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ΕΛΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 1923-1930

Σκοπός του κειμένου πού ακολουθεί είναι να εξετάσει τήν πολιτική πού 
υιοθέτησαν οί κυβερνήσεις καί ή Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων 
(ΕΑΠ) στο θέμα τής εγκατάστασης τού τεράστιου αριθμού των προσφύγων, 
οί όποιοι κατέκλυσαν τήν Ελλάδα μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή καί 
τήν άνταλλαγή των πληθυσμών, πού είχε ώς συνέπεια τό σχεδίασμά καί τήν 
έκτέλεση ενός προγράμματος μέ κεντρικό άξονα τή δημιουργία άγροτικών 
οικισμών στή Μακεδονία τήν περίοδο 1923-1930. Πιο συγκεκριμένα θά προ
σπαθήσω να διερευνήσω τις προθέσεις τών φιλελεύθερων κυβερνήσεων καί 
τού αύτόνομου οργανισμού τής ΕΑΠ, καθώς επίσης καί τούς παράγοντες πού 
διαμόρφωσαν αύτή τήν πολιτική1.

Ή μεσοπολεμική περίοδος χαρακτηρίστηκε άπό ένα γεγονός καθορι
στικής σημασίας γιά τήν εθνική, πολιτική καί οικονομική ενσωμάτωση τής 
Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος: τή μεταβολή τής εθνολογικής σύστασης 
τής περιοχής υπέρ τού ελληνικού στοιχείου2. Τό γεγονός αυτό ύπήρξε συνέ
πεια τής εφαρμογής τής υποχρεωτικής ανταλλαγής τών πληθυσμών μεταξύ 
Ελλάδας καί Τουρκίας σύμφωνα μέ τή Σύμβαση τής Λωζάνης (30 ’Ιανουά
ριου 1923), τής εκούσιας άνταλλαγής τών μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδας καί 
Βουλγαρίας σύμφωνα μέ τή Σύμβαση τού Neuilly (27 Νοεμβρίου 1919) καί 
τής έγκατάστασης 700.000 περίπου προσφύγων στήν περιοχή.

1. Θέματα πού έχουν σχέση μέ τον τρόπο τού εποικισμού τής Μακεδονίας καί τις συνέπειες 
—δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές καί πολιτικές— τής έγκατάστασης τών προσφύγων 
στήν περιοχή έξετάζονται στή διατριβή μου μέ θέμα «Rural Refugee Settlement in Macedonia: 
1922-1940» πού βρίσκεται στό στάδιο τής συγγραφής.

2. Ό έλληνικός πληθυσμός τής Μακεδονίας τό 1912 άποτελοΰσε τό 42,6% τού συνόλου. Τό 
1926 τό ποσοστό τού έλληνικοϋ στοιχείου είχε άνέλθει στό 88,8%. Dimitri Pentzopoulos, The 
Balkan exchange of minorities and its impact upon Greece, Παρίσι-Χάγη 1962, σ. 134.
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Tò βασικότερο χαρακτηριστικό του προγράμματος τής εγκατάστασης 
των προσφύγων στή Μακεδονία είναι ή προτεραιότητα πού δόθηκε στήν 
αγροτική άποκατάσταση με στόχο τον εποικισμό των πεδιάδων καί των 
παραμεθόριων περιοχών. Για τό σκοπό αύτό διατέθηκε τό 71,63% άπό τα 
έξοδα για άγροτική εγκατάσταση στο σύνολο τής χώρας, ένώ μόλις τό 5,16% 
άπό τά έξοδα για τούς άστούς πρόσφυγες δαπανήθηκε γιά öc υς εγκαταστά
θηκαν στα αστικά κέντρα τής Μακεδονίας3.

Μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν άνταλλαγή των πληθυσμών 
ή Ελλάδα είχε να άντιμετωπίσει τό τεράστιο γιά τις δυνατότητές της έργο 
τής περίθαλψης 1,5 εκατομμυρίου περίπου προσφύγων4, οί περισσότεροι άπό 
τούς όποιους βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους ένδειας. Καθώς ό επαναπα
τρισμός τους αποκλειόταν, ή μόνη λύση γιά τήν άντιμετώπιση τού προβλή
ματος ήταν ή κοινωνική καί οικονομική ένταξή τους στο συντομότερο δυνα
τό διάστημα. Ή ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τή συνδρομή τής Κοινωνίας 
των Εθνών, ή όποια δέχτηκε να άναλάβει τήν έποπτεία τού έργου τής προ- 
σφυγικής αποκατάστασης καί να μεσολαβήσει γιά τήν εξεύρεση τών αναγ
καίων πόρων. Γιά τό σκοπό αύτό συστάθηκε ειδική υποεπιτροπή τής ΚΤΕ, ή 
όποια, σέ συνεργασία με τήν Οικονομική Επιτροπή, τήν ειδική υπηρεσία 
τής ΚΤΕ γιά πρόσφυγες καί τήν ελληνική κυβέρνηση, έκπόνησε ένα σχέδιο 
γιά τήν εγκατάσταση τών προσφύγων, τό όποιο στις 29 Σεπτεμβρίου 1923 
έγκρίθηκε στή Γενεύη άπό τήν ΚΤΕ καί τήν ελληνική κυβέρνηση υπό μορ
φή πρωτοκόλλου. Τό σχέδιο προέβλεπε τήν 'ίδρυση αύτόνομου οργανισμού, 
τής Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύγων, πού θά αναλάμβανε τό έργο 
τής εγκατάστασης. Ή ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε νά παράσχει τις 
υλικές προϋποθέσεις: τό 1924 συνήψε μετά άπό μακρές διαπραγματεύσεις τό 
λεγόμενο προσφυγικό δάνειο μέ καθαρή απόδοση 10 περίπου έκατομμύρια 
αγγλικές λίρες, τό όποιο έθεσε στήν κυριότητα τής ΕΑΠ. Επίσης μέ βάση 
τό πρωτόκολλο ή ελληνική κυβέρνηση ύποχρεωνόταν νά παραχωρήσει 
στήν ΕΑΠ 500.000 τουλάχιστον εκτάρια καλλιεργήσιμης γής. Γιά τήν εξα
σφάλιση αύτοϋ τού όρου μεταβίβασε στήν ΕΑΠ τά κτήματα τών άνταλλάξι- 
μων μουσουλμάνων, τις άγροτικές έκτάσεις πού άπαλλοτρίωσε μέ τήν ταχεία 
εφαρμογή τής άγροτικής μεταρρύθμισης, καθώς επίσης καί μοναστηριακές 
γαΐες. Μέχρι τό τέλος τού 1927 είχε παραχωρήσει στήν ΕΑΠ 820.000 εκτά
ρια, 85% άπό τά όποια βρίσκονταν στή Μακεδονία5.

3. Α. Γερολύμπου, Ν. Καλογήρου, Κ. Χατζημιχάλης, Βορειοελλαδικοί οικισμοί πριν καί 
μετά τήν άπελευθέρωση. Μετασχηματισμοί του άστικοϋ καί περιφερειακού χώρου, Θεσσαλονί
κη 1988, τόμ. 1, σ. 149.

