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1.Πρόλογος  

 

Το ζήτημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών εντασσόμενο στην 

αγροτική μεταρρύθμιση προσφύγων και γηγενών απασχόλησε 

νομοθετικά τις ελληνικές κυβερνήσεις του 20
ου

 αιώνα φτάνοντας μέχρι 

τις μέρες μας. Οι γηγενείς κάτοικοι της Φλώρινας είχαν αγοράσει με 

ιδιωτικά συμβόλαια αγρούς αλλά και αστικά ακίνητα από τους 

Οθωμανούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αποχώρησαν. Σύμφωνα όμως με τη 

Σύμβαση Ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οι περιουσίες των 

ανταλλαγέντων μουσουλμάνων θεωρήθηκαν ανταλλάξιμη περιουσία και 

παραχωρήθηκαν για την αποκατάσταση προσφύγων. Ακολούθησαν 

έντονες προστριβές μεταξύ γηγενών και προσφύγων για την διεκδίκηση 

των περιουσιών αυτών οδηγώντας και σε πολιτικές διαφοροποιήσεις 

καθώς οι νέοι κάτοικοι ταυτίστηκαν με τον Βενιζέλο και οι ντόπιοι με 

τον αντιβενιζελισμό. Η οικονομική και κομματική αυτή διαφοροποίηση  

των δύο πληθυσμιακών ομάδων, η οποία αποτυπώνεται τόσο στο αρχείο 

του Φιλίππου Δραγούμη όσο και στον τοπικό τύπο της εποχής, καλύπτει 

κυρίως την περίοδο από το 1919 έως το 1932 και κρίνεται άξια μελέτης 

προκειμένου να αποκαλυφθούν και να αναλυθούν οι ανώμαλες 

δικαιοπραξίες που εντοπίζονται στην επαρχία Φλώρινας.   

Το νομικό θεσμικό πλαίσιο αποκατάστασης ακτημόνων, τόσο 

γηγενών όσο και προσφύγων, συνδέεται με το ζήτημα των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών και κάλυψε μια μακρά περίοδο εφαρμογής με 

αλλεπάλληλες τροποποιήσεις ενώ εμφάνισε ασάφειες και δυσκολίες στην 

εφαρμογή του καθώς δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής με 

συνέπεια την κακοδιοίκηση και την ανεπάρκεια.  
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Οι άτακτες αγοραπωλησίες αποτελούσαν μια κοινωνική 

πραγματικότητα, ως συνέχεια των τρόπων δομής των οθωμανικών 

συναλλαγών και κάλυψαν τις ανάγκες των γηγενών για επιβίωση και 

περιουσιακή κατοχύρωση μετά την απελευθέρωση, καθώς οι κολίγοι 

θέλησαν να γίνουν ιδιοκτήτες καλλιεργητές. 

Το όλο θέμα απασχόλησε το ελληνικό κράτος και εντάχτηκε στο 

πλέγμα των πολιτικών πελατειακών σχέσεων ανάμεσα σε γεωργούς και 

τοπικούς πολιτευτές. Τελικά αναγνωρίστηκαν νομοθετικά πολλές τέτοιου 

είδους πράξεις με εκτάσεις γης αντίστοιχες με το μέσο προσφυγικό 

κλήρο (35 με 40 στρέμματα περίπου) από τη δεύτερη κυβέρνηση 

Βενιζέλου (1928-1932). Η τάση της ελληνικής πολιτείας για αποφυγή 

δημιουργίας μεγάλων ιδιοκτησιών οδήγησε στην κατάτμηση της γης σε 

μικρούς αγροτικούς κλήρους. Οι νομοθετικές διορθώσεις και 

παρεμβάσεις των ανωμάλων δικαιοπραξιών φτάνουν ως τις μέρες μας. 
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2. Εισαγωγή 

2.1 Μεθοδολογία 

Η μέθοδος έρευνας της εργασίας είναι η ιστορική ερμηνευτική
1
 και 

αφορά τη σύλληψη και κατανόηση του αντικειμένου της έρευνας, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση του θέματος των ανωμάλων καταρτισθέντων  

συμβάσεων. Η παράθεση των γεγονότων μαζί με την ερμηνεία τους 

εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορικής περιόδου, που δομείται 

αναλυτικά. Γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των προβλημάτων με την 

παρακολούθηση και την εξέταση του ζητήματος των ανώμαλων 

δικαιοπραξιών. Το θέμα εντάσσεται αρχικά  στο κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίσιο που προέκυψε μετά την απελευθέρωση των Ν. 

Χωρών  και στη συνέχεια συνδέεται με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν από την εισροή προσφύγων μετά την μικρασιατική 

καταστροφή.  

Η συλλογή, η εξακρίβωση και η αξιολόγηση των ιστορικών πηγών 

εντάχτηκε στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, καθώς  και στην αποτύπωση 

της διαμάχης των δύο αντιπαρατιθέμενων ομάδων, των γηγενών και των 

προσφύγων. Η μελέτη μέσα από χρονικά δομημένους κύκλους επιχειρεί 

την  διερεύνηση γεγονότων και φαινομένων αναφορικά με το επίμαχο 

θέμα, μέσα από τα προσωπικά αρχεία του Φιλίππου Δραγούμη και τις 

δημοσιεύσεις του τότε τοπικού τύπου, ώστε να καταδειχτεί η κοινωνική 

κριτική της εποχής και η παράθεση των απόψεων των ιδίων των γηγενών.  

Ως βασικές πηγές στην παρούσα εργασία και ως αφετηρία 

σύγκρισης και παρουσίασης τάσσονται τρεις παράμετροι. Αρχικά 

εξετάζεται το κείμενο του Κ. Τσιτσελίκη , Αι ανώμαλαι δικαιοπραξίαι εν 

ταις Νέες Χώρες, Θεσσαλονίκη, 1926 για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες με 

όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια προσεγγίζεται το αρχείο του 

                                           
1
Ι. Πυργιωτάκης , Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη, Αθήνα: Πεδίο, 2011. 
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Φιλίππου Δραγούμη της Γεννάδιου βιβλιοθήκης, Φάκελος 11: πολιτικά - 

εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), 

Υποφακ. 11.1: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - νομοσχέδια, 

διατάγματα, υπομνήματα κλπ. (1922-28) [έγγρ. 1-17] και Υποφακ. 11.2: 

Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - επιστολές, αιτήσεις (1925-28)  με 

την αλληλογραφία και τα παράπονα των γηγενών και τέλος ακολουθεί η 

παράθεση στοιχείων από τον τοπικό τύπο της Φλώρινας (εφημερίδες 

Εμπρός, Έλεγχος, Φωνή του Λαού), όπως αυτός παρουσίασε  τη διαμάχη 

γηγενών και προσφύγων για το ζήτημα των γαιών. Συγχρόνως 

διευκρινίζονται τα κείμενα και τα γεγονότα που τα περιβάλλουν με 

σκοπό την πλήρη κατανόηση από τον αναγνώστη.  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία για το αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης αναφορικά με τους γηγενείς είναι πενιχρή, ενώ τα προβλήματα 

που προκάλεσαν οι ανώμαλες δικαιοπραξίες στους πρόσφυγες αποτελούν 

σημείο αναφοράς σε κάθε έρευνα.  

Άξιες αναφοράς είναι οι εργασίες του Ραϋμόνδου Αλβανού 

(κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της 

Καστοριάς Μεσοπολεμικές πολιτικές και εθνοτικές συγκρούσεις: ο 

ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή Καστοριάς), του Γκλαβίνα 

Γιάννη (η πολιτική της ελληνικής διοίκησης απέναντι στη 

μουσουλμανική ιδιοκτησία των νέων χωρών την περίοδο 1912-1922), 

του Νάκου Π. Γεώργιου (το νέο σύστημα δικαίου στη Μακεδονία μετά 

και κατά την απελευθέρωση των νέων χωρών από τον οθωμανικό ζυγό), 

η οποία περιορίζεται περισσότερο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι 

αναφορές στην μελέτη του κ. Ανδρέου και της κ. Ηλιάδου Σοφίας 

(δημογραφικές μεταβολές και πολιτικές συμπεριφορές στη Δυτική 

Μακεδονία (1915-1936)), που αφορούν εκλογικές συμπεριφορές της 

δυτικής Μακεδονίας, στις οποίες γίνεται αναφορά ότι αυτές δομήθηκαν 

μέσα στο πλαίσιο των προβλημάτων των ανώμαλων συμβάσεων με τον 
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Φίλιππο Δραγούμη να αναλαμβάνει το ρόλο του εκπροσώπου των 

γηγενών κατοίκων της περιοχής. Επιπρόσθετα σημαντικές κρίνονται οι 

εργασίες του Άγγελου Συρίγου σχετικά με τη Σύμβαση των Αθηνών και 

τα άρθρα προστασίας των μειονοτήτων, η μεταπτυχιακή εργασία του 

Πολατίδη Ιωάννη (Η αποκατάσταση των προσφύγων στις επαρχίες 

Κοζάνης και Πτολεμαΐδας κατά την περίοδο 1922-1937), του Κ. 

Φωτιάδη (Το προσφυγικό ζήτημα στο νομό Φλώρινας μέσα από τις πηγές 

της τοπικής ιστορίας. Πρακτικά συνεδρίου Φλώρινα 1912-2002), του 

Στάθη Πελαγίδη [Η αποκατάσταση των προσφύγων στη δυτική 

Μακεδονία Και Κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο νομό 

Φλώρινας  (επαρχίες Φλώρινας –Καστοριάς)] και της κ. Ηλιάδου Σοφίας 

(Η δημογραφική, οικονομική, κοινωνική και  εκπαιδευτική εξέλιξη της 

πόλης της Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα). Όλες οι 

μελέτες περιέχουν αναφορές με πιο εκτενείς αυτές του Ραϋμόνδου 

Αλβανού. Φυσικά οι πιο αντιπροσωπευτικές είναι οι μνημονευόμενες 

στις παραπομπές πρωτόλειες μελέτες της εποχής του Τσιτσελίκη και του 

Τέντζου με τον ίδιο τίτλο «αι ανώμαλαι δικαιοπραξίαι εν ταις νέες 

Χώρες», του 1926 και 1928 αντίστοιχα. 

2.2 Σκοπός της έρευνας  

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην προσέγγιση του προβλήματος 

των ανωμάλων δικαιοπραξιών των απλών διεκδικητών της γης, των 

γηγενών και των προβλημάτων που επέφερε η άρνηση της πολιτείας να 

διευθετήσει το πρόβλημα σε συνδυασμό με την προσφυγική 

εγκατάσταση. Βασικό στόχο συνιστά ο εντοπισμός των πιθανών  λαθών 

της ελληνικής πολιτείας, η οποία εγκατέστησε πρόσφυγες σε 

πυκνοκατοικημένες από σλαβόφωνους πληθυσμούς περιοχές στις οποίες 

η επάρκεια γης ήταν περιορισμένη ενώ παράλληλα αφορούσαν εκτάσεις 
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για τις οποίες είχαν συναφθεί πράξεις αγοραπωλησίας με επίσημο 

έγγραφο ή ιδιωτικό μεταξύ μουσουλμάνων και γηγενών . 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του 

προβλήματος των ανώμαλων δικαιοπραξιών στη περιοχή της Φλώρινας, 

πρόβλημα το οποίο αποτυπώνεται στην κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική ζωή των κατοίκων των Νέων Χωρών. Επιχειρείται η 

προσέγγιση του αντίκτυπου που επέφερε η κατάσταση αυτή μέσω της 

ανάσχεσης της οικονομικής ζωής και της καλλιέργειας στους γηγενείς. 

Η ανάλυση του προβλήματος των ανώμαλων δικαιοπραξιών 

αρχικά μελετάται στο πλαίσιο δικαίου και προστασίας των μειονοτικών 

δικαιωμάτων ενώ ακολουθεί η  διεξοδική ανάλυση της νομοθεσίας μέσα 

από τους συνεχείς νόμους, οι οποίοι απέβλεπαν στη ρύθμιση του 

προβλήματος των παρανόμων δικαιοπρακτικών συμβάσεων με 

επαναλαμβανόμενες απαγορεύσεις. Ανάμεσα στα κυριότερα εμπόδια που 

διαφαίνονται αποτελεί η επιλεκτική άρση της πολιτείας σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις κατά το δοκούν η οποία επίσης και εξετάζεται. Στην 

προσπάθεια αποσαφήνισης των ποικίλων παραγόντων που συνέθεσαν 

την κατάσταση αυτή παρουσιάζεται  ο ρόλος των τοπικών πολιτευτών 

και οι εκλογικές προτιμήσεις των προσφύγων και γηγενών. 
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3.Οθωμανοκρατία  

3.1 Πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 

 

Ήδη πριν την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό το 

ζήτημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών υπέβοσκε ως λανθάνουσα 

κατάσταση. 

Τον 19
ο
 αιώνα στο βιλαέτι Μοναστηρίου, στο οποίο υπάγονταν οι 

περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς, υπάρχει έντονο το 

χριστιανικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν προσκείμενο στο 

οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και το μικρότερο στην 

βουλγαρική εξαρχία. Σημαντική τομή αποτελεί η εξέγερση του Ίλιντεν το 

1903 προξενώντας σοβαρές δημογραφικές ανακατατάξεις στην περιοχή 

με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και με τη μετακίνηση 

χριστιανών της ενδοχώρας προς τις  περιοχές  Φλώρινας και Καστοριάς
2
.  

Το μουσουλμανικό στοιχείο επικρατούσε με την παρουσία 

ισχυρών πασάδων και μπέηδων γαιοκτητών που είχαν τσιφλίκια στα 

περίχωρα των πόλεων με εργάτες χριστιανούς  κατοίκους, τους κολίγους, 

οι οποίοι ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Το συγκεκριμένο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν επέτρεπε την παραγωγή προϊόντων στον 

μεταπρατικό τομέα και στις εμπορευματικές συναλλαγές
3
. Η γη είχε 

συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων μουσουλμάνων μπέηδων και ακόμα 

λιγότερων Ελλήνων και Εβραίων. Οι Έλληνες αυτοί αδιαφορούσαν για 

την δυσμενή κατάσταση των κολίγων. Συγκεκριμένα ο Ίων Δραγούμης 

καταγράφει έκπληκτος τις παραμονές της εξέγερσης του Ίλιντεν τους 

                                           
2
 Σ. Βούρη ,  « Η Φλώρινα στο μεταίχμιο του 19ου -20ου αιώνα.Εθνικές συγκρούσεις και κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί». Στο: Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα  (1912-2002) ,Ιστορία και Πολιτισμός, 

εκδ.Κεσόπουλου,  Φλώρινα 2004, σ..131-132. 
3
Σ. Βούρη ,  Η Φλώρινα ..,ό.π., σ..131-132. πρβ και Τσάλης ,Το δοξασμένο Μοναστήρι ,1932, στο οποίο 

περιγράφονται προσωπικές μνήμες και καταστάσεις της ίδιας περιόδου  . 
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σλαβόφωνους να παρομοιάζονται με κτήνη που εργάζονται με άθλιες 

συνθήκες στα τσιφλίκια 
4
.
 

Μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του Ίλιντεν το 1903 

από τους Οθωμανούς και την πυρπόληση εβδομήντα χωριών της 

περιοχής υπήρξε μαζική συγκέντρωση αγροτών, εργατών και 

μεταπρατών προς τη Φλώρινα και γενικά προς τις πόλεις της δυτικής 

Μακεδονίας, όπου συγκεντρώθηκε αξιόλογος χριστιανικός πληθυσμός. 

Στις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων η πόλη της Φλώρινας 

αριθμούσε 10.000 κατοίκους κατανεμημένους ως εξής: 6.450 Τούρκοι, 

3.000 Έλληνες και 550 Βούλγαροι
5
. Στην απογραφή του 1913 της 

στατιστικής υπηρεσίας η Φλώρινα είχε 10.382 κατοίκους σε σύνολο 

142.336 του νομού και το 1916 η πόλη αριθμούσε 10.382 κατοίκους, οι 

οποίοι με βάση το θρήσκευμα χωρίζονταν σε 3.576 πατριαρχικούς, 589 

εξαρχικούς και 6227 μουσουλμάνους. Το 1920 καταγράφονται 12.513 

κάτοικοι
6
. 

Μετά το 1903 η πόλη της Φλώρινας αποτέλεσε το κέντρο των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων των Οθωμανών  κατά των εξεγέρσεων και 

των κομιτάτων του καζά Φλώρινας, ως διοικητικό κέντρο
7
 . 

Σημαντικό δεδομένο στη Φλώρινα αποτελεί η πρώιμη 

υπερατλαντική μετανάστευση, που οδήγησε στη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής των κολίγων καθώς επέτρεψε την αγορά γης από τους 

τσιφλικούχους
8
. 

Εμφανίζεται λοιπόν μια τάξη κτηματιών οι οποίοι για πρώτη φορά 

κατέχουν γη που την απέκτησαν με δικαιοπραξίες από τους 

                                           
4
Β.  Γεωργάκης , 2018. Σημειώσεις για την ΕΜΕΟ, εις 

https://www.babylonia.gr/2018/05/14/simeioseis-gia-tin-emeo/?print=print#_ftn3 
5
 Σ. Βούρη , Η Φλώρινα ...., ό.π .σελ. 140 

6
 Σ. Βούρη , Η Φλώρινα …., ό.π .σελ. 141 

7
 Σ. Βούρη ,  Η Φλώρινα….,ό.π .σελ 144-145 

8
  Σ. Πετμεζάς, Αγροτική οικονομία στις απαρχές του 20ου αιώνα. Τα όρια του μοντέλου αγροτικής 

ανάπτυξης του 19ου αιώνα, στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 
Όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας 1900-1940, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009, σ. 220. 

https://www.babylonia.gr/2018/05/14/simeioseis-gia-tin-emeo/?print=print#_ftn3
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μουσουλμάνους μπέηδες με σταδιακή νομιμοποίηση από τη μεριά της 

ελληνικής πολιτείας
9
. 

Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία των κομιτατζήδων 

στην περιοχή. Ενώ προηγουμένως οι Οθωμανοί εμποδίζαν τους 

χριστιανούς να αγοράζουν γη και τους καταδίωκαν, η κατάσταση αλλάζει 

με την εμφάνιση των κομιτατζήδων. Ακολούθησαν αγοραπωλησίες γης 

καθώς οι Οθωμανοί άρχισαν να πωλούν γη στους κολίγους, με 

αποτέλεσμα οι τελευταίοι  να αποκτήσουν τη γη που καλλιεργούσαν 

έναντι τιμήματος. Η παρουσία των κομιτατζήδων ήταν καταλυτική, 

καθώς  δρούσαν με τη βία και απέτρεπαν τις ασυδοσίες των Οθωμανών 

μπέηδων. Οι κολίγοι παρέδιδαν μικρό ποσοστό φόρου από την σοδειά 

τους . Επιπρόσθετα χαλάρωσε και η εφαρμογή των τουρκικών νόμων
10

.  

Η απήχηση της ΕΜΕΟ
11

 στις σλαβόφωνες περιοχές της δυτικής 

Μακεδονίας οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις πράξεις βίας των 

κομιτατζήδων με σκοπό να πείσουν τους μπέηδες στην παραχώρηση της 

γης στους κολίγους και συγκεκριμένα των κτημάτων που 

καλλιεργούσαν
12

. Οι χωρικοί εκμεταλλευόμενοι τα εμβάσματα από την 

Αμερική και βοηθούμενοι από το βουλγαρικό κομιτάτο πλήρωσαν με 

χρήμα τις πωλήσεις σπιτιών και χωραφιών που ανήκαν στα τσιφλίκια των 

Τούρκων  μπέηδων. Οι πωλήσεις αυτές άρχισαν το 1893 και αυξήθηκαν 

μετά το 1908. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του 

Ισμέτ πασά στο χωριό Μπάνιτσα (Βεύη) της Φλώρινας ο οποίος 

                                           
9
 Σ. Ηλιάδου-Τάχου ,Η δημογραφική ,οικονομική ,κοινωνική και  εκπαιδευτική εξέλιξη της πόλης της 

Φλώρινας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα Στο: Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα  (1912-2002) 

,Ιστορία και Πολιτισμός, εκδ. Κεσόπουλου,  Φλώρινα 2004 , σ.184-185. 
10

 Ρ. Αλβανός, Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς 
(1922-1949) ,διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Επιστημων  ΑΠΘ,Θεσσαλονικη,2005 σ.21 
11

ΕΜΕΟ: Το Εσωτερικό Μακεδονο-Αδριανουπολίτικο Επαναστατικό Κομιτάτο ή 

αργότερα Εσωτερική Μακεδονική Αδριανουπολίτικη Επαναστατική Οργάνωση ήταν 

μια βουλγαρική μυστική, αυτονομιστική οργάνωση που συστάθηκε στα Βαλκάνια το 1893. 
12

Ρ. Αλβανός, Κοινωνικές συγκρούσεις.., ό.π.σ.21-22 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1893
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εξαναγκάστηκε από έναν οπλαρχηγό να πωλήσει τα 500 στρέμματα που 

κατείχε, τμηματικά στους κολίγους-χωρικούς που τα καλλιεργούσαν
13

.     

Τα φιλοαγροτικά κηρύγματα της ΕΜΕΟ για διανομή των 

τσιφλικιών στους καλλιεργητές, που στην πλειοψηφία ήταν σλαβόφωνοι, 

είχε ένα πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας, η οποία δεν ήταν σε θέση να 

αντιτάξει ένα αντίστοιχο κοινωνικό πρόγραµµα.
14

.    

Το βουλγαρικό κομιτάτο υπόσχονταν ιδιόκτητη γη στους χωρικούς 

και παραγραφή χρεών, στοιχείο πιο αποτελεσματικό προς αποσκίρτηση 

στην Βουλγαρική εξαρχία από τον βίαιο εξαναγκασμό
15

. Η υψηλή 

απήχηση της ΕΜΕΟ στους σλαβόφωνους χωρικούς βασίζονταν στις 

επιτυχίες των κομιτατζήδων να πείσουν με τη βία τους μπέηδες να 

πουλήσουν στους κολίγους τα κτήματα που από αιώνες καλλιεργούσαν
16

. 

Βέβαια η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν έγινε άμεσα, 

όπως απέβλεπαν οι προαναφερόμενοι πόθοι των κατοίκων της δυτικής 

Μακεδονίας. Οι χωρικοί ζητούσαν γη αλλά οι Οθωμανοί κάτοχοι γης 

κατάφεραν να κρατήσουν τα κτήματά τους
17

. 

Η πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα είχε αρχίσει να διαφαίνεται και οι σλαβόφωνοι κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών άρχισαν να διεκδικούν αυτό που θεωρούσαν 

δικαιωματικά δικό τους, τη γη την οποία καλλιεργούσαν από αιώνες. Οι 

εθνότητες των Βαλκανίων άρχισαν να αφυπνίζονται. Ο ελληνικός  

εθνικισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με το βουλγαρικό εθνικισμός πάνω στο 

έδαφος της Μακεδονίας. Στα 1903-1904 η βουλγαρική Εξαρχία έκανε 

ενέργειες στη Σόφια για την ίδρυση μιας αγροτικής τράπεζας στη 

                                           
13

 Ε. Κοντογιώργη , Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κοινωνικές, δημογραφικές και εθνολογικές πλευρές 

του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη Μεσοπολεμική περίοδο, Βαλκανικά Σύμμεικτα, τχ. 10, 

Θεσσαλονίκη 1998.σ.209 
14

 Σ. Πλουμίδης, Το έθνος ως ταξική διαστρωμάτωση: Η κοινωνική φυσιογνωμία των ορθοδόξων 

πληθυσμών στην οθωμανική Μακεδονία (1904) σελ.11 

https://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Ploumidis_Spyridon.pdf 
15

  Σ. Βούρη, Η Φλώρινα….. ό.π .σ.147. 
16

 Ρ. Αλβανός, Κοινωνικές συγκρούσεις.., ό.π.,σελ.21-22 
17

 Ρ. Αλβανός, Κοινωνικές συγκρούσεις…, ό.π.,σελ.36 

https://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Ploumidis_Spyridon.pdf
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Μακεδονία, γεγονός που απορρίφθηκε από την βουλγαρική κυβέρνηση. 

Ήταν η εποχή μετά την εξέγερση του Ίλιντεν, όταν στη Μακεδονία 

επικρατούσε χάος και οι τούρκοι γαιοκτήμονες ήταν έτοιμοι να 

πουλήσουν τα κτήματά τους στους αγρότες για ένα κομμάτι ψωμί
18

. 

Συνεπώς ο Μακεδονικός Αγώνας (αν και έμεινε πιο πολύ στη 

μνήμη των νεοελλήνων ως εθνικός αγώνας μεταξύ Ελλήνων και 

Βουλγάρων) συνδεόταν με τη δίψα των αγροτών για γη. Οι «εθνικές» 

ένοπλες ομάδες επιδίωκαν να μονοπωλήσουν τα αντιοθωμανικά 

αισθήματα του σλαβόφωνου πληθυσμού, αισθήματα που στη βάση τους 

είχαν τον διακαή πόθο για αλλαγή του καθεστώτος ιδιοκτησίας της γης.
19

 

Επιπρόσθετα η άγνοια των νόμων μεταγραφής των αγροτικών 

περιουσιών των χωρικών αποτέλεσε σημαντική παράμετρο  εμφάνισης 

του προβλήματος καθώς οι κολίγοι, αποδίδοντας το τίμημα της 

αγοραπωλησίας στον Οθωμανό κύριο, δε φαντάζονταν ότι δεν γίνονταν 

πλήρως κάτοχοι της γης που καλλιεργούσαν διαχρονικά και για την 

αγορά της οποίας συγκέντρωναν το ποσό  με πολλές στερήσεις. Από 

αιώνες είχαν συνηθίσει να αγοράζουν και να πωλούν με αυτό τον τρόπο 

καθώς ο Οθωμανός, που λάμβανε το χρήμα θεωρούσε προσβολή να 

μεταβαίνει στο δικαστήριο ή συμβολαιογράφο για να δηλώσει ότι 

πούλησε κάτι και μάλιστα στους υποτελείς υπηκόους του. Η ορμή για 

επαναφορά της γης των προγόνων ήταν καταλυτική συνδυαζόμενη με την 

επιθυμία κατοχής ενός κομματιού γης
20

. 

