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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Πολιτική ταυτότητα των προσφύγων

Ή καταγραφή των πολιτικών προτιμήσεων των προσφύγων κατά τό Με
σοπόλεμο, ό εντοπισμός των κυρίαρχων τάσεων τής εκλογικής τους συμπε
ριφοράς καί των ενδεχόμενων αποκλίσεων, δεν μπορεί παρά να έχει, για τήν 
πρωτεύουσα όπως άλλωστε καί για τήν υπόλοιπη Ελλάδα, άξονα άναφοράς 
τόν πανθομολογούμενο βενιζελισμό των προσφύγων1. Συνήθως ό βενιζελι- 
σμός αυτός συνδέεται με τήν οδυνηρή εμπειρία τής Καταστροφής, για τήν 
όποια θεωρήθηκε υπεύθυνη ή άντιβενιζελική παράταξη. Ή «καταστροφή» 
οπωσδήποτε έδρασε καταλυτικά γιά τό βενιζελισμό των προσφυγικών πλη
θυσμών ή πολιτική τους ταυτότητα όμως δεν διαμορφώνεται εν μία νυκτί.

Είναι γνωστό ότι πριν άπό τό 1922, κατά τή διάρκεια τής δεκαετίας 
1910-1920, ό άλύτρωτος ελληνισμός έν γένει αναγνώριζε στή βενιζελική 
εξωτερική πολιτική τήν καλύτερη υπεράσπιση τών συμφερόντων του2, ενώ 
τό άνορθωτικό πρόγραμμα τού Βενιζέλου είχε ένθερμους ΰποστηρικτές σέ 
όλη τήν ελληνική διασπορά, με τήν όποια ήταν οργανικά συνδεδεμένα τα 
άστικά στρώματα τών μικρασιατικών ελληνικών πληθυσμών3. Εξάλλου τό 
πρώτο κύμα τών προσφύγων, πού έρχεται άπό τήν Μικρά ’Ασία στήν Έλλά-

1. Σχετικά μέ τις πολιτικές προτιμήσεις τών προσφύγων τήν περίοδο του Μεσοπολέμου βλ. 
ιδιαίτερα G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies in 
Greece, 1922-1936, Berkeley 1983, σσ. 182-225' D. Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Mino
rities and its Impact upon Greece, Χάγη 1962, σσ. 169-196. Γιά τό ίδιο θέμα, καί είδικά για τίς 
βουλευτικές έκλογές τής 26ης Ίανουαρίου 1936, βλ. Η. Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευ
τικές εκλογές στήν 'Ελλάδα 1946-1964, ΕΚΚΕ, ’Αθήνα, 1985, σσ. 112-119.

2. Βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., σσ. 198-201.
3. Πρβλ. Κ. Τσουκαλάς, ’Εξάρτηση καί άναπαραγωγή. Ό κοινωνικός ρόλος τών έκπαιδευ- 

τικών μηχανισμών στήν 'Ελλάδα (1830-1922), ’Αθήνα 1977, σσ. 367-371.
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δα ήδη άπό το 19144, συνδέει τή μοίρα του μέ το βενιζελισμό. Καί έκεΐνο πού 
θά βαρύνει άποφασιστικά είναι ή εποχή τοΰ Διχασμού, ιδιαίτερα τα Νοεμ
βριανά το 1916, οπότε οί πρόσφυγες, άκριβώς ώς βενιζελικοί, κυρίως αυτοί, 
θά δοκιμάσουν στήν Αθήνα τό ρατσισμό των «γηγενών» καί θά χρησιμο
ποιηθούν ώς εξιλαστήρια θύματα άπό τούς άντιπάλους5. Τό «συγκλονιστικό 
συλλογικό ψυχικό τραύμα» πού προκλήθηκε άπό τα γεγονότα αύτά, καθώς 
καί όσα επακολούθησαν μετά τήν επιστροφή τοΰ Βενιζέλου στήν έξουσία, 
«σημάδεψε άνεξίτηλα τίς συνειδήσεις»; σφυρηλατήθηκε έτσι «μία παρατα
ξιακή συνείδηση»6 *.

Ό κύριος όγκος τών προσφύγων πού θά φθάσει στήν Ελλάδα μετά τό ’22 
θά βρει μια εκ τών προτέρων διαμορφωμένη κατάσταση: τήν άποστροφή, τό 
μίσος τών γηγενών άπό τή μία πλευρά, καί ένα θύλακα προσφύγων άπό τήν 
άλλη, οί όποιοι είχαν ήδη εγκατασταθεί — καί πολωθεί. Ό θύλακας αύτός 
θά λειτουργήσει ώς μοναδική «άγκαλιά» για τούς νεοφερμένους πρόσφυγες. 
Μέσα σ’ αύτή τήν αγκαλιά έρχεται να εδραιωθεί ό βενιζελισμός τών προσφύ
γων. ’Ασφαλώς συνεπικουρούν ή ίδια ή εμπειρία τής καταστροφής καθώς 
καί οί δυσκολίες εγκατάστασης καί επαγγελματικής άποκατάστασης καί, 
βέβαια, ή άμεση άνταπόκριση τής βενιζελικής παράταξης στα ζωτικά καί 
επείγοντα αιτήματα τών προσφύγων. ’Εκεί όμως πού επιβάλλεται ’ίσως να 
έπιμείνει κανείς είναι στήν καθολικότητα τοΰ φαινομένου. Πράγματι όταν 
άναφερόμαστε στό βενιζελισμό τών προσφύγων μιλάμε για ένα φαινόμενο 
πού άφορά σχεδόν σε όλους τούς πρόσφυγες. Πάνω άπό 9 στούς 10 στήν 
περιφέρεια πρωτευούσης τό 1926 υποστηρίζουν, όπως θά δούμε στή συνέ
χεια, τή βενιζελική παράταξη, καί σχεδόν 10 στούς 10 τόν ίδιο τό Βενιζέλο 
τό 1928 (βλ. πίνακα 1).

Είναι κοινά παραδεκτό ότι οί εκλογικές προτιμήσεις, οί φαινομενικά 
όμοιες όπως εκφράζονται μέσω τής ψήφου, υπαγορεύονται στήν πραγματικό
τητα άπό προθέσεις ετερογενείς πολλές φορές, συχνά μάλιστα άντιθετικές. 
Στήν περίπτωση όμως τής έκλογικής συμπεριφοράς τών προσφύγων ή καθο- 
λικότητά της καθαυτή άποκλείει κάθε τέτοια υπόθεση. Τέτοια καθολικά 
όμοια «άντίδραση» μόνον en bloc μπορούμε να τήν πραγματευθοΰμε καί 
ένδεχομένως νά τήν έρμηνεύσουμε. Καί σέ κάθε απόπειρα έρμηνείας σημαί

4. Στήν άπογραφή του 1928, σέ όλόκληρη τή χώρα καταγράφονται 151.892 πρόσφυγες πού 
έχουν φθάσει πριν άπό τήν Καταστροφή, άπό τούς όποιους 17.942 στήν ’Αθήνα, τον Πειραιά 
καί τήν Καλλιθέα.

5. L. Maccas, «Les événements d’Athènes...», Revue des Deux Mondes, τ. 38 (1917), σσ. 
96-135' έπίσης Γ. Βεντήρης, Ή Ελλάς τοΰ 1910-1920, 'Αθήνα 1931, τ. Β’, σσ. 268-272. Για τό 
ίδιο θέμα ένδιαφέρον έπίσης έχει ή μαρτυρία του Γ. Σεφέρη, Χειρόγραφο Σεπτ. '41, ’Αθήνα 
1972, σσ. 10-11.

6. Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες καί κείμενα γιά τήν περίοδο 1909-1940, ’Αθήνα - Κομο
τηνή [1982], σ. 26.
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νοντα ρόλο θά είχε άσφαλώς τό συλλογικό ψυχικό τραύμα για τό όποιο 
κάναμε ήδη λόγο.

Οί πρόσφυγες στην ’Αθήνα

Ή εγκατάσταση του προσφυγικοΰ πληθυσμού στήν πρωτεύουσα θά προ- 
καλέσει άντιδράσεις εκ μέρους τής άντιβενιζελικής παράταξης7. Καθώς τα 
φιλοβενιζελικά τους αισθήματα ήταν ήδη γνωστά, θεωρήθηκε ότι με τον 
όγκο τους θά άλλοίωναν τήν πολιτική φυσιογνωμία τής ’Αθήνας. Ή εγκατά
σταση 260 χιλιάδων καί πλέον προσφύγων στήν περιοχή πρωτευούσης θά 
αποδοθεί στήν επιθυμία των βενιζελικών κυβερνήσεων να έλέγξουν πολιτικά 
τήν ‘Αθήνα.

Πράγματι στήν ’Αθήνα, σε άντιδιαστολή μέ τόν Πειραιά, ή βενιζελική 
παράταξη είχε χάσει τή μάχη στήν κρίσιμη εκλογική άναμέτρηση τοΰ Νο
εμβρίου του 1920. Γιά 500 περίπου ψήφους οί φιλελεύθεροι μειοψήφισαν 
στήν ’Αθήνα (48,8%), ένώ στον Πειραιά επικράτησαν άνετα (53,4%)8. ’Αλλά 
καί εκτός άπό τήν προσφάτως κτηθείσα πείρα, τό γεγονός ότι στήν πρωτεύ
ουσα, ούτως ή άλλως, κρίνεται ένας σεβαστός άριθμός έδρών9 καί κυρίως ότι

7. "Ας σημειωθεί ότι τον όρο άντιβενιζελικό κόμμα-παράταξη έπιλέγει ώς άντιπροσωπευτι- 
κότερο ό Γ. Σκληρός στή μελέτη του, Τά σύγχρονα προβλήματα τού 'Ελληνισμού, ’Αλεξάν
δρεια 1919, σσ. 132 κ.έξ.

