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ΓΙΩΡΓΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΥΜΜΑΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ 1919

Ή νίκη της Entente στο μακεδονικό μέτωπο εξανάγκασε τή Βουλγαρία να 
αποδεχθεί τήν ήττα της καί να επιδιώξει τή σύναψη ανακωχής. Στις 17 
Σεπτεμβρίου 1919 άποφασίσθηκε ή εκκένωση τής Δυτικής Θράκης από τούς 
Βουλγάρους καί ή ταυτόχρονη υπαγωγή της σέ καθεστώς διασυμμαχικής 
διοίκησης υπό γαλλικό έλεγχο. Στις 10 ’Οκτωβρίου ô Γάλλος στρατηγός 
Ch. Charpy εγκαταστάθηκε στήν Κομοτηνή, ενώ πέντε ημέρες αργότερα άρχι
σαν νά αποχωρούν τα βουλγαρικά στρατεύματα.

Τήν 16η ’Οκτωβρίου ό ελληνικός στρατός είσήλθε στήν Ξάνθη χωρίς νά 
σημειωθεί κανένα δυσάρεστο επεισόδιο παρόμοιο μέ τά συμβάντα κατά τήν 
απόβαση των ελληνικών δυνάμεων στή Σμύρνη. Ή προοπτική επανάληψης 
τέτοιων φαινομένων είχε θορυβήσει ιδιαίτερα όχι μόνο τήν ελληνική πολι
τική ηγεσία αλλά καί τις συμμαχικές δυνάμεις. Γι’ αυτό καί ό Γάλλος αρχι
στράτηγος Franchet d’Espérey ήδη άπό τον Αύγουστο είχε τονίσει προς τόν 
"Ελληνα ομόλογό του, Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, ότι ή επιχείρηση θά ήταν 
«μια κατάληψη καί όχι μια κατάκτηση διότι οί Βούλγαροι θά έχουν φύγει - 
«ce sera une occupation et non une conquête puisque les Bulgares seront 
partis»'.

Τήν 14/27η Νοεμβρίου 1919 ύπογράφηκε ή συνθήκη τού Νεϊγύ (Neuilly- 
sur-Seine). Σύμφωνα μέ τό άρθρο 48, «ή Βουλγαρία παραιτειται υπέρ τών 
Προεχουσών Συμμάχων [μέ τόν όρο αυτό εννοούνται ή Μεγάλη Βρετανία, ή 
Γαλλία, ή ’Ιταλία, οί ΗΠΑ καί ή ’Ιαπωνία] καί Συνησπισμένων Δυνάμεων 
παντός δικαιώματος καί τίτλου αυτής επί τών έκείθεν τών νέων συνόρων 
τής Βουλγαρίας - ως ταΰτα περιγράφονται έν τώ άρθρω 27 έδάφιον 3ον 1

1. Λ. Παρασκευόπουλος, 'Αναμνήσεις 1896-1920, ’Αθήνα 1934, σ. 118.
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τού Β' μέρους (σύνορα τής Βουλγαρίας) - κειμένων εδαφών τής Θράκης, 
άτι να άνήκον τή Βουλγαρική Μοναρχία, τό γε νυν δ’ έχον δέν άποτελοΰσιν 
άντικείμενον ούδεμιάς παραχωρήσεως. Ή Βουλγαρία ύποχρεοϋται ν’ ανα
γνώριση τα υπό των Προεχουσών Συμμάχων καί Συνησπισμένων Δυνάμε
ων ληφθησόμενα μέτρα εν σχέσει προς τα εδάφη ταΰτα, ίδίμ δέ όσον αφορά 
την ιθαγένειαν των κατοίκων»2.

Ένώ λοιπόν ή τύχη τής Δυτικής Θράκης έκκρεμοϋσε, ή γαλλική διοίκη
ση αποφάσισε να προχωρήσει στή διενέργεια επίσημης άπογραφής τοΰ πλη
θυσμού προδικάζοντας μάλιστα ότι τα άποτελέσματά της θά καθόριζαν τή 
σύνθεση τού ’Ανώτατου Διοικητικού Συμβουλίου τό όποιο, σύμφωνα μέ 
τον Καταστατικό Χάρτη Διοίκησης τής Διασυμμαχικής Θράκης, αποτε
λούσε τό ανώτερο όργανο εκπροσώπησης των κατοίκων τής περιοχής. Ή 
σύνθεσή του σύμφωνα μέ τό διάταγμα τοΰ Ch. Charpy τής 21ης Δεκεμβρίου, 
θά καθοριζόταν μέ εκλογές, οί όποιες θά διεξάγονταν «όταν αί μεγάλαι 
μετακινήσεις των πληθυσμών παύσωσι καί ή ένεργουμένη άπογραφή τερμα- 
τισθή» (τηλεγράφημα X. Βαμβακά προς Ν. Πολίτη, 21/12/1919)3.

Σέ μιά περίοδο κατά τήν οποία οί πληθυσμιακοί συσχετισμοί ήταν 
εμφανές ότι θά έπαιζαν κρίσιμο ρόλο - άς μήν ξεχνάμε ότι τό Συνέδριο 
Ειρήνης τών Παρισίων ήταν τό πρώτο όπου ή επιρροή τού Τύπου καί μέσω 
αυτού τής κοινής γνώμης έπηρέασε σέ τέτοιο βαθμό τις εξελίξεις - στήν 
τελική απόφαση τών «προεχουσών Δυνάμεων», ή άπογραφή άποτέλεσε 
πεδίο σκληρής διαμάχης από τήν πρώτη στιγμή πού δημοσιοποιήθηκε ή 
γαλλική πρόθεση έως τήν ημέρα πού έληξε τό ζήτημα τής κυριαρχίας στή 
Δυτική Θράκη.

Ή πρώτη άντίδραση τών Ελλήνων συνίστατο στό αίτημα αναβολής τής 
γαλλικής απόφασης μέ τό επιχείρημα ότι θά έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθεί 
ή παλιννόστηση τών προσφύγων. Συγχρόνως κατέβαλαν σύντονες προσπά
θειες γιά νά φύγουν όλοι οί Βούλγαροι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ή υποδοχή τής γαλλικής πρωτοβουλίας από τούς εκπροσώπους τής 
ελληνικής κυβέρνησης φαίνεται χαρακτηριστικά στό «λίαν επείγον» τηλε
γράφημα τού Χαλκιόπουλου προς τό Υπουργείο Εξωτερικών, τό όποιο 
άπέστειλε μόλις πληροφορήθηκε τα τής άπογραφής: «Στρατηγός Σαρπύ 
άπέστειλεν ένταΰθα μεράρχω έντυπα προς συμπλήρωσιν στατιστικών πλη

2. «Συνθήκη Neuilly-sur-Seine», ’Αθήνα, Έκδοση Υπουργείου Εξωτερικών, σ. 19.
3. Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Ή απελευθέρωση τής Δυτικής Θράκης από 

τό ’Αρχείο X. Βαμβακά, ’Αθήνα 1975, σ. 75.
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ροφοριών περί πληθυσμού καί των πόρων περιφερείας Ξάνθης. Υποθέτω 
όμως ότι μέτρον τούτο θά είναι γενικόν δι’ ολόκληρον Δυτικήν Θράκην. 
Δεδομένου ότι μόλις μικρός αριθμός προσφύγων έπέστρεψε θά ήτο έπάνα- 
γκες άναβληθή διά εύθετώτερον χρόνον άπογραφή πληθυσμού» (Χαλκιό- 
πουλος προς Ύπ. Εξωτερικών, 28/11/1919)4.

Οί άνησυχίες και οί εκτιμήσεις τού Χαλκιόπουλου έπιβεβαιάινονται από 
τή μαρτυρία τού Βαμβακά, ό όποιος αναφέρει ότι, όταν πήγε στήν Κομο
τηνή για να άναλάβει τα καθήκοντά του, «δέν ύπήρχον άκόμη 'Έλληνες, 
έκτος ελάχιστων οϊτινες μόλις έμετροΰντο εις πέντε δακτύλους»5.

