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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ





ΓΙΩΡΓΟΣ A. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Βιβλιογραφικό δοκίμιο

Ή μικρασιατική τραγωδία άναμφίβολα «κυριαρχεί στή συνείδηση του 
νεοελληνισμοΰ σαν τό θεμελιώδες γεγονός πού μετέβαλε το χαρακτήρα καί 
τή ροή τής ιστορίας του έθνους στή σύγχρονη εποχή»1. Ή στρατιωτική 
ήττα καί ό ξεριζωμός του ελληνικού στοιχείου από τις προαιώνιες εστίες 
του, αποδόθηκε στή γλώσσα μας με τον ιδιαίτερα φορτισμένο όρο Μικρασια
τική Καταστροφή. 'Ωστόσο τό 1922 δεν είναι μόνο τό οδυνηρό τέλος τής 
μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στή μικρασιατική γή, άλλα καί ή αρχή 
τής εθνικά άνεκτίμητης δημιουργικής παρουσίας των Μικρασιατών στήν 
Ελλάδα. «Γιατί ό,τι χάθηκε στήν Μικρασία καί τήν ’Ανατολική Θράκη 
κερδίθηκε στήν άλλη άκρη τού Αιγαίου: Μικρασιάτες, Πόντιοι, Κωνσταντι- 
νουπολίτες καί Θράκες δεν περιορίστηκαν άπλώς σε μιά οικονομική ή πολι
τιστική εισφορά στό εθνικό σύνολο, άλλά στάθηκαν αυτόχρημα συνδημι- 
ουργοί στή διαμόρφωση τού Νέου Ελληνισμού.»2

’Από τό 1922 καί έπειτα έκδίδεται μεγάλος άριθμός έργων3, άνάμεσα στά 
όποια πολλά θρηνούν τις χαμένες πατρίδες καί διεκτραγωδούν τό προσφυγι- 
κό δράμα. Παρά τήν μικρή άξί,α τους γιά τήν ιστορική έρευνα τά έργα αυτά 
είναι χρήσιμα στον μελετητή, «γιατί άντικατοπτρίζουν τήν άτμόσφαιρα τής 
εποχής τόσο μέσα άπό τά συναισθήματα των προσφύγων όσο καί εκείνων 
πού τούς δέχτηκαν στήν Παλαιά Ελλάδα»4. Πάντως τό προσφυγικό ώς πε
ρίπλοκο οικονομικό, νομικό, κοινωνικό καί πολιτικό θέμα άφήνεται στούς

1. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Συμβολή στή μελέτη τής μικρασιατικής τραγωδίας. Τεκ
μήρια τής καταστροφής τοΰ ελληνισμού τής Βιθυνίας», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 15 (1972), σ. 
372.

2. Γεώργιος Κ. Τενεκίδης, «Πρόλογος» στήν έκδοση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών, Ή Έξοδος, τ. Α', ’Αθήνα 1980, σ. ιη'.

3. Μια εικόνα τού πλήθους των σχετικών δημοσιευμάτων δίνει τό έργο τού Παύλου Χατζη- 
μωϋσή, Βιβλιογραφία 1919-1978. Μικρασιατική εκστρατεία- Ήττα - Προσφυγιά, ’Αθήνα 1981.

4. Βικτωρία Σολομωνίδου, «Ή ’Ελλάδα στή Μικρά ’Ασία 1919-1922: Συμβολή στήν ιστο
ριογραφική θεώρηση», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 4 (1983), σ. 356.
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περισσότερο ειδικούς. Τό πλήθος των προσφύγων εκφράζεται κυρίως με 
έργα λογοτεχνικής μορφής. Βέβαια ή λογοτεχνική παραγωγή πού έχει ώς 
υπόβαθρο τήν προσφυγιά είναι ποιοτικά ετεροβαρής, άφοϋ σε αύτή συμμετέ
χουν συγγραφείς διαφορετικών δυνατοτήτων5.

Για τις συνθήκες άποχωρισμοΰ άπό τήν πατρώα γή καί τής εγκατάστα
σης σε ένα άξενο περιβάλλον, ανεκτίμητη ιστορική πηγή άποτελοΰν οί 
αύθεντικές καί άκατέργαστες μαρτυρίες των άνθρώπων πού έζησαν τά γεγο
νότα, άφοΰ «κανείς μεταγενέστερος δεν μπορεί νά άναλάβει με ϊση άρμοδιό- 
τητα τό έργο τού μάρτυρα»6. Στό θέμα αύτό ή έκδοση τού Κέντρου Μικρασι
ατικών Σπουδών 'Έξοδος, άποτελεΐ τή σημαντικότερη συνεισφορά7. Ή Συν
θήκη περί Ανταλλαγής τών Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας 
όριστικοποίησε ώς γεγονός μή άναστρέψιμο τόν κάτω άπό φοβερές συνθή
κες ξεριζωμό τού ελληνισμού τών δυτικών παραλίων καί επιπλέον έπέκτεινε 
τό μέτρο τής άναγκαστικής μετανάστευσης στούς ελληνικούς πληθυσμούς 
τής κεντρικής Μικράς ’Ασίας καί τού Πόντου8. Ή συνθήκη έπικρίθηκε (ώς 
προσβάλλουσα τούς κανόνες τού διεθνούς δικαίου καί τής ήθικής) άλλα καί 
ύποστηρίχθηκε (ώς ή μόνη ρεαλιστικά συμφέρουσα για τήν Ελλάδα λύση) 
με αρκετά δημοσιεύματα. Κορυφαίοι διεθνολόγοι άνέλυσαν τις νομικές συνέ
πειες τής συμβάσεως9 καί ιστορικοί, κοινωνιολόγοι καί δημοσιολόγοι διε-