8. Τά ποσοστά για τις βουλευτικές έκλογές τής 1ης Νοεμβρίου 1920 έχουν ύπολογισθεΐ μέ 
βάση τά άποτελέσματα 26 έκλογικών τμημάτων τής ’Αθήνας έπί συνόλου 49, καί 11 τοΰ Πειραιά 
επί συνόλου 18 (56,2% του έκλογικοΰ σώματος πού εκφράστηκε). Πηγές: έφημερίδα 'Ημέρα 
Τεργέστης, 2.11.1920' Ριζοσπάστης, 2.11.1920' 'Εστία, 2.11.1920 καί ’Ελεύθερον Βήμα, 17.12. 
1923. Βλ. έπίσης Α. Παπαναστασίου, Δημοκρατία καί έκλογικόν σύστημα, ’Αθήνα 1983, σσ. 
27-28 καί πίνακα Α1 (1923).

Συνοπτικά, μέ βάση τά παραπάνω, έχουμε:
’Εκλογικά Ψηφίσαντες Ηνωμένη Φιλελεύθεροι
τμήματα Άντιπολίτευσις

ΑΘΗΝΑ 49 40.610 51,2% 48,8%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 17.785 46,6% 53,4%

9. Στις έκλογές τοΰ 1928, 1932 καί 1933 ό άριθμός των βουλευτικών έδρών καθορίσθηκε μέ 
βάση τόν πραγματικό πληθυσμό τής άπογραφής τής 15-16 Μαΐου 1928. Στις δύο έκλογικές 
περιφέρειες τής πρωτεύουσας άντιστοιχοΰσε τό 12,5 έως τό 13,5% τοΰ συνόλου τών έδρών 
σύμφωνα μέ τις ειδικές ρυθμίσεις τής έκλογικής νομοθεσίας. Στις έκλογές τοΰ 1926 καί 1936 ό 
άριθμός τών έδρών καθορίσθηκε άπό τό νόμιμο πληθυσμό (άριθμός δημοτών) τής τελευταίας 
κάθε φορά άπογραφής (1920 καί 1928 άντίστοιχα). Έτσι, σέ συνδυασμό μέ τό σύνολο τών 
βουλευτικών έδρών καί τό έκάστοτε ίσχύον εκλογικό μέτρο, στήν πρωτεύουσα άντιστοιχοΰσαν 
7,4% τών έδρών στις έκλογές του 1926 καί 11,3% τό 1936.
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ώς πρωτεύουσα άποτελεΐ σύμβολο δύναμης για τήν κάθε παράταξη, ενισχύει 
άκριβώς τήν άποψη πού θέλει τη μαζική εγκατάσταση των προσφύγων εκεί 
ώς άπόρροια καί πολιτικών διεργασιών άπό τήν πλευρά τών βενιζελικών. 
“Αλλωστε τήν άποψη αύτή συμμερίζονται καί φιλοβενιζελικοί μελετητές10.

Δεν μπορούμε εντούτοις να σταθμίσουμε με άκρίβεια σέ ποιο βαθμό ή 
εγκατάσταση τών προσφύγων στήν ’Αθήνα ήταν τό άποτέλεσμα μιας «εκλο
γικής επιχείρησης» ή υπήρξε «πρακτική άναγκαιότητα»11. Είναι επίσης πα
ρακινδυνευμένο να ΰποστηριχθεί δτι τά χρόνια 1922-1924, όπότε φθάνει ό 
κύριος όγκος τού προσφυγικοΰ πληθυσμού στήν 'Ελλάδα καί κατανέμεται 
στις πόλεις καί τήν ύπαιθρο, μπορούσαν οί μεν ή οί δέ να έχουν εντελώς 
σαφή εικόνα για τό βαθμό τού βενιζελισμοΰ τών προσφύγων. Ή τάση βέ
βαια είχε διαφανεί ήδη άπό τις βουλευτικές εκλογές τού 1923 (τότε όμως 
άπέσχε ή άντιβενιζελική παράταξη) καί ιδιαίτερα άπό τό δημοψήφισμα τού 
1924. ’Αλλά μόνο μέ τις έκλογές τού 1926, όταν για πρώτη φορά μετά τήν 
Καταστροφή συμμετέχει όλο τό φάσμα τών κομμάτων, ό πολιτικός κόσμος 
τής χώρας άποκτά ολοκληρωμένη εικόνα. Χαρακτηριστικό είναι τό σχόλιο 
τής άντιβενιζελικής εφημερίδας Πρωία στις 13 Νοεμβρίου 1926, λίγες μέρες 
δηλαδή μετά τις έκλογές: «Έκ τών αποτελεσμάτων τής τελευταίας εκλογής

’Εκλογικές περιφέρειες πρωτευούσης καί έδρες, 1926-1936

Έτος έκλογών 1926 1928 1932 1933 1936

— Έτος άπογραφής καί πληθυσμός 
άναφοράς γιά τον καθορισμό 
τών βουλευτικών έδρών

1920
Νόμιμος

1928
Πραγμα
τικός

1928
Πραγμα
τικός

1928
Πραγμα
τικός

1928
Νόμιμος

— Εκλογικό μέτρο 22.000 25.000 25.000 25.000 20.000

— Βουλευτικές εδρες
άνά έκλογική περιφέρεια: 

πρώην Δήμος 'Αθηναίων 13 22 22 21 21
πρώην Δήμος Πειραιώς 9 10 12 10 13

Σύνολο 22 32 34 31 34

Σύνολο βουλευτικών έδρών 297 250 250 248 300

* Τό 1926 στήν εκλογική περιφέρεια του πρώην Δήμου Πειραιώς ύπάγονται ο{ έπαρχίες 
Αΐγίνης, 'Ύδρας, Τροιζηνίας καί ή νήσος Σπέτσες· τό 1932 οί έπαρχίες Αίγίνης, Τροιζηνίας καί 
Κυθήρων καί τό 1936 οί έπαρχίες Αίγίνης, Τροιζηνίας, Κυθήρων, ό δήμος Σπετσών καί ή 
κοινότητα Ύδρας.

10. Γ. Δάφνης, «Οί πρόσφυγες: θαυμάσιο άνθρώπινο ύλικό», Οικονομικός Ταχυδρόμος, τχ. 
992 (1973), σ. 11. Γιά τό ίδιο θέμα πρβλ. Α. Ρήγος, ΉΒ' 'Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935: 
Κοινωνικές διαστάσεις τής πολιτικής σκηνής, 'Αθήνα 1988, σ. 231.

11. Ό Γ. Δαφνής (δ.π., σ. 11) υποστηρίζει τήν έκδοχή τής «έκλογικής επιχείρησης». 'Αντί
θετα για «nécessité pratique» κάνει λόγο ό A. Rodocanachi, Les Finances de la Grèce et T 
établissement des réfugiés, Παρίσι 1934, σ. 79.
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προέκυψε σαφώς δτν άνευ τής συνεργασίας τών προσφύγων ή “Φιλελεύθερα 
Ένωσις” δεν θά κατώρθωνε νά έπιτύχη ούδέ τό ήμισυ τών βουλευτικών 
εδρών τάς όποιας φέρεται έπιτυχοΰσα.»12

Όποια κι αν ήταν πάντως τα κίνητρα για τήν εγκατάσταση του ενός 
πέμπτου του προσφυγικοΰ πληθυσμού στην πρωτεύουσα, με αύτήν τήν εγκα
τάσταση άφενός θά προκύψει μιά νέα πραγματικότητα γιά τήν ίδια τήν πρω
τεύουσα —πραγματικότητα πληθυσμιακή, πολεοδομική καί κοινωνική13— 
καί άφετέρου θά δημιουργηθοϋν οί προϋποθέσεις γιά τήν «εθνική ομοιογέ
νεια καί συνοχή του ελληνικού λαού»14. Τό τελευταίο αυτό άποτελοΰσε 
άκριβώς ένα άπό τά κρισιμότερα προβλήματα τής χώρας μετά τήν Κατα
στροφή. Ή εθνική ομοιογένεια δεν επιτυγχάνεται αυτόματα με τή συμφωνία 
άνταλλαγής τού 1923, άλλα παραμένει ζητούμενο σε ολόκληρη τήν περίοδο 
τού Μεσοπολέμου. Ή διχαστική άντιπαράθεση γηγενών καί προσφύγων 
κορυφώνεται μετά τό ’22, αύτή καθαυτή ή «ελληνικότητα» τών προσφύγων 
αμφισβητείται έντονα άπό τούς γηγενείς15.

Ό γεωγραφικός διαχωρισμός άνάμεσα στήν Παλαιό Ελλάδα καί τις 
Νέες Χώρες, πού επισημοποιείται τό 1916 μέ τά χωριστά «κράτη» τών ’Αθη
νών καί τής Θεσσαλονίκης, άποκρυσταλλώνεται καί ώς πολιτικός διαχωρι
σμός μέ τήν άφιξη τών προσφύγων καί τή διαδικασία έξελληνισμοΰ Ιδιαίτε
ρα τών περιοχών Μακεδονίας-Θράκης16. Τά άποτελέσματα τών βουλευτικών 
εκλογών τού 1926 δίνουν σαφή εικόνα αυτής τής γεωγραφικής καί πολιτικής 
πόλωσης (βλ. χάρτη 1).