Ή κατάσταση αυτή βέβαια οφειλόταν στον εκπατρισμό των ελληνικών 
πληθυσμών κατά τή διάρκεια τής βουλγαρικής κυριαρχίας. Ό Πάλλης ανα
φέρει ότι μετά τό 1913 έκδιώχθηκαν από τή Δυτική Θράκη 70.000 "Ελληνες 
καί 49.000 Μουσουλμάνοι6. Ό Άντωνιάδης προσδιορίζει τόν αριθμό τών 
έκδιωχθέντων σε πάνω από 70.000, ενώ περιορίζει τόν άριθμό τών Ελλή
νων πού επιβίωσαν τής βουλγαρικής κατοχής μεταξύ 18.000 καί 20.0007 8.

Ή βουλγαρική πολιτική εκδίωξης τών ελληνικών πληθυσμών μέ τήν 
ταυτόχρονη εγκατάσταση Βουλγάρων έποίκων είχε έτσι επιτύχει τόν πλήρη 
σχεδόν αφελληνισμό τής Δυτικής Θράκης καί τήν έπακόλουθη μετατροπή 
της σέ μιά καθαρά βουλγαρική επαρχία. Μόνον οί Βούλγαροι δημόσιοι 
υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένων καί τών οικογενειών τους, πού είχαν 
εγκατασταθεί στή Δυτική Θράκη, έφθαναν τουλάχιστον τις 20.000s.

Ή συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα μάλιστα ήταν ή τελευταία πού 
έγκατέλειψε τή Δυτική Θράκη, λίγο πριν τό τέλος τής διασυμμαχικής κα
τοχής. Ό Γεραγάς τονίζει ιδιαίτερα τό γεγονός ότι οί Βούλγαροι δημόσιοι 
υπάλληλοι καθώς καί τό μεγαλύτερο τμήμα τών έποίκων αποχώρησαν 
ακριβώς πριν από τήν είσοδο τών ελληνικών στρατευμάτων9.

’Αξίζει να σημειωθεί ότι ή αποχώρησή τους δέν ήταν προϊόν βίας αλλά 
τό φυσικό έπακόλουθο τής πρόβλεψης τού β' έδαφίου τού άρθρου 44 τής 
Συνθήκης τού Νεϊγύ, τό όποιο παρείχε στήν Ελλάδα τό δικαίωμα νά μήν

4. 'Ιστορικό ’Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, «Φάκελος 1919 7. Α/5 Πολιτική. 
Δυτική Θράκη».

5. Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, δ.π., ο. 22.
6. Ά. Κ. Πάλλης, Στατιστική Μελέτη περί τών μεταναστεύσεων Μακεδονίας, 

Θράκης κατά τά έτη 1912-1924, ’Αθήνα 1925, σ. 17.
7. A. Antoniadès, Le développement économique de la Thrace, ’Αθήνα 1922, σσ. 

39,41.
8. K. Γεραγάς, ’Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922, ’Αθήνα, Εστία, 1925, σ. 86.
9. Στο Ιδιο, σ. 73.
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δώσει τήν ελληνική ιθαγένεια σέ όσους Βουλγάρους εγκαταστάθηκαν στή 
Δυτική Θράκη μετά τό 1913. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι άνήκαν σέ αυτή τήν 
κατηγορία ήταν υποχρεωμένοι νά έγκαταλείψουν τά θρακικά εδάφη πού 
περιέρχονταν υπό ελληνική κυριαρχία.

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού παραθέτει ή Παξιμαδοπούλου, «από τον 
’Οκτώβριο τού 1919 μέχρι τήν 1η Μαρτίου 1920 μετανάστευσαν 20.000 
Βούλγαροι στή Βουλγαρία καί 22.000 Μουσουλμάνοι στήν Τουρκία, ενώ 
23.000 "Ελληνες έπέστρεψαν στή Δυτική Θράκη» 10 11. ’Άρα εάν συνυπολογι- 
σθεί ό πληθυσμός πού καταγράφηκε άπό τή γαλλική στατιστική - όπως τήν 
παραθέτει ή ίδια -, οί πληθυσμιακοί συσχετισμοί στή Δυτική Θράκη κατά 
τήν έναρξη τής διασυμμαχικής κατοχής είχαν κατά προσέγγιση ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή πληθυσμού Δυτικής Θράκης άνά εθνότητα 

τον 'Οκτώβριο του 1919

'Οθωμανοί Έλληνες Βούλγαροί Σύνολο

108.578 50,32% 33.114 15,35% 74.092 34,34% 215.784

Τό σύνολο των κατοίκων τής Δυτικής Θράκης σύμφωνα μέ τον παραπά
νω πίνακα φθάνει τά 216.000 άτομα κατά προσέγγιση καί απέχει παρασάγ- 
γας άπό τά στοιχεία τής βουλγαρικής άπογραφής τού Δεκεμβρίου τού 1914, 
όπου άναφέρεται ό άριθμός 400.000 “. Θά πρέπει όμως νά ληφθεΐ ύπόψη ότι 
ή βουλγαρική Θράκη περιελάμβανε καί περιοχές πού δέν πέρασαν υπό δια
συμμαχικό έλεγχο μετά τό 1919. "Αρα τά στοιχεία για τον συνολικό πληθυ
σμό δέν είναι συγκρίσιμα.

Ώς μέτρο σύγκρισης μπορούν νά χρησιμεύσουν τά στοιχεία πού κατέθε
σε ή ελληνική κυβέρνηση στο Συνέδριο τής Ειρήνης καί περιορίζονται σχε
δόν ακριβώς στά γεωγραφικά όρια τής Δυτικής Θράκης. Σύμφωνα μέ αύτά 
τά δεδομένα, ô συνολικός πληθυσμός αύτής τής περιοχής τό 1912, όπως 
προέκυπτε άπό τίς στατιστικές τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έφθανε

10. Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινοΰ, Ή Δυτική Θράκη στήν εξωτερική πολιτική 
τής Βουλγαρίας, ’Αθήνα, Gutenberg, 1997, σ. 63.

11. D. Mitrany, The Effect of the War in Southeastern Europe, New Haven, Yale 
University Press, 1936, o. 255.
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τούς 225.524 κατοίκους έκ των όποιων 70.366 (31,20%) ήταν "Ελληνες, 
124.715 (55,30%) Μουσουλμάνοι καί 30.443 (13,50%) Βούλγαροι12 13 14.

Ή επάνοδος των προσφύγων, εκτός από τήν προφανή σημασία για τήν 
απόκτηση πληθυσμιακού ερείσματος καί τή λύση των κοινωνικών προβλη
μάτων πού είχαν προκληθει στις περιοχές διαμονής τους στο ελληνικό βασί
λειο, αποκτούσε υπό αυτές τις συνθήκες έναν επιπρόσθετο καί αρκούντως 
κρίσιμο λόγο για νά επιταχυνθεί ό ρυθμός της.

Οί γαλλικές αρχές προέβαλαν διάφορα προσκόμματα στον μαζικό έπα- 
ναπατρισμό, καθώς υποψιάζονταν - καί όχι εντελώς άδικα - ότι ή ελληνική 
κυβέρνηση γιά προφανείς λόγους έκτος άπό τόν επαναπατρισμό τών 
Θρακών έπεδίωκε τήν εγκατάσταση καί ελληνικών προσφυγικών πληθυ
σμών άπό άλλες περιοχές.

I. Ή παλιννόστηση τών προσφύγων στή Δυτική Θράκη

"Ως τις άρχές τού 1920, 21.996 πρόσφυγες είχαν αναχωρήσει άπό τή Μακε
δονία προς διάφορες περιοχές τής Δυτικής Θράκης, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.