                                           
18

 Ρακόφσκι, Λένιν, Τρότσκι: Για τους Βαλκανικούς Πολέμους, Κρίστιαν Ρακόφσκι-Μανιφέστο 

των σοσιαλιστών της Τουρκίας και των Βαλκανίων,  

https://www.elaliberta.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/3353- 
19

 Ρακόφσκι, Λένιν, Τρότσκι: ό.π.  
20

 Φάκελος Δραγούμη Γεννάδιος Βιβλιοθήκη Φάκελος 11: ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΖΗΤΗΜΑ 
ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ (1919-1930) Υποφακ. 11.1: Ζήτημα ανωμάλων 
δικαιοπραξιών - νομοσχέδια, διατάγματα, υπομνήματα κλπ. (1922-28) ,Τέντζος ,Δικηγόρος γηγενών 
ν. Δράμας σελ.7-16 

https://www.elaliberta.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/3353-%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%86%CE%BA%CF%83%CE%B9,-%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD,-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%82
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
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Οι σλαβόφωνοι χωρικοί αποτελούσαν τους αποκαλούμενους 

γηγενείς σε όλη τη μετέπειτα βιβλιογραφία
21

. Οι γηγενείς αποτελούσαν 

τους κατοίκους των γύρω από τη Φλώρινα και Καστοριά χωριών καθώς 

και αυτούς που μετοίκησαν στην πόλη της Φλώρινας από τη γύρω 

περιοχή, είτε λόγω της μεταφοράς της έδρας της μητρόπολης από το 

Μοναστήρι, είτε λόγω της ανασφάλειας που γεννούσε η ύπαιθρος από τα 

οργανωμένα σώματα των κομιτατζήδων και τα γεγονότα της εξέγερσης 

του Ίλιντεν
22

. Επίσης γηγενείς αποκαλούνταν και οι παλαιότερα 

εγκατεστημένοι κάτοικοι των πόλεων της δυτικής Μακεδονίας που στην 

πλειοψηφία τους ήταν μεταπράτες έμποροι. Αυτοί αποτελούν την αστική 

τάξη και ήταν το προπύργιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο όρος λοιπόν 

γηγενείς καθορίζει τους μη πρόσφυγες. Εδώ ανήκαν οι κοινοτικοί 

προύχοντες, που προηγούνταν  στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και σε 

θέματα νομής και κατοχής των κτημάτων, λόγω των σχέσεών τους με το 

μουσουλμανικό πληθυσμό. Στους γηγενείς της πόλης της Φλώρινας 

ανήκαν και όσοι εγκαταστάθηκαν από τα γύρω χωριά είτε κατά τους 

Βαλκανικούς είτε κατά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, οι οποίοι όμως δεν 

ανήκαν στην άρχουσα τάξη την οποία κρατούσαν οι παλαιότεροι 

κάτοικοι της πόλης
23

. Προϊόντος του χρόνου γηγενείς ονομάζονταν όλοι 

οι μη πρόσφυγες, είτε ήταν κάτοικοι πόλεων της Μακεδονίας είτε 

χωριών, και έτσι αποκαλούν τους εαυτούς του στις επιστολές που 

απευθύνουν στον Φίλιππο Δραγούμη αναφορικά με το θέμα των 

ανωμάλων δικαιοπραξιών
24

. 

 

                                           
21

  Σ. Ηλιάδου Τάχου Η δημογραφική ,οικονομική ,…,ό.π., σ.182 . 
22

 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, (2000). Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων του 

Μοναστηριού και Φλώρινας μέσα από την οπτική της εφημερίδας Φλώρινα του Ι. Θεοδοσίου, του 

έτους 1916. Μακεδονικά, 32(1), σ.205-217. Εις doi:https://doi.org/10.12681/makedonika.171,σελ.210-

211. 
23

 Σ. Ηλιάδου-Τάχου, Δημογραφική εξέλιξη της πόλης της Φλώρινας (1905-1928), Μακεδονικά  Τόμ. 
34 Θεσσαλονίκη 2005, σ.98 . 
24

 Φάκελος Δραγούμη, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανωμάλων 
δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930) ,Υποφακ. 11.1, 2 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/issue/view/339
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/issue/view/339
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
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3.2 Γαιοκτητικό καθεστώς 

 

Σύμφωνα με το νομοθετικό οθωμανικό δίκαιο το απόλυτο της 

ατομικής ιδιοκτησίας δεν αναγνωριζόταν. Η γη ανήκε στον θεό και 

κατ΄επέκταση στον εκπρόσωπό του στη γη, τον Σουλτάνο
25

. 

Δικαιώματα επί της γης είχε σε κύρια βάση το οθωμανικό δημόσιο, 

ο ουσιαστικός κάτοχος της γης. Μία πρώτη κατηγορία αποτελούσαν οι 

δημόσιες γαίες (Εμιριέ). Ο σουλτάνος παραχωρούσε σε αφοσιωμένους 

στρατιωτικούς, τους σπαχήδες, εκτάσεις των δημόσιων αυτών γαιών ως 

αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους. Το σύστημα αυτό της παραχώρησης 

της γης αποτελούσε το τιμαριωτικό σύστημα, που συναντάται κυρίως 

στις ευρωπαϊκές περιοχές της αυτοκρατορίας και στον ελλαδικό χώρο
26

. 

Οι τιμαριούχοι αναλάμβαναν προσόδους από τα κτήματα αυτά αλλά δεν 

είχαν δικαίωμα κληρονομικότητας
27

. Η καλλιέργεια της γης γινόταν από 

τους εξουσιαστές με το εμπράγματο δικαίωμα «διηνεκούς κατοχής και 

νομής», οι οποίοι καλλιεργούσαν ένα κομμάτι γαιών και κληρονομικά το 

μεταβίβαζαν στους απογόνους τους. Κατά συνέπεια δεν εκδιώκονταν από 

τη γη, αρκεί να εκπλήρωναν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο 

εξουσιαστής απολάμβανε την προστασία ¨τεσσαρούφ¨ έναντι μιας 

ενδεχόμενης αποβολής
28

. Τα τιμάρια καταργήθηκαν από τον σουλτάνο 

Μαχμούτ Β΄ (1808-1839) με αποτέλεσμα να περιέλθουν μεγάλες 

εκτάσεις γης στα χέρια του κράτους
29

.   

                                           
25

Γ. Νικολάου  O Ελληνικός  χώρος την περίοδο της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας: (15ος – 

τέλη περίπου 17ου αι.) παραδόσεις ,Ιωάννινα Νοέμβριος 2018,σελ.76 
26

Δ. Οικονόμου , 1986. Η πόλη και οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, σελ.5. http://dx.doi.org/10.12681/grsr.906   
27

Γ. Νικολάου ,.ό.π. σελ 76 
28

Ε. Σαμουρκασίδου,  «Τα Βακούφικα της Καβάλας: Θεσμικό καθεστώς κυριότητας και διαχείρισης – 

Λειτουργική ένταξή τους στον αστικό ιστό», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μεταπτυχιακή εργασία, σελ.30, 

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/42071/6022.pdf?sequence=1&isAllowed=y . 
29

Ε. Μπαλτά ,  1989. Οθωμανικά αρχεία στην Ελλάδα .Προοπτικές της έρευνας.. Μνήμων, Τόμος 12., 

σελ.245 

http://dx.doi.org/10.12681/grsr.906%20%20σελ.5
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/42071/6022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Άλλη κατηγορία ήταν οι ιδιόκτητες γαίες, που αναγνωρίζονταν 

από το οθωμανικό αστικό δίκαιο. Αυτές αποτελούσαν τα μούλκια, 

δηλαδή εκτάσεις για τις οποίες υπήρχε η κυριότητα για τα φυτά, τα 

δέντρα και τα προϊόντα στα οποία το κράτος παρέμενε ιδιοκτήτης γης, 

αλλά τα σπαρτά ανήκαν στον καλλιεργητή. Οι εκτάσεις αυτές μπορούσαν 

να γίνουν αντικείμενο αγοραπωλησίας, η οποία πραγματοποιούταν 

παρουσία του καδή που εξέδιδε τα χοτζέτια, δηλαδή τους τίτλους, αλλά 

όχι της πλήρους κυριότητας της γης
30

. Επίσης ιδιόκτητα ήταν τα 

βακούφια (γαίες μουσουλμανικών ιερών ιδρυμάτων) που εξασφάλιζαν το 

εισόδημα των ιερών. 

Με το πέρασμα των ετών εξασθενεί το τιμαριωτικό σύστημα και 

εμφανίζονται τα τσιφλίκια τα οποία συγκεκριμένα πρωτοεμφανίζονται το 

17
ο
 αιώνα και αναπτύσσονται το 18

ο
 και 19

ο
 αιώνα. Η ουσιαστική 

διαφορά τους από το τιμάριο έγκειται στο γεγονός ότι ο τσιφλικούχος 

επιχειρεί να επιβάλλει δικαιώματα κληρονομικότητας
31

. Προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το οθωμανικό κράτος το νέο σύστημα ιδιοκτησίας και 

φορολογίας, μετά την κατάργηση των δικαιωμάτων των σπαχήδων, 

προχώρησε από το 1846-1847 στην απογραφή της γης, δηλαδή στην 

κατάρτιση κτηματολογίου
32

. 

Η οθωμανική εξουσία προσπάθησε να επιβάλλει μια σειρά από 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο γαιοκτητικό σύστημα με τις 

μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ το 1839
33

, το νόμο περί γαιών το 1858
34 

που αναγνώριζε θεσμικά τα τσιφλίκια
35

 και τον οθωμανικό νόμο της 

                                           
30

 Ε. Μπαλτά,  ό.π.,  Ραλλάτος , Α., 2015. komep.gr. [Ηλεκτρονικό]  

https://www.komep.gr/2015-teyxos-2/istorikh-poreia-ths-idiokthsias-sta-dash[Πρόσβαση 24 6 2019]. 
31

 Δ. Οικονόμου  1986, ΕΚΚΕ.., ό.π. σελ.8 
32

Ε. Μπαλτά , ό.π.σελ.246 
33

 Μ. ΠΑΠΠΑ «Η Β΄ Αγροτική Μεταρρύθμιση: οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες» 

https://www.academia.edu,σελ.1 
34

 Ε. Μπαλτά , ό.π..σελ.247 
35

 Μ.ΠΑΠΠΑ, «Η Β΄ Αγροτική Μεταρρύθμιση: οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες» 

https://www.academia.edu,σελ.1 Και  Πετμεζάς , Σ ,Η ύπαιθρος της Μακεδονίας από την οθωμανική 

στην ελληνική εξουσία (1900*-1920),σελ.19 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/
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¨Ρετζέπ¨ του 1875
36

. Ο τελευταίος νόμος προσδιόριζε και την εγγραφή 

στο οθωμανικό κτηματολόγιο των ιδιοκτησιών πλήρους και καθαρής 

ιδιοκτησίας. Στη Δυτική Μακεδονία είχαν τοποθετηθεί από τους 

Οθωμανούς, ως οργανωτές της τάξης στην περιοχή, οι σπαχήδες – 

φρούραρχοι, στους οποίους είχαν παραχωρηθεί μεγάλες εκτάσεις γης  

από τις οποίες εισέπρατταν τη δεκάτη των δημόσιων γαιών βάζοντας 

συμπληρωματικούς φόρους κατά βούληση.  

Με την κατάργηση των σπαχήδων το ιδιοκτησιακό καθεστώς το 

19
ο
 αιώνα εξελίσσεται στη Δ. Μακεδονία οπότε εμφανίζεται και στην 

περιοχή το φαινόμενο των τσιφλικιών. Τοπικά ισχυροί μουσουλμάνοι 

ιδιοποιούνται τη γη του οθωμανικού δημοσίου μετατρέποντας τους 

αγρότες σε κολίγους καλλιεργητές γης, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση 

καταβολής μέρους της σοδειάς (του 1/2 ή του 1/3) στους τσιφλικάδες. Οι 

κολίγοι δεν ήταν ούτε δουλοπάροικοι, ούτε και μισθωτοί εργάτες γης, 

αλλά ήταν μικροί ενοικιαστές γης. Έτσι δημιουργείται ένα καθεστώς 

ιδιοκτησίας, που παρείχε στον χωρικό το ισόβιο και κληρονομικό 

δικαίωμα της νομής
37

.        

Ο οθωμανικός αστικός κώδικας στις ιδιωτικές αγοραπωλησίες 

απαιτούσε τη σύμπραξη πωλητή και αγοραστή άνευ συμπράξεως της 

πολιτείας, με εξαίρεση τις δημόσιες γαίες (Εραζίϊμιριέ) και τα βακούφικα 

ακίνητα, όπου η συμμετοχή του πολιτειακού οργάνου ήταν απαραίτητη. 

Η ελευθερία στις αγοραπωλησίες πλήρους ιδιωτικής ιδιοκτησίας μεταξύ 

των συμβαλλομένων στηριζόταν στην φερεγγυότητα των εμπλεκομένων 

                                                                                                                         
https://www.researchgate.net/publication/287216544_E_ypaithros_tes_Makedonias_apo_ten_othomani

ke_sten_ellenike_exousia_1900-1920 
36

 Γ. Νάκος , «Οριοθέτηση νομικού καθεστώτος τέως οθωμανικών ιδιοκτησιακών τίτλων "καθαρής 

ιδιοκτησίας" στη Θάσο,» Επετηρίς του κέντρου ερεύνης της ιστορίας του ελληνικού δικαίου, τόμ. 

44,2012-2013,σ.408-409.  

37
Δ. Οικονόμου ΕΚΚΕ, ό.π. σελ.116, και  Γεωργάκης Β. Σημειώσεις για την ΕΜΕΟ 

https://www.babylonia.gr/2018/05/14/simeioseis-gia-tin-emeo/?print=prin 

https://www.researchgate.net/publication/287216544_E_ypaithros_tes_Makedonias_apo_ten_othomanike_sten_ellenike_exousia_1900-1920
https://www.researchgate.net/publication/287216544_E_ypaithros_tes_Makedonias_apo_ten_othomanike_sten_ellenike_exousia_1900-1920
https://www.babylonia.gr/2018/05/14/simeioseis-gia-tin-emeo/?print=prin
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στο οθωμανικό κράτος οπότε κρίθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων 

διασφάλισης των χρηματικών συναλλαγών. Θεσμοθετείται επομένως ο 

νόμος περί ταπίων και ιδρύεται το Υπουργείο Κτηματολογίου στο 

Οθωμανικό κράτος
38

.  

Ωστόσο ο θεοκρατικός χαρακτήρας της αυτοκρατορίας και η 

αμάθεια των ανθρώπων σε συνδυασμό με τη φορολογία που διήγε τον 

νόμο περί ταπίων επέφεραν πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας
39

. 

Παρόλες τις προαναφερόμενες  ρυθμίσεις που επέβαλε η οθωμανική 

αρχή και το νέο οθωμανικό νόμο περί ακινήτων του 1907, ο οποίος 

επέβαλε διετή προθεσμία για την απόκτηση τίτλων, η εφαρμογή υπήρξε 

στην ουσία αρνητική με αποτέλεσμα να μην αποκτήσουν οι διατάξεις 

ποτέ αναγκαστική ισχύ
40

 . Ο Τούρκος νομοθέτης επανέρχεται με νόμους 

του 1912 και 1913, προκειμένου να πετύχει την εφαρμογή των 

νομοθετημάτων περί ταπίων, με τους οποίους κατά πρώτον απαγορεύει 

στα δικαστήρια την εκδίκαση υποθέσεων κτηματολογικών διαφορών 

άνευ ταπίου και κατά δεύτερον θεσμοθετεί διατάξεις για τις ανώμαλες 

δικαιοπραξίες αντίστοιχες με αυτές της Ελλάδας (ν.147 1/2/1914). 

Παρόλες όμως τις διατάξεις με την πάροδο ορισμένου χρόνου 

ακολούθησε οθωμανική νομοθετική διάταξη η οποία νομιμοποιούσε την 

δεδομένη κατάσταση
41

.  

Στο οθωμανικό καθεστώς όμως δεν παρουσίαζε την οξύτητα με 

την οποία αντιμετωπίστηκε από την ελληνική επικράτεια, ιδιαίτερα μετά 

το 1922. Πολλές δικαιοπραξίες που έλαβαν χώρα υπό την οθωμανική 

κυριαρχία και δεν ακολούθησαν το νομικό τούρκικο τυπικό στο χώρο της 

Μακεδονίας κινδύνεψαν να θεωρηθούν άκυρες από την ισχύουσα 

ελληνική νομοθεσία μετά την απελευθέρωση των Νέων Χωρών, παρόλο 

                                           
38

Κ. Τσιτσελίκης , 1926. Αι ανώμαλαι δικαιοπραξίαι εν ταις Νέες Χώρες. Θεσσαλονίκη,σελ.6. 
39

 Κ. Τσιτσελίκης ,  Αι ανώμαλαι … ό.π,σελ.5-6. 
40

 Γ. Νάκος , Οριοθέτηση ...ό.π.,σελ.408-409.  

41
Κ. Τσιτσελίκης ,  Αι ανώμαλαι… ,ό.π.σελ.7 
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που αυτές οι πράξεις θα είχαν νομιμοποιηθεί στην Οθωμανική επικράτεια 

βάση του επικρατούντος θεσμοθετημένου εθιμικού δικαίου και σύμφωνα 

με τον προαναφερόμενο οθωμανικό  νόμο του 1913
42

 . 

Οι γηγενείς, οι οποίοι είχαν επενδύσει για περισσότερο από μια 

δεκαετία πάνω σε αυτές τις γαίες έχοντας οικοδομήσει ακόμη και 

κτίσματα σε αυτές, βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν ξαφνικά τον κίνδυνο 

απώλειας της αγορασμένης περιουσίας τους. Η εξαγορά των γαιών έγινε 

με ιδιωτικά συμφωνητικά σε αναμονή της ρύθμισης που θα επικύρωνε 

αυτές τις δικαιοπραξίες .  

Όμως η ρύθμιση αυτή δεν υιοθετήθηκε ποτέ από την ελληνική 

πολιτεία. Για το λόγο αυτό, παρότι θα είχαν οριστικοποιηθεί από την 

οθωμανική δικαιοσύνη λόγω της απουσίας τίτλων κυριότητας (ταπιά) και 

σύμφωνα με το επίσημο θεσμικό νομικό τουρκικό δίκαιο, οι περιουσίες 

κινδύνευαν τελικά να χαθούν καθώς ζητήθηκαν από τους κατόχους τίτλοι  

και ταπίες «επί ακινήτων κτηθέντων προ του 1912 είτε δια αγοράς είτε 

δι΄ανταλλαγής είτε δια κληρονομίας ή άλλου τρόπου παρά Μουσουλμάνων 

ή  Χριστιανών δι΄ανωμάλων δικαιοπραξιών ήτοι άνευ τίτλων εν ώ είναι 

βεβαιότατον και γνωστότατον ότι ουχί όλα τα ακίνητα εν Τουρκία 

κατείχοντο και εδεσπόζοντο δι΄εγγράφων και τίτλων»
43

. 

                                           
42

 Κ. Τσιτσελίκης , Αι ανώμαλαι.. ό.π.σελ.6-7. 

 
43

 Κ. Τσιτσελίκης , Αι ανώμαλαι…,ό.π.σελ6-8. 
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4.Η περίοδος από την απελευθέρωση της Μακεδονίας ως το 1923 

4.1  Ιστορικές συγκυρίες44  

 

 

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη πολεμική και πολιτική 

κινητικότητα στο χώρο της Μακεδονίας. Μετά το τέλος του 

Μακεδονικού Αγώνα έχει πλήρως κατανοηθεί από τα έθνη της 

Βαλκανικής χερσονήσου, Έλληνες, Σέρβους και Βούλγαρους, ότι μόνο 

μέσα από μια κοινή συντονισμένη προσπάθεια θα ήταν δυνατή η 

αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού
45

. 

Στις  29 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1912 υπογράφεται σερβο-

βουλγαρική συνθήκη συμμαχίας δίχως τη συμμετοχή της Ελλάδας. Οι 

Έλληνες αρχίζουν τότε διαπραγματεύσεις με τους Βούλγαρους μετά την 

έκρηξη του ιταλοτουρκικού πολέμου προκειμένου να ενταχθούν στις 

βαλκανικές συμμαχίες και οδηγούνται στην αμυντική συμμαχία των δύο 

μερών της 16/29 Μαΐου 1912
46

.  

Η βαλκανική συμμαχία θεωρήθηκε από την ευρωπαϊκή κοινή 

γνώμη μια επαναστατική πρακτική στηριζόμενη στη κοινή επιθυμία για 

απελευθέρωση της χερσονήσου από τους Οθωμανούς. Είχε όμως ένα 

                                           
44 - Κ. Βακαλόπουλος, Το Νέο Ελληνικό ΄Έθνος (1204-2000), Σταμούλη, 2003σ.433-450,σ.496-498 

    -Γ. Μίντσης , Ιστορία του μακεδονικού ζητήματος (Γενική Ιστορική Επισκόπηση), 1991,Θεσ/νίκη, 
σ.62-69 
  -Χασιώτης Λ.,2013, Μακεδονία, 1912-1923: Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος, 
http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.html   
-  Ι. Μιχαηλίδης, «Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες: Πολιτικές συνιστώσες μιας οικονομικής διαμάχης,» σε 

Ταυτότητες στη Μακεδονία, Γ. Β. |. Γ. Β. Κ. |. Μ. Ι. Δ. Αγγελόπουλος, Επιμ., Αθήνα, Παπαζήση, 1997, 

σ. 123-129. 
- Σ. Πετμεζάς, «Αγροτική οικονομία Τα όρια του μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης του 19ου αιώνα,» σε 

Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα Όψεις πολιτικής και οικονομικής ιστορίας 1900-1940, 

Χ.Χατζηιωσήφ, Επιμ., Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009, σ. 219. 

45
 Γ. Μίντσης , Ιστορία…, ό.π. σ.62. 

46
Κ. Βακαλόπουλος, Το νέο Ελληνικό …., ό.π.σ.435 

http://www.imma.edu.gr/imma/history/11.html
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σημαντικό μειονέκτημα καθώς δεν καθόριζε τη τελική διανομή των 

εδαφών μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων μερών
47

.    

Οι πολεμικές συγκρούσεις με την Τουρκία οδήγησαν στη νίκη των 

στρατών των βαλκανικών κρατών και στην υπογραφή της Συνθήκης του 

Λονδίνου (17/30 Μαΐου 1913).  Η Συνθήκη δεν ανέφερε τη διανομή των 

απελευθερωμένων οθωμανικών εδαφών μεταξύ των τριών εμπλεκομένων 

χωρών, δεδομένο που θα οδηγήσει σε νέες πολεμικές αναμετρήσεις
48

. 

Η βουλγαρική πολιτική, η οποία υπήρξε πλήρως επεκτατική, 

επεδίωκε εδαφική κυριαρχία σε όλη τη Θράκη και τη Μακεδονία ως το 

Μοναστήρι. Αυτή η αδιαλλαξία της Σόφιας αναφορικά με τον εδαφικό 

διαμελισμό φέρνει σε συσπείρωση Ελλάδα και Σερβία εναντίον της 

Βουλγαρίας με την επισφράγιση την συνθήκη αμυντικής συμμαχίας στις 

13 Ιουνίου 1913
49

. 

Ακολουθεί ο Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος και η ήττα της 

Βουλγαρίας. Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913) 

καθόρισε τα νέα βαλκανικά σύνορα. Η πρώην Οθωμανική Μακεδονία  

διαμοιράστηκε ανάμεσα στην Ελλάδα (52%), στη Σερβία (38%) και στη 

Βουλγαρία (10%)
50

. 

Ακολουθεί η ελληνοτουρκική Συνθήκη της Αθήνας ή αλλιώς 

Σύμβαση των Αθηνών που τακτοποιούσε εκκρεμότητες σχετικές με την 

εθνικότητα των κατοίκων των διαμορφούμενων νέων συνόρων μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και ζητήματα ιθαγένειας, περιουσίας, 

δικαστικών αρμοδιοτήτων, στοιχεία της οποίας αναλύονται διεξοδικά 

                                           
47

 Λ. Χασιώτης , Μακεδονία, 1912-1923….,ό.π.   
48

 Κ. Βακαλόπουλος , Το νέο Ελληνικό ….,  ό.π,σ.441 
49

Κ. Βακαλόπουλος Το νέο Ελληνικό …., ό.π,σ.443 
50

 Λ. Χασιώτης , Μακεδονία, 1912-1923….,ό.π. 
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στην συγκεκριμένη υποενότητα της παρούσας εργασίας και τα οποία 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ανώμαλων δικαιοπραξιών
51

.  

Με την έκρηξη του Α Παγκοσμίου πολέμου η Μακεδονία μπαίνει 

και πάλι στο ευρωπαϊκό πολιτικό προσκήνιο. Οθωμανοί και Βούλγαροι 

τάσσονται στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων. Οι Σύμμαχοι-Αντάντ 

(Βρετανοί, Γάλλοι, Ρώσοι, Ιταλοί και Σέρβοι) ως το 1918 έδωσαν 

αμυντικό χαρακτήρα στην περιοχή με την ονομασία Μακεδονικό μέτωπο 

ή Μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ο βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος 

αρνείται να συνεργαστεί με τους Συμμάχους ερχόμενος σε ευθεία 

αντιπαράθεση με τον Βενιζέλο, υπέρμαχο της Αντάντ. Ο τελευταίος με 

την υποστήριξη των Γάλλων εκδηλώνει κίνημα Εθνικής Άμυνας  και ο 

ίδιος τίθεται επικεφαλής της Προσωρινής Επαναστατικής Κυβερνήσεως 

της Τριανδρίας, όπως ονομάστηκε, με συνεπίκουρους τον Ναύαρχο 

Παύλο Κουντουριώτη και τον Στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή. Η Ελλάδα 

τελικά εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ και η λήξη του 

πολέμου τη βρίσκει στο πλευρό των νικητών
52

. 

Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Μετώπου και των μαχών του 

πολέμου ο Βενιζέλος διεξήγαγε υποχρεωτική στρατολογία του γηγενούς 

πληθυσμού, η οποία συνάντησε τις αντιδράσεις των Μακεδόνων, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία όχι ιδιαίτερα άξιου και μαχητικού στρατού. 

Επιπρόσθετα τα έκτροπα του συμμαχικού στρατού για τη συλλογή 

προμηθειών από τους κατοίκους οδήγησαν σε μια αντιπάθεια των 

γηγενών απέναντι στο βενιζελισμό και στους οπαδούς του
53

. 