12. Πρβλ. έξαλλου τή δήλωση του Ε. Βενιζέλου, τήν έπαύριο τών έκλογών τοΰ 1928, γιά τήν 
«μεταστροφή τοΰ γηγενούς πληθυσμού» καί για τήν βεβαιότητα του «φρονήματος τών προσφύ
γων»: «Είμαι άληθώς συγκινημένος άπό τά άποτελέσματα τής πρωτευούσης καί τής γείτονος, τά 
όποια μαρτυρούν μίαν καταπληκτικήν μεταστροφήν ιδίως εις τάς ’Αθήνας υπέρ τού κόμματος 
τών Φιλελευθέρων καί μεταξύ τοΰ γηγενούς άκόμη πληθυσμού, εφόσον περί τοΰ φρονήματος 
τών προσφύγων ουδέποτε άμφεβάλλομεν» (έφ. ’Ελεύθερον Βήμα, 20 Αύγούστου 1928).

13. Είναι γνωστές οί πολεοδομικές καί κατ’ επέκταση κοινωνικές συνέπειες πού είχε γιά τήν 
περιοχή τής πρωτεύουσας ή έγκατάσταση τών προσφύγων. Γνωστό επίσης είναι δτι άπό τήν 
έγκατάσταση αυτή θά καθοριστεί ό πολεοδομικός ιστός του συγκροτήματος καί θά μπουν οί 
βάσεις γιά τά όρια, τις ζώνες κοινωνικής διάκρισης στο γεωγραφικό χώρο τής πρωτεύουσας. Οί 
εξελίξεις πού θά επακολουθήσουν στις μεταπολεμικές δεκαετίες θά καθορίσουν τον τρόπο 
άνάπτυξης καί τήν κοινωνική διαφοροποίηση τοΰ χώρου. Γιά τό θέμα αυτό βλ. ιδιαίτερα τά 
κεφάλαια 4 καί 5 στή μελέτη τής Λίλας Λεοντίδου, Πόλεις τής σιωπής: ’Εργατικός εποικισμός 
τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά 1909-1940, ’Αθήνα 1989.

14. Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες καί κείμενα..., σ. 39.
15. Γιά περισσότερα βλ. G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., σσ. 193-198. Γιά τις 

άντιθέσεις γηγενών-προσφύγων στήν ’Αθήνα, τις όποιες δημιούργησε ό νόμος γιά τήν έπίταξη 
τών ακινήτων, βλ. Βίκα Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί καί προέλευση τής κοινωνικής 
κατοικίας στήν Ελλάδα (1920-1930), ’Αθήνα 1984, σσ. 129-132. Γιά τις άντιθέσεις στήν ύπαι
θρο χώρα βλ. Α. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Αρθρα, ’Αθήνα 1988, σσ. 790-794· επίσης 
πρβλ. Α. Ρήγος, Ή Β' Ελληνική Δημοκρατία..., σσ. 223-234.

16. Βλ. ιδιαίτερα, Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί τών φυλετικών μεταναστεύσεων Μα-
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(40% καί άνω)

— ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ★ ★

— ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: • •

Πηγή: ’Επεξεργασία Στοιχείων άπό τήν Στατιστική των Βουλευτικών ’Εκλογών τής 7ης Νοεμ
βρίου 1926, 'Αθήνα, ’Εθνικό Τυπογραφείο, 1928.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ’Εξέλιξη τής έκλογικής δύναμης των τριών πολιτικών παρατάξεων 
τάν περίοδο τοΰ Μεσοπολέμου σε ’Αθήνα καί Πειραιά

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

---------------Άντιβενιζελική παράταξη
----------------- Βενιζελική παράταξη
.................... Κομμουνιστική ‘Αριστερά
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Μοναδική, άλλα σημαντικότατη εξαίρεση αποτελεί ή πρωτεύουσα, ό 
όμφαλός του «κράτους τών ’Αθηνών». Το σύμβολο τής Παλαιδς Ελλάδος 
έκπορθεΐται καί βεβηλώνεται άπό την «προσφυγικήν άγέλην»* 17. Ή ’Αθήνα 
δέν είναι πιά ή πόλη μόνο τών «καθαρών» Ελλήνων, άλλά καί πόλη τών 
προσφύγων. ”Αν χρειάστηκαν κάποιες δεκαετίες γιά νά άμβλυνθεΐ τό χάσμα 
άνάμεσα στήν Παλαιά Ελλάδα καί τις Νέες Χώρες, αν ή «κατάκτηση» τής 
ομοιογένειας του πληθυσμού τού ελληνικού κράτους θά μπορούσε σήμερα 
νά θεωρηθεί πραγματικότητα, αύτό οφείλεται καί στή μαζική εγκατάσταση 
τών προσφύγων στήν πρωτεύουσα. Πράγματι ή ’Αθήνα καί ό Πειραιάς είναι 
ή μόνη άστική περιοχή-πόλη τής Παλαιάς Ελλάδας πού δέχθηκε τόσο 
μεγάλο άριθμό προσφύγων. Στήν άπογραφή τού 1928 ένας στούς τρεις κα
τοίκους τής περιοχής πρωτευούσης είναι πρόσφυγας. Στο μεγαλύτερο πολε- 
οδομικό συγκρότημα τής χώρας, όπου ή συντριπτική πλειοψηφία τών κα
τοίκων προέρχεται άπό τήν Παλαιά Ελλάδα18, θά δημιουργηθεΐ ένας θύλα
κας προσφυγικοΰ πληθυσμού ό όποιος άποτελεΐ τό απτό παράδειγμα τής 
νέας πραγματικότητας πού διαμορφώθηκε μετά τή συνθήκη τής Λωζάνης: ή 
’Αθήνα καί δι’ αύτής ή Παλαιά Ελλάδα είναι «καταδικασμένη» νά συνειδη
τοποιήσει αύτή τή νέα πραγματικότητα καί νά ένσωματώσει τούς νέους πλη
θυσμούς.

'Η λανθάνουσα ύπόθεση στή σκιαγράφηση τής εκλογικής συμπεριφοράς 
τών προσφύγων στό Μεσοπόλεμο πού έπιχειρεΐται εδώ, είναι άκριβώς ότι ή 
παρουσία τών προσφύγων στήν ’Αθήνα καί ή δυναμική τής ψήφου τους, με 
τόν συγκεκριμένο (βενιζελικό) προσανατολισμό της, έρχεται νά λειτουργή
σει έξισορροπητικά ώς προς τή γεωγραφικοπολιτική άντίθεση Παλαιάς

κεδονίας καί Θράκης κατά τήν περίοδον 1912-1924, ’Αθήνα 1925’ του ίδιου, άρθρο στή Μεγάλη 
'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10 («Ελλάς»), σσ. 408-410.

17. Άπό άρθρο του Γ. Βλάχου στήν έφ. Καθημερινή τής 16ης ’Ιουλίου 1928' άναφέρεται καί 
στό Γ. Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες καί κείμενα..., σ. 94.

18. Κατά τήν άπογραφή του 1928, μόνο τό 6,3% του πληθυσμού τής πρωτεύουσας είχε 
γεννηθεί στις Νέες Χώρες. Εντυπωσιακά μικρή είναι ή άναλογία τών περιοχών Μακεδονίας - 
Θράκης:

Τόπος γέννησης του πραγματικού πληθυσμού Ποσοστό %
τής περιφ. πρωτευούσης

Δ. Θράκη 
Μακεδονία 
Ήπειρος

0,1
0,7
1,6 6,3%

Κρήτη
Νησιά Άνατ. Αιγαίου 
Θεσσαλία

'Υπόλοιπη Ελλάδα 
’ Εξωτερικό

1,9
2,0
1,1

58,1
34,5
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Έλλάδας-Νέων Χωρών, άμβλύνοντας τίς άντιθέσεις καί συνιστώντας μια 
άπό τίς προϋποθέσεις ένοποίησης τοΰ εθνικού χώρου19.

Μπορούμε άραγε σήμερα να φανταστούμε το εύρος, τή διάρκεια τοΰ 
Διχασμού με δσα αυτός συνεπάγεται, άν μέσα στή λογική τοΰ έξελληνισμοΰ 
των Νέων Χωρών καί τής διασφάλισης τών καινούργιων συνόρων τής Ελλά
δας τής Λωζάνης, οί πρόσφυγες τής πρωτεύουσας είχαν κατανεμηθεΐ καί 
αυτοί στις περιοχές τών Νέων Χωρών; Μέσα άπό μια τέτοια κατανομή τοΰ 
προσφυγικοΰ πληθυσμού είναι βέβαιο ότι θά παγιώνονταν τα «σύνορα» Πα
λαιός Ελλάδας καί Νέων Χωρών θά γίνονταν σύνορα άνάμεσα στους «κα
θαρόαιμους» Έλληνες καί τούς «τουρκοσπορίτες», σύνορα άνάμεσα στήν 
«πραγματική» Ελλάδα καί τήν Ελλάδα «έπί πιστώσει χρόνου», εως ότου οί 
πληθυσμοί αύτοί άποκτήσουν «συνείδησιν πολιτικήν καί θέλησιν πολιτών 
ελευθέρων»20.