Σύμφωνα μέ τόν Γεραγά, «οί από 1ης μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1919 
παλιννοστήσαντες δαπάναις τού Κράτους άνήλθον εις 37.145 άτομα» χωρίς 
σέ αύτούς νά συμπεριλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός άπορων, 
«οΐτινες δέν έπετρέπετο καί δέν ήόύναντο νά παλιννοστήσωσιν ύπό τάς δια
τυπώσεις καί διά τών μεταφορικών μέσων, άτινα προωρίζοντο δι’ ομα
δικός απόρων μετακινήσεις»ι3.

Ό Άντωνιάδης συμφωνεί μέ τόν αριθμό πού δίνει ό Γεραγάς γιά τούς 
παλιννοστήσαντες μέ δαπάνες τού κράτους καί υπολογίζει τόν συνολικό 
αριθμό τών έπαναπατρισθέντων Ελλήνων, ανεξαρτήτως τού τρόπου μέ τόν 
όποιο έπέστρεψαν στή Δυτική Θράκη, σέ 51.000'4.

Στις άρχές τού 1920, οί στρατιωτικοί διοικητές τών διαφόρων τμημάτων 
τής Δυτικής Θράκης διενήργησαν «πρόχειρες στατιστικές» γιά νά συλλέ- 
ξουν πληροφορίες σχετικά μέ τόν αριθμό τών κατοίκων. Σύμφωνα μέ αυ
τές, ή περιφέρεια Καραγάτς-Διδυμότειχο-Σουφλί είχε 121.000 κατοίκους, ή

12. ’Αρχείο Λέσχης Φιλελευθέρων, «Délégation Hellénique. Réponse aux Exposés 
soumis par la Délégation Bulgare à la Conférence de la Paix au sujet de la politique de 
la Bulgarie et de ses prétentions sur la Thrace», Παρίσι 1919, σ. 15.

13. K. Γεραγάς, δ.π., σ. 76.
14. A. Antoniadès, δ.π., σ. 41.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
’Αριθμός καί τόπος προορισμού των Δ υτικοθρακιωτών προσφύγων 

πού είχαν καταφύγει σέ διάφορες περιοχές τής Μακεδονίας

Προορισμός Άτομα
Ε’ις Ξάνθην 820
Είς Γκιουμουλτζίναν 590
Είς Δεδεαγάτς 1.008
Είς Σουφλίον 3.518
Είς Διδυμότειχον 1.133
Είς Καραγάτς 1.081
Είς Καρατζίκιον 1.160
Είς Φέρρας 41
Είς Γιασσήκιοι 688
Είς Κορνοφωλιά 610
Είς Δαδιά 660
Είς Καραμπουνάρ 67

Σύνολον 11.376
Έκ τού εσωτερικού τής Μακεδονίας διά Δυτικήν Θράκην

χωρίς να δηλώσωσιν τόπον καταγωγής 10.620
*Ητοι έν συνόλω 21.996

Πηγή: Ή περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920, ’Αθήνα 1920, σ. 217.

περιφέρεια Δεδεαγάχς 18.000, ή περιφέρεια Γκιουμουλτζίνας 75.000 καί ή 
περιφέρεια Ξάνθης 60.000. TÒ σύνολο τού θρακικοϋ πληθυσμού άνερχόταν 
σέ περίπου 274.000 κατοίκους, εκ των οποίων οί Έλληνες δεν ξεπερνού- 
σαν τις 50.000, δηλαδή τό 18,24%, σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς τού 
Ε. Βακκά15.

Σέ διάφορες πόλεις καί χωριά τής Μακεδονίας εξακολουθούσαν να πα
ραμένουν ολιγάριθμοι πυρήνες προσφύγων μέ τήν εξαίρεση τής Θεσσα

15. Δελτίον Πληροφοριών 14ης Φεβρουάριου 1920, Ι.Α.Υ.Ε. 1920 Α' Πολιτική 
153. Δυτική Θράκη. Βλ. καί Δ. Βακάς, Ή Μεγάλη Ελλάς, ’Αθήνα 1964, σ. 343. Ό 
Εμμανουήλ Βακκάς ήταν ύπολοχαγός Πυροβολικού. Διορίσθηκε από τήν έλληνική 
κυβέρνηση μέ εισήγηση τού Γ. Κατεχάκη (άρχηγός τής ελληνικής στρατιωτικής άπο- 
στολής στήν Κωνσταντινούπολη) ως στρατιωτικός σύνδεσμος μέ τή Διασυμμαχική 
Επιτροπή τής Δυτικής Θράκης. Ή εγκατάστασή του στήν Κομοτηνή τόν Μάρτιο 
τού 1919 προκάλεσε έντονες βουλγαρικές διαμαρτυρίες.
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λονίκης, όπου 4.000 Θράκες άρνούνταν να παλιννοστήσουν παρά τις συνε
χείς παραινέσεις των ελληνικών υπηρεσιών καί τήν επίκληση τού εθνικού 
συμφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία τού Υπουργείου Περιθάλψεως, οί 
πρόσφυγες τής Θεσσαλονίκης ανήκαν «εις τήν αστικήν τάξιν», ενώ οί περισ
σότεροι ήταν έμποροι, γεγονός πού καθιστούσε ιδιαίτερα επιτακτική τήν επι
στροφή τους ώστε να τερματισθεί ή κυριαρχία τών Βουλγάρων στό εμπόριο 
τής Δυτικής Θράκηςι6.

Μπροστά στήν επίμονη άρνηση τών προσφύγων να επιστρέφουν, τό 
Υπουργείο κατέληξε να προτείνει τήν παροχή κάθε δυνατού κινήτρου καί 
διευκόλυνσης, όπως «τής διαθέσεως μέσων μεταφοράς τών εμπορευμάτων 
των, απαλλαγής αυτών παντός δασμού έξαγωγικοΰ καί εισαγωγικού καί έν 
γένει διά τής παροχής πάσης δυνατής οικονομικής ευκολίας», ώστε νά 
πραγματοποιηθεί ή έπιζητούμενη παλιννόστηση μέ όρους οί όποιοι θά προ- 
σέφεραν τή δυνατότητα στους 'Έλληνες «νά συναγωνισθώσι τούς Βουλγά
ρους εμπόρους, ευρισκομένους ήδη υπό πολύ καλλιτέρους όρους».

Φαίνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα τών Δυτικοθρακιωτών προσφύγων 
δέν έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία νά επιστρέφουν στήν πατρίδα τους. Ό 
Γεραγάς άποδίδει αυτή τή συμπεριφορά στή συντελεσθείσα ενσωμάτωση 
τών προσφύγων στήν ελληνική κοινωνία καθώς καί στήν έρείπωση τής 
Δυτικής Θράκης, γεγονός πού δέν προσέφερε τις απαραίτητες προϋποθέ
σεις γιά τήν επιστροφή τους. Όπως σημειώνει ό ίδιος, «αί εντελώς κατε
στραμμένοι οίκίαι άνήρχοντο εις 3.473, αί δέ ήμικατεστραμμέναι εις 409, 
πάσαι δέ αί λοιπαί είχον καταληφθή υπό Βουλγάρων έποίκων. 'Ώστε διά 
4.000 οικογένειας ήτο απολύτως αδύνατος ή ταχεία παλιννόστησις λόγψ 
έλλείψεως στέγης»16 17. Ειδικά γιά οικογένειες μέ παιδιά, ή έλλειψη στέγασης, 
δεδομένων τών καιρικών συνθηκών τού φθινοπώρου καί τού χειμώνα στή 
Δυτική Θράκη, σήμαινε ότι άναλάμβαναν σοβαρούς κινδύνους γιά τήν ίδια 
τήν επιβίωσή τους. Θά ήταν λογικό συνεπώς νά προτιμούν νά αναβάλουν 
τήν επιστροφή τους γιά τήν άνοιξη.