Με τη  Συνθήκη του Νεϊγύ (27/11/1919), η οποία σηματοδοτεί και 

το τέλος του πολέμου, επικυρώνεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου του 

1913. Επιπλέον προστίθεται ο όρος της εθελοντικής ανταλλαγής των 

                                           
51

 Α. Συρίγος Α, Μειονοτικές και άλλες διατάξεις στη Σύμβαση των Αθηνών (1913), στο συλλογικό 

έργο:100 Χρόνια από τη Διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, 

Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, 2014,σελ.395-409. 
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πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε 

ισχύ στις 9 Αυγούστου 1920. Συνολικά 46.000 Έλληνες της Βουλγαρίας 

ανταλλάχτηκαν  με 92.000 βουλγαρόφρονες της Μακεδονίας και της 

Θράκης
54

. Από την περιοχή Φλώρινας ελάχιστοι σλαβόφωνοι έφυγαν, 

δεδομένο που αποδίδεται στο μικρό αριθμό προσφύγων που 

τοποθετήθηκαν στην περιοχή
55

. 

Η Μικρασιατική καταστροφή και η έλευση στον ελλαδικό χώρο  

προσφύγων από τη Μ. Ασία δημιούργησαν πρόβλημα στη διανομή των 

μουσουλμανικών γαιών. Η Συνθήκη της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923) 

οριστικοποίησε την απώλεια της Μ. Ασίας και τον ξεριζωμό των 

Ελλήνων της Ανατολής. Αρχηγός των διαπραγματεύσεων ορίσθηκε ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος. Προβλέφθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των 

Ελλήνων Ορθοδόξων τούρκων υπηκόων της πρώην Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας με τους μουσουλμάνους Έλληνες  υπηκόους της 

ελληνικής επικράτειας, με εξαίρεση τους ορθόδοξους της Ίμβρου, της 

Τενέδου και της Κωνσταντινούπολης, και τους μουσουλμάνους της Δ. 

Θράκης. Οι περιουσίες των μουσουλμάνων που εγκατέλειψαν την 

Ελλάδα ορίστηκαν βάσει της συνθήκης να χρησιμοποιηθούν στην 

αποκατάσταση των εισρεόντων προσφύγων. Το αντίστοιχο έγινε και 

στην Τουρκία. Η διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιών ορίστηκε να 

γίνει από Μικτή Επιτροπή η οποία συστάθηκε για αυτό το λόγο
56

 . 

                                           
54
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4.2 Οι κοινωνικές συνιστώσες της εποχής 

Την  περίοδο 1910-1928 ο μεταπρατικός χαρακτήρας της πόλης 

της Φλώρινας συρρικνώνεται από το 53,6% στο 30,12%, γεγονός που 

δικαιολογείται από τη δημιουργία της αγροτικής τάξης (13,89%), της 

εργατικής τάξης (16,72%) και των δημοσίων υπαλλήλων (7,29%). 

Εμφανίζεται επομένως μια τάξη κτηματιών, οι οποίοι για πρώτη φορά 

κατείχαν γη που απέκτησαν με δικαιοπραξίες από τους μουσουλμάνους 

μπέηδες μέσω της σταδιακής νομιμοποίησης από τη μεριά της ελληνικής 

πολιτείας μετά το 1928
57

.
 

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν έγινε άμεσα, όπως 

απέβλεπαν οι προαναφερόμενοι πόθοι των κατοίκων της δυτικής 

Μακεδονίας. Οι χωρικοί ζητούσαν γη αλλά οι Οθωμανοί κάτοχοι γης 

κατάφεραν να κρατήσουν τα κτήματά τους
58

. 

Την περίοδο της πρώτης ελληνικής διοίκησης (1912-1914) οι 

Βούλγαροι προσπαθούν να ασκήσουν προσεταιριστική πολιτική στους 

σλαβόφωνους κατοίκους της Μακεδονίας με εξαγγελίες για διανομή των 

τσιφλικιών στους ακτήμονες. 

Το 1913 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη υποκατάστημα Εθνικής 

Τραπέζης της Βουλγαρίας. Τρεις βουλευτές από την Βουλγαρία ειδικοί 

στην μελέτη του αγροτικού ζητήματος στην Μακεδονία μεταβαίνουν στη 

βουλγαρική ζώνη της Θεσσαλονίκης με σκοπό να ασκήσουν προπαγάνδα 

στον αγροτικό πληθυσμό, επισκέπτονται και την Έδεσσα και υπόσχονται  

παραχώρηση κτημάτων για καλλιέργεια. Ο Κοφινάς, επικεφαλής των 

οικονομικών υπηρεσιών της ελληνικής διοίκησης της Μακεδονίας, 
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προτείνει να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες αποστολές από την ελληνική 

πλευρά με στόχο την κατήχηση των αγροτικών μαζών
59

. 

Ο Βενιζέλος μετά το 1917 θεσμοθέτησε την αγροτική 

μεταρρύθμιση η οποία στις Νέες Χώρες συνδέθηκε με την ενσωμάτωση 

των μη ελληνόφωνων πληθυσμών. Η εκλογική του ήττα το 1920 δεν τον 

άφησε να ολοκληρώσει τη δέσμευσή του για το αγροτικό
60

. Ωστόσο και 

στην επανεκλογή του το 1924 άργησε να λύσει το πρόβλημα της 

αποκατάστασης των ακτημόνων και των ανωμάλων δικαιοπραξιών στις 

Νέες Χώρες. 

Το νέο  σύστημα Δικαίου που εφαρμόστηκε στις Νέες Χώρες μετά 

την απελευθέρωσή τους είναι άμεσα συνδεδεμένο με το προϋπάρχον 

Οθωμανικό δίκαιο στις περιοχές αυτές. Η μετάβαση από ένα νομικό 

καθεστώς  σε ένα άλλο, αυτό της χώρας υποδοχής και συγκεκριμένα 

στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας, οδήγησε σε προβλήματα. Το 

νομικό σύστημα της Ελλάδας ήταν διαφορετικής φύσεως από αυτό που 

εφαρμόζονταν στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
61

 

Μετά την απελευθέρωση των Νέων Χωρών η διοικητική διαίρεση 

της Μακεδονίας  ορίστηκε σε τέσσερις νομούς της Κοζάνης, της 

Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας. Ακολουθήθηκε χωροταξική 

κατανομή αντίστοιχη με την προϋπάρχουσα οθωμανική διαίρεση. Στον 

νομό Θεσσαλονίκης υπάγονταν οι πρώην οθωμανικοί καζάδες 

Θεσσαλονίκης, Βέροιας,  Γιαννιτσών, Έδεσσας, Καρατζόβας, Λαγκαδά, 

Κασσάνδρας, Αικατερίνης και Αγίου Όρους. Στον νομό Κοζάνης 

υπάγονταν  οι πρώην οθωμανικοί καζάδες Κοζάνης, Σερβίων, Γρεβενών 
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και Ανασελίτσης, και στο νομό Δυτικής Μακεδονίας υπάγονταν οι 

υποδιοικήσεις Φλώρινας και Καστοριάς με έδρα τη Φλώρινα
62

 .  

Αρχικά ο διάδοχος Κωνσταντίνος ζήτησε την διοίκηση των Νέων 

Χωρών από τον ίδιο και ταυτόχρονο διορισμό νομαρχών που θα 

αναφέρονται κατευθείαν στο πολιτικό του γραφείο
63

. Όμως ο  

Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, ο οποίος από το 1912 είχε οριστεί υπουργός 

Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, αποτελεί 

επιλογή της κυβερνήσεως Βενιζέλου για την διοίκηση των 

καταληφθεισών χωρών. Τελικά ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄ υπέγραψε τον 

διορισμό του (Β.Δ. της 31.10.1912, ΦΕΚ Α΄ 337 ,εθνικό τυπογραφείο)
64

. 

Στην αρχική του διακήρυξη στη Θεσσαλονίκη και βασιζόμενος 

στη νομική του κατάρτιση υποσχέθηκε ισονομία ανεξαρτήτως 

εθνικότητος και θρησκείας καθώς και την αυστηρή τήρηση των νόμων 

από τις αρχές και τους πολίτες. Ακολούθησε τις διατάξεις του Διεθνούς 

δικαίου που προέβλεπαν τη τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας των 

νεοαποκτηθεισών περιοχών, εκτός αν υπήρχε ανυπέρβλητο κώλυμα
65

. 

Οι Συνθήκες του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου, ενώ 

διαμόρφωσαν τα εδαφικά όρια των απελευθερωμένων εδαφών μεταξύ 

των αντιμαχόμενων των Βαλκανικών πολέμων, δεν αναφέρθηκαν σε 
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θέματα ρύθμισης των μειονοτικών  ομάδων, αφού στον ευρύτερο χώρο 

της Μακεδονίας υπήρχε ισχυρό μουσουλμανικό στοιχείο που κατείχε 

περιουσία
66

.   

Η Ελληνική διοίκηση είχε ως στόχο την προστασία των 

θρησκευτικών ελευθεριών και της περιουσίας των μη ελληνικών 

πληθυσμών, στοιχείο που φάνηκε στη διακήρυξη Ρακτιβάν όπως 

προαναφέρθηκε, και μάλιστα ανέλαβε σχετικές δεσμεύσεις στο 

πρωτόκολλο παράδοσης της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό (26 

Οκτωβρίου 1912)
 67

. 

Στο επόμενο διάστημα ακολουθούν νομοθετικές πράξεις του 

ελληνικού κράτους
68

 που καταστούν ανίσχυρες τις πράξεις 

αγοραπωλησίας ακινήτων μεταξύ γηγενών και αναχωρούντων 

μουσουλμάνων. Οι γηγενείς θεώρησαν ότι η εντοπιότητά τους τους έδινε 

δικαίωμα στην οθωμανική περιουσία. Οι κολίγοι της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας πίστεψαν ότι θα γίνουν ιδιοκτήτες γης. Η κατάσταση 

οξύνθηκε μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την έλευση των 

προσφύγων. Οι γηγενείς αντιτάχτηκαν στην παραχώρηση γης στους 

πρόσφυγες καθώς θεώρησαν ότι δεν θα έπρεπε να διεκδικούν γη που οι 

ίδιοι νέμονταν κατά την Οθωμανοκρατία. Στον έτερο πόλο οι πρόσφυγες 

αισθάνονταν ότι δεν πήραν πραγματοποιήθηκε η εξαγγελία των όρων της 

συνθήκης της Λωζάννης (άρθρο 14) για απόκτηση περιουσίας ίσης με 

αυτήν που εγκατέλειψαν.  Δομήθηκε λοιπόν  μια κοινωνική  σύγκρουση 

η οποία εκφράστηκε με τη δημιουργία στρατοπέδων αντιπαράθεσης 

γηγενών και προσφύγων. Η αντιπαλότητα μεταφέρθηκε και στο πολιτικό 
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επίπεδο προκειμένου η εκάστοτε κοινωνική ομάδα να βρει πολιτικούς 

δίαυλους προώθησης των αιτημάτων της για την διεκδικούμενη γη
69

. 

 

4.3 Πολιτικά δεδομένα 

Η άρνηση του ελληνικού κράτους να αναγνωρίσει τις πράξεις 

αγοραπωλησίας γηγενών και μουσουλμάνων αποτυπώνεται στην 

εκλογική αναμέτρηση του 1920 σε συνδυασμό με τα γεγονότα του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και με εκείνα του εθνικού διχασμού με τη 

δημιουργία κυβέρνησης στη Μακεδονία από τον Ελ. Βενιζέλο
70

. Στην 

Φλώρινα επικρατεί η αντιβενιζελική παράταξη ακολουθώντας την 

πανελλήνια κομματική πρόθεση. Η Ηνωμένη αντιπολίτευση εξέλεξε 

εννιά βουλευτές αλλά κανέναν από τη βενιζελική παράταξη
71

.  

Οι φιλελεύθεροι τάχθηκαν υπέρ της πλήρους αποκατάστασης των 

προσφύγων. Κατά αντιστοιχία οι περισσότεροι σλαβόφωνοι 

συνασπίστηκαν με το Λαϊκό κόμμα ως εκλογική πελατεία με στόχο τη 

διακοπή της προώθησης των προσφυγικών ζητημάτων. Ειδικότερα στην 

περιοχή της Φλώρινας όπου το σλαβόφωνο στοιχείο υπερίσχυε 

παρουσιάστηκαν συγκρούσεις μεταξύ των δύο ομάδων για τις 

μουσουλμανικές περιουσίες, όπου η καθεμία θεωρούσε τον εαυτό της ως 

νόμιμο ιδιοκτήτη
72

.    

Η αγροτική πολιτική του Βενιζέλου είναι ενταγμένη στο ιστορικό 

συγκείμενο της εποχής και υπήρξε στενά συνυφασμένη με την 

αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων. Η αγροτική μεταρρύθμιση 
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είχε ως στόχο την κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και τη 

δημιουργία μικρών παραγωγικών μονάδων. Ξεκίνησε από την 

Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης του Βενιζέλου το 1917, αλλά 

ολοκληρώθηκε μετά το τέλος του μικρασιατικού πολέμου. Οι 

φιλελεύθεροι επιδίωξαν την απαλλοτρίωση των μεγάλων τσιφλικιών και 

τη διανομή των δημόσιων κτημάτων υπέρ των προσφύγων
73

.  

Η Συνθήκη της Λωζάννης οδήγησε σε διαμάχη γηγενείς και 

πρόσφυγες, καθώς δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής 

της Μακεδονίας, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την Οθωμανοκρατία. Οι 

εξαθλιωμένοι κολίγοι της προ απελευθερώσεως εποχής προσδοκούσαν 

να γίνουν ιδιοκτήτες γης μετά την απελευθέρωση αυτών. Η στέρηση 

ακινήτων από τους σλαβόφωνους, που είχαν αποκτηθεί με τίτλους ή όχι, 

και ο φόβος μιας μελλοντικής αφαίρεσης όσων θεωρούσαν δικά τους 

μετά την απελευθέρωση, οδήγησε σε τριβές τους γηγενείς και τους 

πρόσφυγες οι οποίες συχνά έφταναν στα όρια της ανοιχτής 

σύγκρουσης
74

. 

Στην περιοχή κυριαρχούν πολιτευτές οι οποίοι θεωρήθηκε ότι 

μπορούσαν να προάγουν την διευθέτηση των προβλημάτων της διανομής 

της γης και τη διευθέτηση των αγοραπωλησιών ακινήτων των γηγενών 

από τους μουσουλμάνους. Αυτοί συνδέονταν με την τοπική κοινωνία και 

με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν πολιτικοί πάτρωνες, οι οποίοι 

θεωρήθηκε από τον εντόπιο πληθυσμό ότι θα προάγουν τις διεκδικήσεις 

τους, ιδιαίτερα μετά την εισροή προσφύγων το 1923 από την Μ. Ασία
75

.   
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Στην Φλώρινα η πολιτική κυριαρχία των Δραγούμηδων υπήρξε 

εμφανής. Η εκλογή του Ίωνα Δραγούμη το 1915 εντάχθηκε μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο δίδοντας τη σκυτάλη, μετά τη δολοφονία του, στον αδερφό 

του Φίλιππο
76

. 

Άξια  αναφοράς είναι η μνεία στο Ν.924-14/9/1917 που 

δημιούργησε ένα ευρύ πλέγμα πελατειακών σχέσεων καθώς η εξάρτηση 

από τις αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας που έδινε τις άδειες 

νομιμοποίησης των άτακτων αγοραπωλησιών κατά βούληση οδηγούσε 

τους κατοίκους της Μακεδονίας στην εξεύρεση λύσης μέσω των 

πολιτικών. Το κράτος δημιουργούσε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα 

αστυνόμευσης των δικαιοπραξιών στη Μακεδονία επιβάλλοντας και 

ανακυκλώνοντας συνεχώς τις απαγορεύσεις και δημιουργώντας 

πολιτικούς πάτρωνες. Οι Μακεδόνες θεώρησαν τους εαυτούς τους 

διωκόμενους από την κυβέρνηση Βενιζέλου, στοιχείο που είχε ήδη 

αποτυπωθεί στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1915 (31
ης

 Μαΐου και 6
ης

 

Δεκεμβρίου). Στις εκλογές του Μαΐου (Βουλή των Λαζάρων) οι 

Φιλελεύθεροι κυριάρχησαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όμως στην περιοχή 

της  Μακεδονίας  οι Εθνικόφρονες του Δ. Γούναρη  έλαβαν 66  από τις 

συνολικά 74 έδρες
77

. Η ψήφος στην περιοχή της Φλώρινας   καθορίστηκε 

από τους σλαβόφωνους και τους Μουσουλμάνους της περιοχής, οι οποίοι 

έδωσαν αρνητική ψήφο στον Βενιζέλο. Η εκλογική νίκη του 

αντιβενιζελικού και ανεξάρτητου Ίωνα Δραγούμη αποτύπωσε την τάση 

των εκλογικών προτιμήσεων που κυριαρχούσαν όχι μόνο στη Φλώρινα 

αλλά και σε όλη την επικράτεια της Μακεδονίας
78

. Οι πολιτικοί, 
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εκμεταλλευόμενοι το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών και ιδίως με 

την άρνηση του ελληνικού κράτους να αναγνωρίσει την εξαγορά των 

κτημάτων από τους γηγενείς,  λειτουργούσαν ψηφοθηρικά . 

Μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας και την έλευση προσφύγων από την Μ. Ασία, προέκυψε το 

θέμα της αποκατάστασή τους,  τόσο στον αστικό όσο και  στον αγροτικό 

χώρο
79

. 

Όπως είναι γνωστό, με τη Σύμβαση στις 30 Ιανουαρίου 1923 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή 

των αντίστοιχων πληθυσμών και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούσαν 

την ανταλλακτική διαδικασία. 

Με το άρθρο όμως 2 αυτής είχαν εξαιρεθεί από την ανταλλαγή οι 

Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης και οι Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης. Παράλληλα προβλέφθηκε ώστε οι πληθυσμοί αυτοί 

να έχουν διεθνή προστασία. Έτσι, τα μειονοτικά τους δικαιώματα 

προστατεύονταν με το άρθρο 16 της ίδιας Σύμβασης και 

κατοχυρώνονταν διεθνώς με τα άρθρα 37-44 της Συνθήκης της 

Λοζάνης
80

. 

Η Σύμβαση ίσχυε αναδρομικά (9
η
 δήλωση) για όλες τις 

μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που κηρύχτηκε ο Α΄ Βαλκανικός  

πόλεμος (18 Οκτωβρίου 1912). Οι κάτοικοι απέβαλαν την παλιά 

ιθαγένεια και αποκτούσαν την ιθαγένεια της νέας  χώρας. Είχαν δικαίωμα 

μεταφοράς της κινητής τους περιουσίας και δικαίωμα από το κράτος 

εγκατάστασης σε περιουσία ίσης αξίας με αυτήν που εγκατέλειπαν. 

Αποχωρώντας θα διευκολύνονταν στην μετακίνησή τους από τη Διεθνή 
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Επιτροπή Ανταλλαγής. Πέντε μήνες αργότερα το Υπουργείο Εξωτερικών 

τόνισε την ανάγκη πιστής τήρησής της
81

. 

Η δυτική Μακεδονία ήταν περιοχή κυρίως γεωργοκτηνοτροφική. 

Η οικονομία ήταν οικιακή στηριζόμενη στη ζάντρουγκα
82

. Από τον 

Καραβίδα είχε ταυτιστεί με την κιβωτό των σλαβικών παραδόσεων. Ο 

Καραβίδας μελέτησε την οργάνωση των σλαβόφωνων και στο έργο του 

«Αγροτικά» παραθέτει οικονομικά μέτρα κατάλυσης της ζάντρουκας. 

Από το 1927 ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών πρότεινε 

οικονομικά μέτρα ενίσχυσης στις γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές των 

σλαβόφωνων, ώστε να εξαλειφθεί η ζάντρουγκα και να μετασχηματιστεί 

σε πυρηνική οικογένεια με ελληνικό στοιχείο.  

Ο εποικισμός από Μικρασιάτες  πρόσφυγες μικρού σχετικά 

αριθμού, 12.000
83

 περίπου, στην περιοχή Φλωρίνης όπου οι σλαβόφωνοι 

αποτελούσαν την πλειοψηφία άλλαξε τα δημογραφικά και οικονομικά 

δεδομένα της περιοχής. Τα μουσουλμανικά κτήματα διαμοιράστηκαν 

τόσο σε πρόσφυγες όσο και σε ντόπιους σλαβόφωνους (πρώην κολίγοι 

των οθωμανικών κτημάτων). Η αντιπαράθεση προσφύγων-γηγενών δεν 

άργησε να φανεί. Κύρια αιτία αποτέλεσε η αγορά μουσουλμανικών 

κτημάτων από το 1912 από ντόπιους με ιδιωτικά συμφωνητικά που δεν 

αναγνώριζε η ελληνική Κυβέρνηση. Από την άλλη οι πρόσφυγες 

θεωρούσαν τα κτήματα αυτά ανταλλάξιμη περιουσία, άρα και ότι 

δικαιωματικά τους ανήκαν.  

Χιλιάδες δίκες έγιναν μεταξύ γηγενών και προσφύγων. Ο 

διαχωρισμός σε πολιτικό επίπεδο ήταν εμφανής. Οι πρόσφυγες 

ταυτίστηκαν κατά τον μεσοπόλεμο με τον Βενιζελισμό καθώς 
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θεωρούσαν ότι οι αντίπαλοι του ήταν υπεύθυνοι για τον ξεριζωμό, ενώ οι 

σλαβόφωνοι με το Λαϊκό κόμμα επειδή πίστευαν ότι ο Βενιζέλος ήταν 

υποστηρικτής των προσφύγων αλλά και επειδή οι Λαϊκοί θεωρήθηκαν 

φορείς έντονου εθνικισμού με υπόδειξη υποψηφίων βουλευτών στη 

Δυτική Μακεδονία επιφανών Μακεδονομάχων που είχαν την υποστήριξη 

των σλαβόφωνων
84

. 

Μετά το 1922 και την εθνολογική ολοκλήρωση της Μακεδονίας  

αναπόφευκτα προχωρά η αγροτική μεταρρύθμιση, η οποία είχε ήδη 

ξεκινήσει το 1917 προτάσσοντας με τις κυβερνήσεις του Βενιζέλου τη 

μικρή έγγεια ιδιοκτησία και καταφέρνοντας πλήγμα στους 

μεγαλογαιοκτήμονες
85

. Επιβλήθηκε  κρατικός προστατευτισμός και  

προωθήθηκαν ρυθμίσεις που καθόριζαν τα όρια νομιμοποίησης των 

ανωμάλως κτηθέντων αγροτικών κτημάτων. 

Η γεωργική έκταση περιήλθε στα χέρια μικροκαλλιεργητών και το 

όνειρο των σλαβόφωνων κολίγων για απόκτηση γεωργικής ιδιοκτησίας 

γινόταν πραγματικότητα. Η απαλλοτρίωση των οθωμανικών τσιφλικιών 

και η απόδοσή τους με τη μορφή μικρών καλλιεργητικών εκτάσεων σε 

ακτήμονες αποτελούσαν τον ένα πόλο της αγροτικής μεταρρύθμισης, με 

δεύτερο αυτόν της απευθείας εξαγοράς κτημάτων από τους Οθωμανούς 

πριν αυτοί εγκαταλείψουν την Ελλάδα και με χρήματα που απέκτησαν οι 

γηγενείς μεταναστεύοντας στην Αμερική τις δύο πρώτες δεκαετίες του 

αιώνα
86

. Τόσο οι νέοι ιδιοκτήτες όσο και οι πρώην κολίγοι θα 

αποκτούσαν οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας των κτημάτων τους με 
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σταδιακές νομιμοποιήσεις από το 1923 έως τα μέσα της δεκαετίας του 

1930. 

Η τοποθέτηση πρόσθετου πληθυσμού ανάμεσα στους γηγενείς της 

δυτικής Μακεδονίας δημιούργησε προβλήματα εκατέρωθεν των δύο  

πληθυσμιακών ομάδων αναφορικά με την ιδιοποίηση, τη νομή και την 

κατοχή της γης και των αστικών ακινήτων των ανταλλαξίμων 

μουσουλμάνων. Οι δύο αυτές ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες τόσο  στο 

θέμα της κατοχής ακινήτων όσο και σε πολιτικό επίπεδο καθώς επέλεξαν  

παρατάξεις που θα προωθούσαν τις περιουσιακές τους επιδιώξεις. Οι 

πρόσφυγες συντάχθηκαν πολιτικά με τους βενιζελικούς, οι οποίοι 

προωθούσαν την αποκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο και 

θεωρούσαν τους αντιπάλους τους υπεύθυνους για την μικρασιατική 

καταστροφή και την απώλεια των πατρίδων τους. Οι γηγενείς στον 

αντίποδα αντιμετώπισαν τον Βενιζέλο ως προστάτη των δικαιωμάτων 

των προσφύγων και για το λόγο αυτό τάχθηκαν ενάντια του
87

.  

Σε μια συντηρητική κοινωνία, όπως αυτή του νομού Φλώρινας με 

μικροαστικό χαρακτήρα και με δεδομένο το μικρό ποσοστό προσφύγων, 

(γηγενείς 45,49%, Μοναστηριώτες 17,81%, οι οποίοι ταυτίστηκαν με  

τους γηγενείς πολιτικά και ταυτοτικά και Πόντιοι 7,48%)
88

 συντάχθηκαν 

πολιτικά με πολιτευόμενους, οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ του 

μακεδονικού αγώνα. Οι γηγενείς ψήφιζαν επομένως το αντίθετο από 

αυτό που ψήφιζαν οι πρόσφυγες.  

Η κυριαρχία λοιπόν της οικογένειας Δραγούμη, με την εκλογή 

πρώτα του Ίωνα το 1915, ο οποίος είχε διατελέσει πρόξενος στο 

Μοναστήρι  προ της απελευθερώσεως, και έπειτα του Φιλίππου από το 

1920 και μετά, ο οποίος ανέλαβε τα πολιτικά ηνία της οικογένειας μετά 

τη δολοφονία του Ίωνα το 1920, πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσα σε αυτό 
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το πλαίσιο πολιτικής νοοτροπίας του πληθυσμού της Φλώρινας. Ο 

αστικός προσανατολισμός της παράταξης  του Ελ. Βενιζέλου ήταν ξένος 

με την ιδιοσυγκρασία των αγροτών σλαβόφωνων. Οι γηγενείς 

δυσαρεστήθηκαν από την εύνοια που έδειξαν οι βενιζελικοί στους 

πρόσφυγες.
89

 

Ο ρόλος του Φιλίππου Δραγούμη  στις επαρχίες Φλώρινας και 

Καστοριάς ταυτίστηκε με τα προβλήματα του γηγενούς πληθυσμού
90

. 