Τάσεις τής προσφυγικής ψήφου στήν περιοχή πρωτευούσης

Τήν περίοδο τοΰ Μεσοπολέμου καί μέσα άπό τίς πέντε εκλογικές άναμε- 
τρήσεις για τό κοινοβούλιο, στις όποιες συμμετέχουν όλα τά κόμματα21, 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε τίς διακυμάνσεις τής προσφυγικής ψήφου, 
σέ περιορισμένο όμως γεωγραφικό χώρο22. Κι αυτό γιατί «εκλογικά» άμιγώς

19. Για τήν «έθνοποίηση τής ψήφου», δείκτη καί ταυτόχρονα μηχανισμό «έμπέδωσης ένο- 
ποιητικών προτύπων», βλ. Ή. Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευτικές έκλογές..., σσ. 101- 
102.

20. Έφ. Καθημερινή, 19 ’Ιουλίου 1928, άρθρο τοΰ Γ. Βλάχου· άναφέρεται καί στο Γ. Θ. 
Μαυρογορδάτος, Μελέτες καί κείμενα..., σ. 95. Σημειωτέον δτι ό Γ. Βλάχος, άκραιφνής άντιβε- 
νιζελικός, άπό τον όποιο δανείζομαι τήν έκφραση, όλοκληρώνει τή φράση του λέγοντας «—πρά
γμα τό όποιον δεν θά συμβεί ποτέ— τότε θά δικαιούνται νά θεωρούνται» οί πρόσφυγες «μεταξύ 
ήμών όχι μόνον ώς εκλογείς, άλλά καί ώς έκλέξιμοι».

21. Είναι γνωστό δτι στις βουλευτικές έκλογές τοΰ 1923 άπέχει ή άντιβενιζελική παράταξη 
καί στις άντίστοιχ'ες τοΰ 1935 ή βενιζελική.

22. Τά στοιχεία πού άφοροΰν στά άποτελέσματα τών εκλογικών τμημάτων τής ’Αθήνας καί 
τοΰ 1 Ιειραιά προέρχονται άπό τά έπίσημα δημοσιευμένα άποτελέσματα του ' Y πουργείου ‘Εθνι
κής Οικονομίας - Γ.Σ.Υ.Ε. ’Εξαίρεση άποτελοΰν οί βουλευτικές έκλογές τής 7.11.1926, όπότε 
τά έπίσημα άποτελέσματα άναφέρονται μόνο στις έκλογικές περιφέρειες. Στήν περίπτωση αύτή 
τά στοιχεία άντλήθηκαν άπό τόν ήμερήσιο τύπο τής έποχής. ’Απαραίτητος υπήρξε έπίσης ό 
ήμερήσιος τύπος για τήν ταύτιση τών έκλογικών τμημάτων τών έπίσημων άποτελεσμάτων μέ τίς 
ένορίες στις όποιες άνήκουν, ιδιαίτερα για έκεϊνα τών έκλογών τής 19.8.1928, 25.9.1932 καί 
5.5.1933. ’Επίσης πρέπει νά σημειωθεί δτι τά έπίσημα άποτελέσματα δέν άναφέρονται στους 
εγγεγραμμένους (έκτος άπό τίς έκλογές τοΰ 1926), καί συνεπώς είναι άδύνατο νά ύπολογισθεΐ τό 
ποσοστό άποχής. Στις έκλογές τοΰ 1926 ή άποχή στις δύο έκλογικές περιφέρειες τής πρωτεύου
σας πρέπει νά ήταν τής τάξης τοΰ 15%. Ή έκτίμηση τοΰ Γ. Κονδύλη για τήν άποχή τοΰ 1926 
κυμαίνεται στά Ιδια έπίπεδα: στήν έφημερίδα Χρονογράφος (10 Νοεμβρίου 1926), δηλώνει δτι
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προσφυγικές γειτονιές, τις όποιες οΐ πηγές μάς επιτρέπουν να μελετήσουμε 
διαχρονικά, είναι μόνον τέσσερις: οί ένορίες - γειτονιές - συνοικισμοί τοΰ 
Βύρωνα (μαζί μέ τον συνοικισμό Κοπανά), τής Καισαριανής, τής Νέας ’Ιω
νίας καί τής Νέας Κοκκινιάς (μετέπειτα Νίκαιας). Οί υπόλοιποι προσφυγι- 
κοί συνοικισμοί είτε δέν έχουν αύτονομηθεΐ εκλογικά (ή Ν. Φιλαδέλφεια, ή 
Ν. Σμύρνη, ή Ν. Ερυθραία «αύτονομοΰνται» τό 1936) είτε τά εκλογικά τους 
τμήματα είναι «μικτά»23. Ύπ’ οψιν ότι οί όροι προσφυγικός συνοικισμός καί 
μικτό έκλογικό τμήμα χρησιμοποιούνται άπό τις έφημερίδες στήν παρουσί
αση των εκλογικών άποτελεσμάτων24.

Για να φθάσουμε λοιπόν σέ σχετικώς ασφαλή συμπεράσματα, τις διακυ
μάνσεις τής προσφυγικής ψήφου τήν δεκαετία 1926-1936 θά τις παρακολου
θήσουμε μέσα άπό τά έκλογικά άποτελέσματα των τεσσάρων συνοικισμών 
-«όδηγών».

”Ας σημειωθεί ότι ό υπολογισμός των προσφύγων εκλογέων στο έκλογι
κό σώμα τής πρωτεύουσας είναι υποχρεωτικά προσεγγιστικός, άφοϋ άκριβή 
στοιχεία δέν υπάρχουν. Εκείνο πού μπορεί να ύπολογισθεΐ είναι τό δυνάμει 
έκλογικό σώμα προσφύγων καί γηγενών, μέ βάση τήν άπογραφή τοΰ 1928. 
Έτσι συνάγεται κατόπιν υπολογισμών ότι οί άνδρες πρόσφυγες πού έχουν 
δικαίωμα ψήφου άνέρχονται σέ 68.000 περίπου, ένώ οί γηγενείς (βάσει τοΰ 
νόμιμου πληθυσμοΰ) σέ 123.000: άναλογία δηλαδή τής τάξεως τοΰ 35%. Στήν 
πραγματικότητα ή άναλογία αύτή πρέπει να είναι μικρότερη, τουλάχιστον

«άπέσχον» των εκλογών 20.000 ψηφοφόροι (15.000 στήν ’Αθήνα καί 5.000 στον Πειραιά), 
δηλαδή 14,2% τών έγγεγραμμένων, έκ των όποιων οί περισσότεροι, κατά τον Κονδύλη, ήταν 
πρόσφυγες πού δέν πρόλαβαν να προμηθευθοΰν τά βιβλιάριά τους.

Για τις εκλογές του 1926, καθώς καί για τό πρόβλημα τών ένοριών (ένοτήτων άνάλυσης) τής 
περιφέρειας πρωτευούσης τήν περίοδο τοΰ Μεσοπολέμου βλ. άναλυτικά τήν δακτυλόγραφη διδ. 
διατριβή μου Evolution du comportement électoral dans Γ agglomération d’Athènes (1926-1964), 
Lyon, Université Lumière/Lyon 2, 1989.

23. Ενδεικτικά άναφέρω τά άποτελέσματα σέ όρισμένα έκλογικά τμήματα τής ’Αθήνας μέ 
έντονο τό προσφυγικό στοιχείο: Στις έκλογές τοΰ 1926 στα δύο μικτά τμήματα (29ον καί 31ον) 
τής ενορίας 'Αγίου Δημητρίου ’Αμπελοκήπων, όπου ψηφίζουν οί πρόσφυγες ">ΰ συνοικισμοΰ 
Κουντουριώτη, ή βενιζελική παράταξη συγκεντρώνει τό 69% τών ψηφισάντων, ή άντιβενιζελι- 
κή τό 25% καί τό Ενιαίο Μέτωπο τό 5%. Στις έκλογές τοΰ 1932, στό 47° έκλογικό τμήμα 
’Αμπελοκήπων ή βενιζελική παράταξη συγκεντρώνει τό 74% τών έγκυρων ψηφοδελτίων, ή 
άντιβενιζελική τό 15% καί τό Ενιαίο Μέτωπο τό 10,5%. Τέλος στις έκλογές τοΰ 1936 καί στό 
μοναδικό τμήμα τής ενορίας 'Αγίου Χαραλάμπους Πολυγώνου ή βενιζελική παράταξη συγκεν
τρώνει τό 78,8% τών έγκυρων, ή άντιβενιζελική τό 9,5%, ή κομμουνιστική άριστερά τό 9,1% καί 
τό ’Εθνικόν Ένωτικόν Κόμμα τοΰ Κανελλόπουλου τό 0,7%.

24. Άλλωστε δέν είναι τυχαίος ό διαχωρισμός πού γίνεται άπό τις έφημερίδες άνάμεσα στον 
όρο συνοικισμοί καί τον όρο προάστεια. Στα άποτελέσματα πού δίνονται τήν έπαύριο τών 
έκλογών κάτω άπό τή στήλη «συνοικισμοί» κατανέμονται όλες οί γειτονιές-ένορίες μέ άμιγή 
προσφυγικό πληθυσμό ή μέ έντονη τήν παρουσία του. Αντίθετα στή στήλη «προάστεια» βρί
σκονται περιοχές όπως ή Κηφισιά, τό Χαλάνδρι, τό Μπραχάμι κλπ.
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για τις εκλογές του 1926 καί 1928, δοθέντος δτι 'ένας άριθμός εκλογικών 
βιβλιαρίων προσφύγων καθυστέρησε να παραδοθεΐ. "Αλλωστε, οί ψηφίσαν- 
τες έκλογεΐς σέ καμία έκλογική άναμέτρηση δεν ξεπέρασαν τις 150.000. Ή 
διαφορά πού προκύπτει άνάμεσα στο δυνάμει έκλογικό σώμα (191.000 το 
1928) καί τούς έγγεγραμμένους (150.000 τό 1926) οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στήν καθυστερημένη έγγραφή τών νέων έκλογέων στούς έκλογικούς καταλό
γους25. "Αν θεωρηθεί ότι ή καθυστέρηση έγγραφης στήν περίπτωση τών 
προσφύγων είναι τής ’ίδιας τάξης μέ τούς γηγενείς, τότε ή άναλογία τών 
προσφύγων έκλογέων πρέπει να είναι ένας προς τρεις κατά μέσο όρο, μέ 
αύξητικές τάσεις όσο περνούν τά χρόνια, άναλογία δηλαδή άντίστοιχη μέ 
τήν παρουσία τών προσφύγων στον πραγματικό πληθυσμό τής πρωτεύουσας.