5. Μια είκόνα τής ποιητικής παραγωγής δίνει ή άνθολογία του ’Απόστολου καί τής Καίτης 
Μαγγανάρη μέ τίτλο: Θρήνοι καί παινέματα γιά τις χαμένες πατρίδες, ’Αθήνα 1988. Για τή 
βιβλιογραφία τών λογοτεχνικών έργων μέ θέμα τήν καταστροφή καί τήν προσφυγιά βλ. Π. 
Χατζημωϋσής, «Βιβλιογραφικά Μικρός ’Ασίας», Διαβάζω, τχ. 74, ’Αφιέρωμα στό Μικρασιατι
κό 'Ελληνισμό (27-7-1982). Γιά τή συμβολή τών Μικρασιατών λογοτεχνών βλ. N. Ε. Μηλιώ- 
ρης, «Ή πνευματική εισφορά τών Μικρασιατών στή λογοτεχνία καί τή τέχνη», Μικρασιατικά 
Χρονικά, τ. 11 (1964), σσ. 19-142. Γιά τον τρόπο πού τά γεγονότα έπηρέασαν καί άποτυπώθηκαν 
στή λογοτεχνία, βλ. N. Ε. Μηλιώρης, «Ή Μικρασιατική τραγωδία στή λογοτεχνία καί στην 
τέχνη», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 13 (1967), σσ. 338-400 καί Δ. Λιάτσος, Ή μικρασιατική 
καταστροφή στή νεοελληνική λογοτεχνία, Νίκαια 1962.

6. Γεώργιος Κ. Τενεκίδης, δ.π., σ. λδ'.
7. Έχουν έκδοθεΐ μέχρι τώρα δύο τόμοι: Ή Έξοδος, τ. Α: Μαρτυρίες άπό τις έπαρχίες τών 

δυτικών παραλίων τής Μικρασίας, (πρόλογος Γ. Τενεκίδης, εισαγωγή - έπιλογή κειμένων - έπι- 
μέλεια Φ. Δ. Άποστολόπουλος), ’Αθήνα 1980 καί Ή Έξοδος, τ. Β: Μαρτυρίες άπό τις έπαρχίες 
τής κεντρικής καί νότιας Μικρασίας, (εισαγωγή - έποπτεία Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, έπιμέ- 
λεια Γιάννης Μουρέλος), ’Αθήνα 1982. Έκκρεμεΐ ή έκδοση τού τόμου πού θά άφορά στήν 
έξοδο άπό τήν περιοχή τού Πόντου.

8. Γιά τό πλήρες κείμενο τής συνθήκης βλέπε μεταξύ άλλων: Actes signés à Lausanne le 30 
Janvier et le 24 Juillet 1923, Παρίσι 1923’ League of Nations, Treaty series XXXII, σσ. 76-86. Tò 
κείμενο στά άγγλικά δημοσιεύεται στό βιβλίο τού Η. J. Psomiades, The Eastern Question. The 
Last Phase, Θεσσαλονίκη 1968, όπως καί σέ αύτό τού D. Pentzopoulos (βλ. παρακάτω). Τό 
κείμενο στά έλληνικά υπάρχει στά βιβλία τών Α. Πρωτονοτάριου καί Α. Τσουλούφη (βλ. 
παρακάτω). Γιά τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες κυοφορήθηκε ή συνθήκη βλ. Κων. Σβολό- 
πουλος, Ήάπόφαση γιά τήν ύποχρεωτική άνταλλαγή τών πληθυσμών Ελλάδος καί Τουρκίας, 
Θεσσαλονίκη 1981.

9. Stelio Séfériadès, L’échange des populations, Παρίσι 1929 [’Ανάτυπο άπό τό Recueil des
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ρεύνησαν τα αίτια καί τις επιπτώσεις άπό τήν ανταλλαγή τών πληθυσμών10. 
Οί μελέτες τών Στέφανου Λαδά καί Δημήτρη Πεντζόπουλου, πού έκδόθηκαν 
(στα αγγλικά) με διαφορά τριάντα χρόνων μεταξύ τους, άποτελοΰν ουσιώδη 
συνεισφορά στή διερεύνηση τού θέματος11. Εκτεταμένες άναφορές στή 
συνθήκη υπάρχουν σέ όλα σχεδόν τά κείμενα πού άσχολοϋνται με το προ- 
σφυγικό. Γενικά πρέπει να έπισημάνουμε ότι το ζήτημα τής εγκατάστασης 
τών προσφύγων καί τών συνεπειών της άντιμετωπίζεται άπό τούς συγγραφείς 
ώς μια ενότητα, ανεξάρτητα άπό τήν ειδική πτυχή στήν όποια επικεντρώνε
ται ό καθένας. ’Έτσι ή κατανομή τών εκδόσεων σέ θεματικές κατηγορίες 
είναι εξαιρετικά δύσκολη καί όπωσδήποτε όχι άπόλυτη.

