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ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ-ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1914

Στις αρχές του 19ου αιώνα η Μακεδονία βρισκόταν ακόμη κάτω από την οθωμα
νική αυτοκρατορία. Διοικητικά διαιρούνταν σε τρία βιλαέτια: Θεσσαλονίκης, Μονα
στηριού και Κοσσυφοπεδίου ή Κοσσόβου. Το βιλαέτι Θεσσαλονίκης διαιρούνταν σε 
τρία σαντζάκια: Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας. Το σαντζάκι Θεσσαλονίκης απο
τελούνταν από 14 καζάδες: Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Βέροιας, Βοδενών (Εδέσσης), 
Γιανιτσών, Καρατζόβας, Τικφεσίου, Γευγελής, Δοϊράνης, Αβρέτ-Χισάρ (Κιλκίς), Λα
γκαδά, Πολυγύρου, Αγίου Όρους, και Στρωμνίτσης1. Μετά την απελευθέρωση της 
Μακεδονίας (1912-1913), τον Νοέμβριο του 1912, διαιρέθηκε σε τρεις νομούς: Θεσ
σαλονίκης, Κοζάνης και Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινας)2. Ο νομός Θεσσαλονίκης 
αποτελούνταν από οκτώ υποδιοικήσεις: Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Βέροιας, Εδέσσης 
(διοικητικά τμήματα Καρατζόβας και Νότιας), Γιανιτσών, Κιλκίς (διοικητικά τμή
ματα Κάτω Θεοδωρακίου και Αρχαγγέλων), Λαγκαδά και Χαλκιδικής3.

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις τουρκικές συνοικίες και τον τουρκικό πληθυσμό 
της υποδιοίκησης Λαγκαδά κατά το έτος 1914. Βασίζεται σε μία ανέκδοτη στατιστική 
που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και περιέχεται στον υπ’ αριθμόν 
51 φάκελο της Γενικής Διοικήσεως της Μακεδονίας. Η στατιστική φέρει τον τίτλο 
Πίναξ τών τουρκικών συνοικισμών τής διοικητικής περιφέρειας Λαγκαδά. Συντά
χθηκε την 5η Απριλίου του 1914 στη Θεσσαλονίκη από τον επιθεωρητή των δημοτι
κών σχολείων Λαγκαδά Κ. Σ. Δραγιώτη. Στην εν λόγω στατιστική αναφέρονται συνο
λικά 95 συνοικισμοί (μαχαλάδες)-χωριά, στους οποίους κατοικούσαν συνολικά 
20.931 Τούρκοι4.

Η υποδιοίκηση Λαγκαδά βρισκόταν βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης και κα- 
τελάμβανε το νοτιοδυτικό τμήμα του Κιλκίς με έδρα την πόλη του Λαγκαδά. Από

1. Βλ. X. Πούλιος, «Διοικητική διαίρεσις τής Μακεδονίας», Μακεδονικόν Ήμερολόγιυν 
(Παμμακεδονικοϋ Συλλόγου) έτος Δ' 1911, έν Άθήναις 1911, αα. 162-163. Στατιστική τοΰ βι
λαετιού Θεσσαλονίκης, έν Άθήναις 1910· Α. Χαλκιόπουλος, Η Μακεδονία, εθνολογική στα
τιστική τών βιλαετίων Θεσσαλονίκης καί Μοναστηριού, έν Άθήναις 1910- Κ. Karpat, Ottoman 
Population 1830-1914, Demographic and Social Characterics, University of Wisconsin Prees, 1985.

2. X. Παπαστάθης, Η διοικητική οργάνωση της Μακεδονίας μετά την απελευθέρωσή της 
(λόγος πανηγυρικός που εκφωνήθηκε κατά τον εορτασμό της επετείου απελευθερώσεως της Θεσ
σαλονίκης και του έπους του ’40 την 26η Οκτωβρίου 1995 στην αίθουσα τελετών του Πανε
πιστημίου), Θεσσαλονίκη 1996, σ. 22.