Πριν από τούς πολέμους υπήρχαν σέ όλη τή Θράκη 32.603 ελληνικές 
οικίες, εκ τών όποιων μόνο 16.734 «εύρέθησαν είς κάπως καλήν κατάστα- 
σιν» μετά τήν απελευθέρωση τής περιοχής. Ώς τόν Δεκέμβριο τού 1922 στή 
Δυτική Θράκη είχαν επισκευασθεϊ 90 καί κατασκευασθεΐ εξ αρχής 168 οικίες 
μέ έξοδα τού ελληνικού κράτους. Οί συνολικές δαπάνες γιά τήν επισκευή

16. Υπουργείο Περιθάλψεως, Ή περίθαλψις τών προσφύγων 1917-1920, ’Αθήνα 
1920, σ. 218.

17. Κ. Γεραγάς, δ.π., σσ. 75-76.
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καί τήν ανοικοδόμηση 2.327 οικιών άνήλθαν έως τον Δεκέμβριο τού 1922, 
σέ 2.200.000 δραχμές. Κατά μέσον δρο, ή επισκευή κόστιζε 500 δραχμές, 
ενώ ή ανοικοδόμηση 1.500 δραχμές (πληροφορίαι Μ. Παπαδοπούλου, Διευ- 
θυντού Εποικισμού καί Γεωργίας Θράκης, 31/12/1921)18.

Ή καταστροφή τών οικιών, όπως φαίνεται από τή μαρτυρία πού ακο
λουθεί, δέν συνιστοΰσε τακτική αντεκδίκησης ή σποραδικής μορφής λεηλα
σία από τα ύποχωροΰντα βουλγαρικά στρατεύματα, άλλα στον χώρο τής 
Δυτικής Θράκης είχε ώς σαφή στόχο τήν παρεμπόδιση τής παλιννόστησης 
τών Ελλήνων προσφύγων.

Ό Δήμαρχος Καβατζικίου (περιοχή 'Έβρου) άνέφερε δτι «κατά τό έτος 
1918 κατανοήσαντες οί Βούλγαροι δτι ό συμμαχικός στρατός θά κατελάμβα- 
νε τήν Θράκην καί επομένως οί κάτοικοι θά έπανήρχοντο, ήρχισαν νά κατα- 
κρημνίζωσι τάς οικίας τών ελληνικών χωριών Καβατζικίου καί Πασμακτζή. 
Ούτω κατεκρήμνισαν (300) τριακοσίας οικίας εις τό χωρίον Καβατζίκ, κατά 
δε τήν 20/10/1918 κατέκαυσαν τήν μεγαλοπρεπή ελληνικήν εκκλησίαν τού 
χωρίου καί τό σχολεΐον, εις δέ τό χωρίον Πασμακτζή κατεκρήμνισαν τεσσα
ράκοντα οικίας μή προφθάσαντες νά φέρωσιν εις πέρας τό άπαίσιον τούτων 
έργον, διότι έγένετο ανακωχή καί προήλασεν ό συμμαχικός στρατός» '9.

Εκτός δμως τών Ελλήνων Θρακών, πού είχαν καταφύγει στις περιοχές 
τοΰ ελληνικού κράτους, χιλιάδες άλλοι είχαν μεταφερθει στή βουλγαρική 
ένδοχώρα είτε ώς όμηροι - μεταξύ αύτών καί ό πατέρας τού Κωνσταντίνου 
Καραμανλή, μετέπειτα Πρωθυπουργού, Προέδρου τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί έμπνευστή τής προσέγγισης μέ τή Βουλγαρία - είτε, στήν περί
πτωση παιδιών, μέ στόχο νά υιοθετηθούν από βουλγαρικές οικογένειες. Οί 
προσπάθειες εντοπισμού καί μεταφοράς τους στή Θράκη άποτέλεσαν μία 
άπό τις κύριες προτεραιότητες τής ελληνικής στρατιωτικής άποστολής στή 
Σόφια υπό τόν συνταγματάρχη Κ. Μαζαράκη20.

II. Ή άπογραφή τού πληθυσμού της Δυτικής Θράκης άπό τό 
διασυμμαχικό καθεστώς

Ήδη άπό τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1919 οί Γάλλοι στρατιωτικοί είχαν προβει σέ 
κάποιες εκτιμήσεις σχετικά μέ τούς αριθμητικούς συσχετισμούς μεταξύ τών

18. Ιστορικό ’Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, «Φάκελος 1922 28.3».
19. Νομαρχία Έβρου πρός Πολιτική Διοίκηση Θράκης 15/4/1922, «Φάκελος 

1922 92,4».
20. Δ. Κ. Σβολόπουλος, Ή Θράκη ύπό τήν ελληνικήν διοίκησιν, ’Αθήνα 1922, σ. 11.
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διαφόρων έθνοτικών καί θρησκευτικών κοινοτήτων τής Δυτικής Θράκης. 
"Ομως, όπως σημείωναν οί ίδιοι, «τό διπλό ρεύμα τής αποδημίας καί τής 
μετανάστευσης, τό όποιο θά έντεινόταν περαιτέρω, οδηγούσε στή μεταβολή 
των στοιχείων προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση για τούς "Ελληνες καί τούς 
Τούρκους - «le double courant d’émigration et d’immigration qui va encore 
s’accentuer tend à modifier les chiffres dans un sens favorable aux Grecs et 
aux Turcs»21.

Λίγο καιρό αργότερα, παραδέχονταν ότι τα στατιστικά στοιχεία τού 
’Οκτωβρίου, τα όποια ήταν «πολύ εντυπωσιακά προς όφελος τών Βουλγά
ρων, είναι πλέον εσφαλμένα έξαιτίας τής αναχώρησης, ήδη από εκείνη τήν 
εποχή, πολλών Βουλγάρων καί τής άφιξης Ελλήνων καί Τούρκων προσφύ
γων - «cette statistique très tendancieuse en faveur des Bulgares est main
tenant inexacte par suite du départ depuis cette époque de nombreux Bul
gares et de l’arrivée de réfugiés Grecs et Turcs»22.

Τό Συνέδριο τών Παρισίων έληξε τόν ’Ιανουάριο τού 1920 χωρίς να έχει 
συμπεριληφθεΐ σέ καμία από τις ύπογραφεϊσες συνθήκες ή ικανοποίηση κά
ποιας από τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Ειδικά τό θρακικό ζήτημα 
παρέμενε ανοιχτό - έστω ύπό ευνοϊκότερους όρους μετά τή Συνθήκη τού 
Νεϊγύ - καί έξαρτώμενο όχι μόνο από τή δράση τής ελληνικής διπλωματίας 
αλλά κυρίως από τις ικανότητες καί τόν τρόπο συμπεριφοράς τού ελληνικού 
στρατού καί τής ελληνικής διοίκησης στή Διασυμμαχική Θράκη.

Μιά σημαντική διαφοροποίηση στούς εσωτερικούς συσχετισμούς τών 
«προεχουσών Δυνάμεων» προήλθε άπό τήν απόφαση τών ΗΠΑ να άποσυρ- 
θοΰν άπό τό προσκήνιο έπιστρέφοντας στην πολιτική τού απομονωτισμού.

Κατά τή διάρκεια τής Διάσκεψης τού Σάν Ρέμο (18 έως 24 ’Απριλίου 
1920) ό Γάλλος Πρωθυπουργός Alexandre Millerand ζήτησε τήν απόσυρση 
τών γαλλικών στρατευμάτων άπό τή Δυτική Θράκη επικαλούμενος τις 
στρατιωτικές άνάγκες πού δημιουργούσαν οί διεξαγόμενες επιχειρήσεις 
εναντίον τού Κεμάλ στήν Κιλικία. Ή Διάσκεψη, παρά τούς αρχικούς δι
σταγμούς πού έξέφρασαν όρισμένα μέλη της έξαιτίας τού φόβου επανάλη
ψης ανάλογων επεισοδίων μέ αύτά τής Σμύρνης, αποφάσισε τήν προώθηση 
τών ελληνικών στρατευμάτων καί τήν κατάληψη τής Δυτικής καί στή συνέ
χεια τής ’Ανατολικής Θράκης «έξ ονόματος» τών Συμμάχων.