Ή σύμβαση τής ’Ανταλλαγής άφοροϋσε καί στις περιουσίες τών προσφύ
γων καί προέβλεπε τή σύσταση Μικτής ’Επιτροπής πού θά άναλάμβανε τό 
πρακτικά σχεδόν άδύνατο έργο τής έκτίμησης τών εκατέρωθεν έγκαταλη- 
φθεισών περιουσιών. ’Ανεξάρτητα όμως άπό αύτήν τή διαδικασία, τά δύο 
κράτη υιοθέτησαν τό καθένα τή δική του μέθοδο άποζημιώσεως τών προσφύ
γων12.

Ή έλευση άνω τού ενός εκατομμυρίου προσφύγων13 δημιούργησε, όπως

Cours, τ. 24 (1928)]· C. G. Ténékidès, Le Statut des minorités et P échange obligatoire des 
populations greco - turques», Παρίσι 1924 [ανάτυπο άπό τή Revue Générale du Droit Internatio
nal Public, τ. 31 (1924)]· G. Streit, Der Lausanner Vertrag und der griechisch-türkische Bevölker
ungsaustausch, Βερολίνο 1929· D. Constantopoulos, Zur Nationalitätenfrage Südosteuropas, 
Würzburg-Anmuhle 1940.

10. ’Από τίς παλαιότερες μελέτες: A. Deimezis, Situation sociale crée en Grèce à la suite de 1’ 
échange des populations, Παρίσι 1927· A. A. Πάλλης, Ή άνταλλαγ ή τών πληθυσμών άπό άποψη 
νομική καί ιστορική καί ή σημασία της γιά τή διεθνή θέση τής 'Ελλάδος, ’Αθήνα 1933· Α. 
Devedgi, L’échange obligatoire des minorités grecques et turques en vertu de la Convention de 
Lausanne du 30 Janvier 1923, Παρίσι 1929· T. Kiosseoglou, L’échange forcé des minorités d’ 
après le Traité de Lausanne, Nancy 1926. Άπό τά νεότερα δημοσιεύματα: X. Ζαμπαθά, Οί έκ 
Μικρός ’Ασίας 'Ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες, Αθήνα 1969 (διδακτορική διατριβή στο Πανεπι
στήμιο Αθηνών)· J. A. Petropoulos, «The Compulsory Exchange of Populations: Greek-Turkish 
Peace Making, 1922-1930», Byzantine and Modern Greek Studies, τ. 2 (1976), σσ. 135-160.

11. Stephen Ladas, The Exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey, Νέα Ύόρκη 
1932 καί Dimitri Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and its Impact upon Greece, 
Παρίσι 1962.

12. Για τό θέμα βλ. Β. Άρτεμιάδης, 7α ιστορικά έρείσματα τών άξιώσεων τών άνταλλαξί- 
μων, Αθήνα 1930· Α. Τσουλούφης Ή άνταλλαγή έλληνικών καί τουρκικών πληθυσμών καί ή 
έκτίμηση τής άνταλλάξιμης περιουσίας, Αθήνα 1989.

13. Ή εγκυρότερη πηγή για τον καθορισμό του άριθμοΰ τών προσφύγων είναι ή άπογραφή 
τοΰ 1928 πού τούς άνεβάζει σέ 1.104.217. ϊ>λ. Στατιστική ’Επετηρίδα τής 'Ελλάδος; Αθήνα 
1930, σ. 4L Στήν πηγή αυτή βασίζονται οί νεότερες μελέτες. Βλ. για παράδειγμα: Ρ. Μ. Kitromi- 
lides καί A. Alexandrie, Ethnie Survival, Nationalism and Forced Migration: The Historical 
Demography of the Greek Community of Asia Minor at the Close of the Ottoman era», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 5 (1984-1985), σσ. 32-34. (Γιά τή σημασία τής έρευνας 
αυτής βλ. Γεώργιος Τενεκίδης, «Πληθυσμιακές παράμετροι τού Μικρασιατικού 'Ελληνισμού.
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ήταν φυσικό, τεράστια προβλήματα στο άποδυναμωμένο από τις πολύχρονες 
πολεμικές περιπέτειες έλληνικό κράτος. Τις πρώτες προσπάθειες τής πολι
τείας (μέσω τοΰ Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων) καί των διεθνών οργα
νώσεων να άντιμετωπίσουν τα επείγοντα προσφυγικά προβλήματα, περιγρά
φει ό Α. Ηπακάλμπασης στο σύντομο (36 σ.) βιβλίο του με τίτλο: Το Προ- 
σφυγικό ζήτημα, ’Αθήνα 192314. Οί οικονομικές δυσκολίες πού άντιμετωπί- 
ζει ή 'Ελλάδα καθιστούν αδύνατη τήν έπίλυση τού προσφυγικοΰ χωρίς εξω
τερική βοήθεια. ’Έτσι τό 1924 ή κυβέρνηση ζητά άπό τήν Κοινωνία τών 
’Εθνών νά εγκρίνει τή δανειοδότηση τής χώρας15. ’Ανάμεσα στούς όρους για 
τή χορήγηση τοΰ δανείου είναι καί ή 'ίδρυση ενός αυτόνομου οργανισμού 
πού θά τό διαχειρίζεται. Ό οργανισμός αυτός, πού ονομάστηκε Επιτροπή 
Άποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.), θά άναδειχτεΐ στό κατεξοχήν όρ
γανο τής προσφυγικής άποκατάστασεως. Τό σημαντικό έργο τής Ε.Α.Π. 
—εκτός άπό τήν πληθώρα άλλων πληροφοριών, Ιδίως στατιστικού χαρακτή
ρα— άποτυπώνεται στό βιβλίο L’ Établissement des Réfugiés en Grèce πού 
έκδίδεται τό 192616. Στό βιβλίο δημοσιεύονται 67 φωτογραφίες καί δύο πολύ 
ενδιαφέροντες χάρτες, στούς όποιους άπεικονίζονται ή προσφυγική εγκατά
σταση άνά τήν Ελλάδα καί ή άλλαγή πού έπήλθε στήν εθνολογική σύνθεση 
τής Μακεδονίας ώς άποτέλεσμα τής άνταλλαγής τών πληθυσμών17. Τήν εικό
να συμπληρώνουν τά βιβλία δύο προέδρων τής Ε.Α.Π.: τοΰ Henry Morgen- 
thau καί τοΰ Charles Eddy, άλλα καί εκείνο τοΰ προέδρου τής Near East 
Foundation, Harrold Allen18.