η) Βενιζελιημάς καί πρόσφυγες

Όπως ήδη άναφέρθηκε, ό βενιζελισμός τών προσφύγων τόσο τό 1926 
όσο καί τό 1928 έκδηλώνεται μέ καθολικό τρόπο (βλ. πίνακα 1). Τό 1928 
μάλιστα, μέ τό χαρακτήρα δημοψηφίσματος πού πήρε έκείνη ή έκλογή λόγω 
τής έπιστροφής τού Ε. Βενιζέλου στον πολιτικό στίβο, αγγίζει τά όρια τού 
100%. Δέν μπορεί να έξακριβωθεΐ άν αύτή ή καθολικότητα τού φαινομένου 
άφορά στο σύνολο τού προσφυγικοΰ πληθυσμού τής πρωτεύουσας πού μετέ
χει στις έκλογικές άναμετρήσεις. Τό 1926 οί ψηφίσαντες στούς τέσσερις 
συνοικισμούς (9.895 άτομα) άντιπροσωπεύουν περίπου τό ένα πέμπτο τού 
δυνάμει έκλογικού σώματος τών προσφύγων τής περιφέρειας πρωτευούσης26. 
Οί ένδείξεις πάντως συγκλίνουν σέ μια κοινή αντιμετώπιση τής βενιζελικής 
παράταξης άπό τούς πρόσφυγες, καθώς τό ίδιο φαινόμενο τό συναντούμε καί 
σέ άμιγώς προσφυγικά τμήματα άλλων ένοριών:

1926, 48° έκλ. τμ. 'Αγ. Διονυσίου 90,5% για τή βενιζελ. παράταξη
1926, 62° έκλ. τμ. Ν. Σφαγείων 90,6% » » » »
1928, 83° έκλ. τμ. Ν. Σφαγείων 94,1% » » » »

Άλλωστε σέ όλες τις έκλογικές αναμετρήσεις ή βενιζελική παράταξη συγ
κεντρώνει τά μεγαλύτερα ποσοστά (έκτος τώ\Γ τεσσάρων συνοικισμών) στις 
ένορίες μέ έντονο τό προσφυγικά στοιχείο. Οί ένορίες-συνοικίες αύτές είναι 
τό Κερατσίνι, ό Άγιος Διονύσιος στον Πειραιά, τό Πολύγωνο, ή Καλλιθέα, 
ό Άγιος Θωμάς Αμπελοκήπων, τό Μοσχάτο, ό Προφήτης Ήλίας Καστέλ- 
λας κλπ.

Αύτή ή κοινή στάση τών προσφύγων δέν παρατηρεΐται μόνο απέναντι 
στή βενιζελική παράταξη· Ισχύει καί για τις άλλες πολιτικές δυνάμεις: τήν 
άντιβενιζελική παράταξη καί τήν κομμουνιστική αριστερά (βλ. πίνακα 1).

25. S. Karavas, Évolution du comportement électoral..., σ. 27.
26. Μέ βάση τήν ύπόθεση δτι τό 15% περίπου τών δυνάμει προσφύγων έκλογέων δέν έχει 

λάβει άκόμη τά έκλογικά του βιβλιάρια.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: 01 διακυμάνσεις τής προσφυγικής ψήφου σε 4 γειτονιές τής περιφέ
ρειας πρωτευούσης (1926-1936)

ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Μ6 AW Mi W W

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
α : ΒΥΡΩΝ γ : ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
β : ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ δ : ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ

Μάλιστα ή ταύτιση αυτή —καί τούτο είναι το κυρίαρχο στοιχείο τής εκλο
γικής συμπεριφοράς των προσφύγων— αποτελεί κοινό παρανομαστή καί για 
τις τρεις πολιτικές παρατάξεις όλόκληρη τή δεκαετία (βλ. διάγραμμα 2). 
Βέβαια ή «ψαλίδα» των άποκλίσεων μεταξύ των τεσσάρων συνοικισμών 
άνοίγει στή δεκαετία τού ’30, ιδιαίτερα ώς προς τις δύο παρατάξεις τού
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Διχασμού, άλλα οί άποκλίσεις κυμαίνονται πάντα άνάμεσα στις 5-7 ποσο
στιαίες μονάδες.

Έξαλλου ή μοναδική ένδειξη πού διαθέτουμε γιά διαφοροποίηση τής 
εκλογικής συμπεριφοράς στο εσωτερικό του προσφυγικοΰ πληθυσμού άφο- 
ρά στο συνοικισμό τής Νέας Σμύρνης στις εκλογές τού 1936. Τά εκλογικά 
άποτελέσματα στή Ν. Σμύρνη (επί 1.046 εγκύρων) έχουν ώς έξης:

Βενιζελική παράταξη 79,1%
Άντιβενιζελική παράταξη 11,1%
Κομμουνιστική ’Αριστερά 5,6%
Εθνικό Ενωτικό Κόμμα 4,1%

Άν είχαμε μόνο τό σχετικά χαμηλότερο ποσοστό τής άριστεράς (πρβλ. τούς 
τέσσερις προσφυγικούς συνοικισμούς τού πίνακα 2), ίσως θά ήταν παρακιν
δυνευμένο νά μιλήσει κανείς γιά διαφοροποίηση τής έκλογικής συμπεριφο
ράς τής Ν. Σμύρνης ώς προς τις άλλες προσφυγικές γειτονιές, διαφοροποίη
ση ή όποια εύλογα θά μπορούσε νά συσχετισθεΐ μέ τή διαφορετική κοινωνι
κή σύνθεση τών προσφύγων πού βρίσκονται έγκατεστημένοι έκεΐ27. Τό αύ- 
ξημένο ποσοστό όμως τού Εθνικού Ενωτικού Κόμματος τού Π. 
Κανελλόπουλου στή Νέα Σμύρνη έρχεται νά ένισχύσει τήν υπόθεση αύτή. 
Πρόκειται άκριβώς γιά τό κόμμα πού θέλει νά έμφανισθεΐ ώς ή τρίτη, έναλ- 
λακτική, λύση σέ σχέση μέ τά κόμματα τού Διχασμού καί πριμοδοτεΐται 
άποκλειστικά άπό τά άστικά στρώματα τής ’Αθήνας28.

’Από τήν άλλη πλευρά ούτε ή καθολικότητα τού βενιζελισμοΰ τών προ
σφύγων ούτε ή ολοκληρωτική άποδοκιμασία τής άντιβενιζελικής παράτα
ξης άπό τούς ίδιους έχουν τό ισοδύναμό τους στά προπύργια τού άντιβενιζε- 
λισμοΰ. Σέ καμιά περίπτωση οί λαϊκές άντιβενιζελικές συνοικίες τών γηγε
νών δέν θά «μαυρίσουν» σέ τέτοιο βαθμό τήν άντίπαλη παράταξη. Έτσι τό 
1926, όταν οί προσφυγικές γειτονιές δίνουν στήν άντιβενιζελική παράταξη 
1,5-2,5%, στις άκραιφνεΐς άντιβενιζελικές γειτονιές ή βενιζελική παράταξη 
δέν πέφτει κάτω άπό 20%29. Κατά κανόνα στις άντιβενιζελικές γειτονιές τής 
περιφέρειας πρωτευούσης τό ποσοστό τής βενιζελικής παράταξης κυμαίνε
ται μεταξύ 30-40%30.

27. Βίκα Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί..., ιδιαίτερα τό κεφάλαιο γιά τή Νέα Σμύρ
νη, σσ. 278 κ.έξ.

28. "Ας άναφερθεΐ ότι μόνο στις άστικές συνοικίες τής ’Αθήνας τό κόμμα του Π. Κανελλό
πουλου συγκεντρώνει 4-10% τών εγκύρων ψηφοδελτίων, ένώ στις λαϊκές συνοικίες καί τά 
«περίχωρα» Άθηνών-Πειραιώς ή άπήχησή του είναι πολύ περιορισμένη (1-2%). 'Εντυπωσιακό 
καί συγχρόνως ενδεικτικό είναι τό ποσοστό τοΰ ’Εθνικού 'Ενωτικού Κόμματος στό Ψυχικό: 
19,1%. Συνολικά στήν περιφέρεια πρωτευούσης τό Ε.Ε.Κ. συγκέντρωσε τό 3,2% τών εγκύρων 
ψηφοδελτίων. Βλ. καί Η. Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευτικές έκλογές..., σσ. 112-113.