3. Για τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας βλ. Γενική Αιοίκησις Μακεδονίας Συλλογή οργα
νικών διατάξεων, εγκυκλίων, διαταγών καί οδηγιών τοΰ Γενικού Διοικητοΰ Μακεδονίας έκδυ- 
θεϊσαι κατά τό έτος 1914, έν Θεσσαλονίκη 1914.

4. Ο επιθεωρητής εκ παραδρομής παρουσιάζει τους Τούρκους κατοίκους της υποδιοίκησης 
να ανέρχονται στους 20.951.
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επιστολή του υποδιοικητή Λαγκαδά προς τον νομάρχη Θεσσαλονίκης με ημερομηνία 
12 Ιανουάριου 1914 πληροφορούμαστε για τον πληθυσμό της υποδιοίκησης: καίτοι ό 
πληθυσμός τής Επαρχίας ημών άποτελούμενος εκ 43 χιλιάδων κατοίκων περίπου εξ 
ών τά 2/3 σχεδόν είναι ’Οθωμανοί καί ελάχιστοι βούλγαροι ήτοι περί τάς 40 οικο
γένειας εν Λιγκοβάνμ1. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι Τούρκοι πολλές φορές απέφευγαν 
για λόγους θρησκευτικούς στις απογραφές να δηλώνουν τις γυναίκες και τις θυγατέ
ρες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να φαίνεται μικρότερος από τον πραγματικό.

Η υποδιοίκηση Λαγκαδά διαιρούνταν σε τέσσερις δήμους: Λαγκαδά6, Σωχού, 
Ζαγκλιβερίου και Λιγκοβάνης, οι οποίοι περιελάμβαναν ελληνικά και τουρκικά χωριά 
και συνοικισμούς. Στη μελέτη μας διατηρούμε την ορθογραφία και τις ονομασίες των 
συνοικισμών και των κοινοτήτων7 όπως καταγράφονται στη στατιστική, ενώ μέσα σε 
παρένθεση αναφέρουμε την επικρατήσασα ελληνική ονομασία. Οι Τουρκικές συνοι- 
κίες-χωριά ήταν οι παρακάτω:

α. Δήμος Λαγκαδά8: Κοντσουκτσή (Βαθύλο) (63 άτομα), Κάργα (Κορώνεια) 
(124), Χαντζή (Πέντε Βρύσες) (178), Ιραμασλή (Όσσα)(159), Τζαμί (Πολυδένδρι) 
(71), Καρά Όμπαση (Ασπροράχη) (185)9, Κορφαλον (Ανάλυψη) (230), Κατσικάρι 
(Γαλήνη) (70), Μπουλαϊλή (Δρυμιά, Προφήτου) (270), Καρατζαλή, Λαουτλή, Νεμπή 
μαχαλάς (συνολικά 158 άτομα)10, Σαριγάρ (Χρυσαυγή) (478) και Σαράϊ (Σχολάρι) 
(97). Καταγράφονται συνολικά 14 συνοικισμοί-χωριά και 2.083 άτομα.

β. Δήμος Σωχού11: Αϊβαλίκ, Ασίρ, Καϊρέκ (συνολικά 642 άτομα), Καρατζαλή 
(202), Αϊδανλή (160), Ρουμλού (180)12, Γκιρμπίτς (Κρυονέρι) (980), Γκιουβέλεζα 
(Φιλαδέλφι) (230), Γενή μαχαλά (47), Καρά-Τασλή, Τζαμί μαχαλάς, Ντερέ μαχαλάς, 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (στο εξής ΙΑΜ, ΓΔΜ), φακ. 
16, έγγραφο του υποδιοικητού Λαγκαδά προς τον νομάρχη Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, 12 Ια
νουάριου 1914.