Νέα στοιχεία άπό έρευνες τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Πρακτικά τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, τ. 63 (1988), σσ. 57-77). Για τά δημογραφικά προβλήματα πού συνδέονται μέ τήν 

εισροή το.0 προσφυγικοΰ πληθυσμού στήν Ελλάδα βλ. Γ. Βαλαώρας, Τό δημογραφικόν πρό
βλημα τής 'Ελλάδος καί ή έπίδρασις τών προσφύγων, ’Αθήνα 1939.

14. Στοιχεία για τό έργο του Ταμείου περιέχονται στό φυλλάδιο: Τό εργον τοΰ Ταμείου 
Περιθάλψεως Προσφύγων εις γενικάς γραμμάς, ’Αθήνα 1925, ένώ γιά τις προσπάθειες περίθαλ
ψης τοΰ προσφυγικοΰ πληθυσμοΰ ένδιαφέρουσες πληροφορίες περιέχονται στό βιβλίο τής 
’Αμερικανίδας γιατροΰ E. D. Levejoy, Certain Samaritans, Νέα Ύόρκη 1933 όπως καί στό: 
Ξενοφών Πανταζίδης, Ή ιστορία τοΰ 'Ελληνικού ’Ερυθρού Σταύρον, ’Αθήνα 1987, σσ. 171- 
219.

15. Γιά τά δάνεια καί τή χρηματοδότηση άπό τό έξωτερικό βλ. André Rodocanachi, Les 
finances de la Grèce et T établissement des réfugiés, Παρίσι 1934· Άρ. Τούντα-Φεργάδη, Τό 
προσφυγικά δάνειο τοΰ 1924, Θεσσαλονίκη 1986.

16. Société des Nations, L’ établissement des réfugiés en Grèce, Γενεύη 1926. Τό βιβλίο 
έκδόθηκε καί στά άγγλικά μέ τόν τίτλο: Greek Réfugiés Settlement.

17. Χαρακτηριστική γιά τήν έθνολογική άναμόρφωση τής Μακεδονίας είναι μιά άλλη έκ
δοση τής Ε.Α.Π.: Πίναξ μετονομασιών προσφυγικών συνοικισμών Μακεδονίας, [Θεσσαλονίκη 
1926],

18. ’Αντίστοιχα: / was Sent to Athens, Νέα 'Υόρκη 1929· Greece and Greek Refugees, 
Λονδίνο 193Γ Came over into Macedonia, New Brunswick 1943. Νά σημειώσουμε έδώ δύο 
άκόμη ξενόγλωσσα έργα σχετικά μέ τήν εγκατάσταση τών προσφύγων: Simpson John Hope, 
The Refugee Problem, ’Οξφόρδη 1939 (περιλαμβάνει έρευνα τοΰ Royal Institute for International
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Σημαντικός επίσης ήταν ό ρόλος πού διαδραμάτισαν οί τράπεζες, ιδιαί
τερα μετά τή διάλυση τής Ε.Α.Π. τό 1930. Ειδικά ή Εθνική Τράπεζα εμφα
νίζεται στά μέσα τής δεκαετίας τού 1920 ώς τρίτος οργανισμός πλάι στήν 
Ε.Α.Π. καί τό 'Υπουργείο Προνοίας, καθώς άναλαμβάνει τή διαχείριση των 
ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων καί διευθύνει ούσιαστικά τήν 
επιχείρηση τής μερικής άποζημίωσης των «άνταλλαξίμων»19. Τό όνειρο τής 
πλήρους άποζημίωσης, όπως όριζε ή σύμβαση τής Λωζάνης, έσβυσε μέ τήν 
υπογραφή τού Ελληνοτουρκικού Συμφώνου Φιλίας καί τής οικονομικής 
συμφωνίας τής Άγκυρας (10-6-1930), ή οποία προέβλεπε τον συμψηφισμό 
των εκατέρωθεν έγκαταληφθεισών περιουσιών. Μέ τή συμφωνία αύτή ή 
πολλαπλάσια ελληνική περιουσία εξισώθηκε μέ τήν αντίστοιχη μουσουλ
μανική, σκορπώντας δυσαρέσκεια στον προσφυγικό κόσμο20.