Από το προσωπικό του αρχείο πληροφορούμαστε την έκταση της 

διαμάχης γηγενών και προσφύγων μέσα από την αλληλογραφία του με 

συλλόγους  και πρόσωπα της περιοχής 
91

. 

Ο αντιβενιζελισμός του αποτέλεσε στοιχείο που τον συνέδεσε με 

τον γηγενή πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Υποστηρίχτηκε πολιτικά 

από τους γηγενείς και μάλιστα ήταν αποδέκτης των προβλημάτων που 

αντιμετώπισαν στο πλαίσιο των ανωμάλων συμβάσεων, μέσα από την 

αποστολή αλληλογραφίας τόσο από συλλόγους, κοινοτάρχες, 

δικηγόρους, όσο και από προσωπικές επιστολές, στις οποίες αναφέρονται 

οι ατομικές ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων των αγοραπωλησιών σε 

συνδυασμό με την προσφυγική αποκατάσταση και την προσπάθεια και 

των δύο πληθυσμιακών ομάδων για απόκτηση γης. 

Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών τοποθετήσεων δημοσιεύεται στην   

εφημερίδα Εμπρός
92

 κείμενο του Φ. Δραγούμη με τίτλο «Ο μακεδονικός 

κριός», στο οποίο κατακρίνει τις επιλογές της αντιβενιζελικής 

κυβέρνησης Γούναρη και εγείρει την κοινωνική κατακραυγή κατά της 

Μακεδονίας προβάλλοντας την πολιτική δύναμη της ελληνικής 

Μακεδονίας. 
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Ο Δραγούμης λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος των κατοίκων 

της Φλώρινας πολιτευόμενος άλλοτε με αντιβενιζελικά κόμματα και 

άλλοτε ως ανεξάρτητος. Συγκέντρωνε την πλειοψηφία των ψήφων των 

γηγενών και ήταν αποδέκτης των παραπόνων των γηγενών σχετικά με τις 

άτακτες αγοραπωλησίες, όπως παρουσιάζεται στην αλληλογραφία του με 

τους κατοίκους της περιφέρειας Φλώρινας
93

 .  

Στο  τεύχος της 19/3/1922
94

 ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας και 

βουλευτής Περιφέρειας Φλωρίνης  Παπαθανασίου Παντελής κινείται στο 

ίδιο πλαίσιο αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης Γούναρη. Η ομάδα 

των ανεξάρτητων βουλευτών της Φλώρινας, στην οποία 

συμπεριλαμβανόταν και ο Φ. Δραγούμης, καταψήφισε στη βουλή την 

κυβέρνηση Γούναρη. Στο ίδιο τεύχος ο  Παπαθανασίου απαντά στους 

κατοίκους της κοινότητας Εξή-Σου (σημερινό Ξινό Νερό), οι οποίοι 

διαμαρτύρονταν για την κατάληψη του σχολείου από πρόσφυγες που δε 

δέχονταν να το  εκκενώσουν προτού τους παρασχεθούν οικήματα και 

κτήματα. Οι κάτοικοι ζητούσαν λύση από την κυβέρνηση. 

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο «Κατέληξα δε εις το συμπέρασμα ότι 

κυβέρνησις Γούναρη και Μακεδονία είναι δύο αντίθετα  άκρα». 

Οι πολιτευτές Φλωρίνης με αναφορές στα προβλήματα της 

περιοχής τόνιζαν  τη συμμετοχή των κατοίκων στους αγώνες του έθνους. 

Η ανεξαρτητοποίησή τους αποτέλεσε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που 

προσπάθησε να προάγει τη λύση των προβλημάτων της περιφέρειας. 

Κινήθηκαν σε διαφορετικό πλαίσιο από την υπόλοιπη Ελλάδα 

παραμένοντας γενικά αντιβενιζελικοί. Ωστόσο η κατακραυγή σε μια 
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αντιβενιζελική κυβέρνηση είναι εμφανής και κυριαρχείται από την 

τοπική ιδιαιτερότητα
95

 . 

Ταυτόχρονα
96

 δημοσιεύεται άρθρο του Μιχαήλ Κοντίδη, 

δικηγόρου της Φλώρινας και  μέλος του Δημοτικού  Συμβουλίου της 

πόλης
97

, στο οποίο υπεραμύνεται της επανόδου της Βασιλείας μετά το 

δημοψήφισμα της 22 Νοεμβρίου/5 Δεκεμβρίου 1920 και της εκλογής της 

κυβερνήσεως Γούναρη. Σε αυτό ζητείται η υποστήριξη  των τοπικών 

συμφερόντων και των αιτημάτων του λαού της Φλώρινας. Βασικό αίτημα 

επίσης αποτέλεσε η αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών. 

Ο ίδιος δημοσίευσε και άλλο άρθρο
98

 με τίτλο «επί του ζητήματος 

αγοράς τουρκικών κτημάτων» στο οποίο ανέλυε τα προβλήματα των 

αγοραπωλησιών αστικών και αγροτικών κτημάτων. Τόνισε την ανάγκη 

εξεύρεσης λύσης μέσω της πρότασης νομοσχεδίου στην Εθνοσυνέλευση 

του 1922 και στη συνέχεια την ψήφισή του από τη Βουλή, το οποίο και 

θα κύρωνε τις πράξεις αυτές. Η συμφωνία βουλήσεως αγοραστή και 

πωλητή τεκμηριώνεται και από την ύπαρξη μαρτύρων και συχνά την 

επικύρωση από τον Οθωμανό μουφτή. Οι αγοραπωλησίες λάμβαναν 

χώρα με ιδιωτικά πωλητήρια, συμβολαιογραφικά συμβόλαια, συμβόλαια 

δανείου, πληρεξουσίου, μισθωτηρίου. Η δήλωση βουλήσεως των 

συμβαλλομένων ήταν ρητή και διαφανής. Η επιστροφή του αντιτίμου 

από τους μουσουλμάνους γινόταν σε χαρτονομίσματα, ενώ οι ίδιοι 

πληρώθηκαν σε χρυσές τουρκικές λίρες. Οι αγοραστές όχι μόνο δεν είχαν 

τα κτήματά τους αλλά έχαναν και χρήματα εισπράττοντας «πολλά 

ολιγώτερα του ημίσεως» από όσα είχαν καταβάλλει εξαιτίας της 

συναλλαγματικής διαφοράς χαρτονομίσματος και χρυσού. Επιπρόσθετα 
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απέδιδαν τα κτήματα βελτιωμένα, αφού εργάστηκαν επί σειρά ετών σε 

αυτά. Η τουρκική κυβέρνηση νομιμοποίησε τέτοιου είδους 

αγοραπωλησίες με γνώμονα την άσκηση του δικαιώματος της 

χρησικτησίας.   Μάλιστα στο δημοσίευμα ο Κοντίδης αναφέρει τούρκικο 

νόμο του 1318 (τούρκικη χρονολογία, ελληνική 1902), σύμφωνα με τον 

οποίο νομιμοποιήθηκαν όλες οι αγοραπωλησίες που είχαν συναφθεί με 

ιδιωτικά έγγραφα μέχρι την έκδοση του αναφερόμενου νόμου. Ανάλογη 

άποψη  υποστηρίχτηκε και από τον Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη
99

. Ζητείται 

λοιπόν και από την ελληνική πολιτεία η νομιμοποίηση των άτακτων 

αγοραπωλησιών.   

Στις 2 Αυγούστου 1922 σε δημοσίευμα με θέμα «Η γη εις τους 

γεωργούς»
100

 τονίζεται η ανάγκη απόδοσης της γης στους καλλιεργητές 

μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος της προώθησης της μικρής 

αγροτικής ιδιοκτησίας, που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις του 

μεσοπολέμου. Οι αγρότες της Μακεδονίας για περισσότερο από τριάντα 

χρόνια υπέφεραν από το ταραγμένο πολιτικό κλίμα της εποχής 

(μακεδονικός αγώνας, απελευθέρωση, εθνικός διχασμός, Α’ Παγκόσμιος, 

γαλλική κατοχή). Επιβάλλεται επομένως η αποκατάσταση των αγροτών 

της περιφέρειας Φλωρίνης. Η ανεπάρκεια γαιών στην περιοχή θα 

μπορούσε να επιλυθεί με τη διανομή στους ακτήμονες 15 χιλιάδων 

στρεμμάτων που βρίσκονται εγκαταλελειμμένα προ δεκαετίας στην 

ελληνοσερβική παραμεθόριο.  

Ο συγγραφέας του άρθρου, Φίλιππος Δραγούμης, τοποθετεί το 

πρόβλημα των αγροτών στην πραγματική του διάσταση που είναι η 
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αποκατάσταση ακτημόνων. Στο άρθρο τονίζεται η ανάγκη 

αποκατάστασης των ακτημόνων γεωργών της περιοχής για να μην 

αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των γεωργών των γειτονικών 

βαλκανικών λαών όπου καταργήθηκε η μεγάλη ιδιοκτησία  και 

δημιουργήθηκαν μικροί αγροτικοί κλήροι. Το δίκαιο του 

φορολογούμενου και στρατολογούμενου σε όλες τις πολεμικές 

επιχειρήσεις του ελληνικού έθνους γηγενή ότι το ζήτημα των ανωμάλων 

συμβάσεων θα λυνόταν πολιτικά υπέρ του μικροϊδιοκτήτη αγρότη 

διαψεύστηκε εμφανώς
101

. 

Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση του 1922 ανακινήθηκε το ζήτημα των 

ανωμάλων δικαιοπραξιών. Πληρεξούσιος του νομού Φλωρίνης ήταν ο 

Φίλιππος Δραγούμης. Από την περιοχή της Κοζάνης πληρεξούσιος ήταν 

ο Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, δικηγόρος. Ο τελευταίος προτάσσει 

«Αιτιολογική Έκθεση και σχέδιο νόμου στην εθνοσυνέλευση αναφορικά 

με τη νομοθετική ρύθμιση των ανωμάλων δικαιοπραξιών»
102

. Οι πολίτες 

κάθε τάξης προέβησαν στη συνομολόγηση πράξεων μεταβίβασης 

δικαιωμάτων κυριότητας και είτε συνέταξαν συμβόλαια πενταετούς 

μίσθωσης είτε δεν συνέταξαν καθόλου. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το 

νομοσχέδιο που υποβλήθηκε αποσκοπούσε κυρίως στη διόρθωση της 

υφιστάμενης κατάστασης. Στην προσπάθεια αυτή σημαντική εγγύηση 

υπήρξε η συμμετοχή στην επιτροπή του προέδρου των Πρωτοδικών και 

του Ειρηνοδίκου. Ο συμβολαιογράφος και ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 

Κοινότητος  ήταν τα όργανα τα οποία θα συνέβαλαν στη διαφώτιση της 

επιτροπής για τα πραγματικά στοιχεία της υποθέσεως ενώ κανένας 

περιορισμός δεν υπήρχε σε ότι αφορά τα αποδεικτικά μέσα προκειμένου 

να διαμορφωθεί η κρίση της  επιτροπής. Θεωρήθηκε ότι δεν υπήρχε 
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εναλλακτικός τρόπος ώστε να επιλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς 

κρίθηκε ότι η πρωτοβάθμια απόφαση θα είναι εξαντλητική  του θέματος 

και σπάνια θα προσέφευγαν οι περιπτώσεις αυτές στο Εφετείο. Ο 

περιορισμός των 200 στρεμμάτων τέθηκε σύμφωνα με την αγροτική 

πολιτική του κράτους που αφορούσε τα μεγάλα τσιφλίκια και με το 

άρθρο 20 απαγορευόταν η ανακίνηση ζητημάτων εάν είχε ήδη παρέλθει η 

δεκαετής κτηματική παραγραφή του Τουρκικού Δικαίου. Στο α’ Άρθρο  

μνημονευόταν και ο Τουρκικός ιραδές του 1318 (1902) καθώς στις Νέες 

Χώρες υπήρχαν ακίνητα κατεχόμενα δίχως ταπίο. Κρίθηκε επομένως 

συνετό, με την ευκαιρία που προέκυψε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 

να ρυθμισθούν και τα ακίνητα αυτά  με αντίστοιχες νομικές διατάξεις. 

Βασικοί άξονες του προτεινόμενου νομοσχεδίου αποτέλεσαν οι 

νόμοι 262/1914 και 1073/1917 κατά τους οποίους καταλήφθηκαν από το 

δημόσιο ακίνητα υπηκόων εχθρικών προς την Ελλάδα και για όσα από 

αυτά εντάσσονταν στο πλαίσιο των ανωμάλως καταρτισθέντων 

δικαιοπραξιών. 

Πολλές δίκες έλαβαν χώρα για την απόδοση των ανωμάλως 

κτηθέντων ακινήτων μετά τη λήξη της πενταετούς μίσθωσης μεταξύ 

Ελλήνων και αλλογενών στις Νέες Χώρες και αναγκαστικά τα 

δικαστήρια των Νέων Χωρών κύρωσαν αποφάσεις άδικες ηθικά, αφού η 

νομοθεσία ήταν δομημένη κατά αυτόν τον τρόπο. 

Η επιτροπή που θα εξακρίβωνε τις δικαιοπραξίες αποτελούνταν 

από α) τον νομάρχη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος ήταν ο 

πρόεδρος της επιτροπής, β) τον πρόεδρο των πρωτοδικών της 

περιφέρειας στην οποία βρισκόταν το κρινόμενο ακίνητο, ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, γ) τον ειρηνοδίκη της περιφέρειας όπου άνηκε το 

ακίνητο, δ) τον συμβολαιογράφο της ίδιας περιφέρειας, ε) τον πρόεδρο 

της κοινότητας όπου άνηκε το ακίνητο ή το σύμβουλο, ο οποίος 



44 

 

αντικαθιστούσε τον πρόεδρο κατόπιν  κωλύματος με απόφαση του 

κοινοτικού συμβουλίου.  

Κατά της αποφάσεως επιτρεπόταν έφεση στο Πρωτοδικείο της 

περιφέρειας του ακινήτου με προθεσμία ενός μηνός από την επίδοση της 

απόφασης δίχως πρόβλεψη παράτασης. Μέχρι την έκδοσή της ίσχυε η 

απόφαση της επιτροπής και ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης νεμόταν κατ’  

αποκλειστικότητα το αγροτικό ακίνητο. 

Η παρουσία τοπικών αρχόντων στην επιτροπή, του Προέδρου ή 

του Δημάρχου, κρίθηκε απαραίτητη από τον Τσιτσελίκη καθώς αυτοί θα 

μπορούσαν να διαφωτίσουν τις λεπτομέρειες της κάθε επιδικαζόμενης 

υπόθεσης μεταξύ μουσουλμάνων και γηγενών, αναπτύσσοντας το 

πλαίσιο δημιουργίας της εκάστοτε αγοραπωλησίας. 

 

4.4 Το ζήτημα των άτακτων αγοραπωλησιών 

4.4.1 Η διαμόρφωση του καθεστώτος των ανωμάλων 

συμβάσεων μέσα από τη Συνθήκη των Αθηνών (1913) 

Στις διαπραγματεύσεις προ της συμβάσεως των Αθηνών 

προέκυψαν διαφωνίες των δύο αντιπροσωπειών σε ζητήματα ιθαγένειας, 

βακουφιών και δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας. Για τα τελευταία οι 

Οθωμανοί πρότειναν την επανάληψη των άρθρων 4, 6 και 8 της 

σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του 1881, αναφορικά με την 

προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Η ελληνική πλευρά 

αρνούνταν  την αυτούσια μεταφορά των άρθρων διότι ελλόχευε ο 

κίνδυνος επανάληψης των προβλημάτων του γαιοκτητικού καθεστώτος 

που αντιμετώπισε η ελληνική πολιτεία στην Θεσσαλία. Η αποδοχή των 

οθωμανικών αιτημάτων θα μετέτρεπε τα περιορισμένα δικαιώματα  

κυριότητας σε δικαιώματα πλήρους κυριότητας, αποστερώντας από το 
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ελληνικό δημόσιο δικαιώματα επί των πρώην δημόσιων γαιών (κυρίως 

για τα βακούφικα ακίνητα). Επιπλέον η ελληνική πλευρά δεν αναγνώριζε 

νομικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ακινήτων και αντιδρούσε δίκαια στην 

αναγνώριση ιδιωτικής περιουσίας στον Σουλτάνο και τη δυναστεία του. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία απέφυγε προβλήματα ανάλογα με αυτά της 

Θεσσαλίας στην οποία απαγορευόταν οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς 

γαιοκτημόνων και καλλιεργητών
103

 . 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντοπίζονται και οι προαναφερόμενες 

δηλώσεις Ρακτιβάν. Ο Ρακτιβάν έχοντας ως βάση τη νομική του γνώση 

ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το θέμα των μουσουλμανικών ιδιοκτησιών 

ορίζοντας ως βασική αρχή του έργου του την περιφρούρηση από την 

ελληνική πολιτεία του υφιστάμενου από οθωμανικής περιόδου 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα πλαίσια σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Επιφυλάσσονταν ωστόσο σε εφαρμογή μελλοντικής 

ρύθμισης μέσω της νομοθετικής οδού, προστατεύοντας έτσι από 

αυθαίρετες υπονομεύσεις Έλληνες  και Τούρκους και προβάλλοντας τα 

δικαιώματα του ηττημένου. Μάλιστα στις 6 Ιουνίου 1913 έστειλε 

εγκύκλιο στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 

Δυτικής Μακεδονίας και Βέροιας να προστατέψουν την αγροτική 

ιδιοκτησία την περίοδο του πολέμου. Υποστήριξε ότι παρουσιάστηκαν 

ανωμαλίες εξαιτίας της απουσίας του ιδιοκτήτη και καταπατήθηκαν 

περιουσίες 
104

.    

Η προστασία της αστικής και αγροτικής περιουσίας των 

ηττημένων Οθωμανών αποτέλεσε βασικό μέλημα της πρώτης ελληνικής 

διοίκησης στις Νέες Χώρες. Ο Ρακτιβάν ακολούθησε τις αρχές της 

Σύμβασης της Χάγης του 1907, σύμφωνα με την οποία στα κατεχόμενα 

εδάφη γίνονται σεβαστοί οι υφιστάμενοι προ κατοχής νόμοι. Η εφαρμογή 
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των νόμων της Οθωμανικής  περιόδου γίνονταν μόνο όταν δεν υπήρχε 

κώλυμα. Κατά αυτό τον τρόπο  η αδυναμία εφαρμογής προϋπαρχόντων 

οθωμανικών  διατάξεων θέτει σε ισχύ την εφαρμογή των ελληνικών 

νόμων
105

. 

Οι ενέργειές του μπορούν να κατανοηθούν σε συσχετισμό με την 

υπογραφή της Σύμβασης περί ειρήνης των Αθηνών 1/14 Νοεμβρίου 

1913
106

. Στη συνέχεια, βάσει του νόμου 80/16/21-11- 1913 επιτράπηκε 

να εφαρμοστούν οι ελληνικοί νόμοι  στις λεγόμενες Νέες Χώρες. Την 

επόμενη διετία επεκτάθηκε στη Μακεδονία η εφαρμογή δεκάδων νόμων 

που ίσχυαν στην παλαιά Ελλάδα
107

. 

 Όλοι οι κάτοικοι των Νέων Χωρών που προσαρτήθηκαν  στον 

ελληνικό εδαφικό χώρο γίνονταν αυτοδίκαια Έλληνες υπήκοοι. Βάσει 

της συνθήκης υιοθετήθηκε η οθωμανική νομοθεσία περί γαιών και 

ακινήτων διατηρώντας τα υφιστάμενα εμπράγματα δικαιώματα
108

. 

Δίνονταν ωστόσο το διάστημα τριών ετών επιλογής σε περίπτωση 

που ορισμένοι επιθυμούσαν την μετάβαση στην Τουρκία, με την 

υποχρέωση μεταφοράς του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων εκτός 

Ελλάδος. Η δήλωση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις εκατέρωθεν 

προξενικές αρχές. Το Άρθρο 6 της ανωτέρω συμβάσεως όριζε ότι όσοι 

διατηρώντας την οθωμανική ιθαγένειά τους μετεγκαθίστανται στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία διατηρούν τις ακίνητες περιουσίες τους στην 

Ελλάδα είτε εκμισθώνοντας τες είτε δια πληρεξουσίου διαχειρίζοντας 

τες. Η μεγάλη  ιδιοκτησία (τα τσιφλίκια ) λοιπόν δε θίγονταν. Η ελληνική 

κυβέρνηση αναγνώριζε τις αστικές και γεωργικές ιδιοκτησίες ακινήτων 

ιδιωτών, που είχαν συναφθεί βάσει του Οθωμανικού νόμου εγγραφέντων 
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προγενέστερα της υπάρχουσας κατάστασης. Τα περιουσιακά δικαιώματα 

δεν θίγονταν παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια κατόπιν ανάλογου 

αποζημιώσεως. Οι Μουφτήδες, εκλεγμένοι τοπικά από τους 

Μουσουλμάνους της Ελλάδας, και ο Αρχιμουφτής, διορισμένος από τον 

Βασιλέα της Ελλάδας, είχαν και δικαστικά καθήκοντα απέναντι στους 

Έλληνες Μουσουλμάνους αναφορικά με θέματα οικογενειακού και 

κληρονομικού δικαίου, οι αποφάσεις των οποίων εκτελούνταν από τις 

αρμόδιες αρχές (άρθρο 10 της Συμβάσεως).  

Η κατάσταση προστασίας της περιουσίας των μουσουλμάνων 

υπηκόων της Ελλάδας παρουσίαζε παράλληλες πράξεις με την 

περίπτωση που διαμορφώθηκε στη Θεσσαλία μετά την απελευθέρωσή 

της το 1881. Και τότε η περιουσία των μουσουλμάνων προστατεύτηκε 

και στη συνέχεια εκείνοι πώλησαν την περιουσία τους, γαίες και ακίνητα, 

με αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων γαιοκτησιών και πλήθος 

ακτημόνων. Είναι εμφανής στην περίπτωση της Μακεδονίας, με την 

απαγόρευση των δικαιοπραξιών, η αποφυγή δημιουργίας μεγάλης έγγειας 

ιδιοκτησίας περιορισμένης στην κατοχή λίγων κεφαλαιούχων και η 

κατοχή των μουσουλμανικών γαιών από το ελληνικό δημόσιο. Στα 

πλαίσια λοιπόν ενός κράτους δικαίου η ελληνική πολιτεία 

προσανατολίστηκε στη λήψη μέτρων προστασίας των συμφερόντων των 

τέως υπηκόων Μουσουλμάνων βάσει του διεθνούς πολεμικού δικαίου, 

που είχαν αποχωρήσει βιαίως προς το Τουρκικό κράτος.  

Η Σύμβαση των Αθηνών αποτέλεσε πηγή για την προστασία των 

μειονοτικών πληθυσμών στην Ελλάδα. Έτσι ψηφίστηκε ο Νόμος 

ΔΡΛΔ΄25/1/1913- ΦΕΚ28Α 8/2/1913 που οδήγησε στο πρόβλημα των 

ανώμαλων δικαιοπραξιών και στη νομική του διευθέτηση, η οποία 

ταλανίζει του αγρότες της Μακεδονίας ως τις μέρες μας.  Η Σύμβαση 

αυτή χρησιμοποιείται ως προς τα εμπράγματα δικαιώματα (αστική και 

κτηματική περιουσία) στις νεοαποκτηθείσες περιοχές των Νέων Χωρών 
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που ενσωματώθηκαν στην ελληνική επικράτεια μετά το 1912. Η 

Σύμβαση αυτή, πιστή στο πνεύμα των διακηρύξεων του Κωνσταντίνου 

Ρακτιβάν, ανέφερε ότι τα κεκτημένα δικαιώματα και οι δικαστικές 

πράξεις των Οθωμανικών αρχών θα διατηρούνταν σεβαστά και 

απαραβίαστα. Αυτό ίσχυε και για τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα επί 

αστικών και αγροτικών ακινήτων που κατέχονταν από ιδιώτες βάσει 

οθωμανικών τίτλων (άρθρα 5 και 6).  

Η Συνθήκη των Αθηνών ακολούθησε το άρθρο 430 της Συνθήκης 

της Χάγης του 1907
109

, με το οποίο αμέσως μόλις η καταλαμβάνουσα 

χώρα αποκτήσει την πραγματική εξουσία οφείλει να λάβει μέτρα 

αποκατάστασης της δημόσιας τάξεως με σεβασμό προς τους ισχύοντες 

νόμους, εκτός αν υφίσταται ανυπέρβλητο κώλυμα. 

Ορμώμενος εξ αυτού του άρθρου ο Ρακτιβάν ασχολήθηκε με το 

τεράστιο θέμα των γαιών ώστε η Ελλάδα να τηρήσει το  ανωτέρω άρθρο 

της Συνθήκης της Χάγης, μένοντας ωστόσο μόνο στο γαιοκτητικό 

καθεστώς που αποδεικνύονταν με κτηματολογικές οθωμανικές εγγραφές. 

Αυτή η αρχή διέπει και τη Σύμβαση των Αθηνών. Δεν υπάρχει όμως 

καμία αναφορά στο εθιμικό δίκαιο και τη χρησικτησία, που ήταν 

αποδεκτά και επί Οθωμανών. Κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το 

πρόβλημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες όμως θα είχαν λυθεί 

από την Οθωμανική διοίκηση κατά τον Τσιτσελίκη
110

, και οι οποίες 

δημιούργησαν τόσα προβλήματα στο ελληνικό κράτος 
111

. 

 Στο άρθρο 4 όριζε ότι όλοι οι κάτοικοι αποκτούσαν την ελληνική  

υπηκοότητα με δικαίωμα επιλογής εντός τριετίας της οθωμανικής, οπότε 

και θα έπρεπε να μετεγκατασταθούν στη Τουρκία. Δε θίγονταν σε καμιά 

περίπτωση τα περιουσιακά τους δικαιώματα και θα μπορούσαν να 
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νέμονται την περιουσία τους είτε με εκμίσθωση είτε μέσω διαχειριστών. 

Επιπλέον δε θίγονταν τα προϋπάρχοντα τσιφλίκια (μεγαλοϊδιοκτησίες).  

 

4.4.2 Νομοθετικές πράξεις 

Το νέο νομικό δίκαιο στο χώρο της Μακεδονίας, μετά το τέλος των 

βαλκανικών πολέμων και την προσάρτηση στον εθνικό κορμό της 

Ελλάδας, συνδέεται με τη μετάβαση σε ένα καινούργιο νομοθετικό 

πλαίσιο, αυτό της χώρας υποδοχής, το οποίο στην συγκεκριμένη 

περίπτωσή ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό της προγενέστερης 

οθωμανικής κυριαρχίας, δημιουργώντας πολυποίκιλα προβλήματα 

νομικής φύσεως στις απελευθερωμένες περιοχές.  

Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με την έλευση των προσφύγων 

μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την ανάγκη αποκαταστάσεώς 

τους στις αγροτικές κυρίως περιοχές, οδήγησε σε προβλήματα μεταξύ 

γηγενών και προσφύγων αναφορικά με την ιδιοκτησία και τη μεταβίβαση 

μουσουλμανικών κτημάτων, οριοθετημένο ως «Ανώμαλες 

δικαιοπραξίες» σχετικά με τους τίτλους κτήσης γης των γηγενών από 

αποχωρούντες μουσουλμάνους
112

. 

Όπως προαναφέρθηκε, την περίοδο της πρώτης ελληνικής 

διοίκησης (1912-1914), οι Βούλγαροι προσπαθούν να ασκήσουν 

προσεταιριστική πολιτική στους σλαβόφωνες κατοίκους της Μακεδονίας 

με εξαγγελίες για διανομή των τσιφλικιών στους ακτήμονες
113

. Ο αριθμός 

των σλαβόφωνων της επαρχίας Φλώρινας ανέρχονταν στις 45.517 με 

ποσοστό 77% του συνολικού πληθυσμού
114

.  Οι σλαβόφωνοι μετά την 

απελευθέρωση ανέμεναν την μετάβασή τους από το κολιγιακό καθεστώς 

σε αυτό της ιδιοκτησίας. Το ίδιο και οι μικροϊδιοκτήτες, μέσα στα 
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πλαίσια του νομικού καθεστώτος της ελληνικής πολιτείας, απέβλεπαν 

στην αύξηση του μικρού γεωργικού τους κλήρου. Προερχόμενοι από ένα 

χαλαρό οθωμανικό  νομοθετικό πλαίσιο  και μεταβαίνοντας στο σφιχτό 

νομικό σύστημα της Ελλάδας απειλούνταν από την αφαίρεση των 

ιδιοκτησιών τους, αστικών και αγροτικών, που είχαν αποκτήσει είτε 

νόμιμα είτε είχαν καταπατήσει και για τις οποίες δε διέθεταν τίτλους 

ιδιοκτησίας (ταπιά ) εγγεγραμμένα στο οθωμανικό κτηματολόγιο
115

.  

Οι γηγενείς είχαν επενδύσει για πάνω από μια δεκαετία σε αυτές 

τις ιδιοκτησίες και βρίσκονταν σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Δεν είχαν τη 

δυνατότητα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους παρά μόνο με 

χειροδικία, η οποία θα τους έφερνε ενώπιον της  δικαιοσύνης 
116

. Με 

βάση το οθωμανικό δικανικό σύστημα οι περιουσίες αυτές θα είχαν 

νομιμοποιηθεί μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου
117

. Επιπρόσθετα 

πολιτικοί παράγοντες διαβεβαίωναν τους αγοραστές μουσουλμανικών 

περιουσιών ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αγοραπωλησίες αυτές θα 

νομιμοποιούνταν από την ελληνική κυβέρνηση και τους προέτρεπαν να 

συνεχίσουν τις αγορές 
118

. 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας πρώτο μέλημα 

της ελληνικής πολιτείας υπήρξε η νομοθεσία των Νέων Χωρών με 

βασικό άξονα την απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας εν ζωή σε 

οποιοδήποτε ακίνητο βρισκόμενο στις Νέες Χώρες οι οποίες είχαν 

καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό. Γενικά θεσμοθετείται πλήρης 

απαγόρευση απαλλοτριώσεως ακινήτων με άρσεις απαγόρευσης 

επιλεκτικά, αναλόγως των περιστάσεων και των γεγονότων. Αρχικά  

υπογράφεται βασιλικό διάταγμα σε κατάσταση στρατιωτικού νόμου 

«Περί απαγορεύσεως μεταβιβάσεως κυριότητας κλπ. ακινήτων κειμένων 
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εις τας καταληφθείσας ή καταληφθησομένας υπό του στρατού χώρας (25 

Ιανουαρίου / 8 Φεβρουαρίου 1913 )». Το 1
ο
 άρθρο του διατάγματος 

απαγορεύει ρητά κάθε δικαιοπραξία εν ζωή μεταβιβάσεως κυριότητας ή 

εμπράγματου δικαιώματος για ακίνητο κτήμα στις Νέες Χώρες με ποινή 

ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. 

Περιλαμβάνεται δε και κάθε προκαταρτικό σύμφωνο αντιστοίχου 

περιεχομένου (άρθρο 3
ο
). Το διάταγμα ισχύει αναδρομικά από την 5

η
 

Οκτωβρίου 1912
119

. Οι διατάξεις του προαναφερόμενου διατάγματος 

επικυρώνονται από το Ν.ΔΡΛΔ (28 Φεβρουαρίου /2 Μαρτίου 1913 ΦΕΚ 

41/Α΄) προστιθέμενη στο άρθρο 14 η διάταξη απαγορεύσεως και κάθε 

μίσθωσης αγροτικού ακινήτου η οποία υπερβαίνει την πενταετία. 

Ο Νόμος ΔΡΛΔ έδινε στους γενικούς διοικητές ευρύτατες 

αρμοδιότητες. Ο Γενικός διοικητής Μακεδονίας ήταν υπεύθυνος για την 

οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών, το διορισμό των δημοσίων 

υπαλλήλων, τη διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, την έκδοση 

εγκυκλίων για όλα τα θέματα και γενικά για τη λήψη όλων των μέτρων 

ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι πολιτικοί υπάλληλοι υπάγονταν 

διοικητικά τόσο στον αντιπρόσωπο της κυβέρνησης όσο και στον 

αρμόδιο υπουργό
120

. 

Αυτός ο συγκεντρωτισμός δημιουργούσε προβλήματα στην 

εξεύρεση λύσης ή στην άμεση γνώση των προβλημάτων των περιοχών, 

στοιχείο εμφανές και στη λύση των ανωμάλων δικαιοπραξιών, καθώς οι 

διαμαρτυρίες και οι αναφορές γύρω από το θέμα δεν έφταναν στη 

κεντρική διοίκηση. 

Η νομοθεσία αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κατά τους μήνες 

των πολεμικών επιχειρήσεων 1912-1913 για προστασία από επιτήδειους 
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που θα πρότρεχαν να αγοράσουν «έναντι πινακίου φακής» τις ιδιοκτησίες 

μουσουλμάνων εκμεταλλευόμενοι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα
121

. 

Δεν είναι δυνατόν όμως να εξηγηθεί η γενική αυτή απαγόρευση 

προς όλους τους κατοίκους των νέων Χωρών  και η μακροχρόνια 

επιβολή της, καθώς δεν καταγγέλθηκαν παραβιάσεις ανάλογες στις 

ελληνικές αρχές των κατεχομένων εδαφών. Πιέσεις και εκβιασμοί δεν 

ασκήθηκαν
122

.  

Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων συντάχθηκαν συμβόλαια 

πενταετούς μίσθωσης με κύριο στόχο μεταξύ των συμβαλλομένων την 

μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, αγροτικών και αστικών.  

Μουσουλμάνοι των νέων Χωρών έχοντας πρόθεση να 

μεταναστεύσουν στην Τουρκία, μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου η 

οποία και οριστικοποιούσε το διαμελισμό της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1916, παρακαλούσαν τους 

γηγενείς να αγοράσουν τα ακίνητά τους τα οποία και μεταβίβαζαν 

λαμβάνοντας το πλήρες αντίτιμο σε χρυσό κυρίως.  

Μετά το τέλος του πολέμου και μη μπορώντας να εγκατασταθούν 

στην Τουρκία άρχισαν να επιστρέφουν στην Ελλάδα και κυρίως κατά την 

περίοδο της λήξης των πενταετών συμβολαίων. Εξαιτίας της αύξησης 

των αξιών των ακινήτων οι παλιοί ιδιοκτήτες άρχισαν να ενοχλούν τους 

νέους με εξώσεις, προσωρινά μέτρα και αγωγές οχυρωμένοι πίσω από τη 

νομοθεσία των δήθεν εικονικών μισθώσεων καθώς και στις 

θεσμοθετημένες απαγορεύσεις  αγοραπωλησιών. Οι αγοραστές δεν 

μπορούσαν νομικά να δικαιωθούν παρότι είχαν καταβάλλει στο ακέραιο 

το χρηματικό αντίτιμο. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και την 

αποδημία των μουσουλμάνων, κάτοχος των περιουσιών αυτών γίνεται το 

δημόσιο και όχι οι αγοραστές, δημιουργώντας μια κατάσταση 
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νομιμοφανούς αδικίας
123

 που ήταν αδύνατο να αρθεί δικαστικά. Συνεπώς  

οι αγοραστές θεωρούσαν τους εαυτούς τους θύματα μιας απελπιστικής 

κατάστασης, στην οποία το δίκαιο υποχωρεί μπροστά στη νομιμοφάνεια 

της έλλειψης νομιμότητας. Οι πρώην πωλητές και κύριοι της περιουσίας 

μεταβάλλονται σε εκβιαστές των αγοραστών οι οποίοι δεν εισακούγονται 

από τους δικαστές καθώς υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη 

θεσμοθετημένη οδό.  

Μια αιτιολόγηση που μπορεί να δοθεί για την υιοθέτηση της 

πολιτικής αυτής των αντιποίνων στην περιουσία των αποχωρησάντων 

μουσουλμάνων και στα πωλητήρια που συνομολόγησαν, είναι ότι 

διενεργήθηκε εξαιτίας του διωγμού που υπέστησαν οι Έλληνες στην 

Τουρκία  μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και στην έλλειψη της 

προστασίας της ελληνικής περιουσίας στην Μ. Ασία
124

. 

Το αποτέλεσμα όμως αυτής της πολιτικής δε στράφηκε κατά των 

μουσουλμάνων αλλά κατά των Ελλήνων γηγενών οι οποίοι δεν 

μπορούσαν να διεκδικήσουν την περιουσία τους, αστική και αγροτική, 

για την απόκτηση της οποίας είχαν πληρώσει σε χρυσές λίρες. Στην 

ουσία αυτή η πρακτική είχε αφαιρέσει τη νομή των περιουσιών από τους 

γηγενείς υπέρ των απόντων μουσουλμάνων. 

Κατά περιόδους πληθώρα άρσεων θεσμοθετήθηκε αναλόγως των 

περιστάσεων και των σκοπιμοτήτων της πολιτείας. Άρση ιδιωτικής 

φύσεως αφορούσε η αγορά συνεχόμενων γηπέδων μουσουλμανικής 

ιδιοκτησίας  με σκοπό την ίδρυση εργοστασίου χαλκοποιίας στην Βέροια  

από την εταιρεία του Παναγιώτη Κύρτση
125

. 
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Σύμφωνα με τον Ν.262(10-5-1914/12-5-1914)
126

 χαρακτηρίστηκαν 

ως εγκαταλελειμμένα και έγιναν νομή του ελληνικού δημοσίου τα 

αδέσποτα ακίνητα στις Νέες Χώρες, των οποίων οι ιδιοκτήτες 

απερχόμενοι στην αλλοδαπή τα εγκατέλειψαν. Δόθηκε προθεσμία στους 

ιδιοκτήτες ενός έτους, δηλαδή ως τις 10-5-1915, για να προσκομίσουν 

τίτλους  δικαιώματος στον οικονομικό επίτροπο της τοποθεσίας του 

κτήματος. 

Στις δύο αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν εμφανής η ιδιοτέλεια 

της ελληνικής πολιτείας καθώς στην πρώτη περίπτωση άρθηκε ο νόμος 

μονομερώς για μια εταιρεία και στη δεύτερη δε λήφθηκε καμία πρόνοια 

για τους ζημιωμένους Έλληνες υπηκόους, καθώς με αυτή τη 

θεσμοθέτηση η γαιοκτητική περιουσία επήλθε στα χέρια του δημοσίου.  

Κατά το Τσιτσελίκη ο απερχόμενος μουσουλμάνος ιδιοκτήτης δεν 

ήταν δυνατό να προσαγάγει τίτλους αφού είχε λάβει το χρηματικό  

τίμημα από τους γηγενείς με ανώμαλη δικαιοπρακτική πράξη. Ο 

ζημιωμένος  Έλλην πολίτης των Νέων Χωρών επομένως δε μπορούσε να 

στραφεί εναντίον του δημοσίου, αλλά ούτε και εναντίον του 

προγενέστερου ιδιοκτήτη στον οποίο είχε καταβάλει μέρος ή και όλο το 

χρηματικό αντίτιμο. 

Σταθμό στο ζήτημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών αποτέλεσε το 

βασιλικό διάταγμα 18/20 Μαΐου 1914
127

 για τις περιοχές της Μακεδονίας 

και της Ηπείρου,  σύμφωνα με το οποίο αίρεται ο Ν.ΔΡΛΔ στο άρθρο 14 

αναφορικά με τα κείμενα αστικά ακίνητα εντός πόλεων, κωμών και 

χωριών των δύο περιοχών. Ανάλογο διάταγμα εκδόθηκε στις 25 Ιουλίου 

1916 για του νομούς Κορυτσάς και Αργυρόκαστρου επίσης για τα εντός 

                                                                                                                         
όπως και για την εταιρεία «Υιοί Βασιλείου »(6  Οκτωβρίου 1914) η οποία μνημονεύεται στον ν.341 /31-

10-1914 ,που επιτρέπει την άρση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν εκποιήσεις και 

υποθηκεύσεις αγροτικών κτημάτων υπέρ της Τραπέζης Κρήτης.. Για τα νησιά του αιγαίου υπογράφηκε 

βασιλικό διάταγμα  στις 13 Δεκεμβρίου1913  γενικής  άρσης  του   Ν.ΔΛΡΔ  του επίμαχου άρθρου 14,το 

οποίο ανακλήθηκε στις 19 Ιουνίου 1914. 
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πόλεως αστικά ακίνητα διατηρώντας όμως, όπως και στην περίπτωση της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου, την απαγόρευση για τα αγροτικά.   

Στις 17 Νοεμβρίου 1914
128

 εκδίδεται νέο  βασιλικό διάταγμα 

απόλυτης απαγόρευσης δικαιοπραξιών επί των τέως μουσουλμανικών 

αγροτικών ακινήτων στις νέες χώρες. Εξαιρούνται οι  μεταβιβαστικές 

πράξεις στο Ταμείο του Εθνικού Στόλου, οι  πράξεις που έχουν 

αντικείμενο τη σύσταση προικός με ακίνητα, οι μεταβιβάσεις και οι 

υποθηκεύσεις προς το Δημόσιο και οι μεταβιβάσεις από το δημόσιο σε 

ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. Επίσης εξαιρούνται οι δικαιοπραξίες 

μεταξύ ιδιωτών, όταν πρόκειται να διευκολυνθεί η εγκατάσταση 

προσφύγων κατόπιν βεβαιώσεως του Γενικού Διοικητή ή του Γενικού 

Διοικητικού Επιτρόπου, καθώς και οι υποθηκεύσεις αγροτικών κτημάτων 

προς την Τράπεζα Κρήτης και το εκεί Κοινωφελές Ταμείο προς 

ασφάλεια ενυπόθηκων  ακινήτων. Ο  παρών νόμος  αφορούσε μόνο τις εν 

ζωή δικαιοπραξίες
129

. 

Στην διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του εθνικού 

διχασμού που έλαβε χώρα στην Μακεδονία με τη δημιουργία το 

Σεπτέμβριο του 1916 της κυβέρνησης από τον Βενιζέλο, του κινήματος 

Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη και την είσοδο της Ελλάδας στον 

πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ σπάζοντας την ουδετερότητα,  

αναμοχλεύεται και πάλι το ζήτημα  των ανώμαλων δικαιοπραξιών με τη 

συνεχή ενασχόληση των κυβερνώντων με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η 

επανάληψη διαταγμάτων είναι συνεχής. 

Στις 25 Οκτωβρίου 1915 δημοσιεύεται ο Ν.688 σύμφωνα με τον 

οποίο απαγορεύεται, από την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας και κατά 

τη διάρκειά της δίχως έγγραφο άδειας της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, 

κάθε μίσθωση ή παραχώρηση χρήσεως και κάθε δικαιοπραξία εν ζωή 

                                           
128

 ΦΕΚ334/Α/1914 
129

 Κ. Τσιτσελίκης ,Αι Ανώμαλαι…..,ό.π.,σ.12-17 



56 

 

μεταβίβασης κυριότητας ή ιδρυτική εμπράγματος δικαιώματος σε όλα τα 

ακίνητα κτήματα στην περιφέρεια στην οποία κηρύχτηκε η πολιορκία. 

Και πάλι εξαιρείται το Δημόσιο. Ο νόμος είχε τυπικά ισχύ, ο όρος όμως 

ότι αφορά τις περιοχές της πολιορκίας τον περιόριζε στην περιοχή της 

Μακεδονίας, όπου και ίσχυε η κατάσταση πολιορκίας. 

Ακολουθούν νομοθετικά διατάγματα, που τον γενίκευσαν. Με το 

ΝΔ της 5
ης

 /11/1915 τέθηκε ο ν.688 σε εφαρμογή και στις περιφέρειες 

στις οποίες έπαυσε ή δεν κηρύχτηκε πολιορκία. Στις 5 και 6 Νοεμβρίου 

1915 βασιλικά διατάγματα επεκτείνουν την εφαρμογή του Ν.688 και στις 

περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, του Κιλκίς και των 

Γρεβενών. Τα προαναφερθέντα διατάγματα επικυρώνονται ξανά με τον 

Ν.717 (31
ης

 Μαρτίου 1916) καθορίζοντας ως υπεύθυνο της εφαρμογής 

τους το Υπουργείο εθνικής οικονομίας. 

Στις 19 Απριλίου 1916 βασιλικό διάταγμα αίρει τις απαγορεύσεις 

στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Γρεβενών και 

ακολουθεί το διάταγμα 187/15-10-1916 της προσωρινής κυβέρνησης της 

Θεσσαλονίκης κατά το οποίο επανέρχεται η απόλυτη απαγόρευση 

δικονομικών πράξεων επί παντός αστικού ακινήτου της Μακεδονίας και 

η μίσθωση πέραν του έτους υπολογισμένου από την χρονολογία 

μίσθωσης ακινήτου δια συμβολαίου, επιφέροντας καίριο πλήγμα  στις 

συναλλαγές ακινήτων. Η απαγόρευση αυτή διατηρήθηκε μέχρι το 1920. 

Για τα αγροτικά ακίνητα δε θεσμοθετήθηκε ποτέ άρση. 

Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κωδικοποίησε τους ανωτέρω 

νόμους εισάγοντας απαγορεύσεις στις συμβάσεις μισθώσεως και 

παραχώρησης χρήσης ακινήτων στις Νέες Χώρες, οι οποίες ήταν δυνατές 

άνευ δημοπρασίας μόνο με διάταγμα του υπουργού Γεωργίας και με τη 

σύμφωνη γνώμη του υπουργικού συμβουλίου (Ν.924 14/9/1917)
130

, 

απαγορεύοντας ή μη εν ζωή μεταβιβάσεις ακινήτων ή δημιουργίας 
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εμπράγματου δικαιώματος σε όλα τα ακίνητα των Νέων Χωρών. Ισχύουν 

οι εξαιρέσεις για το δημόσιο, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την 

Γεωργική Τράπεζα των Νήσων Αιγαίου και το Κοινωφελές Ταμείο 

Κρήτης. 

Εξαιρέσεις από τον  Ν.924 14/9/1917 προστέθηκαν ένα εξάμηνο 

μετά (Ν1318-18/4/1918) οι οποίες αποδέχθηκαν τις εγγεγραμμένες υπέρ 

των προσώπων προσημειώσεις και υποθήκες. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 

του Ν.1318/1918 ο Νόμος 924 αποβαίνει ο μόνος νομοθετικός και 

εκτελεστικός πυλώνας
131

. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Ν.1073/18-11-1917, σύμφωνα 

με τον οποίο σε όλη τη διάρκεια του πολέμου απαγορεύονταν το εμπόριο 

με υπηκόους οι οποίοι ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τους συμμάχους 

της Αντάντ , κατά το μέσο των εχθροπραξιών του Α’ Παγκοσμίου και 

δεν απέκτησαν υπηκοότητα μη εχθρική προ του 1916. Το θέμα των 

εχθροπραξιών δε θα ήταν δυνατό να παραβλεφθεί και επανήλθε με νέα 

απαγόρευση παντός είδους συμβάσεων επί ακινήτων που ίσχυσε 

αναδρομικά. Το δημόσιο κατέλαβε μέχρι το τέλος του πολέμου τα 

εγκαταλελειμμένα ακίνητα (ιδιωτικά και νομή δημοσίου) από ιδιοκτήτες 

οι οποίοι αποχώρησαν στο εξωτερικό μετά την κήρυξη των βαλκανικών 

πολέμων και δεν εκπροσωπήθηκαν δια πληρεξουσίου επί εξαμήνου. Στα 

ακίνητα αυτά φυσικά συμπεριλαμβάνονταν και δικαιοπραξίες 

παρανόμων συμβάσεων δίχως μέριμνα των Ελλήνων κατοίκων, που είχαν 

αποδώσει το χρηματικό αντίτιμο της εξαγοράς των ακινήτων. 

Παρεμποδίζονταν κατά αυτόν τον τρόπο η φυσική ροή των 

οικονομικών συναλλαγών καθώς η ελληνική πολιτεία επιβράδυνε τη 

ρύθμιση αυτών των οικονομικών πράξεων και μάλιστα σε βάρος των 

Ελλήνων υπηκόων, δίδοντας το έναυσμα στους μουσουλμάνους πρώην 

ιδιοκτήτες να αμφισβητούν τις νομιμοφανείς αυτές πράξεις, καθώς 
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υπήρχαν και μάρτυρες, επιζητώντας εκ νέου χρηματική αποζημίωση. Το 

αίσθημα πικρίας και αδικίας των γηγενών ήταν απολύτως 

δικαιολογημένο. Μόνη ελπίδα έμενε η αναμονή μιας μελλοντικής αλλά 

και σύντομης διευθέτησης
132

 . 

Το 1919 επαναπροσδιορίστηκε ο Ν.924 14/9/1917
133

. Με αυτόν 

απαγορεύτηκε κάθε μίσθωση αγροτικού ακινήτου χρησιμοποιούμενο για 

καλλιέργεια και γενικά κάθε αγροτική ανάγκη πλέον της πενταετίας για 

την Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ για την Θεσσαλονίκη υπέρ του 

έτους. Αυτή η απαγόρευση μπορούσε να αρθεί για τα ακίνητα των 

περιοχών Μακεδονίας, Ηπείρου, Λήμνου και Θάσου με τη σύμφωνη 

γνώμη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κτημάτων κατόπιν θετικής 

αποφάσεως του υπουργού Γεωργίας καταχωρούμενη σε κάποιες 

ελληνικές  εφημερίδες εκδιδόμενες στην έδρα του νομού της 

περιφέρειας, που βρισκόταν το κτήμα ή, ελλείψει τοπικού τύπου, σε 

ημερήσια εφημερίδα εκδιδόμενη στην Αθήνα με δαπάνη του 

ενδιαφερόμενου. Αναφορικά με τα αστικά ακίνητα την απόφαση 

λάμβαναν οι Γενικοί Διοικητές με βεβαίωση εκδιδόμενη από το αρμόδιο 

Δ. Κτηματικό γραφείο  ή τον Οικονομικό Έφορο πιστοποιούμενη ότι το 

δημόσιο δεν διεκδικεί δικαίωμα επί του απαλλοτριωμένου ακινήτου. Οι 

αποφάσεις αυτές επίσης έπρεπε να δημοσιευτούν σε εφημερίδα τοπική ή 

των Αθηνών. Η πολιτεία και το δημόσιο εξακολουθούσαν να είναι ο 

ρυθμιστής της περιουσίας των γηγενών. Και στις δύο περιπτώσεις τους 

προαναφερθέντες νόμους του 1919 την ίδια ημερομηνία ακολούθησαν 

βασιλικά  διατάγματα περί ορισμού απαλλοτριωτέων κτημάτων προς 

σχηματισμό μικρών ιδιοκτησιών. Οι συνεχείς απαγορεύσεις θα 

μπορούσαν να εξηγηθούν στη δομή της δημιουργίας μικρών ιδιοκτησιών 

προς αποφυγή αυτού που έγινε στη Θεσσαλία με τη δημιουργία ισχυρών  
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 Κ. Τσιτσελίκης ,Αι Ανώμαλαι….., ό.π.σ.17 
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μεγαλογαιοκτημόνων. Ο στόχος της πολιτείας υπήρξε ο σχηματισμός 

μικρών ιδιοκτησιών όχι πάνω από 200 στρέμματα.  

Η εχθρότητα αυτή είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων 

οφειλόμενη στην αγροτική μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει το 1917 για 

την καταπολέμηση της μεγάλης ιδιοκτησίας και επιβάλλοντας μικρούς 

αγροτικούς κλήρους, στις εκλογικές σκοπιμότητες και στο πλαίσιο των 

σχέσεων της Ελλάδας με το Οθωμανικό κράτος 
134

. 

Το 1919 δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο της Φλώρινας άρσεις 

του  Ν.924/1917 με εντολή του υπουργού Γεωργίας ή του Γενικού 

Διοικητή Κοζάνης - Φλωρίνης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1919 ο υπουργός 

αναίρεσε την υφιστάμενη απαγόρευση απαλλοτρίωσης με την σύμφωνη 

γνώμη του Συμβουλίου Κτημάτων για τον Ασήμ Εμίν, κάτοικο 

Φλωρίνης, και του επέτρεψε την πώληση μαγαζιού στον Βασίλειο 

Μπουγκσόλη, επίσης κατοίκου Φλωρίνης
135

. Στο ίδιο τεύχος 

ανακοινώθηκε η πώληση μιας οικίας με άρση απαγόρευσης 

απαλλοτριώσεως κατόπιν εντολής επίσης του υπουργού Γεωργίας με 

ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 1919 και στις 21 Σεπτεμβρίου αναιρέθηκε η 

απαγόρευση απαλλοτρίωσης για ένα υδρόμυλο και έναν κήπο έξι 

στρεμμάτων. Στην ίδια εφημερίδα 
136

 δημοσιεύθηκαν άλλες δύο άρσεις 

οικιών (με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 1919 ) τις οποίες 

υπέγραψε ο αναπληρωτής Γενικός Διοικητής Κοζάνης - Φλωρίνης Γ. 