21. J. Dalègre, «La mission du général Charpy en Thrace occidentale», Mésogeios 
4(1999), o. 70.

22. Στο Ιδιο.
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Παρά τήν αναίμακτη κατάληψη της Ξάνθης, τό προηγούμενο τής Σμύρ
νης έξακολουθούσε να απασχολεί τίς ελληνικές δυνάμεις. Ό Βενιζέλος, σε 
τηλεγράφημα πού έστειλε για νά διατάξει τήν επίταξη πλοίων μέ στόχο τή 
μεταφορά των ελληνικών στρατευμάτων γιά τήν κατάληψη τής Δυτικής 
Θράκης, άνέφερε ότι «άμεσος άπό τοΰδε κατάληψις Θράκης δέν άπεφασί- 
σθη είσέτι φίλων ήμών φοβουμένων μή συμβοΰσιν ανάλογα των εν Σμύρνη 
καί δυσχεράνωσι θέσιν μας προ υπογραφής Συνθήκης» (τηλεγράφημα Βενι- 
ζέλου προς Υπουργείο Εξωτερικών 14-27/4/1920)23.

Τήν ίδια εποχή (’Απρίλιος 1920), ή διασυμμαχική διοίκηση συνέλεξε τά 
τελευταία στοιχεία ανακοινώνοντας τούς τελικούς υπολογισμούς της γιά τή 
σύνθεση τού πληθυσμού τής Δυτικής Θράκης.

Ό συνταγματάρχης Vicq, στρατιωτικός διοικητής Ξάνθης, περιέγραψε ώς 
εξής τή διαδικασία συλλογής τών στοιχείων στήν περιοχή τής εύθύνης του:

«1. Populations musulmanes. Les renseignements ont été fournis: a) par 
l’autorité bulgare en novembre 1919, b) par la gendarmerie thracienne en 
décembre 1919, c) par la communauté musulmane. Les chiffres donnés par 
cette dernière sont de 20% supérieurs à ceux donnés par la gendarmerie thra
cienne (gendarmes grecs) et de 10% supérieurs à ceux fournis par l'autorité 
bulgare. Il a été pris un chiffre intermédiaire entre celui donné par l'autorité 
bulgare et celui donné par la communauté musulmane.

2. Populations bulgares. Chiffres fournis par la municipalité de Xanthi 
(adjoint au maire grec) qui a fait le recensement nominatif de tous les sujets 
bulgares habitant Xanthi, et par la communauté bulgare. Les chiffres donnés 
sont sensiblement les mêmes.

3. Populations grecques. Les recensements ont été fournis par la commu
nauté grecque qui a envoyé chaque semaine la liste des réfugiés arrivés dans 
la semaine. La gendarmerie française fournit de plus chaque jour la liste des 
réfugiés se présentant à la gare. Les chiffres donnés par la communauté 
grecque sont de 25% supérieurs à ceux signalés par la gendarmerie, mais il 
faut remarquer que la gendarmerie n’a pas le chiffre exact des réfugiés arri
vant soit par voie de mer, soit par voie de terre. Les chiffres donnés sur la 
liste jointe sont ceux donnés par la communauté grecque arrondis à la 
certaine. Ils constituent donc à mon avis un maximum»24.

Ή μετάφραση τού παραπάνω αποσπάσματος έχει ώς εξής:

23. ’Ιστορικό ’Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Ι.Α.Υ.Ε. 1920, Α' Πολιτική 
153. Δυτική Θράκη.

24. J. Dalègre, δ.π., ο. 70.
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«1. Μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Οί πληροφορίες παρασχέθηκαν: α) από 
τις βουλγαρικές αρχές τον Νοέμβριο του 1919, β) από τή θρακική χωροφυ
λακή τον Δεκέμβριο του 1919, γ) άπό τή μουσουλμανική κοινότητα. Τα 
στοιχεία που δόθηκαν από τήν τελευταία ήταν κατά 20% αυξημένα σέ σχέ
ση μέ αυτά πού δόθηκαν άπό τή θρακική χωροφυλακή (χωροφύλακες 
"Ελληνες) καί κατά 10% αύξημένα άπό αυτά πού δόθηκαν από τις βουλγα
ρικές αρχές. "Εγινε αποδεκτός ένας μέσος αριθμός μεταξύ αύτοΰ πού έδω
σαν οί βουλγαρικές αρχές καί αύτοΰ πού δόθηκε άπό τή μουσουλμανική 
κοινότητα.

2. Βουλγαρικοί πληθυσμοί. Στοιχεία δόθηκαν από τόν δήμο τής Ξάνθης 
(δήμαρχος "Ελληνας), ό όποιος πραγματοποίησε τήν ονομαστική άπογραφή 
όλων των Βουλγάρων ύπηκόων κατοίκων Ξάνθης, καί άπό τή βουλγαρική 
κοινότητα. Τά δοθέντα στοιχεία ήταν ούσιαστικά τά ίδια.

3. Ελληνικοί πληθυσμοί. Οί άπογραφές πραγματοποιήθηκαν άπό τις 
ελληνικές κοινότητες οί όποιες έστελναν κάθε εβδομάδα έναν κατάλογο μέ 
τούς πρόσφυγες πού έπέστρεφαν κατά τή διάρκεια αύτής τής εβδομάδας. Ή 
γαλλική χωροφυλακή έδινε επιπλέον κάθε μέρα τόν κατάλογο των προσφύ
γων πού παρουσιάζονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό. Τά στοιχεία πού 
δίνονταν άπό τήν ελληνική κοινότητα ήταν κατά 25% αύξημένα άπό αύτά 
πού κατέγραφε ή χωροφυλακή, άλλα πρέπει να σημειωθεί ότι ή χωροφυ
λακή δέν είχε τόν ακριβή άριθμό των προσφύγων πού έφθαναν είτε διά 
μέσου τής θάλασσας είτε όδικώς. Τά στοιχεία πού δίνονται στήν έπισυνα- 
πτόμενη λίστα είναι αύτά πού δόθηκαν άπό τήν ελληνική κοινότητα μέ 
βεβαιότητα αύξημένα. ’Αποτελούν έτσι κατά τή γνώμη μου τό μέγιστο».

Τά συλλεγέντα στοιχεία έδωσαν τόν άριθμό κατοίκων κατά περιφέρεια 
καί άνά έθνότητα-θρησκευτική κοινότητα πού παρατίθεται στούς Πίνακες 
3 καί 4.

Σύμφωνα μέ τήν J. Dalègre τό τελικό σύνολο τού πληθυσμού τής Δυ
τικής Θράκης είναι 206.690. Όμως είτε πρόκειται περί τυπογραφικού λά
θους είτε περί λάθους ύπολογισμού, διότι ή άθροιση των έπιμέρους συνό
λων δίνει αποτέλεσμα 204.690.

Ή Παξιμαδοπούλου παραθέτει τά ίδια στοιχεία όσον αφορά τά σύνολα 
τών πληθυσμών τής Δυτικής Θράκης, χωρίς όμως νά άναφέρει τήν κατανο
μή τους στις περιφέρειες, περιοριζόμενη στούς αριθμούς πού αφορούν τις 
τρεις μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες25.

25. Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινοΰ, δ.π., σ. 63.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατανομή πληθυσμών Δυτικής Θράκης σύμφωνα μέ τή γαλλική άπογραφή 

τού 'Απριλίου 19202(’

Περιφέρεια Μουσουλμάνοι Βούλγαρ. Έλληνες ’Ισραήλ. Άρμέν. Διάιρ. Σύνολα

'Οθωμανοί Πομάχοι

Καραγάτς 5 0 10.210 15.045 370 450 1.113 27.193
Διδυμότειχο 1.274 0 4.956 18.856 878 157 192 26.313
Σουφλί 2.770 0 10.998 7.435 47 21.250
Δεδεαγάτς 642 0 11.543 3.355 165 512 100 16.317
Γκιουμουλτζίνα 39.601 2.341 14.794 4.773 1.292 561 1.589 64.951
Ξάνθη 30.438 9.507 1.591 6.650 280 200 0 48.666

74.730 11.848

Σύνολα 86.578 54.092 56.114 2.985 1.880 3.041 204.690

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κατανομή % των πληθυσμών τής Λυτικής Θράκης σύμφωνα 

μέ τή γαλλική άπογραφή τού ’Απριλίου 1920 26

Περιφέρεια Μουσουλμάνοι Βούλγαροι Έλληνες Ισραήλ. Άρμέν. Αιάφ.

'Οθωμανοί Πομάκοι

Καραγάτς 0,02% 0,00% 37,55% 55,33% 1,36% 1,65% 4,09%
Διδυμότειχο 4,84% 0,00% 18,83% 71,66% 3,34% 0,60% 0,73%
Σουφλί 13,04% 0,00% 51,76% 34,99% 0,00% 0,00% 0,22%
Δεδεαγάτς 3,93% 0,00% 70,74% 20,56% 1,01% 3,14% 0,61%
Γκιουμουλτζίνα 60,97% 3,60% 22,78% 7,35% 1,99% 0,86% 2,45%
Ξάνθη 62,54% 19,54% 3,27% 13,66% 0,58% 0,41% 0,00%

36,51% 5,79%

Σύνολα 42,30% 26,43% 27,41% 1,46% 0,92% 1,49%

26. J. Dalègre, δ.π., σ. 71.
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Ό Γεραγάς σημειώνει οτι «οί Γάλλοι έπιμελώς άπέφυγον νά δημοσιεύ- 
σωσιν αμέσως τότε τήν στατιστικήν των», γεγονός πού έπέτρεψε - σύμφωνα 
μέ τον ίδιο - στους Βούλγαρους νά δημοσιοποιήσουν στοιχεία για τις πλη- 
θυσμιακές ισορροπίες στή Δυτική Θράκη, τά όποια ισχυρίστηκαν οτι προέρ
χονταν από τή γαλλική άπογραφή27.

Τό Βαλκανικό Κομιτάτο τής ’Αγγλίας (ή ’ισχυρότερη φιλοβουλγαρική 
οργάνωση τής Ευρώπης) δημοσίευσε τά ακόλουθα στοιχεία (Πίνακας 5):

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
’Αποτελέσματα Γαλλικής Στατιστικής σύμφωνα μέ τά στοιχεία 

τοϋ Βαλκανικού Κομιτάτου28

’Οθωμανοί Έλληνες Βούλγαροι Σύνολο

’Εξαρχικοί Πομάκοι

74.750 38,14% 56.114 28,63% 54.092 27,60% 11.048 5,64% 196.004

Τά ποσοστά υπολογίζονται επί πληθυσμού 196.004. Έάν προστεθούν καί 
τά στοιχεία για τούς Εβραίους, τούς ’Αρμένιους καί διάφορους άλλους, τότε 
τά ποσοστά επί τοίς εκατό είναι ίδια μέ αυτά πού αναφέρει ή J. Dalègre.

"Οπως φαίνεται άπό τήν παράθεση των παραπάνω πινάκων, οί άναφε- 
ρόμενοι άριθμοί είναι σχεδόν οί ίδιοι μέ μικρές διαφορές στον τελικό αριθ
μό των Μουσουλμάνων καί των Πομάκων, οί όποιοι βέβαια στή δεύτερη 
περίπτωση υπολογίζονται ώς Βούλγαροι.

Ή πηγή τής J. Dalègre είναι τά γαλλικά στρατιωτικά άρχεία29, τής Παξι- 
μαδοπούλου τά άρχεια τού Foreign Office30 καί τού Γεραγά τό Βαλκανικό 
Κομιτάτο τού Λονδίνου.

Ό Άλτίνωφ - σύμφωνα μέ όσα αναφέρει ό Γεραγάς31- παρέθεσε διαφο
ρετικούς αριθμούς επικαλούμενος τήν’ίδια στατιστική (Πίνακας 6):

27. Κ. Γεραγάς, <3.π., σ. 81.
28. Στο ίδιο, σ. 82 καί N. Moschopoulos, La question de Thrace ou le mensonge 

Bulgare, 'Αθήνα 1922, σ. 150.
29. Recensement de la population de la Thrace occidentale arrêté à la date du 30 

Mars 1920, SH AT.
30. P.R.O., Craigie προς Curzon, Σόφια, 6 Φεβρουάριου 1920, F.Ο. 421/298. Βλ. 

Μ. Παξιμαδοπούλου-Σταυρινοΰ, δ.π., σ. 63, σημ. 94.
31. Κ. Γεραγάς, δ.π., σσ. 82, 86.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
’Αποτελέσματα Γαλλικής Στατιστικής σύμφωνα 

μέ τά στοιχεία τού "Αλτίνωφ

'Οθωμανοί "Ελληνες Βούλγαροί Πομάκοι ’Αρμένιοι Διάφοροι Σύνολο

73.220 51.706 69.154 11,739 1.969 1.834 209.622
34,93% 24,67% 32,99% 5,60% 0,94% 0,87% 100%

"Οπως γίνεται άμέσως αντιληπτό άπό τή σύγκριση των δύο πινάκων, ή 
βασική διαφορά των στοιχείων τού Άλτίνωφ έγκειται στην αύξηση τού αριθ
μού των Βουλγάρων. Τόσο ô Γεραγάς32, χρησιμοποιώντας τήν περίπτωση 
τού Σουφλίου, όσο καί ό Μοσχόπουλος33 προβαίνουν σέ αναλυτική κριτική 
των στοιχείων πού παραθέτει ό Άλτίνωφ για να αποδείξουν τήν προσπά- 
θειά του να μειώσει τον πραγματικό αριθμό των Ελλήνων.

Ή Βουλγαρική Αντιπροσωπεία στή Συνδιάσκεψη τής Λωξάνης κατέθεσε 
ακριβώς τά στοιχεία τού Άλτίνωφ, υποστηρίζοντας ότι αύτά καί μόνο αυτά 
είναι γνήσια34. Βεβαίως στούς βουλγαρικούς πληθυσμούς συνυπολογίζονταν 
καί οί Πομάκοι.

Τά αποτελέσματα τής γαλλικής άπογραφής έπικαλέσθηκε καί ή Τουρκική 
Αντιπροσωπεία καταθέτοντας στις διαπραγματεύσεις τής Λωζάνης τή δική 
της εκδοχή35 (βλ. Π ίνακα 7).

Τά στοιχεία γιά τον πληθυσμό τής γαλλικής άπογραφής πού παραθέτει ό 
D. Mitrany36 συμφωνούν μέ εκείνα τού Άλτίνωφ. Ό D. Mitrany προσδιορί
ζει επιπλέον τον πληθυσμό των Εβραίων σέ 3.000 άτομα, ανεβάζοντας έτσι 
τον συνολικό πληθυσμό τής Δυτικής Θράκης σέ 212.622 κατοίκους. Επίσης 
αναφέρει ότι ή άπογραφή πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου τού 1920.