Τήν άποκατάσταση τών προσφύγων, είτε αύτή χαρακτηρίζεται αγροτική 
είτε άστική, πραγματεύονται άρκετά συγγράμματα, πού έκδίδονται κυρίως 
τήν πρώτη δεκαετία μετά τήν καταστροφή. Στά βιβλία αύτά περιέχονται σέ 
έκταση νομικές διατάξεις, στατιστικά καί οικονομικά στοιχεία, γεγονός πού 
τούς προσδίδει έναν «τεχνικό» χαρακτήρα. Συγγραφείς τών περισσοτέρων 
είναι άνθρωποι κατά τεκμήριο αρμόδιοι νά καταγράψουν τήν επίσημη τουλά
χιστον άποψη γιά τό έργο τής άποκατάστασης, όπως ό έπιθεωρητής τής 
Ανταλλαγής Αθανάσιος Πρωτονοτάριος, ό υποδιοικητής τής Τράπεζας 
τής Ελλάδος Ε. Τσουδερός, ό τμηματάρχης τής ’Αγροτικής Τράπεζας Μι
χαήλ Νοταράς καί άλλοι21.

Χρήσιμες πηγές γιά τή διεξοδική έρευνα είναι τά διάφορα νομοθετήματα

Affairs 1937-1938) καί E. G. Mears, Greece Today. The Aftermath of the Refugee Impact, Stan
ford 1929.

19. Στοιχεία γιά τή δραστηριότητα τών τραπεζών σχετικά μέ τήν εγκατάσταση τών προσφύ
γων υπάρχουν στό πρόσφατο έργο τής Μαργαρίτας Δρίτσα, Βιομηχανία καί τράπεζες στήν 
'Ελλάδα τού μεσοπολέμου, ’Αθήνα 1990, σσ. 287-339. Ειδικά γιά ιό ρόλο τής Ε.Τ.Ε., βλ. 
’Αριστοτέλης Τζαννέτος, Τά προσφυγικά λείψανα καί ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος 1923- 
1926, Θεσσαλονίκη 1923-1926 καί Μαργαρίτα Δρίτσα, «’Εθνική Τράπεζα καί πρόσφυγες», Τά 
'Ιστορικά, τ. 4 (1985), σσ. 313-326.

20. Γιά τό θέμα βλ.: ’Ελευθέριος Βενιζέλος, Ήέλληνοτουρκική συμφωνία καί αί προσφυγι- 
καί άποζημιώσεις, 'Αθήνα 1930' Άρ. Μηλιαρέσης, Αί έλληνοτουρκικαί σχέσεις κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν. Ή έκκαθάρισις τών έκ τής άνταλλαγής τών πληθυσμών προκυψασών 
διαφορών μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας, ’Αθήνα 1932· ’Ιφιγένεια ’Αναστασιάδου, «Ό Βενιζέ
λος καί τό έλληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας τού 1930» στό Μελετήματα γύρω άπό τον Βενιζέλο 
καί τήν έποχή του, ’Αθήνα 1980. Βλ. επίσης τά έργα πού άναφέρονται στή σημ. 12.

21. ’Αθαν. Πρωτονοτάριος, Τό προσφυγικόν πρόβλημα άπό ιστορικής, νομικής καί κρατι
κής άπόψεως, ’Αθήνα 1929' ’Αθαν. Πετσάλης, Ή δημοσιονομική άντιμετώπισις του προσφυγι- 
κοΰ ζητήματος, ’Αθήνα 1930' Ε. Τσουδερός, Ή άποζημίωσις τών άνταλλαξίμων, ’Αθήνα 1927· 
Μ. Γερακάρης, Ή πληρωμή τών χρεών τών άγροτών προσφύγων προς τήν Ε.Α.Π., ’Αθήνα 
1926' Μιχ. Νοταράς, Ή αγροτική άποκατάστασις τών προσφύγων, (πρόλ. ’Αλ. Παπαναστασί
ου), ’Αθήνα 1934.
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(νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί κτλ.), επίσημα κείμενα καί εκθέσεις πού 
σχετίζονται μέ τό προσφυγικό ζήτημα22, τα καταστατικά καί οί εκδόσεις 
σωματείων, οργανώσεων ή καί κομμάτων πού οί πρόσφυγες ίδρυσαν για να 
υπερασπίσουν τά συμφέροντά τους23, τα άρθρα σε εφημερίδες, περιοδικά, 
ήμερολόγια, εγκυκλοπαίδειες24 καί βεβαίως τά κρατικά καί ιδιωτικά αρ
χεία25. Επίσης στοιχεία μπορεί να αντλήσει ό ερευνητής άπό τις συγγραφές 
πού έξιστοροΰν (μέ κείμενα ή φωτογραφίες) τή δημιουργία καί τήν έξέλιξη 
των προσφυγικών οικισμών26 27. ’Απόπειρα απεικόνισης τής έγκατάστασης 
των προσφύγων σέ μερικές περιοχές τής χώρας στήν περίοδο τού μεσοπολέ
μου καί στή δεκαετία τού 1950 άποτελεΐ τό λεύκωμα πού έξέδωσε τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών καί τό Ίδρυμα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη μέ τίτλο 
Προσφυγική 'Ελλάδα11.