4. Γιά τό πρόβλημα του άριθμοΰ τών προσφύγων βλ. Ρ. Μ. Kitromilides - A. Alexandris, 
«Ethnic Survival, Nationalism and Forced Migration», άνάτυπο άπό τό Δελτίο τοΰ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5, ’Αθήνα (1984-1985), σσ. 33-34.

5. League of Nations, Nineteenth Quarterly Report of the Refugee Settlement Commission, 
Γενεύη, Αύγουστος 1928, σ. 6.
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Η ΕΑΠ άνέλαβε να καταρτίσει καί νά έκτελέσει ένα εύρύ πρόγραμμα με 
σκοπό τήν παροχή παραγωγικής άποκλειστικά απασχόλησης, αγροτικής ή 
άλλης, στούς πρόσφυγες, χρησιμοποιώντας τό ποσό του πρώτου προσφυγι- 
κοΰ δανείου καί τις γαΐες τις όποιες ή Ελληνική κυβέρνηση θά έθετε στή 
διάθεσή της. 'Ο σκοπός του προγράμματος εγκατάστασης ήταν νά καταστή
σει τούς πρόσφυγες αύτάρκεις οικονομικά στό συντομότερο δυνατό διάστη
μα6. 'Η ΕΑΠ θεώρησε τήν αγροτική εγκατάσταση ώς τήν πιο εύκολη άπό 
πρακτική άποψη καί τήν πιό άποτελεσματική για τήν πραγμάτωση τού έπι- 
διωκόμενου σκοπού λύση καί συγκέντρωσε τίς προσπάθειές της σ’ αυτήν, 
άφήνοντας τήν άστική εγκατάσταση στήν ελληνική κυβέρνηση7. Ή Μακε
δονία άποτέλεσε τήν κύρια περιοχή στήν οποία άνέπτυξε τή δραστηριότητά 
της. Μέχρι τή διάλυσή της (31-12-1930), άπό τό σύνολο των 560.136 προσφύ
γων πού εγκαταστάθηκαν άγροτικώς σ’ όλη τή χώρα οί 427.301 (111.811 
οικογένειες) είχαν εγκατασταθεί στή Μακεδονία8.

Ή άγροτική εγκατάσταση έγινε κυρίως στή Μακεδονία, γιατί ήταν πρώ
τα άπ’ όλα πιό εύκολη άπό πρακτική άποψη. Μετά τήν αποχώρηση των 
μουσουλμάνων, οί όποιοι τό 1912 αποτελούσαν τό 39,4% τού συνολικού 
πληθυσμού τής Μακεδονίας, ό πληθυσμός τής περιοχής είχε μειωθεί δραμα
τικά. Ή εγκατάλειψη τής ακίνητης περιουσίας τους διευκόλυνε τή λύση τού 
προσφυγικοΰ προβλήματος. Ή ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης 
γής καθιστούσε δυνατή τήν άμεση εγκατάσταση καί άπασχόληση των προ
σφύγων σε παραγωγικές εργασίες. Στις επαρχίες τής υπόλοιπης Ελλάδας 
άντιθέτως —με εξαίρεση τήν Κρήτη— ή κατάσταση ήταν διαφορετική. Τό 
άγροτικό πρόβλημα καί οί περιορισμένες δυνατότητες των νοτίων επαρχιών 
νά εξασφαλίσουν τήν άπασχόληση τού ήδη ύπάρχοντος πληθυσμού σε πα
ραγωγικές εργασίες —πού προκάλεσαν τή μετανάστευση μεγάλου αριθμού

6. Dimitris Pentzopoulos, δ.π., σσ. 77-92, 95-105. Δέν ύπάρχει σαφής όρισμός για τον όρο 
«οικονομικά αύτάρκεις» στις μελέτες για πρόσφυγες. Για τούς διεθνείς όργανισμούς πού άσχο- 
λοϋνται μέ τήν περίθαλψη προσφύγων φαίνεται νά υπονοεί έκείνη τήν κατάσταση κατά τήν 
όποια μια προσφυγική οικογένεια έχει φθάσει σέ τέτοιο σημείο οικονομικής δραστηριότητας, 
πού τής έπιτρέπει νά έξασφαλίζει τήν επιβίωσή της χωρίς έξωθεν οικονομική βοήθεια. Για νά 
είναι όμως πλήρης ή ενσωμάτωσή τους στό οικονομικό σύστημα τής περιοχής στήν όποια 
έγκαθίστανται, θά πρέπει τό πρόγραμμα τής έγκατάστασής τους νά άποτελεΐ μέρος ένός εΰρύτε- 
ρου προγράμματος άνάπτυξης τής περιοχής (βλ. Β. Harell-Bond, Imposing Aid, ’Οξφόρδη 1986, 
σ. 2). Αύτό συνέβη στή Μακεδονία.

7. Βλ. Renée Hirschon, Heirs of the Greek Catastrophe, ’Οξφόρδη 1989, σσ. 39-42. Ή 
έπιλογή τής άγροτικής εγκατάστασης προσφύγων είναι σχεδόν κανόνας. Τα περισσότερα προ
γράμματα πού έπιδοτοΰνται άπό διεθνείς όργανισμούς προτιμούν μέχρι σήμερα τήν άγροτική 
εγκατάσταση γιά τον ίδιο λόγο. Βλ. Β. Harrell-Bond, Imposing Aid, ’Οξφόρδη 1986.

8. John K. Campbell and Philippe Sherrard, Modem Greece, Λονδίνο 1968, σ. 139. A. A. 
Πάλλης, «Άγροτικώς έγκατασταθέντες πρόσφυγες ύπό τής ΕΑΠ μέχρι 31-12-1928», Μηνιαΐον 
Στατιστικόν Δελτίον, τεύχ. 6, ’Ιούνιος 1929, σ. 7.
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από άγροτικές περιοχές στις ΗΠΑ στις άρχές του αιώνα— καθιστούσε ιδιαί
τερα προβληματική τήν οικονομική καί κοινωνική ένταξη των προσφύγων. 
Στήν Πελοπόννησο, όπου μέχρι τό Μάρτιο του 1923 είχαν καταφύγει 37.168 
πρόσφυγες, οί συνθήκες των γεωργικών περιφερειών δεν έπέτρεπαν τήν μό
νιμη εγκατάστασή τους. Σε έκθεσή του προς τό υπουργείο Γεωργίας ό προϊ
στάμενος εποικισμού Ν. Μ. Άναγνωστόπουλος άναφέρει: «αυτοτελείς γε
ωργοί καλλιεργοΰντες γαίας δοθησομένας αύτοΐς ελάχιστοι δύνανται να έγ- 
κατασταθώσι έν Πελοποννήσφ, κυρίως δέ έν τή πεδιάδι τής Γαστούνης, έν 
τοΐς όρεινοΐς τής ’Ολυμπίας καί έν τή πεδιάδι τής Σκάλας τής Λακεδαίμο- 
νος. Τό ποσόν τούτο δέν δύναται να ύπερβή τάς 400-500 οικογένειας. Έν 
Πελοποννήσφ υπάρχει κατά περιφερείας έλλειψις μισθωτών έργατικών χει- 
ρών πρωτίστως». Οί έντατικές καλλιέργειες τών σταφιδαμπέλων κυρίως, άλ
λα καί τής ελιάς καί τού καπνού, γινόταν σέ ορισμένες έποχές τού χρόνου 
κατά τις όποιες ή άνάγκη έργατικών χεριών θά μπορούσε να έξασφαλίσει 
εποχιακή έργασία σέ πρόσφυγες9.