29. Μοναδική εξαίρεση τά Νέα Λιόσια καί τό Καματερό στις έκλογές τού 1936.
30. Σέ άντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει καί ό Γ. Θ. Μαυρογορδάτος (Stillborn Re-
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Πάντως οί εκλογές τοΰ 1932 αποτελούν τομή ώς προς τή μαζικότητα τής 
προσήλωσης των προσφύγων στο βενιζελισμό. «Διαρροές» σημειώνονται 
καί προς τό αντίπαλο στρατόπεδο καί προς τό Ενιαίο Μέτωπο- διαρροές 
πού διευρύνονται πέντε μήνες άργότερα, στις έκλογές τοΰ Μαρτίου 1933, καί 
διατηρούνται, παρά τήν κάποια συσπείρωση τοΰ βενιζελισμοΰ, στις τελευ
ταίες έκλογές τοΰ Μεσοπολέμου. ’Ανάμεσα στα 1926 καί 1932, ή άντιβενιζε- 
λική παράταξη ΰπερτριπλασιάζει τή δύναμή της στα «κάστρα» τοΰ βενιζελι- 
σμοΰ, ένώ ή κομμουνιστική άριστερά σχεδόν τήν τετραπλασιάζει. Βέβαια, 
παρά τήν έξίσου άπότομη καί περίπου ισόποση άνοδο των δύο παρατάξεων, 
έντυπωσιακότερη είναι ή άλλαγή τής στάσης των προσφύγων έναντι τής 
άριστεράς, άλλαγή πού έγκαινιάζεται μέ τις έκλογές τοΰ 1932 καί έπιβεβαιώ- 
νεται τό 1933. Γιατί, αν σέ σύγκριση μέ τις ύπόλοιπες γειτονιές τής πρωτεύ
ουσας ή απόκλιση άπό τούς μέσους όρους τοΰ άντιβενιζελισμοΰ παραμένει 
τεράστια, άντίθετα, σέ ό,τι άφορά στήν άριστερά, ή διαφορά μειώνεται ση
μαντικά τό 1932 καί σχεδόν έξαφανίζεται στις έκλογές τοΰ 1933. Σημειωτέον 
ότι αύτή ή ροπή προς τήν άριστερά χαρακτηρίζει ήδη άπό τό 1926 τις λαϊκές 
γειτονιές γηγενών τής πρωτεύουσας, τις ίδιες έκεΐνες γειτονιές πού αποτε
λούν τα «κάστρα» τοΰ άντιβενιζελισμοΰ31. Μέ άλλα λόγια, στήν περίπτωση 
τής πολιτικής απήχησης τής άριστεράς, βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα πρώτο 
δείγμα σύγκλισης τής έκλογικής συμπεριφοράς προσφύγων - λαϊκών στρω
μάτων γηγενών32.

Ή μεταστροφή τών προσφύγων στις δύο έκλογικές άναμετρήσεις καί 
ιδιαίτερα σέ έκείνην τοΰ 1933 θά στοιχίσει στούς φιλελεύθερους τήν οριστι
κή απώλεια τής έξουσίας. Τή στιγμή πού ή άντιβενιζελική προπαγάνδα 
προσπαθεί να προσελκύσει τούς πρόσφυγες μέ κίνητρο τήν αποζημίωση, 
τήν ίδια στιγμή πού ό Ν. Πλαστήρας προσπαθεί νά πείσει τό Βενιζέλο ότι 
στηριζόμενος στούς πρόσφυγες τών συνοικισμών θά μποροΰσε νά έπιβάλει 
τή δικτατορία του, άφοΰ «είς τάς ’Αθήνας έπλειοψήφουν οί Λαϊκοί»33, ή

public..., σσ. 182-185). Μέ τή μέθοδο τής παλινδρόμησης υπολογίζει τήν κατανομή τής προσφυ- 
γικής καί,γηγενούς ψήφου σέ πανελλαδικό επίπεδο (έκτος ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονί
κης) στις βουλευτικές έκλογές του 1928, 1932, 1933 καί 1936. Πιο συγκεκριμένα, ένώ, κατά 
προσέγγιση, 67% τών προσφύγων (τό 1933) ώς 91% (τό 1928) ψηφίζουν τή βενιζελική παράταξη, 
οί γηγενείς, στή χειρότερη περίπτωση (1936), ψηφίζουν τήν ίδια παράταξη σέ ποσοστό 40% 
περίπου.

31. Ενδεικτικά άναφέρω δτι στις έκλογές τοΰ 1926 ή 'Αγία Μαρκέλλα Βοτανικού δίνει στο 
Ενιαίο Μέτωπο 11,5%, ό "Αγιος ’Αρτέμιος Γούβας 10,2%, ή Αγία Σοφία Ταμπουρίων στον 
Πειραιά 8,7%, ένώ ό μέσος όρος του Ενιαίου Μετώπου στήν περιφέρεια πρωτευούσης είναι 
3,8%.

32. ’Αντίθετα σέ πανελλαδικό έπίπεδο ό Γ. Θ. Μαυρογορδάτος (Stillborn Republic..., σ. 217) 
ύπολογίζει ότι οί πρόσφυγες έργάτες στις βουλευτικές έκλογές τού 1928, 1932, 1933 καί 1936 
φαίνεται νά υποστηρίζουν τό ΚΚΕ περισσότερο άπό τούς γηγενείς έργάτες.

33. Τα κείμενα τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου, έπιμ. Στεφ. I. Στεφάνου, ’Αθήνα 1984, τ. 4, σσ. 
593 κ.έξ.- πρβλ. Γ. Δάφνης, Ή Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, ’Αθήνα 1955, τ. 2, σ. 183.



Η ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 149

προσφυγική μετατόπιση, ειδικά στήν Αθήνα, θά σημάνει τό τέλος των φι
λελευθέρων καί του ίδιου του Ε. Βενιζέλου στήν εξουσία.

Πράγματι ή μάχη τής ’Αθήνας, οπού διακυβεύονταν 21 έδρες, θά κριθεΐ 
άπό μερικές εκατοντάδες ψήφους περισσότερες πού θά συγκεντρώσει ή 
Ηνωμένη Άντιπολίτευσις των άντιβενιζελικών. Μόνο μία έδρα θά κατορ
θώσει να άποσπάσει ή βενιζελική παράταξη, ένώ οί άλλες 20 θά κερδιθοϋν 
άπό τούς άντιβενιζελικούς, οί όποιοι καί θά κατακτήσουν έτσι τήν άπόλυτη 
πλειοψηφία. Μέ τά αντίστροφα άποτελέσματα θά πλειοψηφούσε ή βενιζελι- 
κή παράταξη34. ’Αναφέρω ενδεικτικά ότι σε τρεις μόνο προσφυγικές γειτο
νιές τής εκλογικής περιφέρειας των ’Αθηνών (Βύρωνα, Καισαριανή, Νέα 
’Ιωνία) ή βενιζελική παράταξη θά χάσει μεταξύ 1932 καί 1933 χίλιες περίπου 
ψήφους- τή μάχη τής 'Αθήνας ή Ηνωμένη Άντιπολίτευσις κερδίζει τό 1933 
γιά 1.650 ψήφους κατά μέσο όρο (1,7% έπί των ψηφισάντων). Δικαιολογημέ
να λοιπόν ή Βραδυνή (5 Μαρτίου 1933) άναφερόμενη στις προσφυγικές γει
τονιές τής ’Αθήνας σημειώνει: «οί συνοικισμοί φαίνεται ότι μάς δίδουν 
περισσότερον άπ’ δ,τι έχρειαζόμεθα διά να κερδίσωμεν θριαμβευτικώς τήν 
νίκην τής σημερινής εκλογής».

Στις εκλογές τού 1936, μετά τά αποτυχημένα βενιζελικά κινήματα καί 
μετά τήν κατάργηση τής «Άβασιλεύτου», ή έκ νέου συσπείρωση των προ
σφύγων τής ’Αθήνας καί τού Πειραιά στή βενιζελική παράταξη θά σημάνει 
καί άντίστοιχη μείωση τής έκλογικής δύναμης των δύο άλλων πολιτικών 
παρατάξεων. Δύο σημεία πρέπει να υπογραμμίσουμε άπό τή συσπείρωση 
αύτή. Τό ένα έχει σχέση μέ τό μέγεθος - τον δγκο τής έπιστροφής. Τό 1936 ή 
άνοδος τής βενιζελικής παράταξης στούς τέσσερις προσφυγικούς συνοικι
σμούς είναι, σέ σχέση μέ τό 1933, τής τάξης τού 6%. Δέν καταφέρνει δηλαδή 
νά συσπειρώσει ούτε κάν τούς βενιζελικούς ψηφοφόρους τού 1932, δταν ήδη 
είχαν άρχίσει οί απώλειες τής βενιζελικής παράταξης στούς προσφυγικούς 
συνοικισμούς. Μέ άλλα λόγια, ένώ τό 1932 τά ποσοστά τής βενιζελικής 
παράταξης κυμαίνονται στούς ίδιους συνοικισμούς γύρω στό 86%, τό 1936 
τά αντίστοιχα ποσοστά είναι τής τάξης τού 81%. Συγκριτικά μάλιστα μέ τις 
εκλογές τού 1926, ή δύναμη τής βενιζελικής παράταξης στούς πρόσφυγες 
έχει μειωθεί τό 1936 κατά 15%. Ένα μέρος λοιπόν τών προσφύγων φαίνεται

34. Τό πλειοψηφικό σύστημα πού εφαρμόστηκε στις βουλευτικές εκλογές τής 5ης Μαΐου 
1933 έδωσε τήν άκόλουθη κατανομή έδρών:

— Ηνωμένη Άντιπολίτευσις
— ’Εθνικός Συνασπισμός
— ’Αγροτικό Κόμμα 'Ελλάδος

136 έδρες 
110 »

2 »

Σύνολο 248 »
Στήν περίπτωση πού θά πλειοψηφούσαν οί βενιζελικοί στήν εκλογική περιφέρεια τής ’Αθή

νας, ή κατανομή θά ήταν ή έξής: Ηνωμένη Άντιπολίτευσις 116 έδρες, ’Εθνικός Συνασπισμός 
130 έδρες καί Αγροτικόν Κόμμα 'Ελλάδος 2 έδρες.
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δτι έχει άποσκιρτήσει όριστικά άπό τίς τάξεις του βενιζελισμοΰ στη διάρ
κεια τοΰ Μεσοπολέμου.