Σχετικά μέ τον πληθυσμό τών Πομάκων, ô X. Βαμβακάς, στις 18/9/1919, 
αφού διευκρίνισε ότι δέν υπάρχει «ιδιαιτέρα στατιστική έμφαίνουσα αριθ
μόν Πομάκων», άνέφερε ότι τό 1913 ό Σύλλογος Μωαμεθανών Προσφύγων 
είχε υποστηρίξει δτι 150.000 Πομάκοι είχαν έξαναγκασθεΐ να έξομώσουν

32. Στο ίδιο, ο. 85.
33. N. Moschopoulos, <3.π., σσ. 151-157.
34. «Lausanne Conference on Near East Affairs 1922-1923. Records of 

Procéedings and Draft Terms of Peace», Λονδίνο 1923, σ. 72.
35. Στο ίδιο, σ. 54.
36. D. Mitrany, ο.π., σ. 255.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
’Αποτελέσματα Γαλλικής Απογραφής σύμφωνα με τήν Τουρκική 

Αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις τής Αωζάνης

Τομέας Τούρκοι "Ελληνες Βούλγαροι Λοιποί Σύνολα

Γκιουμουλτζίνα 59.967 74,80% 8.834 11.02% 9.997 12,47% 1.367 1,71% 80.165

Δεδεαγάτς 11.744 42,74% 4.806 17,49% 10.227 37,22% 702 2,55% 27.479

Σουφλί 14.736 46,39% 11.542 36,33% 5.490 17,28% 31.768

Ξάνθη 42.671 81,61% 8.728 16,69% 552 1,06% 334 0,64% 52.285

Σύνολα 129.118 67,36% 33.910 17,69% 26.266 13,70% 2.403 1,25% 191.697

υπό τήν απειλή των βουλγαρικών όπλων. Προσδιόρισε επίσης ότι στους κα- 
ζάδες Ροπτσιόζ καί Άχή Τσελεμπή όλοι οί Μουσουλμάνοι - πλήν τών προ
σφύγων από τή Βοσνία καί τή Βουλγαρία - ήταν Πομάκοι, ενώ στους καζά- 
δες Δαρή Δερέ καί Έγρή Δερέ αποτελούσαν τή μεγάλη πλειονότητα (τηλε
γράφημα X. Βαμβακά προς Ε. Βενιζέλο, 18/9/1919)37 38.

Σύμφωνα μέ τις βουλγαρικές πηγές, πού έπεκαλεΐτο ή ελληνική κυβέρνη
ση στό υπόμνημά της τού 191918, ό συνολικός πληθυσμός τών Πομάκων πού 
κατοικούσαν στις περιοχές, οί όποιες παρέμεναν υπό βουλγαρική κυριαρ
χία, ανερχόταν σέ 100.355 άτομα, ένώ στις περιοχές για τήν τύχη τών όποι
ων έπρόκειτο να αποφασίσουν οί «προέχουσες Δυνάμεις», κατοικούσαν 
άλλες 18.000.

Ή ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά έπιχείρησε να αμφισβητήσει τήν ύπαρ
ξη τών Πομάκων στις περιοχές τού ενδιαφέροντος της, ίσχυριζόμενη ότι 
λόγω τής συνοριακής χάραξης τής 19ης Σεπτεμβρίου 1919, όλες οί πομα- 
κικές περιοχές περιελήφθησαν στά βουλγαρικά εδάφη.

’Από τήν παράθεση τών άριθμών στους παραπάνω πίνακες γίνεται αντι
ληπτή ή καίρια συμβολή τών Πομάκων στή διαμόρφωση τών πληθυσμιακών 
συσχετισμών προς όφελος ενός εκ τών τριών διεκδικητών τής Δυτικής 
Θράκης άναλόγως τής έθνοθρησκευτικής κοινότητας, στήν οποία θά συμπε- 
ριλαμβάνονταν. Μέσα άπό τό πρίσμα αυτό θά πρέπει νά γίνει άντιληπτή ή 
προσπάθεια τής ελληνικής κυβέρνησης νά υποστηρίξει ότι δέν υπήρχαν

37. Κ. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, δ.π., σσ. 25-26.
38. ’Αρχείο Λέσχης Φιλελευθέρων, «Délégation Hellénique ..., σ. 16.
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Πομάκοι στις διεκδικούμενες περιοχές αλλά μόνο Μουσουλμάνοι. Έτσι 
άπέφευγε τό κρίσιμο ερώτημα για τήν εθνική ταυτότητα τών Πομάκων καί 
άφαιροΰσε από τη βουλγαρική διπλωματία ένα ακόμα επιχείρημα.

Τήν 10/23η Μαΐου 1920 άρχισε ή μεταβίβαση τών υπηρεσιών από τούς 
Γάλλους στους "Ελληνες, σύμφωνα μέ τις άποφάσεις τού Σάν Ρέμο. Τήν 20η 
Μαΐου 1920 ή άπελευθέρωση τής Δυτικής Θράκης από τόν ελληνικό στρατό 
είχε ολοκληρωθεί χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο άνάλογο μέ αύτά 
πού συνέβησαν στή Σμύρνη.

III. Συμπέρασμα

Τά δύο κύρια ερωτήματα πού ανακύπτουν σχετικά μέ τή γαλλική άπογρα- 
φή δέν αφορούν τόσο τήν αξιοπιστία τών συλλεγέντων στοιχείων - διότι 
σ’ αύτό τό ζήτημα δίνουν τήν άπάντηση οί ίδιοι οί Γάλλοι αύτουργοί - όσο 
τούς λόγους γιά τούς όποιους πραγματοποιήθηκε καί βεβαίως τούς λόγους 
για τούς όποιους δέν δημοσιοποιήθηκαν έπίσημα τά άποτελέσματά της από 
τις γαλλικές αρχές.

Τά δύο αύτά ερωτήματα πιθανότατα είναι άλληλένδετα μεταξύ τους καί 
δέν μπορούν νά εξηγηθούν παρά μόνο σέ σχέση μέ τις πραγματικές επιδιώ
ξεις τής Γαλλίας γιά τή Δυτική Θράκη. Όπως προκύπτει άπό τή μελέτη τών 
άρχείων τού Ύπ. Εξωτερικών αλλά καί τών τηλεγραφημάτων τού X. Βαμ- 
βακά, ορισμένοι Γάλλοι κινούνταν στήν προοπτική δημιουργίας ενός προ
τεκτοράτου στή Δυτική Θράκη μέ τούς Ιδιους στό ρόλο τού εγγυητή τής 
τάξης, τής ασφάλειας, τής ειρήνευσης καί τής προστασίας τών τοπικών πλη
θυσμών.

Μεταξύ τής Ελλάδας καί τής Βουλγαρίας κυρίως, άλλά καί τής ’Οθωμα
νικής Αύτοκρατορίας δευτερευόντως, ύπήρχε οξύς ανταγωνισμός γιά τό 
μέλλον τής περιοχής, ενώ οί πρόσφατες πολεμικές άναμετρήσεις μέ τις βιαι
ότητες πού τις συνοδέυσαν είχαν δημιουργήσει ισχυρά ρήγματα μεταξύ τών 
διαφόρων κοινοτήτων. Ύπό τις συνθήκες αύτές δέν θά ήταν ιδιαίτερα δύ
σκολο στή γαλλική αποικιοκρατία νά παρουσιάσει έαυτήν ως έγγυήτρια ότι 
καμία από τις τρεις κύριες έθνοθρησκευτικές κοινότητες δέν θά ήταν σέ 
θέση νά εκδιώξει ή νά καταπιέσει τις άλλες μονοπωλώντας τήν κυριαρχία.

Ώς έκ τούτου ή επίσημη καί κατά συνέπεια άδιαμφισβήτητη αποτύπωση 
τών πληθυσμιακών ισορροπιών τής Δυτικής Θράκης θά προσέθετε ένα σο
βαρό επιχείρημα στις γαλλικές προσπάθειες.

Ή πολιτική μεταβολή στή Γαλλία καί οί διπλωματικές εξελίξεις όμως 
ήταν πολύ γρηγορότερες άπό τις ικανότητες τού διασυμμαχικού καθεστώ
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τος καί έτσι ή τύχη τής Δυτικής Θράκης άποφασίσθηκε σχεδόν ταυτοχρόνως 
μέ τήν ολοκλήρωση τής στατιστικής. Έάν λοιπόν ή υπόθεση πού διατυπώ
θηκε παραπάνω είναι ορθή, τότε δέν είχε πια κανένα νόημα ή δημοσιοποίη
ση τών αποτελεσμάτων τής άπογραφής.