Ή έποχικότητα άπασχόλησης, ή άπουσία εναλλακτικών δραστηριοτή
των, άνταγωνισμός μέ ντόπιους χωρικούς άπό τις γύρω περιοχές πού μέχρι 
τότε έργάζονταν ώς μισθωτοί για να συμπληρώνουν τό εισόδημά τους, θά 
δημιουργούσαν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα μέ άνεπιθύμητες πολιτικές 
συνέπειες. 'Ο προσφυγικός πληθυσμός ώς μή ενσωματωμένος στήν οικονο
μική καί κοινωνική ζωή ήταν πολύ πιθανό νά άποκτήσει ριζοσπαστική συ
νείδηση, πράγμα πού οί κυβερνήσεις τής περιόδου προσπάθησαν νά άποτρέ- 
ψουν μέ τήν πολιτική πού άκολούθησαν. Τά πολλαπλά προβλήματα πού 
δημιουργούσε ή συσσώρευση τών προσφύγων έξαιτίας τής πίεσης πού 
άσκοΰσαν στό ντόπιο πληθυσμό γιά τήν έξασφάλιση στέγης καί άγρών, 
επέβαλαν τή μετακίνησή τους στή Μακεδονία —ή άλλού— γιά τή βελτίωση 
τής κατάστασης10 11. Επιπλέον, ή στάση τών ντόπιων άπέναντι στούς πρόσφυ
γες στις επαρχίες τής νότιας Ελλάδας ήταν ώς έπί τό πλεΐστον εχθρική καί 
προκάλεσε τήν άνάγκη μετακίνησης προς Βορράν τών περισσοτέρων άπ’ 
όσους άρχικά είχαν καταφύγει έκεΐ. Ενδεικτικά άναφέρουμε τήν περίπτωση 
8.000 προσφύγων, οί όποιοι στις άρχές τού 1925 βρίσκονταν στήν περιφέ
ρεια Θηβών καί έπρόκειτο νά εγκατασταθούν μαζί μέ τούς γηγενείς άκτήμο- 
νες σέ 14 κτήματα τά όποια είχαν κηρυχθεί άπαλλοτριωτέα. Μόνο 50 οικογέ
νειες εγκαταστάθηκαν σέ 2.123 στρέμματα τού αγροκτήματος Πλατανάκια, 
τά όποια τούς παραδόθηκαν μέ πρωτόκολλο. Οί γηγενείς καλλιεργητές κα
ταπατώντας καθημερινά τούς άγρούς τους" τούς περιόρισαν σέ 1013 στρέμ

9. Βλ. ’Αρχείο Κ. Δ. Καραβίδα, Φ. 13: ’Αντίγραφο έκθέσεως Ν. Μ. Άναγνωστόπουλου 
«Περί έγκαταστάσεως προσφύγων έν Πελοποννήσφ», 4 Φεβρ. 1923.

10. Ό συνολικός άριθμός άγροτών προσφύγων πού έγκαταστάθηκαν τελικά στήν Πελοπόν
νησο τό 1930 ήταν 3.820 άτομα (1002 οικογένειες). Βλ. D. Pentzopoulos, ο.π., σ. 107.

11. Οί καταπατήσεις άγρών είναι φαινόμενο πού όφειλόταν στο γεγονός δτι οί διανομές ήταν
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ματα, γεγονός πού καθιστούσε τον κλήρο τους μή βιώσιμο. Με ένέργειες τού 
έπιμελητοΰ εποικισμού Δρίβα, ό όποιος καταγόταν άπό τή Λειβαδιά, είχε 
πιθανότατα πελατειακές σχέσεις με τούς άκτήμονες καί δήλωνε «έν μέσω 
άγοράς ότι έφ’ όσον αύτός είναι εις Θήβας ούδείς πρόσφυξ θά έγκαταστα- 
θή»», όλα τα άπαλλοτριωτέα κτήματα δόθηκαν σε άκτήμονες ντόπιους καλ
λιεργητές12. Ό συνολικός άριθμός των προσφύγων πού έγκαταστάθηκαν 
στις περιφέρειες πού υπάγονταν στό Γεωργικό Γραφείο Άττικοβοιωτίας τό 
1926 ήταν μόνο 5.506 άτομα13.

Ή εγκατάσταση των προσφύγων σε μουσουλμανικές γαΐες ήταν ουσια
στική για τούς έξης λόγους: πρώτον θά τούς καθιστούσε αύτάρκεις σε σύν
τομο χρονικό διάστημα, δεύτερον θά κάλυπτε τό δημογραφικό κενό πού είχε 
δημιουγηθεΐ στή Μακεδονία μέ τις απώλειες των πολεμικών χρόνων καί 
τρίτον θά συντελούσε στήν αύξηση τής παραγωγής καί στήν άνάκαμψη τής 
οικονομίας τής περιοχής, ή οποία είχε πληγεί μέ τήν άποχώρηση τών μου
σουλμάνων καλλιεργητών.

Ή σημασία τού εποικισμού τής Μακεδονίας για τήν άνάπτυξη τών πλου- 
τοπαραγωγικών της πηγών είχε ώστόσο έπισημανθεΐ καί πριν άπό τήν άφιξη 
τών προσφύγων. 'Ένα άπό τά βασικά χαρακτηριστικά τών πεδινών περιοχών 
ήταν τό χαμηλό έπίπεδο τής πυκνότητας τού πληθυσμού. Ή άναλογία κα
τοίκων άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο ήταν κατά μέσο όρο 8,5 καί στήν περιφέ
ρεια Κιλκίς μόλις 2,9 — στήν υπόλοιπη Ελλάδα ήταν 41. Ό Α. Άβράσο- 
γλου, σέ άρθρο του τό 1921, στό όποιο τονίζει ότι ό «εποικισμός [τής Μακε
δονίας] θά ήδύνατο να άποβή πηγή πλούτου διά τό κράτος» περιγράφει τήν 
εικόνα τής μακεδονικής υπαίθρου ώς εξής: «τό θέαμα τών μακεδονικών κάμ
πων προκαλεΐ τήν μεγαλυτέραν δυσθυμίαν καί άπογοήτευσιν είς τον οδοιπό
ρον. Εκτάσεις άπέραντοι, γονιμότατοι, καλύπτονται άπό καλάμους ή γαϊ
δουράγκαθα. Τό συνηθέστατον υπόδειγμα καλλιέργειας τών μακεδονικών 
κάμπων είναι τό εξής: επί έκτάσεως ενός τσιφλικιού 25.000 στρεμμάτων 
κατοικούν μόνον 20 οίκογένειαι γεωργών καλλιεργοΰσαι έν ολω 200 στρέμ
ματα, τά επίλοιπα... βοσκαί καί άγρανάπαυσις»14. Για νά άντιμετωπισθεΐ τό

προσωρινές, διότι δεν είχαν γίνει κτηματογραφήσεις καί αποτυπώσεις τών όρίων τών κλήρων 
κατά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων καί τών άκτημόνων καί χαρακτηρίζει τήν κατάσταση 
τοϋ άγροτικοϋ χώρου όλων τών περιοχών στήν περίοδο του μεσοπολέμου.