Λίγο διάστημα μετά τήν καταστροφή οί συγγραφείς αρχίζουν νά έπιση- 
μαίνουν τις ευεργετικές για τή χώρα έπιδράσεις τής προσφυγικής εισροής.

22. ’Ανάμεσα σέ άλλα: ’Επιτροπή Άποκαταστάσειος Προσφύγων, Συλλογή νόμων άφορών- 
των τήν Ε.Α.Π., ’Αθήνα 1926· Ύπουργεΐον 'Υγιεινής - Προνοίας - Άντιλήψεως, Διατάξεις 
άφορώσαι τήν πρόνοιαν καί αστικήν έγκατάστασιν προσφύγων, (έπιμ. Κ. Καργιώτης), ’Αθήνα 
1926' Β ' Παμπροσφυγικόν Συνέδρων των Δικαιούχων ’Ανταλλαξίμων, ’Αθήνα 1926' Ύπουρ- 
γεϊον Κοινωνικής Προνοίας, Νομοθεσία καί γενικοί έγκύκλιοι περί άποκαταστάσεως των 
αστών προσφύγων, ’Αθήνα 1953' ’Επίσημα πρακτικά τής επί των προσφυγικών ζητημάτων 
έπιτροπής τής Δ' Συντακτικής Συνελεύσεως, ’Αθήνα 1926· Εκθεσις κοινοβουλευτικής έπιτρο- 
πής έλέγχου Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων, ’Αθήνα 1925· Εκθεσις πεπραγμένων Ταμείου 

’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινωφελών Περιουσιών 1929-1937, ’Αθήνα 1937.
23. ’Ανάμεσα σέ άλλα: Κοινωνία των Προσφύγων, Καταστατικόν, ’Αθήνα 1925’ Κοινή 

’Αλυτρώτων καί Προσφύγων ’Επιτροπεία, ’Οργανισμός, ’Αθήνα 1926· ’Εθνικόν Προσφυγικόν 
Κόμμα, Τά προσφυγικά δίκαια καί τό πρόγραμμα τού κόμματος, ’Αθήνα 1932' Κεντρική ’Επι
τροπή Προσφύγων, Τό προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν παρούσαν φάσιν, ’Αθήνα 1957.

24. Γιά μια περιεκτική συναγωγή άρθρων, βλ. Π. Χατζημωϋσής, Βιβλιογραφία 1919-1978, 
σσ. 201-289.

25. Γιά παράδειγμα: Ύπουργεΐον ’Εξωτερικών, Τμήμα: 'Ιστορικό ’Αρχείο, Σειρές: Κοινω
νία των ’Εθνών 1920-1932, Κεντρική Υπηρεσία 1921-1924 καί 1924-1926' Μουσείο Μπενάκη, 
’Αρχείο Βενιζέλου· Κέντρο Νεοελληνικών ’Ερευνών, ’Αρχείο A. Α. Πάλλη· ’Αρχείο Προφο
ρικής Παράδοσης Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Έξοδος, ’Εγκατάσταση). ’Επίσης τό 
’Αρχείο τής Κοινωνίας τών Εθνών στή Γενεύη καί τό 'Αρχείο τού Henry Morgenthau στή Νέα 
Ύόρκη καί τήν Ούάσιγκτον.

26. Γιά παράδειγμα: Δημήτρης Λιάτσος, Κοκκινιά. Ενα όνομα, μιά πολιτεία, Νίκαια I960· 
όΟχρονα Νέας Σμύρνης 1929-1989, ’Αθήνα 1990· Χάρης Κουτελάκης καί Άμάντα Φώσκολου, 
Πειραιάς καί συνοικισμοί: Μαρτυρίες καί γεγονότα άπό τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα, ’Αθήνα 
199Γ Λευτέρης Μαρνέλλης, Στα προσφυγικά τής Πάτρας τή δεκαετία τού '40, Πάτρα 1993.

27. Γιώργος Γιαννακόπουλος, Προσφυγική Ελλάδα: Φωτογραφίες άπό τό ’Αρχείο τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών - Refugee Greece: Photographs from the Archive of the Centre 
for Asia Minor Studies, (πρόλ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης), ’Αθήνα 1992. Τό λεύκωμα, τό όποιο 
πλουτίζεται μέ συναφείς μαρτυρίες άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τού Κ.Μ.Σ., δέν 
έχει άξιώσεις εξαντλητικής κάλυψης τού θέματος άφοΰ στόχος'τής έκδοσής του ήταν νά προ- 
σφερθεΐ μιά χαρτογράφηση τής έρευνας τού Κέντρου στον έλλαδικό χώρο.
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Για τό θέμα αύτό (άλλα καί για τό προσφυγικό ζήτημα συνολικά) σημείο 
αναφοράς αποτελεί τό σημαντικότατο πόνημα τοΰ ’Αριστοτέλη Αίγίδη, Ή 
Ελλάς χωρίς τούς πρόσφυγας, ’Αθήνα 1934. Χρήσιμες συνεισφορές στό 

ίδιο θέμα, βασισμένες έν πολλοΐς στό προηγούμενο έργο, είναι δύο μεταγενέ
στερες εκδόσεις: τό βιβλίο τοΰ Γιώργου Λαμψίδη, Οί πρόσφυγες τοΰ 19221%, 
καί τό αφιέρωμα τοΰ περιοδικοΰ Οικονομικός Ταχυδρόμος19, στό όποιο συγ
κεντρώνονται άρθρα από έγκυρους μελετητές τοΰ προσφυγικοΰ ζητήματος 
πού επισημαίνουν τήν πολύμορφη προσφορά των προσφύγων.