6. Για τον Λαγκαδά βλ. Ν. Κοσμάς, Ό Λαγκαδάς, Ίστορία-λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1968- 
του ίδιου, «Τό γλωσσικό Ιδίωμα του Λαγκαδά» Μακεδονικά 12 (1972) 317-359- Η. Γεωργιάδης, 
«Άνθεμοϋς (Λαγκαδάς)», Μακεδονικόν Ήμερολόγιον (Παμμακεδονικοϋ Συλλόγου) έτος Γ ' 
1910, έν Άθήναις 1909, σσ. 318-323· Β. Δημητριάδης, «Φορολογικές κατηγορίες τών χωρίων 
Θεσσαλονίκης κατά την τουρκοκρατία», Μακεδονικά 20 (1980) 405, 429-430, 453-457.

7. Για τις μετονομασίες των κοινοτήτων βλ. κυρίως Πίναξ μετονομασιών προσφυγικών συ
νοικισμών Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1926- Πίναξ Μετονομασθειαών κοινοτήτων καί συνοι
κισμών τοΰ κράτους, Άθήναι 1929- Στοιχεία συστάσεως καί έξελίξεως τών δήμων καί κοινο
τήτων, 18, νομός Θεσσαλονίκης (Έκδοσις της Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής 
Ελλάδος), Άθήναι 1962.

8. Στον δήμο Λαγκαδά υπάγονταν ακόμη οι κοινότητες: Λαγκαδά, Αρακλή (Ηράκλειο), 
Άγιος Βασίλειος, Βισσώκα (Όσσα), Γιονβέσνα (Ασσηρος), Γκνόϊκα (Παλαιόχωρα, Ασσηρου), 
Γενίκιοϊ {Κριθιά), Καβαλλάρι, Κλείσαλι (Προφήτης), Μπαλάφτσα (Κολχικό), Σαράτσι (Περι
βολάκι), Στάνοβο (Καβαλλάρι) και Τούμπα.

9. Οι έξι συνοικισμοί ονομάζονταν Γιόλονστου μαχαλάδες (Εξάλοφος, Όσσας).
10. Οι συνοικισμοί Καρατζαλή, Δαουτλή και Νεμπή μαχαλές ονομάζονταν Νεμπή μαχαλάδες 

(Δαφνούντα, Προφήτη).
11. Στον δήμο ανήκαν ακόμη οι εξής κοινότητες: Σωχός, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Μασλάρ 

(Αρέθουσα), Μεγάλα Μπεσίκια (Μεγάλη Βόλβη), Μικρά Μπεσίκια (Μικρή Βόλβη), Μπέροβα 
(Βερτίσκος), Στεφανινά, Σταυρός και Χωρονδα.

12. Οι πρώτοι έξι συνοικισμοί ονομάζονταν Αϊβαλίκ Ντερέ μαχαλάδες (Κυδωνιά).
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Πονρνάρ-Μπασή, Μεμενλή, Καμπουλού, Τσαλή μαχαλάς (συνολικά 1.186 άτομα)13, 
Τσεσμέ μαχαλάς (Κοκκινοχώρι), Κοντζά Αγλέρ, Τζαμί μαχαλάς, Δερελή (Ποτάμι), 
Μαντεαχέρ (συνολικά 316 άτομα)14, Καβάκι (Λευκούδα) (164), Καρά-Ομερλή 
(Λοφίσκος) (645), Λάντζια (Λίμνη) (85), Μαύροβο (Μαυρούδα) (151), Νονδα (Ασκός) 
(204), Σούλοβον (Σκεπαστό) (50), Τσερνίκη (Αρετή) (85), Τσαλή μαχαλάδες (Νυμφό- 
πετρα) (286) και Φλαμούρι (1.385). Σημειώνονται συνολικά 30 συνοικισμοί-χωριά 
και 6.998 άτομα.