12. Βλ. επιστολή διαμαρτυρίας του άντιπροσώπου προσφύγων Θηβών Α. Φλισκουνόπουλου 
προς τήν κεντρική ύπηρεσία τής ΕΑΠ, 25/8/1925, άρ. πρωτ. 24406 (’Αρχείο ΚΤΕ). Οί πρόσφυ
γες διαμαρτύρονται επίσης, γιατί ή κοινότητα Θηβών άρνοϋνταν να εγγράφει στό μητρώο της 
τούς μή πολιτογραφηθέντες πρόσφυγες οί όποιοι είχαν φθάσει στήν επαρχία μέχρι τό Φεβρουά
ριο του 1923, παρόλο πού όλοι οί πρόσφυγες, σύμφωνα μέ τή Συνθήκη τής Λωζάνης, άποκτοΰ- 
σαν αυτοδικαίως τήν έλληνική ιθαγένεια.

13. Γραφεΐον Στατιστικής: Πίναξ έμφαίνων τον άριθμόν τών υπό τής ΕΑΠ άγροτικώς έγκα- 
τασταθέντων προσφύγων μέχρι 30^“= ’Ιουνίου 1926 (Άρχ. ΚΤΕ).

14. ’Αρχείο Κ. Δ. Καραβίδα, Φ 11: "Αρθρο τού Α. Άβράσογλου, «'Ο ’Εποικισμός τών "Αδω
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πρόβλημα τής έρήμωσης τής υπαίθρου ό Καραβίδας15 είχε προτείνει, πριν 
άπό την Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν ανταλλαγή των πληθυσμών, 
την τροποποίηση τοΰ νόμου 350 περί γεωργικής άποκαταστάσεως μόνο 
«προσφύγων όμογενών» —άπό τή Θράκη, τή Μικρά ’Ασία καί τον Καύκα
σο— ώστε να έχουν δικαίωμα να έγκατασταθοΰν στη Μακεδονία καί άκτή- 
μονες γεωργοί άπό τήν Παλαιό Ελλάδα για να βοηθήσουν στήν καλλιέρ
γεια τών άνεκμετάλλευτων εδαφών της16. Με τήν άφιξη τών προσφύγων εξα
σφαλίστηκε τό άνθρώπινο κεφάλαιο για τήν υλοποίηση ενός σχεδίου άνά- 
πτυξης τής περιοχής.

Ή έμφαση πού δόθηκε στήν άγροτική άποκατάσταση άπό τήν ΕΑΠ 
συνέπιπτε με τήν οικονομική πολιτική τών φιλελεύθερων κυβερνήσεων, οί 
όποιες επιδίωξαν τήν αύξηση τής άγροτικής παραγωγής σ’ όλη τή διάρκεια 
τής μεσοπολεμικής περιόδου. Τό εμπορικό ισοζύγιο τής χώρας, πού ήταν 
πάντοτε έλλειμματικό, καθιστούσε άναγκαία τήν αύξηση τών εξαγωγών πού 
άποτελοΰνταν κυρίως άπό άγροτικά προϊόντα καί μάλιστα άκατέργαστα17. 
'Η θέση τής Ελλάδας στό διεθνή καταμερισμό εργασίας ώς παραγωγού 
άγροτικών προϊόντων καί ή άνάγκη εξεύρεσης πόρων για τήν εξόφληση τών 
δανείων ένίσχυε τήν άνάγκη αυτή. ’Επιπλέον ή χαμηλή παραγωγικότητα 
σιτηρών καί ή άδυναμία τής χώρας να θρέψει τόν πληθυσμό της άκόμη καί 
πριν άπό τήν άφιξη τών προσφύγων, ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για μια 
χώρα κατ’ εξοχήν άγροτική.

Με τήν προσάρτηση τής Μακεδονίας μετά τό 1913 είχε αυξηθεί καί ό 
αριθμός τών καλλιεργήσιμων γαιών καί ό άγροτικός πληθυσμός τής Ελλά
δας, γεγονός πού καθιστούσε εφικτό στόχο τήν άνάπτυξη τοΰ άγροτικοΰ 
τομέα καί τήν αύξηση τής παραγωγής σιτηρών. 'Ωστόσο στήν περίοδο 1913- 
1921 όχι μόνο δε σημειώθηκε καμιά βελτίωση, άλλά άντίθετα οί στρεμματι- 
κές άποδόσεις μειώθηκαν αισθητά18. Αύτό οφειλόταν κυρίως στήν παρατε-

καί ό ’Εποικισμός των Καυκάσιων», ’Απόκομμα εφημερίδας τής Θεσσαλονίκης, Κυριακή 
21/2/1921.

15. Ό Κ. Δ. Καραβίδας ήταν άπό τό 1917 στέλεχος τοΰ Πολίτικου Γραφείου τοΰ Ε. Βενιζέ- 
λου καί τής Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας. Στό διάστημα 1926-29 εργάστηκε στή Βόρειο 
Ελλάδα ώς έπί συμβάσει υπάλληλος τοΰ ύπουργείου ’Εξωτερικών καί άσχολήθηκε μέ τά 
ζητήματα τοΰ Έποικισμοΰ.

16. ’Αρχείο Κ. Δ. Καραβίδα, Φ 17, «Ή σημασία τοΰ γεωργικοΰ έποικισμοΰ», χ.χ., σ. 32.
17. Μαργαρίτα Δρίτσα, «Έτερόχθονες κοινότητες: ό ένοφθαλμισμός τοΰ προσφυγικοΰ 

στοιχείου στόν μακεδονικό χώρο», Συμπόσιο Ή διαχρονική πορεία τοΰ κοινοτισμού στή Μα
κεδονία, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 420.

18. Τό 1921 ή άγροτική παραγωγή στό σύνολο τής Ελλάδας ήταν χαμηλότερη άπό τήν 
παραγωγή τοΰ 1911 ή όποια προερχόταν μόνο άπό τις έπαρχίες τής Παλαιός Ελλάδας· Κώστας 
Κωστής, ’Αγροτική Οικονομία καί Γεωργική Τράπεζα. "Οψεις τής έλληνικής οίκονομίας στό 
Μεσοπόλεμο (1919-1928), ’Αθήνα 1987, σσ. 32-50. Μ. Mazower, Greece and the inter-war eco
nomic crisis, ’Οξφόρδη 1991, σσ. 44, 51-53.
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χαμένη πολεμική περίοδο (1914-1922), ή οποία είχε ώς συνέπεια τή μείωση 
των καλλιεργούμενων έκτάσεων. Μετά το 1923 στα παραπάνω χαρακτηρι
στικά τής ελληνικής οικονομίας προστέθηκαν καί άλλα δύο: Ό βίαιος ξερ- 
ριζωμός των Ελλήνων άπό τις εστίες τους στή Μικρά Άσία άφενός καί ή 
λήψη περιοριστικών μέτρων κατά τής μετανάστευσης στις ΗΠΑ άφετέρου 
στέρησαν άπό τό ελληνικό κράτος τις πηγές των άδηλων πόρων του, πού 
μέχρι τότε κάλυπταν τό έλλειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου πληρωμών. Στούς 
κύκλους τών πολιτικών καί οικονομολόγων επικράτησε ή άποψη ότι ή οικο
νομική πολιτική θά έπρεπε να εύνοήσει τήν άνάπτυξη τού γεωργικού τομέα, 
για να άντιμετωπισθοΰν τά χρόνια οικονομικά προβλήματα τής Ελλάδας.