Τό έργο των Μ. Μαραβελάκη - Α. Βακαλόπουλου, Ai προσφυγικαί εγκα
ταστάσεις εν τη περιοχή τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1955, είναι ό 
προπομπός μιας σειράς νεότερων μελετών (στήν πλειοψηφία τους είναι δι
δακτορικές διατριβές) πού εξετάζουν τίς πολύμορφες έπιπτώσεις πού είχε ή 
προσφυγική έγκατάσταση σέ ένα συγκεκριμένο τόπο28 29 30. Οί περισσότερες από 
αύτές εξετάζουν τίς σημαντικότατες κοινωνικές συνέπειες, συνήθως σέ συ
νάρτηση μέ τό κεφαλαιώδες ζήτημα τής κατοικίας31. Όπως άναφέρεται στήν 
εισαγωγή τοΰ βιβλίου τών Μαραβελάκη-Βακαλόπουλου, σκοπός τής συγ
γραφής του ύπήρξε ή διερεύνηση τής «συνθέσεως τών άγροτικών προσφυγι- 
κών πληθυσμών τής περιοχής Θεσσαλονίκης κατά τούς τόπους προελεύσεώς 
των [καί] ή μελέτη τής ιστορίας τών τόπων αυτών...». Πρέπει νά σημειώσου
με ότι τό θέμα τής εμφύτευσης στήν Ελλάδα πληθυσμών άπό συγκεκριμέ
νους μικρασιατικούς οικισμούς (πού ένδεχομένως είχαν κάποιες ιδιαιτερό
τητες) δέν έχει μελετηθεί έπαρκώς32. Πάντως σέ πολλές μονογραφίες πού

28. Γιώργος Λαμψίδης, Οί πρόσφυγες τοΰ 1922: 'Εξήντα χρόνια συμβολή στήν οικονομική 
καί πνευματική άνάπτυξη τοΰ τόπου, ’Αθήνα 1982 [2η έκδ. τό 1989]. Στό βιβλίο περιγράφεται 
καί ή έξέλιξη τοΰ ζητήματος τής άποκατάστασης τών προσφύγων εως τίς μέρες μας. Στοιχεία 
γιά τό ίδιο θέμα υπάρχουν καί στό βιβλίο τοΰ ’Ισαάκ Λαυρεντίδη, Πρόσφυγες έξ άνταλλαγής 
καί ανταλλάξιμος περιουσία, ’Αθήνα 1975.

29. Οί πρόσφυγες στήν Ελλάδα: Πενήντα χρόνια προσφοράς πού άλλαξε τή χώρα, Ό 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, άρ. φύλλου 992. Ειδικό αφιέρωμα 31 (26-4-1973).

30. ’Ενδεικτικά: Renée Hirschon, Heirs of the Greek Catastrophe: The Social Life of Asia 
Minor Refugees in Piraeus, ’Οξφόρδη 1989' Eva Sandis, Refugees and Economic Migrants in 
Greater Athens, ’Αθήνα 1973' Michel Spyrou, The Anatolian Greeks in Thessaloniki: Patterns of 
Settlement and Housing and Social Characteristics, Eugene 1983· Veroniki Dalakouras, L’instala- 
tion et le rôle géo-économique des réfugiés d’Asie Mineure dans la campagne grecque. Le cas de la 
Macédoine , 3 τ., 1984 (διδακτορική διατριβή στό πανεπιστήμιο Paul Valery, δακτυλ.)· Λίλα 
Λεοντίδου, Πόλεις τής σιωπής: ’Εργατικός εποικισμός τής ’Αθήνας καί τοΰ Πειραιά 1909-1940, 
σσ. 151-247.

31. Στό θέμα αύτό έπικεντρώνονται: τό βιβλίο τής Λίζας Μιχελή, Προσφύγων βίος καί 
πολιτισμός: Άπό τίς πόλεις τής Έλάσσονος ’Ασίας στα τοπία τής παράγκας καί τοΰ πισσό
χαρτου, ’Αθήνα 1992, ή έργασία τής Anne Solomos Terinian, Incidences sociales et urbaines del’ 
arrivée des réfugiés de P Asie Mineure, Paris 1975 (maîtrise στό πανεπιστήμιο Paris III. Πολυγ.), 
άλλα καί τό βιβλίο τής Βίκας Γκιζελή στό όποιο γίνεται μνεία παρακάτω.

32. ’Απόπειρες τέτοιας προσέγγισης είναι: τό βιβλίο τοΰ St. Salamone, Ό διωγμός: Ή
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περιγράφουν μικρασιατικούς οικισμούς υπάρχουν πληροφορίες για την έγ- 
κατάσταση των κατοίκων τους στήν Ελλάδα33.