Τό δεύτερο σημείο έχει νά κάνει με τον ίδιο το χαρακτήρα τής συσπεί
ρωσης, ή όποια μοιάζει νά πραγματοποιείται Ιδιαίτερα εις βάρος τοΰ Ενιαί
ου Μετώπου. Πράγματι ένώ ή άντιβενιζελική παράταξη στους τέσσερις συ
νοικισμούς χάνει τό 1936, σε σχέση με τό 1933, περίπου 1 στους 6 ψηφοφό
ρους, οί άντίστοιχες άπώλειες τοΰ Ενιαίου Μετώπου είναι σχεδόν 1 στους 3. 
Τό γεγονός είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καί φαίνεται νά άφορά μόνο στο 
προσφυγικό εκλογικό σώμα, άφοΰ ούτε στο επίπεδο τών δύο εκλογικών πε
ριφερειών τής πρωτεύουσας ούτε πανελλαδικά παρατηρεΐται τό ίδιο φαινό
μενο με αυτήν τήν ένταση. Συνολικά στήν ’Αθήνα ή πτώση τής κομμουνι
στικής αριστερός είναι τής τάξης τοΰ 20% επί τής δύναμής της τό 1933, στον 
Πειραιά 10%, καί πανελλαδικά μόνο 4%. Οί προσφυγικές «διαρροές» πού 
σημειώθηκαν προς τό άντιβενιζελικό στρατόπεδο στη δεκαετία τοΰ ’30 όρι- 
στικοποιοΰνται τό 1936, ένώ άντίθετα παρατηρεΐται μία κινητικότητα ανά
μεσα στό βενιζελισμό καί τήν αριστερά. Τήν κρίσιμη στιγμή τοΰ 1936, όταν 
ή βενιζελική παράταξη επιζήτησε τήν έπάνοδό της στήν εξουσία, περισσό
τερο ευαίσθητοι στό κάλεσμα στάθηκαν όσοι ψηφοφόροι είχαν έντελώς 
πρόσφατα μετακινηθεί προς τήν άριστερά.

Ενδεχομένως λοιπόν θά μπορούσαμε βάσιμα νά διατυπώσουμε τήν υπό
θεση ότι στις προσφυγικές γειτονιές κυοφορείται ήδη άπό τό 1936 τό «άντι- 
δεξιό μπλοκ», τό «άντιδεξιό σύνδρομο», πού θά άναδειχθεΐ καί θά κυριαρχή
σει στήν πολιτική ζωή άπό τήν επόμενη δεκαετία. Στις πρώτες μετεμφυλια- 
κές εκλογές οί πρόσφυγες θά άποτελέσουν τήν κρίσιμη μάζα πού θά στηρίξει 
τήν πολιτική τάση τής κεντροαριστεράς (ΕΔΑ-ΕΠΕΚ)35.

β) Οί βενιζελισμοί των προσφύγων

"Αν ό βενιζελισμός τών προσφύγων, παρά τις διαρροές πού έπισημάνθη- 
καν, θεωρηθεί δεδομένος (άφοΰ 8 στούς 10 πρόσφυγες κατά μέσο όρο υπο
στηρίζουν τήν βενιζελική παράταξη τό 1936), εκείνο πού χρειάζεται νά διευ- 
κρινήσουμε είναι για ποιόν βενιζελισμό τών προσφύγων μιλάμε — ή διαφο
ρετικά ποιές τάσεις τοΰ βενιζελισμοΰ πριμοδοτοΰνται κάθε φορά άπό τούς 
πρόσφυγες τής πρωτεύουσας.

Στον πίνακα 2 φαίνεται καθαρά ότι τή μερίδα τοΰ λέοντος καρπώνεται 
σταθερά τό Κόμμα Φιλελευθέρων. ’Ακόμη καί αν ήταν άναμενόμενη τό 1928 
ή προσήλωση τών προσφύγων στον χαρισματικό ήγέτη έναντι του Γ. Κα- 
φαντάρη, παρόλα αυτά προκαλεΐ εντύπωση τό γεγονός δτι ό φιλελεύθερος 
Καφαντάρης, ό όποιος είχε ήδη διατελέσει πρωθυπουργός, θά λάβει προσω-

35. Για τό ζήτημα αύτό βλ. ιδιαίτερα Η. Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευτικές έκλο- 
γές..., σσ. 75-76, 170-171, 187-188, 190-191, 245.
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πίκα μόνο τρεις «σταυρούς» στο Βύρωνα, δύο στην Καισαριανή καί τέσσερις 
στη Νέα ’Ιωνία. Δύο χρόνια πρίν, στις έκλογές τού 1926, ό Καφαντάρης, ώς 
άρχηγός τότε των Φιλελευθέρων καί συναρχηγός με τόν Α. Μιχαλακόπουλο 
στο συνδυασμό τής Ένώσεως Φιλελευθέρων, είχε άποθεωθεΐ στούς προσφυ- 
γικούς συνοικισμούς. Έξαλλου, στις ίδιες έκλογές τού 1926, τό κόμμα τού 
Α. Παπαναστασίου, τού «πατέρα» τής ’Αβασίλευτης Δημοκρατίας, είχε 
ύποστεΐ δεινή ήττα στούς συνοικισμούς αυτούς (βλ. πίνακα 2). Όπως καί ό 
Καφαντάρης τό 1928, ό Παπαναστασίου πήρε κατά κανόνα περισσότερες 
ψήφους στις γειτονιές των γηγενών παρά σέ έκεΐνες των προσφύγων. Τό ίδιο 
φαινόμενο, τής «νομιμοφροσύνης» δηλαδή τών προσφύγων, παρατηρεΐται σέ 
όλες τις έκλογικές αναμετρήσεις τού Μεσοπολέμου. Τό Κόμμα Φιλελευθέ
ρων συγκεντρώνει πάντοτε τή συντριπτική πλειοψηφία τών βενιζελικών 
ψηφοφόρων, εϊτε συμμετέχει προσωπικά ό ίδιος ό Βενιζέλος είτε όχι. Αύτή ή 
νομιμοφροσύνη πάντως σχετικοποιεΐται στις έκλογές τού 193236, γιά νά άνα- 
δειχθεΐ καί πάλι τό 1936.

Περισσότερο όμως από τή σχετικοποίηση καθαυτή, έκεΐνο πού παρου
σιάζει ένδιαφέρον στήν έκλογική άναμέτρηση του 1932 καί έπιβεβαιώνεται 
τό 1936 είναι ή συγκεκριμένη κατεύθυνση προς τήν όποια τρέπεται τμήμα 
τού προσφυγικοϋ έκλογικοϋ σώματος: πρόκειται γιά τή στρατοκρατική τάση 
τού βενιζελισμοΰ, πού εκπροσωπείται εκλογικά άπό τόν Γ. Κονδύλη. Τό 
1932, τό Κόμμα του (’Εθνικό Ριζοσπαστικό) θά άποτύχει στις δύο περιφέρει
ες τής πρωτεύουσας (2,7%) καί δέν θά κερδίσει καμία έδρα. Μόνο σέ 16 
ενορίες άπό τις 83 τής περιφέρειας πρωτευούσης ό Κονδύλης θά ξεπεράσει 
τό 3% τών ψήφων37. Οί 13 άπό αύτές τις 16 ενορίες (ενότητες άνάλυσης) ε’ίτε 
είναι άμιγώς προσφυγικές, εϊτε έχουν έντονο προσφυγικό χαρακτήρα (Περι
στέρι, Πολύγωνο, ’Αμπελόκηποι κλπ.). Ή δήλωση τού Βενιζέλου τις παρα
μονές τών εκλογών τοΰ 1932 ότι «έάν οί στρατιωτικοί ομιλούν περί πιθανής 
δράσεως είς μετεκλογικήν περίπτωσιν κινδύνου τοΰ πολιτεύματος, ούδεμία 
άντίρρησις»38, δήλωση πού έδινε πράσινο φώς στούς βενιζελικούς στρατιω
τικούς νά έπέμβουν σέ περίπτωση επιτυχίας τών Λαϊκών, ίσως «νομιμοποιεί» 
εν μέρει αύτή τήν προτίμηση τών προσφύγων ύπέρ τού Κονδύλη μεταξύ τών 
τριών μικρών βενιζελικών κομμάτων.

’Αντίθετα, ή πριμοδότηση καί στα βενιζελικά κάστρα τού «προδότη» πιά 
Κονδύλη τό 1936, όταν έχει ξαναφέρει πραξικοπηματικά πίσω τό βασιλιά, 
μάς οδηγεί σέ άλλα «μονοπάτια», έξω άπό τό σχήμα βενιζελισμού-άντιβενι-

36. Στις έκλογές τοΰ 1932 στό Κόμμα των Φιλελευθέρων συσπειρώνεται τό 75 ώς 85% 
περίπου τών βενιζελικών προσφύγων, ένώ στις προηγούμενες έκλογές ή συσπείρωση στό ίδιο 
κόμμα ήταν σχεδόν όλοκληρωτική.