Τζώρτζης.  Εμφανής υπήρξε η πολιτική βούληση, η οποία καθόριζε σε 

ποιες περιπτώσεις επιτρέπονταν η άρση του νόμου και σε ποιες όχι. Στην 

ίδια εφημερίδα φιλοξενήθηκε άρθρο του Αλέξανδρου Σβώλου
137

, 

μοναστηριώτη στην καταγωγή, με τίτλο «Για τους γεωργούς μας» ο 

οποίος υπεραμύνθηκε των επιδιώξεων των  γεωργών να αποκτήσουν δική 
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τους γη·« Μπορούμε να αρνηθούμε πως έχει το δίκιο με το μέρος του, 

όταν μας ζητάει ένα κομμάτι γης για να στήσει το αλέτρι του, το σπίτι του, 

την εκκλησία του, το σχολείο του; Μπορούμε να του αρνηθούμε τον 

πολιτισμό και το φως που μας ζητάει ꓼ  »..«Έτσι και το δίκιο του γεωργού 

που τόχε θαμμένο ο κοτζάμπασης του τσιφλικιού βγαίνει στο φως της 

ημέρας και η γη ξαναγυρνάει σε κείνον που τη δουλεύει»…«Ο γεωργός μας 

θα γίνει αύριο ιδιοκτήτης του χωριού του. Ας δούμε τι πρέπει να κάνει για 

να χαρεί πιο καλά την ευτυχία του.
138

» 

Από τις αρχές του 1920 είχε γίνει εμφανές ότι το θέμα των 

παρανόμων δικαιοπραξιών έπρεπε να οδηγηθεί σε μια λύση. Ο 

Τσιτσελίκης  είχε καταφέρει να συλλέξει πληροφορίες ότι η κυβέρνηση 

Βενιζέλου είχε καταρτίσει κοινοβουλευτική επιτροπή από βουλευτές των 

Νέων Χωρών η οποία, αφού μελετούσε το πρόβλημα, θα υπέβαλε 

πόρισμα στο οποίο θα εύρισκε λύση νομιμοποίησης των ανώμαλων 

δικαιοπραξιών. Μέχρι τις εκλογές της 1
ης

 Νοεμβρίου 1920 δεν 

ψηφίστηκε κανένας νόμος. Άρσεις απαγορεύσεων  όμως δημοσιεύονταν 

                                           
138

 Ο Αλέξανδρος Σβώλος υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνταγματολόγους. 

Γεννήθηκε στο Κρούσοβο της Δυτικής Μακεδονίας το 1892 . Μεγάλωσε αρχικά στο Κρούσοβο  και 

αργότερα στο Μοναστήρι. Υπήρξε διαπρεπής ακαδημαϊκός δάσκαλος του συνταγματικού δικαίου και 

ενεργός πολίτης αναπτύσσοντας σημαντική κοινωνική και πολιτική δράση και συμβάλλοντας 

καθοριστικά στη θεμελίωση του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Θα ασκήσει δριμεία κριτική στο 

θεσμό της βασιλείας στην Ελλάδα και θα παυθεί από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα λόγω των 

πολιτικών του φρονημάτων το 1935, το 1936 και το 1944, ενώ θα υπάρξει και ένας από τους 

πρώτους που θα συλληφθούν την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά εκτοπιζόμενος στην Ανάφη, 

στη Μήλο, στη Νάξο και στη Χαλκίδα. Το 1944 θα εκλεγεί πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 

Απελευθέρωσης συμμετέχοντας στο συνέδριο του Λιβάνου, ενώ το 1950 και το 1956 θα εκλεγεί 

βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξανδρος Σβώλος θα πεθάνει το Φεβρουάριο του 1956 στην Αθήνα.  

Θα φέρει στο προσκήνιο τις βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες της εποχής του και θα 

τονίσει την βαθιά ιστορική αναγκαιότητα μετάβασης σε μια μορφή κοινωνικού κράτους που θα θέτει 

ως στέρεο θεμέλιο της κοινωνικής συμβίωσης την κοινωνική αλληλεγγύη. Θα βρεθεί στο επίκεντρο 

των επιστημονικών του αναζητήσεων ο αγώνας για εμβάθυνση της δημοκρατίας και για την 

κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. 
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στον τύπο κατά εφαρμογή του νέου από 28/9/1919 βασιλικού 

διατάγματος.  

Νέο διάταγμα ψηφίζεται 21/29 Δεκεμβρίου του 1920 από τη νέα 

κυβέρνηση της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης που κέρδισε τον Βενιζέλο στις 

εκλογές του Νοεμβρίου μέσα στο πλαίσιο της προωθούμενης μικρής 

έγγειας ιδιοκτησίας. Το διάταγμα κινείται σε αντίθετο πόλο από όλα τα 

προηγούμενα, αφού επαναφέρει την ελευθερία των συναλλαγών 

ακινήτων στις Νέες Χώρες, δίχως όμως να επιφέρει λύση για τις μέχρι 

τότε συναφθείσες συμφωνίες. Η απαγόρευση αίρεται απολύτως για τα 

αστικά ακίνητα και ενώ στα αγροτικά για αυτοτελή κτήματα μέχρι 

διακόσια στρέμματα που δεν αποτελούσαν τμήμα κτημάτων μεγαλύτερης 

ιδιοκτησίας. Η πολιτεία διατήρησε το δικαίωμα διαθέσεως των μεγάλων 

γαιοκτησιών προς εφαρμογή αγροτικής πολιτικής και κοινωνικών 

επιδιωκόμενων σκοπών, όπως αυτές που προέκυψαν το 1922 από τη 

μικρασιατική καταστροφή.  

Το διάταγμα αποτέλεσε σημαντική νομοθετική ρύθμιση καθώς 

έμμεσα το πρόβλημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών θα μπορούσε να 

λυθεί με την αμοιβαία συναίνεση  ιδιοκτήτη και αγοραστή με 

συμβολαιογραφική πράξη. Ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα  αφού 

συμβαλλόμενοι και μάρτυρες είχαν αποβιώσει, ορισμένοι είχαν μεταβεί 

στο εξωτερικό σε χώρες εμπόλεμες με την Ελλάδα (πρβ προαναφερθέντα 

νομοθετικά διατάγματα) και κυρίως ήταν εμφανής η ιδιοτέλεια και η 

δυστροπία των πωλητών που εκμεταλλεύτηκαν την υποτίμηση του 

ελληνικού νομίσματος και τη συνακόλουθη αύξηση των αξιών των  

ακινήτων, καθώς οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες ζητούσαν εκ νέου 

χρηματικό τίμημα και αφού ήδη προστατεύονταν από τους νόμους των 

ανωμάλων συμβάσεων
139

. Η κύρωση βάσει του 21/29 Δεκεμβρίου του 
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1920 προϋποθέτει τη συναίνεση των ανωμάλως συμβληθέντων, γεγονός 

πολύ δύσκολο . 

Το 1922 δημοσιεύεται ΝΔ στις 6/10 Οκτωβρίου κατά το οποίο 

απαγορεύονταν κάθε πράξη που αφορούσε μεταβιβάσεις ακίνητης 

περιουσίας στην Ελλάδα από μουσουλμάνους  καθώς και κάθε 

προκαταρτικό σύμφωνο που εντάσσονταν στην αναφερόμενη διάταξη. 

Το διάταγμα μεταστρέφει τις θετικές μέχρι τότε διατάξεις μερικής 

λύσεως των ανωμάλων δικαιοπραξιών και τελικά τροποποιείται στις 22 

Δεκεμβρίου 1922. Σύμφωνα με την τροποποίηση μπορούσαν να 

κυρωθούν πράξεις δικαιοπρακτικές  με πρόταση του υπουργού Γεωργίας 

και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εποικισμού. Επικυρώνονταν 

όμως πράξεις συνομολογημένες μόνο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Οκτωβρίου 1922. 

Έστω και με τον περιορισμό αυτό άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι 

η πολιτεία προσανατολιζόταν προς τη λύση του προβλήματος. Όμως οι 

ρυθμίσεις δεν αφορούσαν τη Δυτική Θράκη. 

Ο νόμος συμπληρώθηκε με διάταγμα της 26
ης

 Απριλίου 1923
140

  

σύμφωνα με το οποίο απαγορευόταν με την ποινή απολύτου ακυρώσεως 

η αναγκαστική κατάσχεση παντός  είδους μουσουλμανικού ακινήτου 

στην Ελλάδα, η εγγραφή προσημείωσης ή η εκποίηση μέσω 

πλειστηριασμού, εκτός από οφειλές αποδεδειγμένες με έγγραφο 

προγενέστερο του 1914. 

Ο νόμος δημιούργησε σοβαρότατη οικονομική διάταξη για τις 

ενοχικές απαιτήσεις των γηγενών κατά μουσουλμάνων. Από την 

προσάρτηση των Νέων Χωρών και μέχρι το 1923 ποτέ δεν άρθηκαν 

δικονομικά απαγορεύσεις για εκδίκαση και είσπραξη αυτών των 

απαιτήσεων που ήταν δυνατό να εξασφαλιστούν με τα μουσουλμανικά 

ακίνητα. Τα περισσότερα ήταν υποθηκευμένα οπότε και εκμηδενίσθηκαν 
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αυτές οι απαιτήσεις. Όσες είχαν συνομολογηθεί προ του 1912 δεν 

προστατεύονταν νομικά, ενώ οι συνομολογημένες μέχρι την 1
η
 

Ιανουαρίου 1914 ήταν ελάχιστες. Κατά αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονταν 

μικρές μόνο απαιτήσεις που καλύπτονταν με την αξία μόνο κινητής 

περιουσίας. 

Το διάταγμα υπήρξε από τα πρώτα που κύρωνε ανώμαλες 

συμβάσεις διαμέσου των Πρωτοδικειακών επιτροπών, έστω κι αν η 

κύρωση ήταν μονομερής. Αναφερόταν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

με αποτέλεσμα να προβληθούν ισχυρισμοί γηγενών ότι δεν ταχτοποίησε 

τίποτα
141

. Όταν έληξε η καθορισμένη από το διάταγμα προθεσμία, 

διαδόθηκε στους χωρικούς ότι κάποιος νόμος κυρώνει τα ιδιωτικά 

πωλητήρια αγοραπωλησιών. Ποτέ όμως δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση, 

ούτε κοινοποιήθηκε στις κοινότητες, παρά μόνο έγινε γνωστό από τους 

συνδρομητές της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

Παρατηρείται μια εσκεμμένη εχεμύθεια, που ακολούθησε και τα 

νομοθετικά της 21/25 Αυγούστου 1923 και 17 Ιουλίου 1924. Κανείς από 

τους νομικούς δε μπορούσε να κατανοήσει πλήρως, ποιες αγοραπωλησίες 

απελευθερώνονταν και έως πότε δόθηκε παράταση στην προθεσμία 

υποβολής δηλώσεων στις κατά τόπους επιτροπές
142

. Ολιγωρία ή 

εσκεμμένη εχεμύθεια από την πολιτεία, που δεν ενημέρωσε ως όφειλε τις 

κοινότητες και φυσικά αποδέκτες αυτής της απόκρυψης ήταν οι χωρικοί.  

Το διάταγμα Απριλίου 1923, που κύρωνε πράξεις μόνο μέχρι το 

1914, όριζε ελεγκτή και τελικό κηρωτή τον υπουργό Γεωργίας. Κατά τον 

Χρίστο Τέντζο ο υπουργός δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει τις συνθήκες 

υπογραφής των συνομολογημένων πράξεων. Η επιτροπή που τις 
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ερευνούσε αποτελούνταν από όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον 

πρόεδρο ή τον αντικαταστάτη του και διέθετε δικαστικό αντιπρόσωπο, 

τον πρόεδρο των Πρωτοδικών. Η κριτική του έγκειται στο γεγονός ότι το 

ρόλο του επικυρωτή τον αναλάμβανε η πολιτεία για να μπορεί να 

επισημοποιεί πράξεις ανωμάλων συμβάσεων αναλόγως των δομημένων 

στην Ελλάδα πελατειακών σχέσεων. 

Υποβόσκει το ερώτημα  γιατί κυρώνονταν μόνο οι πράξεις μέχρι 

το 1914 και όχι και οι επόμενες. Αυτές είναι που θα μπορούσαν να 

διέπονται από αμφίβολη νομιμότητα καθώς τελέστηκαν σε κατάσταση 

πολέμου όπου οι κανόνες δικαίου είναι ρευστοί. Οι υπόλοιπες κατά τη 

κρίση του Τέντζου ήταν οι νόμιμες καθώς πραγματοποιήθηκαν υπό 

καθεστώς στο οποίο ο πωλητής επιδίωκε να αποκτήσει ρευστό από την 

πώληση της περιουσίας του και να μετοικήσει στην Τουρκία, καθώς το 

ρευστό είναι εύκολα μεταφερόμενο σε σχέση με την ακίνητη περιουσία. 

Από την άλλη ο αγοραστής  θα κατάφερνε να αποκτήσει επιτέλους γη 

αποδίδοντας το νόμιμο τίμημα σε χρυσές λίρες.  

Το δικαίωμα αρνησικυρίας του Υπουργού Γεωργίας, που 

θεσπίστηκε στο προαναφερόμενο διάταγμα του 1923 διατηρήθηκε  σε 

όλες τις μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις από το 1923 και μετά
143

. Αυτό 

το στοιχείο αποτελεί συνέπεια μη λύσης του προβλήματος 

Αναπτύχθηκαν επομένως πελατειακές σχέσεις και αναλόγως των 

πολιτικών τοποθετήσεων γινόταν η κύρωση ή όχι. Αυτό αποδεικνύεται 

και από τον ελάχιστο αριθμό επικυρωθέντων συμβάσεων. Η 

αναζωπύρωση των ατομικών και πολιτικών παθών μεταξύ γηγενών και 

προσφύγων υπήρξε δεδομένη. Οι πολιτικές σκοπιμότητες και επιρροές 

καθόριζαν και τη λύση του προβλήματος των ανωμάλων δικαιοπραξιών, 
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δίχως μάλιστα την σύμπραξη και προστασία της δικαστικής οδού, καθώς 

ο Υπουργός Γεωργίας ήταν ο τελικός ρυθμιστής των πράξεων 
144

. 

Την περίοδο αυτή προωθήθηκε διαταγή  από  τον στρατηγό  

Οθωναίο στον νομάρχη Φλώρινας να μη μπορούν οι ανταλλάξιμοι 

Μουσουλμάνοι να πωλούν σε τρίτους την κινητή περιουσία τους
145

. 

Παρόλα αυτά με την υπ΄αριθμ.30667/1923 απόφαση του Προέδρου της 

Κυβέρνησης άρθηκαν όλοι οι περιορισμοί και οι μουσουλμάνοι ελεύθερα 

μπορούσαν να πωλούν και να διαθέτουν την κινητή  περιουσία τους. 

Επιπρόσθετα είχαν το δικαίωμα να νοικιάσουν την αγροτική και αστική 

περιουσία τους  ως την ημέρα της αναχώρησης τους
146

. Για αυτό και την 

περίοδο του 1923 παρατηρήθηκε μια αναζωπύρωση των αγοραπωλησιών 

μεταξύ γηγενών και μουσουλμάνων.  

Η ανωτέρω διαταγή σε συνδυασμό με το διάταγμα του 1923 

οδήγησαν μουσουλμάνους σε πωλήσεις κινητών και ακινήτων 

περιουσιών, προκειμένου να λάβουν μετρητά κατά την μετεγκατάστασή 

τους στην Τουρκία  αντί να περιμένουν αποζημιώσεις που πιθανόν δε θα 

δίνονταν ποτέ. Συνέτασσαν χρεωστικά συμβόλαια δήθεν για παλιά χρέη 

ανταλλάσσοντας την περιουσία τους
147

.  

Επιπρόσθετα ανταλλαγέντες μουσουλμάνοι υπέβαλαν στις  

διεθνείς μικτές υποεπιτροπές ανταλλαγής δηλώσεις περιουσιών όπου 

είχαν συναφθεί ανώμαλες δικαιοπραξίες, προκειμένου να αυξήσουν τις 

αξιώσεις τους για αποζημίωση. Μάλιστα οι υπάλληλοι των γραφείων 

εποικισμού, που στελεχώνονταν με πρόσφυγες,  έκαναν δεκτές αυτές τις 

δηλώσεις προκειμένου να συμπεριληφθούν στα εγκαταλελειμμένα 
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 Κ. Τσιτσελίκης, Αι Ανώμαλαι…..,  ό.π ,σελ.36 
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 Σ. Πελαγίδης, ,    «Μέτρα και αντίμετρα μετά την ελληνοτουρκική Σύμβαση της Ανταλλαγής.» 

Μακεδονικά, Τ. 27
ος

, 1989σ. 121-143,σ.124-125  
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 Σ. Πελαγίδης,  1989. Μέτρα … ό.π σ.125 
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Ρ. Αλβανός , «Πολιτικές επιπτώσεις της αγροτικής μεταρρύθμισης και ο νέος ρόλος του κράτους 

στο Μεσοπόλεμο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Τ. 19ος,  σ. 191-216, 2015,σελ.201 
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μουσουλμανικά ακίνητα
148

. Όσα μουσουλμανικά ακίνητα στερούνταν 

τίτλων ιδιοκτησίας  θεωρήθηκαν μέρος της προσφυγικής περιουσίας και 

επιτράπηκε από τα γραφεία ανταλλαγής η εγκατάσταση προσφύγων 

μέχρι να προσαχθούν τίτλοι ιδιοκτησίας
149

. 

Σε αυτές τις δηλώσεις οφείλεται η παραλαβή γαιών που είχαν 

συναφθεί ανώμαλες δικαιοπραξίες από τα γραφεία εποικισμού και η 

οριοθέτησή τους ως ανταλλάξιμη δημόσια περιουσία. 

Στις περιοχές της Φλώρινας και της Καστοριάς, που περιβάλλονται 

από ορεινούς όγκους και οι καλλιεργήσιμες μουσουλμανικές εκτάσεις 

ήταν λιγότερες από αυτές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, 

επιτείνονταν το πρόβλημα της διένεξης γηγενών και προσφύγων καθώς 

όχι μόνο οι γαίες ήταν λιγότερες αλλά ταυτόχρονα συνυπήρχε το 

πρόβλημα των ανωμάλων συμβάσεων. Πρόκειται για αβλεψία της 

ελληνικής πολιτείας να εγκαταστήσει πρόσφυγες σε σλαβόφωνα μέρη, 

χωρίς να ελέγξει, ως όφειλε, την επάρκεια γης δρώντας με βάσει 

μικροκομματικά συμφέροντα και ωθούμενη από τη διαβόητη λογική του 

εξελληνισμού των σλαβόφωνων
150

. 

Στη βάση αυτών των προβλημάτων η πολιτεία άρχισε να κατανοεί 

ότι το πρόβλημα των ανωμάλων δικαιοπραξιών έπρεπε να οδηγηθεί σε 

λύση για αυτό και η ψήφιση του διατάγματος της 26
ης

 Απριλίου 1923. Η 

ισχύς αυτού παρατάθηκε μέχρι της 26
ης

 Απριλίου 1924 αναφορικά με την 

υποβολή δηλώσεων στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου των Νέων Χωρών, 

πλην της Θράκης, για πράξεις συνομολογημένες από την 5
η
 Οκτωβρίου 

1912 μέχρι 31 Αυγούστου 1914. Καμιά από τις κυρωθείσες πράξεις των 
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 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι….., ό.π ,σ.35 
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 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι…., ό.π ,σ.35 
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 Β. Γούναρης,  1994. Οι σλαβόφωνοι της Μακεδονίας: η πορεία της ενσωμάτωσης στο ελληνικό 

εθνικό κράτος. Μακεδονικά, 29, σ. 209-237,σ.226 
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Πρωτοδικειακών Επιτροπών δεν κατακυρώθηκε από τον Υπουργό 

Γεωργίας μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1925. 

Στις 26 Αυγούστου/14 Σεπτεμβρίου 1923 δημοσιεύθηκε 

νομοθετικό διάταγμα που κύρωνε πράξεις συναφθείσες με επίσημο 

έγγραφο μέχρι τον 12
ο
 του 1922 και με ιδιωτικό μέχρι τον 12

ο
 του 1920. 

Εφόσον η σύμβαση είχε συναφθεί πριν την κατάληψη των γαιών από το 

δημόσιο, βάσει των νόμων 262/1914 και 1073/1917, ήταν κυρωτικές 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του διατάγματος της 26
ης

 

Απριλίου 1923. 

Κατά τον Χρίστο Τέντζο το κράτος διέκρινε μια μεροληψία. Οι 

συναλλαγές της περιόδου 1920 – 1922 που νομιμοποιήθηκαν 

διακρίνονταν από δολιότητα την οποία εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι, όταν 

διαφαίνονταν η ήττα της Ελλάδας στο Μικρασιατικό μέτωπο. 

Αγοράζοντας σε εξευτελιστικές τιμές ακίνητα από τους Μουσουλμάνους  

κατοχύρωσαν την περιουσία τους με ωφέλεια ελαχίστων προνομιούχων. 

Το νομοθετικό διάταγμα έκρυβε συνεπώς μια πολιτική σκοπιμότητα
151

. 

 

5. Από την έλευση των προσφύγων ως το 1929 

5.1. Ιστορικά γεγονότα 
152

 

 

Η χρονική περίοδος ήταν ταραγμένη πολιτικά και οι κυβερνήσεις 

εναλλάσσονταν με μικρή θητεία η καθεμιά. Τον Ιανουάριο του 1924 

σχηματίζει κυβέρνηση ο Ελ. Βενιζέλος για να παραιτηθεί τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Ακολουθεί η κυβέρνηση Γεωργίου 

Καφαντάρη, ο οποίος παραιτείται λόγω πιέσεων από στρατιωτικούς υπό 

τον Θεόδωρο Πάγκαλο, και στις 12 Μαρτίου 1924 αναλαμβάνει 
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Χ. Τέντζος , ό.π. 
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 Κυβερνήσεις από το 1909 έως σήμερα στο  http://www.ggk.gov.gr/?page_id=776&sort=time και 

στο https://www.eklogika.gr/page/gov/allgreekgov 

http://www.ggk.gov.gr/?page_id=776&sort=time
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πρωθυπουργός ο Αλέξανδρος  Παπαναστασίου, στη θητεία του οποίου 

ανακηρύσσεται η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία (ΦΕΚ Α64/ 1924) με 

έκπτωτη τη δυναστεία των Γλύξμπουργκ.  

Την πολιτική αστάθεια καθώς οι κυβερνήσεις διαδέχονταν η μια 

την άλλη την εκμεταλλεύθηκε ο Θεόδωρος Πάγκαλος, που με 

πραξικόπημα αναλαμβάνει την εξουσία (26.6.1925 - 19.7.1926). 

Ανατρέπεται από τον Γεώργιο Κονδύλη, ανακηρύσσονται εκλογές και 

μέχρι το 1928 σχηματίζονται οικουμενικές κυβερνήσεις. Το 1928 

επανέρχεται στο προσκήνιο ο Βενιζέλος μέχρι το 1932. 

Από το 1922 έως το 1929 έγινε ευρεία διανομή της γης με  στόχο 

την κατάτμηση των μεγάλων αγροκτημάτων και τη δημιουργία μικρών 

ιδιοκτησιών. Στα χρόνια αυτά έντονες υπήρξαν οι διαμαρτυρίες των 

γηγενών για το ζήτημα των ανώμαλων δικαιοπραξιών που οδήγησαν  

στην πρώτη θετική νομοθετική ρύθμιση το 1929. Η έλευση των 

προσφύγων οδήγησε στην επιτάχυνση της αγροτικής μεταρρύθμισης ,που 

είχε εξαγγελθεί το 1917, προχώρησε όμως με ταχείς ρυθμούς μετά το 

1923 καθώς το ελληνικό κράτος αντιμετώπισε την ανάγκη 

αποκατάστασής τους.     

5.2 ΕΑΠ και πρόσφυγες  

5.2.1 Οι πρόσφυγες νέοι διεκδικητές γης και η Επιτροπή 

Αποκατάστασης προσφύγων (ΕΑΠ). 

 

Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 με την εισροή πλήθους 

προσφύγων οδήγησε στην αναζήτηση λύσης της άμεσης εγκατάστασής 

τους και ως λύση προτάθηκε η χρήση της μουσουλμανικής ιδιοκτησίας . 

Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης της 

Λοζάνης. Έξι μήνες πριν, στις 30 Ιανουαρίου 1923, είχε υπογραφεί η 
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ελληνοτουρκική Σύμβαση η οποία ρύθμιζε την ανταλλαγή των 

πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Προβλεπόταν η υποχρεωτική 

ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Τουρκίας και 

των Μουσουλμάνων κατοίκων  της Ελλάδας. Αυτή ίσχυε τόσο για 

εκείνους που παρέμεναν στις εστίες τους, όσο και για εκείνους που είχαν 

ήδη καταφύγει στην ομόθρησκη χώρα. Μάλιστα, η ανταλλαγή ίσχυσε 

αναδρομικά για όλες τις μετακινήσεις που έγιναν από τη μέρα που 

κηρύχθηκε ο Α’ Βαλκανικός πόλεμος (18 Οκτωβρίου 1912).  

Οι ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τη σύμβαση ανταλλαγής, θα 

απέβαλαν την παλιά ιθαγένεια και θα αποκτούσαν την ιθαγένεια της 

χώρας στην οποία εγκαταστάθηκαν. Είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την 

κινητή περιουσία τους ή να πάρουν από το κράτος στο οποίο 

μετανάστευαν ως αποζημίωση περιουσία ίσης αξίας με την ακίνητη 

περιουσία που εγκατέλειπαν φεύγοντας, ενώ διευκολύνονταν στη 

μετακίνηση τους από τη Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. 

Η συμφωνία αυτή για ανταλλαγή πληθυσμών διέφερε από τις 

προηγούμενες. Καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση 

πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ οι μέχρι τότε 

συμφωνίες προέβλεπαν εθελοντική μετανάστευση κατοίκων κάποιων 

επίμαχων περιοχών. 

Εξάλλου η υπογραφή της Σύμβασης υποβοηθούσε τις βλέψεις των 

ηγετών των δύο χωρών (Βενιζέλου και Κεμάλ) για τη διασφάλιση και 

αναγνώριση των συνόρων τους, την επίτευξη ομοιογένειας και την 

απρόσκοπτη ενασχόληση με την εσωτερική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη. 

Σύμφωνη ήταν και η Κοινωνία των Εθνών.  