'Ο ξεριζωμός ένός τόσο μεγάλου τμήματος τού ελληνισμού καί ή εγκα
τάστασή του εντός τών όρίων τού έλληνικού κράτους άποτέλεσε μεΐζον 
γεγονός γιά τήν ελληνική ιστοριογραφία τού μεσοπολέμου. Έτσι εκτενείς 
αναφορές γιά τα γεγονότα αυτά ύπάρχουν σε πολλά γενικότερα έργα πού 
άφοροϋν στήν πολιτική ιστορία τής περιόδου ή σε πιο ειδικά θέματα πολιτι
κής καί κοινωνικής ανάλυσης34. ’Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε σέ δύο έργα 
εξαιρετικά χρήσιμα γιά τή διερεύνηση τού προσφυγικοΰ ζητήματος. Πρό
κειται γιά τά βιβλία τής Βίκας Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί καί 
προέλευση τής κοινωνικής κατοικίας στήν 'Ελλάδα (1920-1930), ’Αθήνα 
1984 καί τού Γιώργου Μαυρογορδάτου, Stillborn Republic: Social Coalitions 
and Party Strategies in Greece 1922-1936, Berkeley 1983.

Παρόλο πού εδώ εξετάζουμε τό προσφυγικό ζήτημα τού 1922, είναι άπα- 
ραίτητο να γίνει μια σύντομη άναφορά στούς πρώτους μετανάστες από τήν 
τέως Σοβιετική Ένωση, πού άρχισαν να εγκαθίστανται στήν Ελλάδα από 
τά μέσα τής δεκαετίας τού 1980. Οί πρόσφυγες αύτοί άποτελοΰν στήν ούσία 
μικρασιατικό πληθυσμό καί ή διερεύνηση των συνθηκών ένταξής τους στήν 
έλληνική κοινωνία έχει ιδιαίτερη σημασία35.

Γιά τό θέμα τής παρουσίας τών προσφύγων στήν Ελλάδα, πού είχε κά
πως παραμεληθεΐ άπό τήν μικρασιολογική έρευνα, παρατηρεΐται τελευταία 
αύξανόμενο ενδιαφέρον. Τό θέμα αυτό, άπαλλαγμένο πλέον άπό τις σκοπιμό
τητες τής άντίθεσης γηγενών καί προσφύγων, εξετάζεται με αύστηρά επι
στημονικά κριτήρια καί ασφαλώς σημαντική συμβολή προς τήν κατεύθυνση

δημιουργία μιας νησιώτικης έλληνίκης κοινότητας καί ή προσφυγική της κληρονομιά, ’Αθήνα 
1989 καί ή εργασία τής Γλυκερίας Μελίδου-Κεφαλά, Πρόσφυγες άπό τή Σίλλη Ίκονίου: Ή 
προσαρμογή ένός πληθυσμού έμπορων στήν 'Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1987 (μεταπτυχιακή έργα- 
σία στο μάθημα τής Λαογραφίας. Φιλοσοφική σχολή Α.Π.Θ. Δακτυλ.). Στήν κατηγορία αυτή 
μπορεί ϊσως να ένταχθεϊ καί τό δίτομο έργο του Παναγιώτη Τανιμανίδη, Ποντιακοί οικισμοί 
στήν 'Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1988-1992.

33. Γιά παράδειγμα: Ελένη Καρατζά, Ό τελευταίος έλληνισμός τής περιφέρειας Άκσεράϊ- 
Γκέλβερι (Καρβάλης), Αθήνα 1985, σσ. 316-337· Θανάσης Κωστάκης, Ή Άνακού, ’Αθήνα 
1963, σσ. 413-429· Παναγιώτης Τανιμανίδης, Άπό τον έλληνισμό τού Πόντου. Ή Ίμέρα, 
Θεσσαλονίκη 1988.

34. ’Ανάμεσα σέ άλλα: Γρ. Δαφνής, Ή 'Ελλάς μεταξύ τών δύο πολέμων 1923-1940, 2 τ., 
’Αθήνα 1955· "Αλκής Ρήγος, Ή Β' 'Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935: Κοινωνικές διαστάσεις 
τής πολιτικής σκηνής, ’Αθήνα 1988· Ήλίας Νικολακόπουλος, Κόμματα καί βουλευτικές εκλο
γές στήν 'Ελλάδα 1946-1964: Ήέκλογική γεωγραφία τών πολιτικών δυνάμεων, ’Αθήνα 1985· Α. 
Ρ. Alexander, Greek Industrialists, ’Αθήνα 1964.

35. Γιά τό θέμα βλ.: Κοϋλα Κασιμάτη κ.ά., Πόντιοι μετανάστες άπό τήν πρώην Σοβιετική 
Ένωση: Κοινωνική καί οικονομική τους ένταξη, ’Αθήνα 1992· ’Ισαάκ Λαυρεντίδης, Οί έκ 
Σοβιετικής Ένώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής καί τά έκ τής συνθήκης τής Λωζάνης 
δικαιώματά των, ’Αθήνα 1986.
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αυτή αποτελεί τό υλικό πού δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο τού Δελτίου. 
’Αναμφίβολα τό θεμελιώδες για τή διαμόρφωση καί τήν πορεία τής σύγχρο
νης Ελλάδας γεγονός τής εγκατάστασης καί κοινωνικής ένταξης των μι- 
κρασιατών προσφύγων προσφέρει εύρύτατο πεδίο μελέτης καί αποτελεί το
μέα άναμφισβήτητης ιστορικής σπουδαιότητας.
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