταγωγή. Η διαπραγμά-

τευση της ταυτότητας των προσφύγων στις «Νέες Χώρες» έγινε μέσα από δραστηριότητες 

στις οποίες πρόβαλλαν τα πολιτισμικά στοιχεία (για παράδειγμα έντονα στοιχεία φολκλορισ-

μού σε ήθη, έθιμα και χορούς) που τους καθιστούσαν διαφορετικούς από τους «άλλους» και 

ταυτόχρονα τους έφερναν πιο κοντά τους. Η πολιτισμική ταυτότητα τέθηκε ως στόχος να δια-

τηρηθεί, να ανασυσταθεί και για το λόγο αυτό τις αντίστοιχες εκδηλώσεις συμπλήρωναν τα-

ξίδια επιστροφής στις «αλησμόνητες» πατρίδες. Στη διαδικασία αυτή τα προσφυγικά σωματε-

ία αποτέλεσαν την οργανωμένη μορφή διαμόρφωσης και προώθησης της συλλογικής ταυτό-

τητας των προσφύγων. 

 Αναφορικά με την επαγγελματική προέλευση των συμμετεχόντων στα σωματεία, καταγ-

ράφηκε από τα καταστατικά ότι οι πρόσφυγες εντάχθηκαν σε αυτά ανεξάρτητα από το επάγ-

γελμά τους. Ειδικότερα, στις πόλεις και στις κωμοπόλεις συμμετείχαν κυρίως όσοι ασκούσαν 
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αστικά επαγγέλματα (καθηγητές, δικηγόροι, έμποροι, δικηγόροι κ.λπ.). Στα χωριά, όπου α-

παντώνται σωματεία αγροτικού, κτηνοτροφικού περιεχομένου και άλλα αντίστοιχα, συμμετε-

ίχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι σύμφωνα με το είδος του σωματείου. 

 Στη συνέχεια η παρούσα μελέτη επιχείρησε να ανιχνεύσει κατά πόσο η χρονολογία ίδρυ-

σης των σωματείων επηρεάστηκε από την ιστορική, πολιτική και οικονομική συγκυρία που 

βίωνε η χώρα. Το βασικό συμπέρασμα εδώ είναι ότι η εκάστοτε κατάσταση στο εσωτερικό 

της χώρας διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές των προσφύγων σχετικά με τη σωματε-

ιακή οργάνωσή τους. Αρχικά, οι πρόσφυγες επικεντρώθηκαν στην ικανοποίηση των επειγου-

σών αναγκών τους και καθώς το βιοτικό επίπεδό τους βελτιωνόταν, επικεντρώθηκαν στη δια-

τήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς τους. Έντονη ήταν η συλλογική παρουσία τους τόσο 

στη μετεμφυλιακή περίοδο όσο και μετά την «Επταετία». Επίσης, άνθιση στη σωματειακή 

δράση παρατηρήθηκε και μετά το 1980, έχοντας βασικό οικονομικό και ηθικό αρωγό την πο-

λιτεία. 

 Η πληθώρα σωματείων που ίδρυσαν οι πρόσφυγες σε αμιγώς προσφυγικές κοινότητες 

και σε μεικτές, στις οποίες συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο ή ήταν απλά μέλη, συνο-

δεύτηκε από την αντίστοιχη ονοματολογία. Η καταγραφή και η ευρετηρίαση των επιμέρους 

επωνυμιών των συλλόγων επιβεβαίωσε όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν σχετικά με το ρόλο που 

η ιστορική, πολιτική και κοινωνική συγκυρία διαδραμάτισε στη συλλογική πολιτεία των 

προσφύγων μετά το 1923. Η πλούσια ονοματολογία κατέδειξε τις πολιτικές και πολιτισμικές 

σημάνσεις που η κάθε εποχή «επέβαλε» στο συλλογικό εγχείρημα των προσφύγων. 

 Το 1923 αποτελεί ορόσημο για τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Η έκτασή της,  ο πλη-

θυσμός της, γενικότερα ο κοινωνικός ιστός της διαφοροποιήθηκαν σε μέγιστο βαθμό και με 

μεγάλη ταχύτητα. Ο προσφυγικός πληθυσμός εγκαταστάθηκε σε νέο τόπο, προσπάθησε να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις για νέα ζωή, βρέθηκε αντιμέτωπος με αντικειμενικές δυσκολίες 

και με τον ανταγωνισμό των γηγενών –έχθρα σε ορισμένες περιπτώσεις. Η συμβολή των σω-

ματείων ήταν καθοριστική αποτελώντας την εστία απ’ όπου πήγαζε η προσπάθεια για συνο-

λική αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων σε κάθε χρονική περίοδο από το 1923 μέχρι σήμερα. 
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