Οί πρόσφυγες αποτελούσαν για τήν ελληνική οικονομία όχι μόνο ένα 
πρόβλημα, άλλα καί μια σημαντική πηγή εργατικού κεφαλαίου19 20. Ή ήγεσία 
τής ΕΑΠ καί οί φιλελεύθερες κυβερνήσεις είδαν στήν αγροτική εγκατάστα
ση μεγάλου αριθμού προσφύγων τήν ευκαιρία να αναπτυχθεί ό αγροτικός 
τομέας καί να βελτιωθεί ή οικονομία τής χώρας. Ή Μακεδονία —μαζί με τή 
Δυτική Θράκη— ήταν ή πιό ένδεδειγμένη περιοχή για άξιοποίηση τού φυ
σικού της πλούτου λόγω τών γεωγραφικών καί κλιματολογικών χαρακτηρι
στικών της: ήταν δυνάμει μια άπό τις εύφορότερες περιοχές —σέ αντίθεση 
μέ τή νότια Ελλάδα, όπου οί ορεινοί όγκοι είναι τό κυρίαρχο στοιχείο τού 
χώρου— καί περιείχε μεγάλες εκτάσεις γης, οί όποιες δέν καλλιεργούνταν 
άλλα ήταν κατάλληλες για καλλιέργεια- οί πεδιάδες τών τριών μεγάλων 
ποταμών πού τή διασχίζουν, τού ’Αξιού, τού 'Αλιάκμονα καί τού Στρυμόνα, 
ήταν ιδιαίτερα εύφορες άκόμα καί κατά τούς θερινούς μήνες. Μέ τήν εκτέλε
ση άρδευτικών έργων θά μπορούσε να άντιμετωπισθεΐ τό πρόβλημα τών 
πλημμυρών καί τής ελονοσίας καί να άπελευθερωθούν χιλιάδες στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης. Ξένες εταιρείες οί όποιες είχαν στήν περίοδο 1917- 
1918 εκδηλώσει τήν έπιθυμία για τήν ανάληψη τών έργων υποδομής στήν 
περιοχή ήταν πρόθυμες να υλοποιήσουν ένα τέτοιο εκσυγχρονιστικό πρό- 
γραμμα,ιυ.

Όλοι αύτοί οί παράγοντες ευνοούσαν τήν αύξηση τής παραγωγής τών 
σιτηρών, σέ σημείο πού ίσως θά μπορούσαν να καταστήσουν τή χώρα αυ
τάρκη. Επιπλέον ή συστηματική καλλιέργεια καπνού στήν ’Ανατολική,

19. J. A. Petropulos, The Compulsory Exchange of Populations, Byzantine and Modern Greek 
Studies, X. 2 (1976), σ. 149.

20. Σχέδια για τήν οικονομική άνάπτυξη καί εκμετάλλευση τής Μακεδονίας, μέ τήν άνάλη- 
ψη καί έκτέλεση έργων ύποδομής και τήν εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας άπό Γαλλικές ή 
Βρεττανικές έταιρεΐες είχαν εκπονηθεί κατά τή διάρκεια τών έτών 1917-18 άπό Γάλλους καί 
Βρεττανούς άξιωματούχους. Γιά τό περιεχόμενό τους, τή στάση τοΰ Βενιζέλου καί τούς παρά
γοντες πού έμπόδισαν τήν υλοποίησή τους βλ. Άποστολάκου Λητώ, «Βρετανική οικονομική 
πολιτική στήν "Ελλάδα: Μεταστροφή ή Παλινδρόμηση; Ή περίπτωση τής Μακεδονίας 1917- 
1918», Ίστωρ, τχ. 4 (1992), σσ. 89-114.
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κυρίως, Μακεδονία καί ή αύξηση τής παραγωγής του ήταν ακόμη πιο ση
μαντική για τήν ελληνική οικονομία. 'Ο καπνός, προϊόν άποκλειστικά των 
βορείων επαρχιών, ύποκατέστησε τή σταφίδα καί έγινε τό κατ’ εξοχήν εξαγό
μενο προϊόν στήν περίοδο του μεσοπολέμου. Ό εκπρόσωπος τής ΕΑΠ στή 
Γενεύη δήλωνε τό 1924: «Είμαστε άποφασισμένοι να διαθέσουμε τό ποσό 
του ενός εκατομμυρίου αγγλικών λιρών, τό όποιο μάς έχει χορηγηθεί ως 
τώρα, για ν’ αποδείξουμε πώς αυτοί οί άνθρωποι (οί πρόσφυγες) μπορούν να 
στεγαστούν καί να εγκατασταθούν καί πώς αυτή ή τεράστια συμφορά μπορεί 
να μετατραπεί σε ευλογία Θεού καί, αφενός να καταστήσει τούς πρόσφυγες 
οικονομικά αύτάρκεις, αφετέρου να συμβάλει στήν αύξηση τής άγροτικής 
παραγωγής σε τέτοιο βαθιιό, ώστε να γίνει καί ή Ελλάδα ένα κράτος αυτάρ
κες, τό όποιο μετά άπό λίγα χρόνια δεν θά έξαρτδται πια άπό τις εισαγω
γές»21. Έτσι ή ΕΑΠ συγκέντρωσε τις προσπάθειές της στήν άγροτική εγκα
τάσταση στή Μακεδονία, παρά τήν επίσημη αναγνώριση δτι ό μεγαλύτερος 
άριθμός τών προσφύγων ήταν άστοί καί όχι αγρότες22.

Οί βενιζελογενεΐς κυβερνήσεις σ’ όλη τή μεσοπολεμική περίοδο προσπά
θησαν να διευκολύνουν τήν επιτυχία τού προγράμματος τής άγροτικής εγκα
τάστασης καί προώθησαν τή χορήγηση σημαντικών πιστώσεων σέ άγρότες 
πρόσφυγες23. Για τήν έδραίωση τής εγκατάστασης εξάλλου ή ΕΑΠ διέθεσε 
τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό ποσό τού δεύτερου προσφυγικοΰ δανείου, τού 
λεγάμενου σταθεροποιητικού, για τήν εκτέλεση αρδευτικών καί άλλων έρ
γων υποδομής στή Μακεδονία, παρόλο πού αύτό άντέβαινε στούς όρους τού 
Πρωτοκόλλου τής Γενεύης.

Ή άγροτική εγκατάσταση προσφύγων στή Μακεδονία ήταν ώστόσο ση
μαντική, κυρίως γιατί εξυπηρετούσε τήν επίτευξη εθνικής ομοιογένειας στις 
βόρειες επαρχίες καί τή δημιουργία ενός πληθυσμού ικανού νά εξυπηρετή
σει τις άμυντικές καί στρατιωτικές άνάγκες τής περιοχής24. Τό περιεχόμενο

21. F. Ο. 371/9890. Extract from minutes of the 30th Session of the Council the League of 
Nations, 5th meeting of Geneva, 13th September 1924, no 1281, Work of the Greek Refugee 
Settlement Commission, (μτφρ. δική μου).