Ή άποψη τού Γεραγά περί ουσιαστικής υποστήριξης τών βουλγαρικών 
διεκδικήσεων από τή γαλλική πλευρά μέσω τής μη επίσημης δημοσιοποίη
σης τών στατιστικών στοιχείων παρουσιάζει ορισμένες σοβαρές αδυναμίες. 
Κατ’ αρχήν ουδέποτε ή Γαλλία υποστήριξε τήν έπιστροφή τής Δυτικής 
Θράκης στή Βουλγαρία. Έάν πράγματι ήθελε νά βοηθήσει τούς Βουλγά
ρους, θά δημοσιοποιούσε τα αρχικά στοιχεία τού ’Οκτωβρίου καί τού 
Νοεμβρίου τού 1919 - πριν δηλαδή αρχίσει ή έπιστροφή τών Ελλήνων καί 
ή άποχώρηση τών Βουλγάρων έποίκων - τά όποια έδειχναν μιά σημαντική 
υπεροχή τού βουλγαρικού πληθυσμού έναντι τού ελληνικού.

’Άλλωστε γενικότερα ή άντιφατική - σέ ορισμένες πτυχές - πολιτική 
τού διασυμμαχικού καθεστώτος συνδέεται περισσότερο μέ τις μύχιες σκέ
ψεις καί επιδιώξεις ορισμένων στελεχών του νά μονιμοποιήσουν τήν 
παρουσία τους καί λιγότερο μέ τήν εξυπηρέτηση όποιασδήποτε έθνοθρη- 
σκευτικής ομάδας συμπεριλαμβανομένων καί τών Ελλήνων.

Επιπροσθέτους θά μπορούσε κάποιος νά υποστηρίξει ότι ή μή δημοσιο
ποίηση τελικά εύνόησε τούς Τούρκους, οί όποιοι στή Διάσκεψη τής Λωζά- 
νης εμφάνισαν μιαν εκδοχή τής άπογραφής τού διασυμμαχικού καθεστώτος 
ή οποία, ερχόμενη σέ άντίθεση μέ όλες τις άλλες, διεκδικοϋσε γιά τό μου
σουλμανικό στοιχείο μιά πρωτοφανή πλειονότητα.

Ή διαδικασία συλλογής τών δεδομένων πού ακολούθησε ή γαλλική διοί
κηση είναι προφανές ότι δέν πληροί τούς όρους αξιοπιστίας καί έγκυρότη- 
τας μιας άπογραφής. Πρόκειται, όπως παραδέχονται άλλωστε καί οί ίδιοι 
οί Γάλλοι, περισσότερο γιά μιά εκτίμηση τής άριθμητικής δύναμης τών δια
φόρων πληθυσμιακών ομάδων.

Έχοντας λοιπόν αυτό τό δεδομένο ώς προϋπόθεση μπορούμε νά κατα
λήξουμε στό συμπέρασμα ότι κατά τήν περίοδο τού διασυμμαχικού καθε
στώτος πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών στή Δυ
τική Θράκη, οί όποιες συνέτειναν στήν άποκατάσταση τών συσχετισμών 
πού ισχυαν πριν άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους άλλάζοντας καί πάλι τήν 
πληθυσμιακή εικόνα τής περιοχής.

Ή κύρια μεταβολή συνίσταται στήν άποδυνάμωση τών Βουλγάρων καί 
τήν ενδυνάμωση τού ελληνικού πληθυσμού μέ τήν έπιστροφή τών Θρακών 
προσφύγων άλλά καί τήν περιορισμένη έγκατάσταση προσφύγων άπό 
άλλες περιοχές. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι σέ άρκετές περιπτώσεις οί Θράκες

23
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πρόσφυγες δέν επιθυμούσαν χήν επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη άλλά 
τήν παραμονή στις νέες πατρίδες.

Ό μουσουλμανικός πληθυσμός δέν γνώρισε ανάλογες δραματικές μετα
βολές, γεγονός πού συνδέεται μέ τό δτι οί κύριοι ανταγωνιστές γιά τήν κυ
ριαρχία στή Δυτική Θράκη ήταν ή Ελλάδα καί ή Βουλγαρία. Κατά συνέ
πεια ήταν επόμενο τό μέλλον των ελληνικών καί των βουλγαρικών πληθυ
σμών καί όχι των μουσουλμανικών να έξαρτηθεί σχεδόν πλήρως από τήν 
έκβαση τού έλληνοβουλγαρικοΰ ανταγωνισμού.

Ή γαλλική άπογραφή άνέδειξε τον πολυεθνοτικό καί πολυθρησκευτικό 
χαρακτήρα τής Δυτικής Θράκης τού 1919 καί επιβεβαίωσε τό πληθυσμιακό 
προβάδισμα των Χριστιανών έναντι τών Μουσουλμάνων. Αντίστοιχα στό 
εσωτερικό τών δύο αυτών κοινοτήτων έδειξε τή μικρή υπεροχή τών Ελλή
νων έναντι τών Βουλγάρων καί κατέγραψε - γιά πριότη φορά - τή διαφορο
ποίηση μεταξύ τών Πομάκων καί τών υπολοίπων Μουσουλμάνων.

Ή ξεχωριστή καταγραφή τών Πομάκων έφερε τό ζήτημα τής ταυτότητάς 
τους στό επίκεντρο τού έλληνοβουλγαρικοΰ άνταγωνισμού, καθώς ή πρό
σθεσή τους στους βουλγαρικούς ή ή ένταξή τους στους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς μετέβαλε άρδην τις γενικότερες πληθυσμιακές Ισορροπίες είτε 
προς τήν κατεύθυνση τής άποδυνάμωσης είτε τής ενίσχυσης τών ελληνικών 
έπιδιώξεων. Ό πομακικός πληθυσμός άποτελεΐ τό κρίσιμο μέγεθος γιά τή 
συνολική εικόνα τών πληθυσμών τής Δυτικής Θράκης καί εξ αύτοΰ τού 
λόγου γιά τήν ταυτότητά της. Έάν οί Πομάκοι θεωρηθούν ώς άνεξάρτητη 
έθνοθρησκευτική κοινότητα, τότε οί τρεις κύριες πληθυσμιακές ομάδες 
(Έλληνες, Βούλγαροι, ’Οθωμανοί - άπό τούς οποίους θά πρέπει να άφαιρε- 
θοΰν καί οί ’Αθίγγανοι) έμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμες άριθμητικά.

Ή Δυτική Θράκη τού 1919 ήταν ένα μωσαϊκό έθνοτήτων καί θρησκευτι
κών κοινοτήτων, όπου ή ελληνική κοινότητα κατέγραφε μιά ισχυρή παρου
σία, τής όποιας ή δυναμική πολλαπλασιαζόταν εξ αιτίας τής ταχύτατα αύξα- 
νόμενης οικονομικής της εύρωστίας. Ή πενταετής βουλγαρική προσπάθεια 
γιά τόν πλήρη άφελληνισμό τής περιοχής άνατράπηκε άναίμακτα μέσα στο- 
ύς λίγους μήνες πού διήρκεσε τό διασυμμαχικό καθεστώς. Μόνο μετά τήν 
καταστροφή τού 1922, μέ τήν εισροή χιλιάδων Ελλήνων προσφύγων καί 
τήν εφαρμογή τής έλληνοβουλγαρικής συνθήκης γιά τήν άνταλλαγή τών εκα
τέρωθεν μειονοτήτων, ή Δυτική Θράκη άπώλεσε σέ σημαντικό βαθμό τήν 
έθνοθρησκευτική της ετερογένεια.
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