γ. Δήμος Ζαγκλιβερίον15: Αλανλή μαχαλάς (Πλατεία) (325), Αγισελή μαχαλάς 
(Μεσοπόταμο, Νέας Απολλωνίας) (80), Ακ-Τοπράκ μαχαλάς (Ασπρόχωμα) (120), Γε- 
κρέν μαχαλάς (Μεσόκωμο) (125), Γονμενίτς μαχαλάς (Στίβος) (80), Εγρί Μποντζάκ 
(Νέα Απολλωνία) (1.050), Ισά-Όμπαση μαχαλάς (Γερακιά, Μαραθούσας) (120), Καρί- 
γκιόλ μαχαλάς (Καλαμωτό) (280), Κουλακτσελή μαχαλάς (Χαραυγή) (75), Κεζενλή 
(Κιζλί) μαχαλάς (Παρθένιο) (260), Ντερέ-μαχαλάς (135), Ογκρέκ μαχαλάς (Περιστε- 
ρώνα) (385), Κάτω Ραβνά (Μαραθούσσα) (558), Σουφακλάρ μαχαλάς (Αγγελοχώρι, 
Μαραθούσσας) (85), Τεκρέν-Βερμεζλή μαχαλάς (Ξερόρεμα, Νέας Απολλωνίας) (81), 
Χατζηλάρ μαχαλάς (Ξηροκρήνη, Νέας Απολλωνίας) (250) και Χασήλ-Τσακλή μαχα
λάς (Κρεμαστό, Νέας Απολλωνίας) (104). Αναφέρονται συνολικά 17 συνοικισμοί- 
χωριά και 4.113 άτομα.

δ. Δήμος Λίγκοβάνης (Ξυλόπολη)16: Γενή μαχαλάς (Λειψύδρι) (166), Κιουλεξή 
(Πυργωτός) (185), Κλέπε (Λευκοχώρι) (938), Καραντζάκιοϊ {Καρτερές) (908), Ααχα- 
νάς (730), Δουδαρλή (Παγοχώρι) (240), Βογλού (Ανω Χωριό) (85), Παζαρλή (Με- 
λάνθι) (240), Αχμετλή (Παλαιόκαστρο) (80), Ογουρλού (Κάτω Χωριό) (200), Οσμαν- 
λή Ντερέ (Βάθεια) (40), Ραμαζανλή (Δασοπότι) (70), Ζλάτινα (Μελάνθι) (75)17 18, Ινανλή 
(Ακροποταμιά) (135), Σαχινλή (Χελιδονιά) (61), Ινσιαχλάρ (Χρυσόπετρα) (109), 
Καρατζά-Αλή (Χρυσόπετρα) (166), Τζεβαπλή (Λαοδικηνό) (108), Χαϊδαρλή (Χρυσό
πετρα) (61), Σαρί-τζαλήί] Ομουρλού (Χρυσόπετρα), Σαδικλή ή Ιβραχήμ Δερελή 
(Χρυσόπετρα) (συνολικά 109 άτομα), Αϊτζιλάρ (Πευκοχώρι) (118), Τζουμά μαχαλάς 
(Κατάπετρα) (172), Καρά Βελιχέρ (53)Ι8, Καρά Κοντζαλή (114), Καρα-τζαλή (Χρυ
σόπετρα) (108), Κραν (Ρευματάκια) (185), Τζαμί μαχαλάδες (281)19, Σαλτικλή μαχα
λάς (Καλόκαστρο) (223), Σεβρή μαχαλάς (Βουνοχώρι, Επταλόφου) (153), Στεφάνια 
(562), Τσοκαλή (Περιστέρι) (130) και Χαντζή Μπα'ίραμλή (Θεοδόσια) (932). Κατα
γράφονται συνολικά 33 συνοικισμοί-χωριά και 7.757 άτομα.

13. Οι συνοικισμοί Καρά Τασλή, Τζαμί μαχαλάς, Ντερέ μαχαλάς, Πουρνάρ Μπασή, Με
μενλή, Καμπουλού και Τσαλή μαχαλάς ονομάζονταν Γανίκ μαχαλάδες (Ασκός).