22. League of Nations, Greec Refugee Settlement, (translation), Γενεύη 1926, σ. 15.
23. Tò 1923 χορηγήθηκαν άπό τήν ETE 12.293 γεωργικά δάνεια στήν Κεντρική καί Δυτική 

Μακεδονία καί 88.860 στήν ’Ανατολική. Τό 1924 81.740 καί 212.884 άντίστοιχα. Τό 1929 
χορηγήθηκαν άπό τήν ’Αγροτική Τράπεζα 252.590 καί 513.678 (σύνολο 766.268) έναντι 
1.613.334 γεωργικών δανείων σ’ δλη τή χώρα (Μαργαρίτα Δρίτσα, «’Εθνική Τράπεζα καί πρό
σφυγες», 7α Ιστορικά, τχ. 2 (1985), σ. 320. Μ. I. Μαυρογορδάτος καί A. X. Χαμουδόπουλος, Ή 
Μακεδονία. Μελέτη δημογραφική καί οικονομική, Θεσσαλονίκη 1931, σσ. 108-109).

24. Έρευνες σχετικές μέ τήν άγροτική έγκατάσταση έχουν δείξει δτι είναι κυρίαρχη ή τάση 
για έγκατάσταση άγροτών σέ δργανωμένους καί συμπαγείς οικισμούς σέ παραμεθόριες περιο
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τής εθνικής όλοκήρωσης πού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βενιζελι- 
σμό καί τον αστικό εκσυγχρονισμό άλλαξε ριζικά μετά τή Μικρασιατική 
Καταστροφή τού 1922 καί προσέλαβε τα εξής χαρακτηριστικά: διατήρηση 
καί κατοχύρωση των νέων συνόρων, αφομοίωση των Νέων Χωρών, επίτευξη 
εθνικής ομοιογένειας καί μιας νέας εθνικής ταυτότητας25. Ή οικοδόμηση 
ενιαίου εθνικού κράτους μέσα στα σύνορα πού όρισε ή Συνθήκη τής Λωζά- 
νης καθιστούσε άναγκαία τήν εθνολογική ενίσχυση των βορείων επαρχιών 
καί τήν οικονομική τους άνάπτυξη26. Ή παγίωση τού ελληνικού χαρακτήρα 
τής Μακεδονίας είχε άνυπολόγιστη όσο καί αυτονόητη σημασία για τή 
διατήρηση καί προάσπιση τής εδαφικής ακεραιότητας τής Ελλάδας.

Ό ιστορικός Κ. ’Άμαντος στή μελέτη του γιά τούς «Βόρειους Γείτονες 
τής Ελλάδος» έγραφε τό 1923 ότι ή αύξηση τού άγροτικού πληθυσμού καί ή 
βελτίωση τής θέσης του με τήν υιοθέτηση μιας οικονομικής πολιτικής πού 
θά εύνοοΰσε τήν άνάπτυξη τού αγροτικού τομέα ήταν απαραίτητη γιά τήν 
ίδια τήν ύπαρξη τής Ελλάδας. Αυτό ήταν ζήτημα ζωτικής σημασίας κυρίως 
γιά τις βόρειες επαρχίες: «Τό ζήτημα τής άναπτύξεως τής γεωργίας καί τών 
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τών ελληνικών χωρών καί επομένως τό ζή
τημα τής αύξήσεως τού ελληνικού πληθυσμού έχει μεγάλην σημασίαν καί 
διά τό μέλλον τού Ελληνισμού, δι’ αυτήν τήν ύπαρξίν του... Έάν δεν συμ- 
πυκνωθή ό αγροτικός πληθυσμός, δεν θά έχωμεν μετ’ ού πολύ ούτε μαχητάς 
αρκετούς διά να ύπερασπίσωμεν τό πάτριον έδαφος κατά τών ενδεχομένων 
επιδρομών τών πολεμικωτάτων γειτόνων μας»27.

’Από τούς πρώτους μήνες τής άφιξης τών προσφύγων στήν Ελλάδα 
•επισημάνθηκε ή σημασία τής εγκατάστασής τους στή Μακεδονία γιά τήν 
εξυπηρέτηση εθνικών αναγκών28. Τό Μακεδονικό ζήτημα πού είχε άναζωπυ-

χές πού χαρακτηρίζονται άπό πολιτικά καί κοινωνικά προβλήματα, τή δράση παράνομων λη
στρικών ή άντάρτικων όμάδων κ.λ.π. γιά τήν Εξυπηρέτηση άμυντικών καί στρατιωτικών άναγ- 
κών. Μ. Chisholm, Rural Settlement and Land Use, Hutchinson Univ. Library, 1979 (3η εκδ.), σσ. 
124-125.

25. Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Βενιζελισμός καί άστικός έκσυγχρονισμός, στο Γ. Μαυρογορδά- 
τος καί X. Χατζηιωσήφ, (έπιμ.), Βενιζελισμός καί άστικός εκσυγχρονισμός, 'Ηράκλειο 1988, σ. 
10.

26. 'II άποψη αυτή άποτέλεσε πολιτική Επιλογή τής κυβέρνησης τού Στυλιανού Γόνατά καί 
τού Βενιζελικοΰ πολιτικού κόσμου πού στήριξε τό καθεστώς τής Επανάστασης τού 1922. ’Ακό
μη καί άντιβενιζελικοί πολιτικοί υποστήριξαν αυτή τήν Επιλογή, όπως ό Φ. Δραγούμης, ό 
όποιος τόνισε τό ρόλο πού θά μπορούσαν να διαδραματίσουν οί πρόσφυγες στο θέμα τής 
Εθνικής όλόκλήρωσης λέγοντας δτι «ή προσφυγική άποκατάστασις, ιδίως εις τήν Μακεδονίαν, 
κατήντησε ζήτημα ύπάρξεως τού Ελληνισμού.» Συνέντευξη στήν Εφημερίδα «Νέα Ημέρα», 
15-20/2/1925, άναδημοσιευμένη στο Φ. Σ. Δραγούμης, ’Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων, 
1922-25, Αθήνα 1925, σ. 71.

27. Κωνστ. I. ’Άμαντος, Οί Βόρειοι Γείτονες τής 'Ελλάδος (Βούλγαροι - ’Αλβανοί - Νοτι- 
οσλάβοι), ’Αθήνα 1923, σσ. 328-329.