Από την ανταλλαγή αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες ορθόδοξοι της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και οι Μουσουλμάνοι 

της Δυτικής Θράκης. 
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Επίσης, με βάση την Συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία 

παραιτούνταν από κάθε είδους δικαίωμα ή διεκδίκηση από το νησί της 

Κύπρου. 

Με την Συνθήκη των Σεβρών που υπογράφηκε το 1920 

διαμελιζόταν τα τελευταία εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τρία 

χρόνια μετά, η κυβέρνηση του Μουσταφά Κεμάλ υπέγραφε με τις 

δυτικές δυνάμεις την Συνθήκη της Λοζάνης η οποία καθόριζε τα σύνορα 

της σημερινής Τουρκίας και το καθεστώς γειτονίας και συνόρων μεταξύ 

της Τουρκίας και των πρώην κτήσεων της Αυτοκρατορίας. 

Με βάση το άρθρο 11 της συμβάσεως ανταλλαγής ιδρύθηκε η 

Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών (ΜΕΑΠ). Αποτελούνταν από 

έντεκα μέλη, τέσσερις Έλληνες, τέσσερις Τούρκους και τρεις πολίτες από 

κράτη που ήταν ουδέτερα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρμοδιότητά 

της ήταν ο τρόπος καθορισμού μετανάστευσης των πληθυσμών και η 

εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων.  

Στα πλαίσια της αποκατάστασης προσφύγων ιδρύθηκε η Επιτροπή 

Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)
153

 το 1923 κατόπιν εισηγήσεως της 

Κοινωνίας των Εθνών. Κατακυρώνεται η διαχείριση των ιδιοκτησιών 

των Τούρκων ανταλλαξίμων και των Βουλγάρων που αποδήμησαν από 

την Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβάνονταν και διεκδικούμενες περιουσίες 

γηγενών στα πλαίσια του προβλήματος των ανωμάλων δικαιοπραξιών. 

Έτσι οι περιουσίες των γηγενών περιήλθαν στην   αρμοδιότητα των  κατά   

τόπους  εποικιστικών γραφείων. Κατά τον Τσιτσελίκη αυτή η κατάληψη 

των γαιών, που είχαν συνομολογηθεί στο πλαίσιο των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών, από το δημόσιο ήταν άδικη και στερούσε από γηγενείς 

γαιοκτησία που κατείχαν επί 15 συναπτά έτη και παραπάνω
154

. 
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 ΦΕΚ 124 /12 ΜΑΙΟΥ 1923 
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Εφ. Φωνή του Λαού 22.1.1927 
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Η κριτική της πράξης του δημοσίου εμπεριέχει πράγματι στοιχεία 

αδικίας απέναντι στους γηγενείς. Επειδή όμως και οι πρόσφυγες θα 

έπρεπε να αποκατασταθούν από τις ανταλλαγείσες περιουσίες, το 

ελληνικό κράτος θα έπρεπε να στραφεί προς μια λύση αποκατάστασης 

γενικά των ακτημόνων και νομιμοποιήσεως των ανώμαλων 

δικαιοπραξιών νωρίτερα. Άλλωστε τα κτήματα ήταν αρκετά για την 

υιοθέτησης αυτής της πρακτικής. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζονταν 

και το αίτημα των γηγενών κολίγων για απόκτησης γης. 

Η ΕΑΠ διαχειριζόταν τις ανταλλάξιμες περιουσίες έως το 1930
155

 

οπότε και μεταβίβασε στο ελληνικό δημόσιο την περιουσία και τις 

απαιτήσεις της. Ορίστηκε διάδοχος εκ μέρους του δημοσίου στην 

είσπραξη των χρεών των αγροτών η Αγροτική Τράπεζα και η Εθνική 

Τράπεζα των αστών προσφύγων. 

Στην περιοχή της Φλώρινας την περίοδο 1922-1924 

εγκαταστάθηκε μικρότερο ποσοστό προσφύγων αναλογικά με άλλες 

περιοχές της Μακεδονίας.  Η περιοχή ήταν σχετικά άγονη και δεν είχε 

οριστικοποιηθεί ο τρόπος αντιμετώπισης της σλαβοφωνίας της. Ο 

εποικισμός με  πρόσφυγες της Μακεδονίας εντάχθηκε στο πλαίσιο της 

αφομοίωσης των σλαβόφωνων. Ωστόσο η Φλώρινα δε θεωρήθηκε ότι 

αποτέλεσε τόπος εισροής σερβικής και βουλγαρικής προπαγάνδας, 

στοιχείο που ενισχύθηκε από την πεποίθηση ντόπιων του αντιβενιζελικού 

χώρου, οι οποίοι παρουσίαζαν την περιοχή δεκτική «εξελλινήσεως» 
156

. 

Η ελληνική πολιτεία δε θέλησε να πιέσει τους σλαβόφωνους κατοίκους 

της περιοχής αποσκοπώντας ενδεχομένως σε μια ήπια ενσωμάτωση στο 

ελληνικό κράτος
157

. 
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 Ε. Κοντογιώργη , Σλαβόφωνοι …….,ό.π..σ.213 
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 Ρ. Αλβανός , Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες Κράτος και Πολιτικές Ταυτότητες στη Μακεδονία του 

Μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2019. 



72 

 

Διαμάχες των δύο ομάδων συχνά δημοσιεύονταν στον τοπικό τύπο 

καθώς και αποφάσεις της ΕΤΕ ,της ΕΑΠ και του  Υπουργείου Γεωργίας. 

5.2.2 Η πρόταση της ΕΑΠ για τις ανώμαλες 

δικαιοπραξίες158. 

 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΕΑΠ ήταν πολλά στην 

διανομή της γης ανάμεσα στους γηγενείς και τους πρόσφυγες. 

Παρουσιάστηκαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πληθυσμιακών 

ομάδων για τα όρια της γης και τα διεκδικούμενα πρώην μουσουλμανικά  

ακίνητα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια των διεκδικήσεων εντάσσεται και η 

πρόταση της Διεύθυνσης Εποικισμού της Μακεδονίας για τις ανώμαλες 

δικαιοπραξίες. Ο γενικός διευθυντής Εποικισμού αναγνωρίζοντας τις 

δίκαιες αιτιάσεις των γηγενών για νομιμοποίηση της περιουσίας που 

πλήρωσαν για να την αποκτήσουν, κατήγγειλε περιπτώσεις καταλήψεων 

γαιών ή επεκτάσεις ιδιοκτησιών σε μουσουλμανικά κτήματα, δίχως 

ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή έστω σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Στην ουσία οι καταπατήσεις αυτές προέρχονταν 

από πράξεις αγοραπωλησίας αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ χριστιανών 

και μουσουλμάνων.  

Παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες κατοχής, όσες δεν είχαν τίτλους 

ιδιοκτησίας αλλά εμφάνιζαν διεκδικητικά δικαιώματα λόγω πολύχρονης 

κατοχής (χρησικτησία, προερχόμενη από το οθωμανικό δικαίωμα του 

τεσσαρούφ), οι περιπτώσεις μεταβιβάσεων προ του 1912 άνευ εγγράφων 
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 Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28)  σελ 15, φάκελος 26,11/6/1926 
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και τέλος η κατηγορία που αφορά ειλικρινείς μεταβιβάσεις μετά το 1912 

με ιδιωτικά έγγραφα.  

Η υποβαλλόμενη πρόταση επίλυσης της κατάστασης συνοψίστηκε 

στη σύσταση επιτροπής η οποία με επιτόπια έρευνα θα επιδίκαζε το 

νόμιμο ή μη της κατοχής των ακινήτων στηριζόμενη στις 

προαναφερόμενες κατηγορίες ιδιοκτησίας. Μέλη της επιτροπής 

αποτελούσαν ένας Πρωτοδίκης ως πρόεδρος, ένας γεωπόνος της 

υπηρεσίας Εποικισμού, ένας διοικητικός υπάλληλος και ένα πρόσωπο 

τοποθετημένο από την υπηρεσία ανταλλαγής. Από τη σύνθεση απουσίαζε 

η παρουσία τοπικού κοινοτικού ή πολιτειακού παράγοντα, αφού η 

εκπροσώπηση περιοριζόταν σε πρόσωπα των τοπικών γραφείων 

Εποικισμών και της ΕΑΠ. Υπήρξε εμφανής η διαφοροποίηση από την 

πρόταση του Τσιτσελίκη στην Γ’ Συντακτική συνέλευση του 1923 

(αναφερόμενη στην παρούσα εργασία), όπου ο πρόεδρος ή ο δήμαρχος 

αποτελούσαν βασικά μέλη των Πρωτοδικειακών Επιτροπών. 

5.2.3 Μέτρα πολιτικών επιτροπών προσφύγων και 

συγκρούσεις  

 

Στις 19/3/1926
159

 δημοσιεύθηκε ανακοίνωση του Προϊστάμενου 

του γραφείου ανταλλαγής, κατόπιν διαταγής υπ΄αριθμ.131998 του 

Υπουργείου Γεωργίας, η οποία καλούσε τους κατόχους μουσουλμανικών 

κτημάτων με ανώμαλες συμβάσεις που είχαν υποβάλλει αίτηση στην 

επιτροπή βάσει του ΝΔ 26/1/1923 να υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά: 

1) βεβαίωση από το γραφείο εποικισμού η οποία να πιστοποιεί  ότι 

ο αγοραστής από την αγορά του κτήματος το καλλιεργεί  ο ίδιος ή μέλος 
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Εφ.. Έλεγχος 29/4/1929 ,4 
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της οικογένειας του, εξαιρουμένου του χρόνου που το κτήμα τελούσε υπό 

την μεσεγγύηση του δημοσίου ή είχε καταληφθεί από πρόσφυγες. 

2) ένορκη κατάθεση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας 

στην οποία βρισκόταν το ακίνητο και δύο δημοτικών ή κοινοτικών 

συμβούλων διοριζόμενων από το δημαρχιακό ή κοινοτικό συμβούλιο, η 

οποία να κατοχυρώνει ότι ο αγοραστής άσκησε τα δικαιώματα του 

κυρίου και να βεβαιώνει ότι η πράξη είναι αληθής. Η αγοραπωλησία 

έπρεπε να είχε λάβει χώρα κατά τις νόμιμες ημερομηνίες. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο αιτούμενος διωκόταν από το ακίνητο. 

Η εγκύκλιος είχε κοινοποιηθεί σε όλους τους προέδρους των 

κοινοτήτων και ήταν τοιχοκολλημένη σε εμφανή σημεία της πόλης. 

Άλλη διαταγή με ημερομηνία 18/10/1926 του Κεντρικού Γραφείου 

Ανταλλαγής Δυτικομακεδονίας 
160

 προσκαλούσε όλους όσους δεν είχαν 

υποβάλει εμπρόθεσμα αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των 

ανωμάλως κτηθέντων μουσουλμανικών ακινήτων να τις υποβάλουν στο 

κεντρικό γραφείο ανταλλαγής ή απευθείας στο Υπουργείο Γεωργίας 

(διεύθυνση Ανταλλαγής) μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας η υπηρεσία θα κατέλαβε κάθε αστικό και 

αγροτικό ανταλλάξιμο μουσουλμανικό ακίνητο σε όλη τη Δυτική 

Μακεδονία. Η ίδια διαταγή δημοσιεύθηκε στις 19/11/1926 και στις 

26/11/1926
161

. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ήταν πολύ 

σύντομη, μόλις δώδεκα μέρες από την αρχική κοινοποίηση. Η 

ανακοίνωση δεν δήλωνε ρητά αν θα έπρεπε να υπάρχουν αποφάσεις 

Πρωτοδικειακών Επιτροπών βάσει του διατάγματος του 1923. 

Διαμαρτυρία του Προέδρου της κοινότητας Νεβολιάνης (σημερινή 
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Εφ.. Έλεγχος 12/11/1926 ,4  
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 Εφ.. Έλεγχος 19/11/1926,2   και 26/11/1926,4 
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Σκοπιά) προς τον Φίλιππο Δραγούμη
162

 ανέφερε ότι 23 οικογένειες 

αγόρασαν αγρούς και λιβάδια με ανεπίσημα πωλητήρια έγγραφα ως 

συμβολαιογραφικές πράξεις. Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν υπηρεσιακά 

από την κοινότητα στο Υπουργείο Γεωργίας, ωστόσο δεν ήταν 

επικυρωμένα από Πρωτοδικειακές Επιτροπές λόγω άγνοιας. Το διάταγμα 

του 1923 δεν ήταν γνωστό στους γηγενείς  και δεν είχε κοινοποιηθεί στις 

κοινότητες 
163

. Στο έγγραφο που προωθήθηκε τονιζόταν ότι πρόκειται για 

ακτήμονες και προστάτες πολυμελών οικογενειών προβάλλοντας επίσης 

το πρότυπο του εθνικόφρονα πολίτη που προσέφερε υπηρεσίες στην 

πατρίδα κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι αγροί και τα 

λιβάδια είχαν καταληφθεί από τους πρόσφυγες του χωριού Μαχαλά και 

το δημόσιο. Ο πρόεδρος ζητούσε τη μεσολάβηση του Φ. Δραγούμη 

προκειμένου να επικυρωθούν οι πράξεις αγοραπωλησίας των γηγενών 

και να τους επιστραφούν  οι περιουσίες τους.  

Η διαμάχη των δύο χωριών πήρε διαστάσεις σύγκρουσης
164

 λόγω 

διαφορών για τα λιβάδια. Τρεις πρόσφυγες και τέσσερεις γηγενείς ήταν 

τα θύματα και συνελήφθησαν δέκα άτομα ως πρωταίτιοι της διαμάχης. Η 

εφημερίδα «Έλεγχος» ζήτησε τη λύση των προβλημάτων των 

κτηματικών διενέξεων. Κατηγόρησε τον κρατικό μηχανισμό για 

αδυναμία αλλά και αδιαφορία λύσης του προβλήματος. Τα μέχρι τότε 

ληφθέντα μέτρα αποτελούσαν ημίμετρα με συνέπεια την όξυνση των 

σχέσεων των δύο πληθυσμιακών ομάδων.  

Χαρακτηριστικό δείγμα της διαμάχης αποτέλεσε και η περίπτωση 

των κατοίκων του χωριού Αρμενοχώρι
165

. Εξήντα πέντε οικογένειες 
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Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) ,σελ35-36 
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Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη, φακ11.2  σελ7-23,Τέντζος ό.π. 
164

Εφ.. Έλεγχος ,17/6/1926,1-Εφ. Μακεδονία  15/6/1926,4 
165

Εφ. Φωνή του λαού ,18-12-1926,4-Εφ.Έλεγχος 31/12/1926,3- Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος 

βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-
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γηγενών καλλιεργούσαν από αμνημονεύτων ετών αγρούς και λιβάδια που 

ανήκαν σε ανταλλαγέντες μουσουλμάνους. Το 1924 ο Εποικισμός 

αφαίρεσε τα μισά κτήματα (1.300,00 στρέμματα συνολικά)  και τα 

παρέδωσε σε τριάντα πέντε οικογένειες νεοαφιχθέντων προσφύγων. Η 

Διεύθυνση Εποικισμού ανακοίνωσε το 1926 νέα αφαίρεση κτημάτων των 

γηγενών για να παραδοθούν σε πρόσφυγες.  

Οι αιτιάσεις εκατέρωθεν υπήρξαν πολλές. Οι γηγενείς δια μέσου 

της εφημερίδας «Φωνή του Λαού» διαμαρτυρήθηκαν ότι η μείωση αυτή 

τους δημιουργούσε πρόβλημα επιβίωσης και τόνισαν το νομικό τους 

δικαίωμα ως ακτήμονες να κατέχουν ποσό τουρκικών γαιών. 

Κατηγόρησαν επίσης τους πρόσφυγες για κατοχή των πιο εύφορων 

εδαφών κατάλληλων για καπνοφυτεία αφήνοντας τα κατώτερης 

ποιότητας χέρσα χωράφια σε αυτούς. Οι αιτιάσεις απεστάλησαν στο 

Πολιτικό Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης και στους Βουλευτές 

Φλωρίνης Σίμο Λιούμπη, Φίλιππο Δραγούμη, Γεώργιο Μόδη, Δ. Τζίμα, 

Ι. Βαλαλά και Ν. Κυριακόπουλο από τους οποίους ζητήθηκε η αναίρεση 

της απόφασης του Εποικισμού.  

Στον αντίποδα οι πρόσφυγες με εκπρόσωπο την εφημερίδα 

«Έλεγχο» κατηγόρησαν τους γηγενείς και την εφημερίδα «Φωνή του 

Λαού» για ανακρίβειες καθώς η αφαίρεση του 1924 αφορούσε 630 

οθωμανικά κτήματα και όχι 1.300,00 κατώτερης ποιότητας που δόθηκαν 

σε 28 προσφυγικές οικογένειες. Με διάβημά τους προς τη Υπηρεσία 

Εποικισμού και τη Νομαρχία  πέτυχαν την αφαίρεση επιπλέον αγρών 

καθώς θεώρησαν ότι ήταν αδικημένοι και αφού η αναλογία γαιών ανά 

οικογένεια ήταν μικρότερη για τους πρόσφυγες. Ωστόσο η αφαίρεση 

αγρών υπήρξε δεδομένη ως το αποτέλεσμα της τοποθέτησης προσφύγων 

σε μέρη που τα κτήματα δεν επαρκούσαν. 

                                                                                                                         
1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - επιστολές, αιτήσεις (1925-

28) ,σ.37,41,56,82,84 
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Ο Φίλιππος Δραγούμης σε ερώτηση κατοίκου Αρμενοχωρίου για 

επικύρωση αγρού άνευ συμβολαιογραφικής πράξης συνέστησε την 

ύπαρξη απόφασης Πρωτοδικειακής επιτροπής αφήνοντας ταυτόχρονα 

ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο Υπουργός Γεωργίας θα προχωρούσε στη λύση 

των ανωμάλων δικαιοπραξιών μετά τη λήξη της περιοδείας του. Μάλιστα 

στις 13-1-1927 ο Υπουργός Γεωργίας κάλεσε τον Δραγούμη σε σύσκεψη 

περί ανωμάλων δικαιοπραξιών στις 14 /1/1927
166

. Είχε ήδη προηγηθεί 

εντολή του Υπουργού Γεωργίας προς την Εθνική Τράπεζα να σταματήσει 

ενοικιάσεις αγρών μέχρι να ολοκληρωθούν οι επικυρώσεις ανωμάλων 

δικαιοπραξιών
167

. Επίσης σε ανάλογο αίτημα κατακύρωσης αγρού 

γηγενή τεσσάρων στρεμμάτων από την Κάτω Κλεστίνη, που είχε 

αγοραστεί το 1918 με ιδιωτικό ομόλογο και είχε καταληφθεί από 

πρόσφυγες, ο Δραγούμης συνέστησε την αποστολή αίτησης αναγνώρισης 

ανωμάλου δικαιοπραξίας στο Υπουργείο Γεωργίας η οποία να του 

κοινοποιηθεί 
168

. 

Αντίστοιχο ήταν και το θέμα των κατοίκων του χωριού Κλεστίνης 

Φλωρίνης
169

 οι οποίοι προέβησαν σε αγορές αγρών και αστικών 

ακινήτων χωρίς τη σύνταξη συμβολαίων λόγω της μεταξύ τους 

εμπιστοσύνης και νομικής άγνοιας ακολουθώντας το οθωμανικό 

πρότυπο. Η εποικιστική υπηρεσία προέβη σε κατάληψη των κτημάτων με 

παραχώρηση στους πρόσφυγες.  
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Το ζητούμενο από τον Δραγούμη ήταν να προβεί σε ενέργειες το 

σχετικό υπουργείο προκειμένου να διαταχτεί προσωρινή αναστολή της 

κατάληψης των περιουσιών μέχρι την οριστική λύση των ανωμάλων 

συμβάσεων, όπως αναμενόταν. Η βουλή δεν είχε ακόμα συγκληθεί. 

Πρόκειται για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 1926 στις 

οποίες ο Φ. Δραγούμης  είχε εκλεγεί βουλευτής
170

. 

Στην πόλη της Φλώρινας στις 29-30 Απριλίου 1927 οργανώθηκε 

το Παγκοινοτικό Συνέδριο με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. 

Θεοδοσίου
171

. Η συζήτηση αναφορικά με το θέμα των άτακτων 

αγοραπωλησιών ήταν έντονη. Οι Κοινοτικοί πρόεδροι εξέθεσαν τις 

απόψεις τους και παρενέβησαν οι Βουλευτές Γ. Μόδης και Φ. 

Δραγούμης. Ο δεύτερος αναφέρθηκε στις ενέργειές του ως μέλους της 

επιτροπής Φλωρίνης αναφορικά με το θέμα. Εκφράστηκε η ευχή η 

κυβέρνηση να προχωρήσει στη θέσπιση νόμου με τον οποίο θα 

αναγνωρίζονταν όλες οι ανώμαλες δικαιοπραξίες
172

. Επίσης στον 

απολογισμό του συνεδρίου από την εφημερίδα «Έλεγχος» τονίστηκε η 

ανάγκη διάθεσης γαιών στους ακτήμονες γεωργούς γενικά, προκειμένου 

ως ιδιοκτήτες να επιδοθούν με ζήλο στην αγροτική καλλιέργεια
173

. 

Μετά τη λήξη του συνεδρίου
174

 επισκέφτηκαν τον Δήμαρχο 

αντιπρόσωποι των γεωργικών συλλόγων Καστοριάς και Πρόεδροι των 

τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι ζήτησαν την μεσολάβηση του δημάρχου 

προς τον Φ. Δραγούμη σχετικά με τις ανώμαλες δικαιοπραξίες. 

Εξέφρασαν δυσαρέσκεια απέναντι στους πρόσφυγες βουλευτές «οίτινες 

στραγγαλίζουσι δια της στάσεως των τα δικαιώματά  των». Ο γηγενής 

πληθυσμός δεν ήταν διατεθειμένος να δεχθεί μονομερή λύση παρά 
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 Γ. Περιβολάρης,   Φλώρινα 1912 – 2012, Χρονικό ενός αιώνα. Φλώρινα, 2012.,σ.214 
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 Εφ. Έλεγχος ,21-4-1927,4 
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 Εφ. Φωνή του Λαού ,6/5/1927,3 
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Εφ. Έλεγχος ,13/5/1927 ,2 
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ολοκληρωτική αναγνώριση της περιουσίας που αγοράστηκε. Η μόνη 

υποχώρηση αφορούσε τη διατήρηση των 100 δεκαδικών στρεμμάτων 

προβλεπόμενη από το 26/8/1925 νομοθετικό διάταγμα.  

Ο δήμαρχος δήλωσε ως αδικία την αφαίρεση αγορασμένων 

περιουσιών από χριστιανούς και τον  καταλογισμό  υπέρ της Τουρκίας. 

Την επικύρωση 10 μόνο στρεμμάτων ήταν αδύνατο να τη δεχτούν οι 

γηγενείς. Αν η κυβέρνηση δεν αναγνώριζε ολοκληρωτικά τις αστικές και 

γεωργικές εκτάσεις θα διαμαρτύρονταν στην Κοινωνία των Εθνών. Ο 

Δήμαρχος εκ μέρους όλου του γηγενούς πληθυσμού παρακάλεσε για 

υποβολή εισήγησης από τον Φ. Δραγούμη προκειμένου να δοθεί δίκαιη 

λύση και να μην εκδίδονται διατάγματα ευεργετικά για τους πρόσφυγες 

και καταστρεπτικά για τους γηγενείς «εφόσον όλοι είμεθα τέκνα της αυτής 

μητρός Ελλάδος». Για να καταστεί δυνατό να παραβρεθεί  επιτροπή εκ 

μέρους όλων των γεωργικών συνεταιρισμών Δυτικής Μακεδονίας 

κρίθηκε θεμιτό να εισηγηθεί ο Φ. Δραγούμης  αναβολή ενός τουλάχιστον 

μηνός του προς υποβολή νομοσχεδίου σχετικά με τις ανώμαλες 

συμβάσεις. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή επί των προσφυγικών ζητημάτων 

αποδέχτηκε σχέδιο νόμου ρυθμίσεως των ανωμάλων δικαιοπραξιών, 

λόγω όμως της σπουδαιότητας του ζητήματος το παρέπεμψε σε 

ξεχωριστή συζήτηση
175

. Αρμόδιος ρυθμιστής του ζητήματος ήταν  

προσφυγική επιτροπή ενώ έκδηλη υπήρξε η απουσία γηγενών 

εκπροσώπων. 
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 Εφ. Έλεγχος  ,3/6/1927 ,4 
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5.3 Νομοθετήματα 

Καθώς ο νόμος του 1923 δεν έλυσε το πρόβλημα και οδήγησε σε 

αναζωπύρωση αγοραπωλησιών
176

, συνεχίστηκε η έκδοση νέων 

νομοθετημάτων. 

Το νομοθετικό διάταγμα της 17/24
ης

 Ιουλίου του 1924  

νομιμοποίησε εκ νέου αγοραπωλησίες με επίσημο έγγραφο 

(συμβολαιογραφική πράξη, μισθωτήριο, δανειστικό έγγραφο, 

πληρεξούσιο, ενώ ως ιδιωτικό θεωρήθηκε ο όρκος, ο μάρτυρας και η 

ομολογία) ως την 1
η
 /10/1922 επεκτείνοντας τις διατάξεις και για όσα 

ακίνητα είχαν καταληφθεί από το δημόσιο βάσει των νόμων 262/1914 

και 1073/1917. Ουσιαστικά επικύρωσε το διάταγμα του Απριλίου 1923. 

Εκδόθηκε ωστόσο μετά τη λήξη του ενός έτους από την προθεσμία 

υποβολής δηλώσεων για κύρωση που όριζε  το  διάταγμα Απριλίου 1923. 

Η χρησιμότητά του ήταν επομένως αμφιλεγόμενη
177

. Τελικά ακολούθησε 

εγκύκλιος του Υπουργού Γεωργίας υπ’ αριθμό 104238/23-9-1924 προς 

τους προέδρους Πρωτοδικών και τους οικονομικούς εφόρους της 

Μακεδονίας ότι η καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων επί των 

θεμάτων του ΝΔ της 17/24
ης

 Ιουλίου 1924 ήταν ετήσια  και έληγε τον 

Ιούλιο του 1925
178

. 

Στο νομοθετικό διάταγμα της 5/5/1925 (ΦΕΚ 112), «Περί 

κυρώσεως της από 30 Ιανουαρίου συμφωνίας της Ελληνικής Κυβερνήσεως 

και της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», στο άρθρο 7 τονιζόταν 

η συνεργασία της ΕΑΠ με το Υπουργείο Γεωργίας προκειμένου να 

αποκατασταθούν τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι εντόπιοι καλλιεργητές. 