14. Έφεραν την ονομασία Γιουλτζούκ μαχαλάδες (Μικροκώμη).
15. Στον δήμο Ζαγκλιβέριου υπάγονταν ακόμη οι κοινότητες: Ζαγκλιβέρι, Αδάμ, Αρδαμέρι, 

Βερινός (Νικομηδινό), Γκιόλμπααη (Ακρολιμνιά, Προφήτου), Γερακαρού ή Δογαντζή, Κοκκα
λού, Λειβάδειο (Λιβάδι), Αέβεν (Βασιλούδι), Λαγκαδίκια, Αουτζίκι (Αγιασμάτι, Γερακαρού), 
Μόδι, Ντερέ μαχαλάς (Πλατανοχώρι), Περιστερά, Παζαρούδα (Απολλωνία), και Σιρόλογγος 
(Αγγελοχώρι, Μαραθούσσας) (Μετόχι Μονής Εσφυγμένου).

16. Στη δικαιοδοσία του δήμου ανήκαν ακόμη οι εξής κοινότητες: Λιγκοβάνη (Ξυλόπολη), 
Γιαννίκ (Βελισσάριο, Καρτερών), Ζάροβα (Νικόπολη) και Στεφάνια.

17. Οι συνοικίες Δουδαρλή, Βογλού, Παζαρλή, Αχμετλή, Ογουρλού, Οσμανλή Ντερέ, Ραμα
ζανλή και Ζλάτινα ονομάζονταν Λούτιτζα μαχαλάδες (Μελάνθι).

18. Οι παραπάνω έντεκα συνοικισμοί ονομάζονταν Μπαϊράμ Ντερέ μαχαλάδες (Περι
στέρι).

19. Ονομάζονταν Οτμανλή μαχαλάδες (Μαυροράχη).
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Το διάστημα 1913-1914 εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία πρόσφυγες από τη 
Θράκη, τη Μικρά Ασία, τη Βουλγαρία και τον Καύκασο, ενώ το 191420 αρχίζει και η 
μαζική φυγή των Τούρκων προς την Τουρκία21. Από επιστολή του υποδιοικητή Λα
γκαδά προς τον νομάρχη Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1914, πληροφο
ρούμαστε ότι οι Τούρκοι πούλησαν τα πράγματά τους και εγκατέλειψαν ολόκληρα 
χωριά της υποδιοίκησης και κατέφυγαν στην Τουρκία22. Σ’ αυτά τα χωριά εγκατα
στάθηκαν Έλληνες πρόσφυγες23.

Οι Τούρκοι κάτοικοι της υποδιοίκησης Λαγκαδά επιδίδονταν κυρίως στη γεωρ
γία και την κτηνοτροφία. Ζούσαν ειρηνικά μαζί με τους Έλληνες, ασκώντας ελεύθερα 
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα και απολάμβαναν την κοινωνική τους ελευθερία έως

20. Α. Πάλλης, Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας καί 
Θράκης κατά τήν περίοδο 1912-1924, Άθήναι 1925, σ. 6. Ο Α. Πάλλης υπολογίζει ότι από την 
Ελληνική Μακεδονία μετανάστευσαν (1914) 100.000-115.000 Μουσουλμάνοι στην Τουρκία.

21. Για τις μεταναστεύσεις των Τούρκων βλ. Σ. Πελαγίδης, Προσφυγική Ελλάδα (1913- 
1930). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 113-130· του ίδιου, «Μετακινήσεις πληθυ
σμών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η περίπτωση των Μουσουλμάνων της Μακεδονίας 
(1913-1914)», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία. Πρακτικά ΙΖ ' Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου (31 
Μαΐου - 2 Ιουνίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 317-332.

22. ΙΑΜ, ΓΔΜ, φακ. 16, έγγραφο του υποδιοικητού Λαγκαδά προς τον νομάρχη Θεσσα
λονίκης, Λαγκαδάς, 10 Μαρτίου 1914.