28. Ό Θ. Σοφούλης στήν άγόρευσή του στό Ελληνικό κοινοβούλιο στις 14-7-1924 Επισημαί-



56 ΕΛΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ

ρωθεΐ μετά τήν άποχώρηση των μουσουλμάνων θά μπορούσε να άντιμετωπι- 
σθεν ριζικά με τήν εγκατάσταση των προσφύγων. Ή Ελλάδα καί ή Βουλγα
ρία είχαν υπογράψει άπό το Νοέμβριο τού 1919 σύμβαση πού προέβλεπε τήν 
άνταλλαγή των εθνικών μειονοτήτων τους. Ή σύμβαση όμως αύτή, όπως 
άναφέρθηκε, δέν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, άλλά έκούσιο. Έτσι, ένώ οί 
περισσότεροι άπό τούς Έλληνες πού είχαν άπομείνει στή Βουλγαρία άναγ- 
κάστηκαν να καταφύγουν στήν Ελλάδα, ό άριθμός σλαβόφωνων κατοίκων 
τής Μακεδονίας με φιλοβουλγαρικά αισθήματα πού προτίμησαν να παρα
μείνουν στήν Ελλάδα ήταν άρκετά μεγάλος καί υπολογιζόταν σέ 80.000 
περίπου29. Αύτό οφειλόταν στήν πολιτική επιρροή πού ασκούσε πάνω τους 
—κυρίως στήν άνατολική καί κεντρική Μακεδονία— ή Εσωτερική Μακε
δονική Επαναστατική ’Οργάνωση (ΕΜΕΟ), ή όποια είχε στενούς δεσμούς 
με τις κυβερνήσεις τής Σόφιας καί προσπάθησε νά εμποδίσει τό μεταναστευ- 
τικό ρεύμα προς τή Βουλγαρία, για νά υπάρχει κάποιο έρεισμα για μελλον
τικές διεκδικήσεις τής τελευταίας σέ βάρος τής έλληνικής Μακεδονίας.

Τό θέμα τής αφομοίωσης των σλαβόφωνων πληθυσμών είχε απασχολή
σει καί παλαιότερα τόν Βενιζέλο καί όσους άσχολοΰνταν μέ τά θέματα τής 
υπαίθρου τής Μακεδονίας καί τής ενσωμάτωσής της στο εθνικό κράτος. Ό 
πιο ένδεδειγμένος τρόπος για τήν άφομοίωσή τους θεωρήθηκε ή άγροτική 
τους αποκατάσταση πριν άπό τό 1923 καί ή ανάμιξή τους μέ έλληνες πρό
σφυγες άπό τήν άνατολική Θράκη, τή Μ. ’Ασία καί τόν Καύκασο. Μετά τό 
Δεκέμβριο 1923, μέ τήν υποστήριξη τού αιτήματος τών Βουλγάρων κομμου
νιστών καί τής ΕΜΕΟ για «αύτόνομη καί ανεξάρτητη Μακεδονία καί Θρά
κη» άπό τήν Comintern30, οί προτάσεις πού διατυπώθηκαν για τήν στάση 
άπέναντι στούς σλαβόφωνους συνοψίζονται άπό τόν Κ. Δ. Καραβίδα σέ 
επιστολή του προς τόν Φ. Δραγούμη. «Πραγματικώς δύο άπόψεις υπήρξαν 
στό ζήτημα τών σλαβόφωνων: α) ή άφομοίωσις, πλησσομένων εκ τού άσφα- 
λούς, ένίω έλαχίστων φανατικών αντιθέτων- αύτή ή άφομοίωσις καί πριν 
εύκολη (είχε δέ ως τό 1922 άρκετά προχωρήσει) έγινε έτι εύκολοτέρα μέ τήν 
άφιξιν μείζονος μάζης έλληνικής άπό τό 1922 κι έτι πλέον διότι έχομεν 
χρήματα νά κάμωμεν γενική υπέρ όλου τού άγροτικοΰ έδώ λαού άναχωνευτι- 
κή πολιτική σέ νέους οικονομικούς όρους. Ή βάσις αύτής τής άπόψεως ήτο 
ότι πάντα δέν συνέφερε νά στείλωμεν εις τό έξω τών συνόρων μας δυσηρε- 
στημένον σλαβικόν στοιχεΐον νέας φανατικός ένισχύσεις. β) ή άλλη ήτο ή

νει δτι μέ τήν άφιξη τών προσφύγων συντελεΐται στή Μακεδονία ένα θαυμαστό κράμα άρετών 
καί προτερημάτων πού ένισχύει τήν εϋρωστία τής έλληνικής ψυχής καί δτι τό έθνικδ κέντρο 
μετατοπίζεται στή Μακεδονία καί άρχίζει μια νέα έξέλιξη μέ κέντρο τή Μακεδονία. Ai ’Αγορεύ
σεις τού 'Ελληνικού Κοινοβουλίου, 1909-56, ’Αθήνα 1959, τόμ. 7ος, σ. 247.

29. F.O. 371/11360, 185. British Consul General, Salonica, October 28th, 1926.
30. E. Kofos, δ.π. σσ. 68-74.
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του διωγμού των σλαβοφώνων διά τοΰ εποικισμού νέων κατοίκων»31. Παρό
λο πού το υπουργείο ’Εξωτερικών δεν υιοθέτησε σαφώς μία άπό τις δύο 
τάσεις, με τήν έναρξη τοΰ προγράμματος έγκατάστασης τών προσφύγων στή 
Μακεδονία το κύμα μετανάστευσης τών σλαβοφώνων πήρε σημαντικές δια
στάσεις —κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές τής Δράμας, τών Σερρών καί 
τού Κιλκίς32— λόγω τής πολιτικής πού άκολούθησαν οί υπηρεσίες τοΰ 
Εποικισμού33.

Ή άγροτική έγκατάσταση τών προσφύγων άποσκοποΰσε έπίσης στην 
άποτροπή κοινωνικών άναταραχών καί άνεπιθύμητων για τό πολιτικό καί 
κοινωνικό καθεστώς συνεπειών άπό ένδεχόμενη προσχώρηση τών προσφύ
γων στήν κομμουνιστική ιδεολογία. Ή άνάγκη τής οικονομικής καί πολιτι
κής ενσωμάτωσής τους υπήρξε τό βασικότερο κίνητρο αύτής τής πολιτικής, 
ή όποια άπέβλεπε στήν ενίσχυση τοΰ αισθήματος ιδιοκτησίας στούς πρό
σφυγες μετά τήν τραυματική έμπειρία τής εξόδου34. 'Ο Βενιζέλος ήδη άπό τό 
1923 είχε υποστηρίξει ότι μέ τήν άγροτική άποκατάσταση τών προσφύγων 
καί τή δημιουργία μιας μεγάλης τάξης άγροτών μικροϊδιοκτητών ή Ελλάδα 
θά μπορούσε νά άπαλλαγεΐ άπό τά προβλήματα ένός ριζοσπαστικοΰ αγροτι
κού κινήματος. Καθώς δεν ύπήρχε πολυάριθμη τάξη βιομηχανικών εργατών, 
μόνο ένα ένιαΐο μέτωπο άγροτών-έργατών θά μπορούσε νά απειλήσει τούς 
δημοκρατικούς θεσμούς35. Ή άνάγκη τών κυβερνήσεων τών Φιλελευθέρων

31. ’Αρχείο Φ. Δραγούμη, Φ 11. 3, 78, επιστολή Κ. Δ. Καραβίδα προς Φ. Δραγούμην, 
Θεσσαλονίκη 12/12/1924.

32. F.O. 371/8566, 43: Bentinck to Curzon, Athens, August 20th 1923. F.O. 371/8566, 44: 
«Notes on a tour made by the Mixed Commission on Greco-Bulgarian emigration in Western and 
Central Macedonia», by Colonel A. C. Corte, Enclosure in Athens despatch No. 649 of August 
20th 1923.