37. S. Karavas, Le comportement électoral..., σ. 164.
38. Γ. Δαφνής, Ή 'Ελλάς..., σ. 147’ πρβλ. 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Εθνους, τ. 15, ’Αθήνα, 

’Εκδοτική ’Αθηνών, 1978, σσ. 318-319.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ’Αντιθέσεις καί άναλογίες τής λαϊκής ψήφου (γηγενών-προσφόγων)
1926-1936

a : "Αγιος ’Ελευθέριος Καμινίων 
b : Νέα Κοκκινιά

ζελισμοΰ. Πράγματι, σέ μια περίοδο δπου οί δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκον
ται σε κρίση, ή διάσωση του δημοκρατικού πολιτεύματος χρησιμοποιείται 
ώς πρόσχημα για τήν επιβολή πραξικοπημάτων καί το κοινοβούλιο θεωρεί
ται άποτυχημένος θεσμός ακόμη καί άπό τόν ’ίδιο τό Βενιζέλο, ενώ ό ιταλι
κός φασισμός καί ό Μουσολίνι άνάγονται σέ πρότυπα προόδου39 καί ό τύ
πος, βενιζελικός καί άντιβενιζελικός, άφιερώνει σχεδόν καθημερινά οκτά
στηλα στα επιτεύγματα τής φασιστικής ’Ιταλίας, δεν θά ’πρεπε νά εκπλήσ
σει ή υπερψήφιση του Κονδύλη άπό τά λαϊκά στρώματα τής πρωτεύουσας. 
Γιατί άκριβώς στις λαϊκές γειτονιές, βενιζελικές ή άντιβενιζελικές άδιακρί- 
τως, είναι πού συγκεντρώνει ή Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις τοΰ

39. Γ. Δάφνης, Ή 'Ελλάς..., σ. 183.
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Κονδύλη τα υψηλότερα ποσοστά40. Τό «γλύστρημα» των προσφύγων προς 
τον Κονδύλη οπωσδήποτε επιβάλλεται να ιδωθεί ύπό τό πρίσμα τής συγκε
κριμένης ιστορικής συγκυρίας. Ποιος άλλωστε μπορεί να υποστηρίξει δτι οί 
πρόσφυγες δεν θά «άγκάλιαζαν» μια δικτατορία του Πλαστήρα τό 1933 ή τό 
1935;

"Αν λοιπόν στο επίπεδο τής πολιτικής συμπεριφοράς υπάρχει τό 1926 
χάσμα άνάμεσα στις λαϊκές γειτονιές των προσφύγων τής πρωτεύουσας καί 
τις αντίστοιχες των γηγενών, δέκα χρόνια αργότερα ή άπαρχή σύγκλισης 
είναι ορατή ώς προς δύο άντιθετικούς πόλους, πού μεταφράζονται πολιτικά 
μέ κατάλυση τής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας καί επιβολή είτε πλαστη- 
ρικής-κονδυλικής δικτατορίας, εϊτε δικτατορίας τής εργατικής τάξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Διακυμάνσεις τής προσφυγικής ψήφου (% επί των εγκύρων) την περίοδο 
του Μεσοπολέμου —συγκεντρωτικός πίνακας άνά παράταξη

Βύρων Καισαριανή· Νέα
’Ιωνία

Νέα
Κοκκινιά

Περιοχή
Πρωτευούσης

Σύνολο
χώρας

ΒΕΝΙΖ 93,0 95,2 93,7 94,8 53,8 46,6
1926 ΑΝΤΙΒ 2,6 1,5 1,8 1,7 41,8 41,7

KOMM 1,6 1,5 1,9 1,5 3,8 4,4

ΒΕΝΙΖ 97,4 98,5 98,1 98,0 63,7 63,5

1928 ΑΝΤΙΒ 2,0 1,2 1,2 1,1 33,3 33,0
KOMM 0,7 0,3 0,5 0,7 2,2 2,4

ΒΕΝΙΖ 03,9 00,0 06,3 06,7 54,5 52,7
1932 ΑΝΤΙΒ 8,8 5,4 6,8 4,7 38,2 35,4

KOMM 6,1 5,5 6,1 6,8 6,5 5,0

ΒΕΝΙΖ 73,2 79,0 76,0 74,4 46,1 45,1
1933 ΑΝΤΙΒ 15,8 8,5 11,3 14,3 44,3 45,9

KOMM 10,5 12,0 12,4 11,2 9,0 6,1

ΒΕΝΙΖ 76,9 83,0 83,6 79,5 48,4 44,3
1936 ΑΝΤΙΒ 14,1 8,5 9,7 8,3 40,9 47,8

KOMM 7,9 7,6 6,2 10,7 7,5 5,9

40. Πρέπει επίσης να ληφθεΐ ύπ’ δψιν δτι αν οί πρόσφυγες πριμοδότησαν τόν Κονδύλη τό 
1932 καί 1933 άποβλέποντας στην προσφυγική άποζημίωση τήν όποια τούς υποσχόταν, κάτι 
τέτοιο δέν μπορεί να ϋποστηριχθεΐ για τό 1936.
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Σημειώσεις - επεξηγήσεις γιά τούς πίνακες 1 καί 2 τον παραρτήματος
— Τά άντίστοιχα εκλογικά τμήματα γιά τις έξι ενορίες καί για κάθε εκλογική 

άναμέτρηση είναι τά έξης:
’Εκλογικές

1926 1928 1932 1933 1936 Περιφέρειες

1. Βύρων 25-26 34-36 36-38 36-38 160-161 ’ Αθηνών
2. Καισαριανή 27-28 37-39 39-41 39-41 140-142 ’Αθηνών
3. Νέα ’Ιωνία 94-97 128-133 149-154 149-154 151-156 ’Αθηνών
4. Νέα Κοκκινιά 40-46 40-46 40-46 62-70 55-63 Πειραιώς
5. Αγία Τριάς 

Κεραμεικοΰ 65-66 87-89 107-109 107-109 72-73 ’Αθηνών
6."Αγ. ’Ελευθέριος 

Καμινίων 29-31 29-31 29-31 37-40 26-28 Πειραιώς

— ’Από τά άποτελέσματα πού άναφέρονται στήν περιοχή πρωτευούσης έχουν 
άφαιρεθεΐ αυτά πού άφοροΰν στις έπαρχίες Αίγίνης, Τροιζηνίας, Κυθήρων, τού δή
μου Σπετσών καί τής κοινότητας 'Ύδρας (τμήμα τής εκλογικής περιφέρειας Πειραι
ώς)· βλ. εδώ τον πίνακα τής σημ. 9.

— Στις εκλογές του 1928 καί 1933, όπότε ισχύει πλειοψηφικό σύστημα, τά ποσο
στά έχουν ύπολογισθεΐ βάσει τών μέσων όρων τών ψήφων πού έλαβε κάθε υποψήφιος 
βουλευτής. Σχετικά μέ τή μέθοδο αύτή γιά τόν ύπολογισμό τής έκλογικής δύναμης 
τών κομμάτων, πρβλ. Α. Παπαναστασίου, Δημοκρατία καί έκλογικό σύστημα..., σ. 24 
καί σημ. 4· πρβλ. έπίσης X. Ν. Γεωργαντίδης, Ήλ. Νικολακόπουλος, «Ή έξέλιξη 
τής εκλογικής δύναμης τού ΚΚΕ μεταξύ τών δύο πολέμων», ’Επιθεώρηση Κοινωνι
κών ’Ερευνών, τχ. 36-37 (1979), σσ. 484-468 (ιδιαίτερα παράρτημα III).

— Στον Πίνακα 2 άναφέρονται μόνο οί συνδυασμοί πού «κατεβαίνουν» στις εκλο
γικές περιφέρειες ’Αθηνών καί Πειραιώς. Παραλείπονται ορισμένοι μικροί συνδυα
σμοί «ανεξαρτήτων», οί μεμονωμένοι ύποψήφιοι καί γενικότερα οί συνδυασμοί μέ 
πολύ περιορισμένη έκλογική απήχηση. Όποτε θεωρήσαμε ότι όρισμένοι άπό αύτούς 
τούς συνδυασμούς άνήκουν σέ κάποια άπό τις τρεις πολιτικές οικογένειες, τά ποσο
στά τους συνυπολογίστηκαν στήν άντίστοιχη παράταξη, στον πίνακα 1. Τό ίδιο 
ισχύει καί γιά τά ποσοστά τών τριών παρατάξεων σέ έθνικό έπίπεδο. Τά ποσοστά τού 
Εθνικού Ενωτικού Κόμματος τό 1936 δεν έχουν προστεθεί σέ καμία άπό τις δύο 
παρατάξεις τού Διχασμού" πρβλ. S. Karavas, Evolution du comportement électoral..., 
σσ. 394 κ.έ. Γιά τις όμαδοποιήσεις τών κομμάτων άνά παράταξη πρβλ. Εν. Volouda- 
kis, Recherche sur le suffrage politique en Grèce, 1910-1975, Thèse pour le doctorat d’ 
Etat, Université Paris 2, 1977 (δακτ.)· G. Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic..., σσ. 
31-53· A. Ρήγος, «Πολιτικές έκφράσεις στή Β' Ελληνική Δημοκρατία», στον τόμο 
Κοινωνικές καί πολίτικες δυνάμεις στήν Ελλάδα, έπιμ. Γ. Κοντογιώργης, ’Αθήνα 
1977, σσ. 198-213· Ήλ. Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευτικές εκλογές..., σσ. 
105-107, 362-363.
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