23. Τα χωριά που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες ήταν τα εξής: 
Λαχανάς 32 οικογένειες (160 άτομα) από το Κάρςκαι την Τιφλίδα, Αϊβαλίκ (Κυδωνιά) 20 
οικογένειες (59) από το Ορτάκιοϊ Βουλγαρίας, Σεράί'(Σχολάρι) 51 οικογένειες (221), Μαύροβο 
(Μαυρούδα) 2 οικογένειες (6) από την Στράντξα από τη Θράκη και 2 άτομα από το Ικόνιο, 
Κοτσκάρι (Γαλήνη) 6 οικογένειες (30) από τη Ραιδεστό, τις Σαράντα Εκκλησίες και την Στράν- 
τζα, Τσερνίκ (Αρετή) 15 οικογένειες (68) από την Στράντζα και 17 οικογένειες (65) από το 
Καρς, Σούλιοβο (Σκεπαστό) 47 οικογένειες (128) από την Αγχίαλο και 24 οικογένειες (124) από 
το Κάρς, Καρατσαλή (Κορώνα) 21 οικογένειες (98) από την Ραιδεστό, Κιουλελί (Πυργωτός) 41 
οικογένειες (187) από τη Χαριούπολη, Γουμέντσα (Στίβος) 11 οικογένειες (37) από τη Σαμ- 
ψούντα, Γεραχαρον 50 οικογένειες (224) από το Λουλέ Μπουργάζ και τις Σαράντα Εκκλησιές, 
Νούδα (Ασκός) 33 οικογένειες (138) από το Γενί Μποχτσαλή (Μικρά Ασία), Κορφαλον 61 
οικογένειες (228) από τα Μάλγαρα, 8 οικογένειες (33) από την Σμύρνη και 2 οικογένειες (9) από 
το Καρς, Γκουβέζνα (Φιλαδέλφι) 33 οικογένειες (93) από την Καλλίπολη, 6 οικογένειες (21) από 
τη Νικόπολη, τις Σαράντα Εκκλησιές και την Ξάνθη, Τσαλή Μαχλέ (Νυμφόπετρα) 69 οικο
γένειες (256) από την Αδριανούπολη, Μπαλάφτσα (Κολχικό) 15 οικογένειες (54) από την 
Αδριανούπολη, Ζάροβο (Νικόπολη) 126 οικογένειες (445) από τη Θράκη, Λαγκαδά 94 οικο
γένειες (368) από την Αδριανούπολη και τη Βιζνη, 12 οικογένειες (41) από τη Σαμφούντα και 
μία οικογένεια (5) από την Ξάνθη, Δογαντζίκι (Γερακαρού) 21 οικογένειες (96) από τις Σα
ράντα Εκκλησιές, Καβαλλάρι 55 οικογένειες (228) από το Μπαμπά Εσκί, Παζαρούδα (Απολ
λώνια) 32 οικογένειες (148) από τη Θράκη, Λαγκαδίκια 49 οικογένειες (235) από τη Στράντζα, 
τη Ραιδεστό και το Λουλέ Μπουργάζ, Σωχός 2 οικογένειες (6) από το Σαράι και στο Λούντσικ 
(Αγιασμάτι) 23 οικογένειες (98) από το Σχολάρι. Κατέφυγαν από τη Θράκη συνολικά 786 οικο
γένειες (3.148), τη Μικρά Ασία 72 οικογένειες (272), τη Βουλγαρία 53 οικογένειες (158) και από 
τον Καύκασο 462 οικογένειες (462). Το σύνολο των προσφύγων που εγκαταστάθηκε στην υπο
διοίκηση Λαγκαδά ανερχόταν σε 1.010 οικογένειες (4.040). Διατηρήθηκαν η ορθογραφία και οι 
ονομασίες των κοινοτήτων, όπως καταγράφονται στον πίνακα από την Επιτροπή Εγκατα- 
στάσεως Προσφύγων. ΙΑΜ, ΓΔΜ, φακ. 64, ’Επιτροπή Έγκαταστάσεως Προσφύγων, Θεσσαλο
νίκη, 21 Αύγούστου 1914.
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τη Μικρασιατική καταστροφή, οπότε υπογράφτηκε η συνθήκη της Λωζάννης 
(1923)24, η οποία τους ανάγκασε να μεταναστεύσουν οριστικά στην Τουρκία25.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