33. 53.000 άτομα περίπου μεταναστέυσαν στή Βουλγαρία μέ τήν εφαρμογή τής σύμβασης, 
ένώ 39.000 είχαν μεταναστεύσει κατά τή διάρκεια τοΰ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. D. Pen- 
tzopoulos, δ.π., σσ. 60-61. Evangelos Kofos, Nationalism and Communism in Maceodonia, Θεσ
σαλονίκη 1964, σσ. 47-51.

34. Ή πολιτική βούληση γιά τή δημιουργία μικροϊδιοκτητών ύποστηρίχθηκε καί άπό τήν 
πολιτική τής ETE, ή όποια ύπερδιπλασίασε τά ποσά πού διέθεσε μέσω των γεωργικών καί 
κτηματικών πιστώσεων μεταξύ 1923-24: Μαργαρίτα Δρίτσα δ.π., σ. 324.

35. Ό κίνδυνος αύτός έπηρέασε άποφασιστικά τήν άγροτική πολιτική τών Φιλελευθέρων. 
Ό Βενιζέλος τό 1920 υποστηρίζοντας τήν πολιτική τοΰ κόμματος άπέναντι στό άγροτίκό ζήτη
μα, τή χαρακτήριζε ώς «κατεξοχήν συντηρητική ενέργεια»: «...διά τής πολιτικής μας αύτής 
έθέσαμεν τάς βάσεις τής στερεώσεως τής κυριαρχίας μας εις τάς Νέας Χώρας, παρελάβομεν 
συγχρόνως τόν κίνδυνον, ό όποιος θά ένεφανίζετο μέ τάς νέας θεωρίας... νά ίδωμεν τούς άγρό- 
τας, έργάτας τής εξοχής καί τούς βιομηχανικούς έργάτας τών πόλεων συνενουμένους διά νά 
παραβώσιν εύχερώς τό κράτος τών νόμων, στρεφόμενοι εις τό νά σείσωσι τά θεμέλια αύτοϋ.» Σ. 
Στεφάνου, (έπιμ.), Τά κείμενα τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, τ. 3: 1920-1929, ’Αθήνα 1983, σ. 82.
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να άποτρέψουν τήν προλεταριοποίηση των προσφύγων καί τη στροφή τους 
προς τήν άριστερά καί το νεοσύστατο ΚΚΕ καί να εξασφαλίσουν τήν υπο
στήριξή τους επηρέασε άποφασιστικά τήν πολιτική τής αγροτικής εγκατά
στασης καί είναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν άγροτική μεταρρύθμιση, ή 
όποια χαρακτηρίστηκε ή πιο ριζοσπαστική άπό τις άγροτικές μεταρρυθμί
σεις πού συντελέσθηκαν στο βαλκανικό χώρο τήν περίοδο μετά τον πρώτο 
παγκόσμιο πόλεμο36.

Τά ανώτερα στελέχη τής ΕΑΠ συμφωνούσαν άπόλυτα μέ τήν κυβερνητι
κή πολιτική. 'Ο C. Β. Eddy, πρόεδρος τής ΕΑΠ, έγραφε σχετικά μέ τό 
ζήτημα αυτό τό 1924: «Δέ νομίζω ότι ό κομμουνισμός θά άποτελέσει μόνιμο 
κίνδυνο για τήν Ελλάδα. Ό τεράστιος άριθμός τών προσφύγων είναι ό 
πραγματικός κίνδυνος, ό όποιος θά έκλείψει μόλις έγκατασταθούν. Ή Ελλά
δα είναι τόσο ολοφάνερα μια χώρα χωρίς τάξη βιομηχανικών έργατών καί μέ 
άπειράριθμους μικροϊδιοκτήτες, ώστε ό κομμουνισμός δέ μου φαίνεται ότι 
θά βρει έδαφος να ριζώσει έδώ»37.

Λόγοι έσωτερικής πολιτικής έπηρέασαν έπίσης σέ σημαντικό βαθμό τήν 
έγκατάσταση τών 3/5 τών προσφύγων στή Μακεδονία. Ή έχθρότητα τών 
μειονοτήτων τής Μακεδονίας προς τό Βενιζελισμό, ή όποια είχε έκφραστεΐ 
στο πολιτικό έπίπεδο μέ τήν υποστήριξη τής άντιβενιζελικής παράταξης 
στις δύο κρίσιμες έκλογικές άναμετρήσεις τού 1915 καί 1920, ένισχύθηκε 
άκόμη περισσότερο μετά τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών καί τήν άφιξη τών 
προσφύγων38. Ή παρουσία χιλιάδων οικογενειών προσφύγων προκάλεσε 
όξύ ανταγωνισμό για περιορισμένες πηγές απασχόλησης, δηλαδή γή στις 
άγροτικές περιοχές καί προσφορά έργασίας στις πόλεις. Στις άγροτικές πε
ριοχές ή αντίδραση τών γηγενών πού περίμεναν να έπωφεληθοΰν άπό τήν 
έγκατάλειψη τών μουσουλμανικών περιουσιών καί τήν άγροτική μεταρρύ
θμιση, τήν όποια οί Φιλελεύθεροι είχαν έξαγγείλει άπό τό 1917, υπήρξε 
ιδιαίτερα έντονη. Ή ύπαρξη οικονομικών άντιθέσεων μεταξύ προσφύγων 
καί γηγενών —ελληνόφωνων καί σλαβόφωνων— δημιούργησε πρόσφορο 
έδαφος για πολιτική έκμετάλλευση. Οί πολιτικοί άντίπαλοι τού Βενιζέλου σ’ 
όλη τή διάρκεια τού μεσοπολέμου έμφανίστηκαν ώς προστάτες τών δικαιω
μάτων τών ντόπιων έξασφαλίζοντας έτσι τήν υποστήριξή τους.

36. George Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in 
Greece, 1922-1936, Λονδίνο 1983, σσ. 187-188, 215' Μ. Δρίτσα, «Πολιτικές καί οικονομικές 
όψεις του προσφυγικοΰ προβλήματος», Πρακτικά συμποσίου γιά τον ’Ελευθέριο Βενιζέλο, 
’Αθήνα 1988, σσ. 138-140.

37. League of Nations C129, Confidential, General. Private letters to and from the League of 
Nations. Augusti?) 1924. C. B. Eddy to Salter, (μτφρ. δική μου).

38. Μετά τήν άνταλλαγή των πληθυσμών τό πρόβλημα τής πολιτικής έπιρροής τών μειονοτή
των στή Μακεδονία περιορίστηκε στους ’Ισραηλίτες τής Θεσσαλονίκης καί στους σλαβόφω
νους.
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Ή πολιτική τοποθέτηση τής συντριπτικής πλειοψηφίας των προσφύγων 
ύπέρ τής βενιζελικής παράταξης, ή όποια άναγόταν σε εποχή προγενέστερη 
τής έγκαταστάσεώς τους, ένισχύθηκε ακόμη περισσότερο με τήν ταχεία, 
κυρίως τήν αγροτική, αποκατάστασή τους. Καθώς μετά τις ανταλλαγές των 
πληθυσμών τό ήμισυ σχεδόν των κατοίκων τής Μακεδονίας ήταν πρόσφυ
γες, ή πολιτική επικράτηση τής βενιζελικής παράταξης στήν περιοχή υπήρ
ξε αδιαμφισβήτητη για τή μεσοπολεμική περίοδο39.

39. G. Th. Mavrogordatos, δ.π., σσ. 199-207.
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