24. Για τη συνθήκη της Λωζάννης βλ. Πράξεις ϋπογραφεΐσαι έν Λωζάννη τη 30 Ίανουαρίυυ 
καί τή 24 ’Ιουλίου 1923, (έκ τοϋ Εθνικού τυπογραφείου), έν Άθήναις 1923. Σύμβασις περί τής 
ανταλλαγής τών ελληνικών καί τουρκικών πληθυσμών 'Ελληνιστί καί Τουρκιστί (ϋπογραφείσα 
έν Λωζάννη τή 30ή ’Ιανουάριου 1923) καί αί δηλώσεις τοϋ άρχηγοΰ των έλευθεροφρόνων κ. 
Ίωάννου Μεταξύ, έν Άθήναις 1924.

25. Για τους ανταλλάξιμους Τούρκους κατοίκους του Λαγκαδά βλ. Κ. An, Biiyiik mii- 
badele. Tiirkiye’ye zorunlu gôç (1923-1925) [Η μεγάλη ανταλλαγή. Η υποχρεωτική μετανάστευση 
προς την Τουρκία (1923-1925)], Istanbul 1995, σ. 176. Σημαντικές πληροφορίες μας παρέχει επί
σης ο Τούρκος δημοσιογράφος και συγγραφέας Raif Kaplanoglu στην αξιόλογη μελέτη του που 
αναφέρεται και στους Τούρκους της υποδιοίκησης Λαγκαδά που εγκαταστάθηκαν στην Προύσα 
και στα γύρω χωριά της. Συγκεκριμένα 70 οικογένειες από το Σωχό εγκαταστάθηκαν στο 
Görilkle, 95 οικογένειες στο Irfaniye (Ντασάρι) και 30 οικογένειες στο özliice (Εϊνέσι). Οι 
προερχόμενες από το Γκιρμπίτς (Κρυονέρι) 220 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο Demirta§ 
(Ντεμιρντέσι) και οι 15 οικογένειες στο özliice (Εϊνέσι). Από τα χωριά Τσαλή (Νυμφόπετρα), 
Καβάκι (Λευκούδα) και Νούδα (Ασκός), 80 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο Yaylacik (Για- 
γλατσίκ). Στο Harmanh ήλθε ολόκληρο το χωριό Παζαρλή (Μελάνθι), ενώ από τα χωριά Τζαμί 
(Ασκός) 40 οικογένειες και Τσολακλάρ (Πλατανοχώρι;) 60 οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο 
Seyran. Οι κάτοικοι που ξεκίνησαν από το Σαρίγαρ (Χρυσαυγή) εγκαταστάθηκαν στην Çamhca, 
ενώ οι 47 οικογένειες του Κατσικάρι (Γαλήνη) στο Çayli (Αναχώρι). Σε χωριά της Προύσας 
ακόμη εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στις κοινότητες Τσερνίκη (Αρετή), Δουδαρλή (Παγοχώρι), 
Ραμαζανλή (Δασοπότι) και Ογουρλού (Κάτω Χωριό), για τα οποία δεν γνωρίζουμε τον αριθμό 
των οικογενειών. Τέλος, Τούρκοι από την υποδιοίκηση Λαγκαδά εγκαταστάθηκαν στα χωριά: 
Karakoca (135 οικογένειες), Suba§i (10 οικογένειες), Kumkadi (10 οικογένειες), Ulubat, Kara- 
caooba, Gürsu, και Çesnir (Τσεσνεΐρ). Μας είναι όμως άγνωστος ο αριθμός των οικογενειών, 
καθώς και τα χωριά από οποία κατάγονταν οι πρόσφυγες. R. Kaplanoglu, Bursa’da Mübadele 
(1923-1930 Yunanistan gôçmenleri) [Η ανταλλαγή στην Προύσα. (Οι πρόσφυγες από την Ελλάδα 
1923-1930)], Istanbul 1999, σσ. 59-60, 120-122.
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