Το Υπουργείο Γεωργίας επιφορτίζονταν με τα ζητήματα διαφορών 

μεταξύ των δύο ομάδων που απειλούσαν τη δημόσια τάξη. Στις 
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 Ρ. Αλβανός , Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες Κράτος και Πολιτικές Ταυτότητες στη Μακεδονία του 

Μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2019,σ.85 
177

 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι…,ό.π, σελ.42 
178

 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι….,ό.π, σελ.42 
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περιφέρειες στις οποίες υπήρχαν τέτοιου είδους κίνδυνοι το Υπουργείο 

όφειλε να συστήσει τοπικές επιτροπές από υπαλλήλους και ιδιώτες 

πρόσφυγες και εντοπίους με στόχο τη διευθέτηση των διαφορών. Οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής θα αποφασίζονταν από υπουργική απόφαση. 

Παρά τις ατέλειες των διαταγμάτων και τις μονομερείς 

κατευθύνσεις με τον προφανή ρόλο του Υπουργού Γεωργίας ως ρυθμιστή 

των κυρωτών πράξεων, κρυμμένο πίσω από προφανείς πολιτικές 

σκοπιμότητες, είχε αρχίσει ο προσανατολισμός προς την λύση του 

προβλήματος. 

Από το 1923 έως και το 1925 δεν έγιναν κατακυρώσεις από τον 

Υπουργό Γεωργίας παρά ελάχιστες, οπότε ακολούθησε ο ΝΔ 

26
ης

Αυγούστου/14
ης

 Σεπτεμβρίου 1925
179

. 

Βασική ιδέα του νόμου ήταν ο περιορισμός κατακύρωσης πράξεων 

αγροτικών ακινήτων στο ελάχιστο, ενώ ανατρέπονταν τα του νόμου της 

26
ης

 Απριλίου 1923 και αποκλείονταν συμβάσεις πραγματοποιούμενες με 

ιδιωτικό έγγραφο, όσον αφορά τα αστικά ακίνητα
180

. Οι συμβάσεις μέχρι 

30 /9/1922 υπάρξεως επίσημου εγγράφου αγοραπωλησίας αγροτικών 

ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος και όσες μέχρι 

30/9/1920 συνάφθηκαν  με  ιδιωτικό έγγραφο ή συμβολαιογραφικό 

προσύμφωνο ή άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις μισθωτηρίου, 

δανειστικού και πληρεξουσίου καλύπτοντας αγοραπωλησίες επί 

αγροτικών ακινήτων στις Νέες Χώρες, που έγιναν κατά παράβαση των 

περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών διατάξεων, κυρώνονταν με απόφαση 

του Υπουργού Γεωργίας κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γνωμοδοτικού 

                                           
179

 ΦΕΚ 249/14.9.1925 
180

 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι…., ό.π, σ.43-44 
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Συμβουλίου της διεύθυνσης Ανταλλαγής εφόσον υπάχθηκαν στον νόμο 

της 26
ης

 Απριλίου 1923 στο άρθρο 1
181

και κρίθηκαν μη εικονικές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε να έχει εξασκήσει ο 

αγοραστής τα δικαιώματα του κυρίου στο διεκδικούμενο ακίνητο  

καλλιεργώντας το είτε αυτοπροσώπως είτε διαμέσου μελών της 

οικογένειάς του, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

είχε στερηθεί τη χρήση του ακινήτου λόγω προσφυγικής εγκατάστασης  

ή μεσεγγύησης του κτήματος από το δημόσιο. Δεύτερη προϋπόθεση 

αποτελούσε η συνολική ιδιόκτητη περιουσία του αγοραστή να μην 

υπερβαίνει τα 100 στρέμματα για καλλιέργεια δημητριακών και τα 20 

στρέμματα για καπνό, σταφύλι ή κοπτολείβαδα. Αναφορικά με τα μη 

καλλιεργήσιμα βοσκοτόπια η έκταση ανερχόταν στα 200 στρέμματα 

εφόσον ο αγοραστής ήταν επαγγελματίας κτηνοτρόφος. Η άσκηση των 

δικαιωμάτων του κυρίου αποδεικνυόταν με την ένορκη κατάθεση του 

δημάρχου  ή του προέδρου της κοινότητας. 

Σε ότι αφορά τα αστικά ακίνητα ως σκοπός του διατάγματος 

οριζόταν η ακύρωση  όλων των  ανωμάλων συμβάσεων που στηρίζονταν 

σε ιδιωτικά έγγραφα από την 5
η
 Οκτωβρίου 1912 μέχρι 26

η
 Αυγούστου 

1925 παρά το διάταγμα της 26
ης

 Απριλίου 1923 με το οποίο εκδόθηκαν 

επικυρωτικές αποφάσεις από Πρωτοδικειακές επιτροπές. Επικυρώνονταν 

αστικά ακίνητα που είχαν επίσημα έγγραφα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 

1922 ή όσα συμβολαιογραφικά προσύμφωνα έλαβαν χώρα μέχρι την 31
η
 

Αυγούστου 1917. 

Ένα καίριο σημείο ήταν και η διάταξη που όριζε ότι «αι διατάξεις 

του παρόντος δεν ισχύουν δια τας μεταξύ Ελλήνων συναφθείσας 

                                           
181

 Άρθρον 1
ον

 Απαγορεύεται επί ποινή απολύτου ακυρώσεως η αναγκαστική κατάσχεση κτημάτων ,η 

εγγραφή προσημείωσης και η εκποίηση με αναγκαστικό πλειστηριασμό, εκτός αν πρόκειται για 

εκπλήρωση αποδεδειγμένης οφειλής με έγγραφο προ της χρονολογίας του 1914. 
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δικαιοπραξίας». Την τύχη των συμβάσεων αυτών διέσωσε το νομοθετικό 

διάταγμα της 26
ης

 Απριλίου 1923  που κύρωσε ή βρίσκονταν προς 

επικύρωση στον Υπουργό Γεωργίας. 

Κατά τον Τσιτσελίκη ο συντάκτης του διατάγματος δεν 

ενδιαφερόταν καθόλου για την τύχη των μεταξύ Ελλήνων 

συνομολογούμενων συμβάσεων
182

. Χαρακτήρισε το διάταγμα 

προσφυγόφιλο
183

 με σκοπό την εύρεση όλο και περισσότερων 

μουσουλμανικών ακινήτων προς εγκατάσταση προσφύγων. Έτσι 

εξηγήθηκαν οι πολλαπλοί περιορισμοί και μη εκτελέσιμες πράξεις, όροι 

και προϋποθέσεις στην υπουργική κύρωση των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών. Αν τα κίνητρα αφορούσαν Έλληνες συμβαλλόμενους, 

υπήρξε αδιάφορο για το συντάκτη. Η εγκατάσταση των προσφύγων δεν 

θα ήταν δυνατή. Ο υπουργός υποχρεώθηκε να επανεξετάσει τις ήδη από 

τον ίδιο κυρωμένες συμβάσεις  εφόσον το ακίνητο δε μεταβιβάστηκε 

έγκαιρα σε τρίτο μέχρι τις 1
ης

 Ιουλίου 1925. 

Το ΝΔ της 26
ης

 Αυγούστου 1925 κατήργησε το διάταγμα της 26
ης

 

Απριλίου 1923 περιορίζοντας στο ελάχιστο τις κυρώσιμες συμβάσεις και 

ανέκοψε την εξέλιξη του κοινωνικού αυτού ζητήματος. Ανάλογη άποψη 

εξέφρασε και ο Τέντζος
184

  για τις εσκεμμένα δυσνόητες διατάξεις του 

διατάγματος. Προκάλεσε τη δίκαιη αγανάκτηση των γηγενών που 

περίμεναν μετά από τόσα έτη την επίλυση του ζητήματος. Η ελληνική 

πολιτεία αναίτια ενέμεινε στην πάγια τακτική της  απαγόρευσης αυτού 

του είδους των πράξεων. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου /2 Οκτωβρίου 1925 εκδόθηκε νέο διάταγμα 

το οποίο ανέστειλε την εκτέλεση απόφασης νομής ή προσωρινών μέτρων 

στις διαφορές με το δημόσιο ή με την επιτροπή αποκαταστάσεως 

προσφύγων ή με τους εγκατεστημένους στα ακίνητα πρόσφυγες. Η ισχύς 

                                           
182

 Και οι Μουσουλμάνοι ,όπως προαναφέρθηκε είχαν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. 
183

 Κ. Τσιτσελίκης, Αι ανώμαλαι…..,ο.π,σ.44 
184

 Ό.π  αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη 
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του ορίστηκε εξάμηνη με δυνατότητα επ΄ αορίστου παρατάσεως μέσω 

νέων διαταγμάτων. Νέο διάταγμα της 12/18 Δεκεμβρίου 1925 επικύρωνε 

τα ανωτέρω θεωρώντας άκυρες τις ήδη εκδοθείσες αποφάσεις επί 

ανταλλαξίμων περιουσιών.  

Οι γηγενείς δε μπορούσαν να προστατευτούν από τις αρχές του 

ελληνικού δικαίου και ενώ είχαν καταβάλλει το χρηματικό τίμημα στον 

μουσουλμάνο παρακολουθούσαν την καταπάτηση της περιουσίας τους 

από εγκαταστάσεις προσφύγων δίχως να μπορούν να κάνουν 

οποιαδήποτε ενέργεια. Οι αποζημιώσεις ήταν απούσες στις πράξεις 

δικαίου και οι πολίτες έχαναν το δικαίωμα της ισονομίας και της 

ισοπολιτείας.   

Τα αμφισβητούμενα ακίνητα κατά τον Τσιτσελίκη δεν 

υπερέβαιναν τα 19.000 στρέμματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 

γραφείου ανταλλαγής Κοζάνης του δόθηκε διαβεβαίωση ότι στην 

περιφέρεια Κοζάνης τέτοιου είδους ακίνητα δεν ξεπερνούσαν τα 2.000 

στρέμματα. Πρότεινε μάλιστα ως λύση εξεύρεσης καλλιεργήσιμων γαιών 

την αποξήρανση ελών, όπως του Σαρή-Γκιολ στην Κοζάνη
185

, ή την 

απαλλοτρίωση μοναστηριακών περιουσιών. Η πολιτεία αντί να 

χρονοτριβεί επιδεινώνοντας το πρόβλημα θα μπορούσε να προχωρήσει 

σε πιο πρακτικές λύσεις. 

Πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ διαμορφωμένων ιδεολογικά 

ομάδων προκαλούν κοινωνικές αναταράξεις που βαθύτερο αίτιο είχαν 

οικονομικά συμφέροντα. 

Με την οριστική απομάκρυνση των ανταλλαξίμων μουσουλμάνων 

από την Ελλάδα δεν υπήρξε πλέον φόβος δημιουργίας  εικονικών 

εγγράφων από το 1923 και στο μετά. Αίτημα των κατοίκων της δυτικής 

Μακεδονίας αποτέλεσε η νομιμοποίηση όλων των συμβάσεων από την 

                                           
185

 Προχώρησε το 1932,Αρχείο Βενιζέλου, Μπενάκειος  ,Φάκελος 128-23 
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εποχή της Οθωμανοκρατίας με βάση τη νομή του κατόχου του ακινήτου 

για ορισμένα έτη.  

Επίσης απαίτηση αποτέλεσε η οριστική νομιμοποίηση όλων των 

αποφάσεων των Πρωτοδικειακών Επιτροπών και η άρση του 

δικαιώματος επικυρώσεως του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος δεν 

αντιμετώπισε με εμπιστοσύνη τις αποφάσεις των επιτροπών. 

Συμπερασματικά αν ο πρόσφυγας ήταν θύμα μιας κατάστασης και 

άξιος προστασίας το ίδιο ήταν και ο γηγενής μικροϊδιοκτήτης που 

ταλαιπωρούταν με την αμφισβήτηση της περιουσίας του. 

Σημαντική από άποψη νομική για το θέμα των άτακτων 

αγοραπωλησιών ήταν και η Συντακτική απόφαση 3/4/1926 (ΦΕΚ 117), 

«Περί κατοχυρώσεως των υπό ανταλλαξίμων Μουσουλμάνων 

εγκαταλειφθεισών εν Ελλάδι περιουσιών». Τα άρθρα 5, 6 και 8 

αφορούσαν τις ανώμαλες δικαιοπραξίες και τα εμπράγματα δικαιώματα 

επί μουσουλμανικών ακινήτων. Το άρθρο 5 στηρίχθηκε στο 14/9/1925 

νομοθετικό διάταγμα και όριζε εξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία 

προσκόμισης δικαιολογητικών στο Υπουργείο Γεωργίας αξιώσεων επί 

ακινήτων ανωμάλως συμβληθέντων. Ο Υπουργός αποφαινόταν το 

συντομότερο δυνατό και κοινοποιούσε την απόφαση στην Εθνική 

Τράπεζα.  

Τα έγγραφα  αυτά είχαν ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο βάσει του   

νομοθετικού διατάγματος των Πρωτοδικειακών Επιτροπών  της 

23/4/1923 και δεν ήταν στη κατοχή των δικαιούχων. Όσοι επίσης δεν 

είχαν προβεί σε αυτές τις ενέργειες ήταν αδύνατο να κατοχυρώσουν την 

περιουσία τους. Πολλά δικαιολογητικά χάθηκαν κατά την υποβολή  στα 

κατά τόπους γραφεία ανταλλαγής ή δεν έλαβαν αριθμό στο Υπουργείο. 

Το άρθρο 6 αναφερόταν στα εμπράγματα δικαιώματα και στις 

υποθήκες τέως μουσουλμανικών ακινήτων για τις οποίες οριζόταν επίσης 
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εξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία δηλώσεως τους στην Εθνική Τράπεζα,  

διαφορετικά το δικαίωμα χανόταν. 

Αξιοπρόσεκτο είναι και το άρθρο 8 που έθετε τη δημιουργία 

επιτροπής με έδρα το Υπουργείο Γεωργίας  ως υπεύθυνη για τις 

διεκδικήσεις κυριότητας ή εμπράγματος δικαιώματος επί των μη 

ανταλλαξίμων μουσουλμανικών περιουσιών. 

Το σπουδαιότερο ελάττωμα αυτής της κατάστασης που είχε 

δημιουργηθεί  ήταν οι πολιτικές σκοπιμότητες του Υπουργού Γεωργίας 

που αψηφούσαν ότι αυτό το νομοθέτημα θα οδηγούσε σε δημεύσεις 

μικρών ιδιωτικών περιουσιών για τις οποίες είχαν καταβληθεί τα νόμιμα 

τιμήματα στους ανταλλάξιμους Μουσουλμάνους. Δημιουργούνταν  

συνεχώς ακραίες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες. Οι 

πρώτοι ένιωθαν αδικημένοι, καθώς η ελληνική πολιτεία δεν προχωρούσε 

στην ολοκλήρωση των ατελών ή ημιτελών έργων της παραχώρησης των 

περιουσιών
186

. Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας συχνά ζητούσαν τη 

μεσολάβηση του Φίλιππου Δραγούμη με επιστολές προκειμένου το 

Υπουργείο Γεωργίας να διευθετήσει τις εκκρεμείς υποθέσεις 
187

. Ακόμα 

και όταν υπήρχαν τίτλοι δεν ήταν δυνατή η καταγραφή της περιουσίας 

στο κτηματολόγιο, αφού τα ακίνητα είχαν ήδη καταληφθεί από την ΕΑΠ 

και είχαν εγκατασταθεί σε αυτά πρόσφυγες αποκτώντας τη νομή των 

περιουσιών αυτών
188

.  
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 Κ. Τσιτσελίκης  ,ό.π. σελ.52-56, Εφημ. Φωνή του Λαού, Τσιτσελίκης Κ., 5 Φεβρουαρίου 1927 

,σελ.3  
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 Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) Philippos_Dragoumis_Box_011_Folder_02 .pdf, σελ.10(1/1/1926) . 

Κάτοικοι της Καστοριάς διαμέσου του δικηγόρου τους αναμένουν την προώθηση των υποθέσεών τους 

έχοντας υποβάλλει και δεύτερη αίτηση  συνοδευόμενη από πιστοποιητικό του Προέδρου της 

κοινότητας (είχε προηγηθεί το νομοθετικό διάταγμα του 1925).  

Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) Philippos_Dragoumis_Box_011_Folder_02. pdf, σελ.38, φάκελος 34 

,13/12/1926, δικηγορικό γραφείο. Ώριμες υποθέσεις από το υπουργείο δεν προωθούνται στο 

γνωμοδοτικό συμβούλιο ανταλλαγής για επιδίκαση . Οι αρμόδιοι του υπουργείου δεν δέχονται τους 

νομικούς εκπροσώπους των γηγενών στα γραφεία τους . 
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 Χ.Τέντζος ό.π. 
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https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-2
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-2
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-2
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Στο Υπουργείο Γεωργίας υπό την προεδρία του Υπουργού κ. 

Παπαναστασίου
189

 το 1927 πολυμελής επιτροπή  κατέληξε στην υποβολή 

πρότασης νομοσχεδίου για αναγνώριση ανώμαλων δικαιοπραξιών με τη 

σύσταση εμπράγματος δικαιώματος για ακίνητα στα οποία υπήρχε 

επίσημο έγγραφο μέχρι 30-4-1922, εφόσον κρίθηκαν μη εικονικές και 

επικυρώθηκαν από τις Πρωτοδικειακές Επιτροπές του νομοθετικού 

διατάγματος της 26
ης

 Απριλίου 1923, για αγροτικές περιουσίες που δεν 

ξεπερνούσαν τα 10 στρέμματα οπότε και επιβεβαιώθηκαν
 
οι φόβοι των 

γηγενών. Ταυτόχρονα κυρώθηκαν πράξεις συναφθείσες με ιδιωτικό 

έγγραφο ή με προσύμφωνο συμβολαιογραφικό ή με μισθωτήριο ή με 

δανειστήριο ή με πληρεξούσιο μέχρι και τις 30/9/1920 επίσης 

αποδεικνυόμενες ως μη εικονικές από τις προαναφερόμενες 

Πρωτοδικειακές Επιτροπές. Για τις εκτάσεις άνω των 10 βασιλικών 

στρεμμάτων αρμόδιος ήταν ο Υπουργός Γεωργίας με τη σύμφωνη γνώμη 

της γνωμοδοτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης ανταλλαγής. Οι ίδιοι  

επικύρωναν ακίνητα συναφθέντα μετά την 1
η
 Οκτωβρίου 1922 μέχρι τις 

15/10/1922  με επίσημα έγγραφα τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 10 

στρέμματα. Όσοι διεκδικούσαν δικαιώματα αλλά δεν είχαν κριθεί για την 

εικονικότητα των πράξεων όφειλαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στο 

Υπουργείο Γεωργίας εντός ανατρεπτικής εξάμηνης προθεσμίας. 

Για τις ανώμαλες συμβάσεις που στηρίζονταν σε ιδιωτικά 

πωλητήρια συστάθηκαν Πρωτοδικειακές Επιτροπές πέντε μελών, ενός 

Πρωτοδίκη ως προέδρου, ενός ανώτερου διοικητικού υπαλλήλου, ενός 

ανώτερου εποικιστικού, ενός αντιπροσώπου των προσφύγων και ενός 

γηγενή. Οι επιτροπές αφού εξέταζαν το βάσιμο των ισχυρισμών των 

διεκδικούμενων ακινήτων παραχωρούσαν στον καθένα έκταση γης ίσης 

                                           
189

Εφ. Φωνή του λαού ,21/9/1927,2 και Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη , Υποφακ. 11.1: 

Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - νομοσχέδια, διατάγματα, υπομνήματα κλπ. (1922-28) [έγγρ. 1-17] 

,σελ.68 ,φάκελος 3, ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ Περί ρυθμίσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών εν ταις Νέαις 

Χώρες.  

https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
https://www.ascsa.edu.gr/archives/philippos-dragoumis-box-11-folder-1
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αξίας στο ίδιο ή σε άλλο μέρος. Οι επιτροπές αυτές εξέταζαν και 

υποθέσεις που αφορούσαν εμπρόθεσμες αιτήσεις για τις οποίες δεν είχαν 

βγει αποφάσεις καθώς και υποθέσεις ακινήτων που δεν υποβλήθηκαν για 

εξέταση λόγω μεσεγγυήσεως των ακινήτων από το δημόσιο. Οι 

αποφάσεις αυτές των τοπικών επιτροπών δημοσιεύονταν στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κατόπιν ο ενδιαφερόμενος προχωρούσε 

στην μεταγραφή της περιουσίας βάσει αντιγράφου από το Υπουργείο 

Γεωργίας. 

Μία από τις επιδιώξεις του Αλ. Παπαναστασίου ως Υπουργού 

Γεωργίας 
190

 ήταν η λύση του ζητήματος των ανωμάλων δικαιοπραξιών, 

στοιχείο που τόνισε κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Αναμένονταν 

η επικύρωση του υποβαλλόμενου νομοσχεδίου από τη Βουλή. 

5.4  Αναγκαιότητα οριστικής λύσης 

 

Στις 1/1/1928 δημοσιεύθηκε
191

 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Γεωργίας «Σχεδιον νόμου περί ρυθμίσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών εν 

ταις Νέαις Χώρες». Το σχέδιο νόμου αποτέλεσε επανάληψη του 

αντίστοιχου του 1927
192

. Σημαντική παράμετρος υπήρξε η 

αντικατάσταση κτήματος διεκδικούμενου από γηγενή με αντίστοιχο 

εντός της περιφερείας εφόσον πλήττονταν τα συμφέροντα των 

υπηρεσιών του Εποικισμού. Επίσης αναγνωρίζονταν οι αγοραπωλησίες 

με ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαθεί εφόσον αποδεικνυόταν η ύπαρξή του 

από μάρτυρες  και πιστοποιούνταν η δεκαετής κατοχή του αγροτικού 

ακινήτου από τον αγοραστή. Επιπρόσθετα αναγνωριζόταν η εικοσαετής 

κατοχή κτήματος άνευ τίτλων συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου 

                                           
190

Εφ.. Έλεγχος , 7/10/1927 , 3 
191

Εφ. Έλεγχος 1/1/1928,3 
192

 Παράβαλε παραπομπή 189 
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που αυτό τελούσε υπό τη μεσεγγύηση του δημοσίου. Για αγροκτήματα 

κατεχόμενα προ της ανταλλαγής δίχως τίτλο αναγνωριζόταν ως 

εξαγοράσιμη περιουσία με αντίτιμο που θα καθοριζόταν από διάταγμα. 

Και ενώ οι διαμάχες γηγενών και προσφύγων συνεχίζονταν η 

αίσθηση του ντόπιου πληθυσμού ότι αντιμετωπίζεται με μια διάθεση 

εκδικητική ήταν εμφανής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 

περίπτωση του σταθμάρχη Αμμοχωρίου
193

 ο οποίος έδειρε τους 

κατοίκους επιβάλλοντας τις δικές του απόψεις. Οι κάτοικοι ζήτησαν να 

αντικατασταθεί. Η προϊσταμένη αρχή αντί να επιληφθεί ανακρίσεων  

απέπεμψε τους παραπονούμενους από το γραφείο κηρυσσόμενη 

αλληλέγγυα προς  το όργανό της. 

Το ζήτημα της χρήσεως και εκποιήσεως των ανταλλαξίμων 

οικημάτων έχριζε ρύθμισης προσαρμοσμένης στην κοινωνική ανάγκη. Οι 

διαμάχες με τις αρχές αλλά και  των ενδιαφερομένων λαϊκών μαζών   

μεταξύ τους κόντευαν να φτάσουν σε επικίνδυνους διχασμούς και 

συγκρούσεις. Το Υπουργείο Γεωργίας όφειλε να σπεύσει σε μια 

συμβιβαστική νομοθετημένη λύση
194

. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και 

υπόμνημα του Εμπορικού συλλόγου Φλωρίνης στο οποίο αναφερόταν ότι 

οι προστριβές λόγω της εκκρεμότητας των ανωμάλων δικαιοπραξιών 

ήταν επιζήμιες για τους ιδιοκτήτες και για την παραγωγή. Στο ίδιο 

υπόμνημα ο σύλλογος τονίζοντας τις εκποιήσεις ανταλλαξίμων 

περιουσιών υπεραμύνθηκε της ίδρυσης στην πόλη υποκαταστήματος της 

Κτηματικής Τράπεζας προκειμένου αυτή να δεχθεί υποθήκες των 

κτημάτων των κατοίκων της πόλης με στόχο την ανέγερση κτισμάτων. 

Οι ανακοινώσεις που αφορούσαν το γραφείο Εποικισμού 

συνεχίστηκαν. Κατόπιν διαταγής του Υπουργού Γεωργίας προς το 

γραφείο Εποικισμού το απαλλοτριωμένο αγρόκτημα Άνω Κόττορι 

                                           
193

 Εφ. Έλεγχος 10/2/1928,3 
194

 Εφ.. Έλεγχος 6/4/1928,3 
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παραδόθηκε στην Εθνική Τράπεζα με αποτέλεσμα αναταραχές στην 

κοινότητα
195

 . 

Το Δημοτικό συμβούλιο Φλωρίνης απέρριψε αίτηση του γραφείου 

Εποικισμού να ανεγερθεί προσφυγικός συνοικισμός στη θέση του 

δημοτικού κήπου. Αποφασίστηκε ο κήπος να παραμείνει και να 

αναζητηθεί νέος χώρος προς ανέγερση προσφυγικού συνοικισμού
196

.   

Στις 1/8/1928
197

 δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση του γραφείου 

Εποικισμού Φλωρίνης σε όσους κατείχαν γεωργικά ακίνητα, αγρούς, 

λειβάδια, αμπέλια, κήπους στις περιοχές Φλωρίνης, Αρμενοχωρίου, 

Μεσονησίου, Σιδηροδρομικού σταθμού Φλωρίνης και Άνω Νεβολιάνης 

εντός 45 ημερών να προσκομίσουν τους κατεχόμενους τίτλους 

ιδιοκτησίας, δηλαδή συμβόλαια, ταπιά, ιδιωτικά πωλητήρια προκειμένου 

να προχωρήσει η οριστική εκκαθάριση και η εγγραφή των ιδιοκτησιών 

στο δημόσιο κτηματολόγιο. Ταυτόχρονα όλοι όσοι διεκδικούσαν αγρούς 

κατεχόμενους από πρόσφυγες, εντός 10 ημερών να προσκομίσουν στο 

Γραφείο Εποικισμού τους τίτλους ιδιοκτησίας για να αποφανθεί οριστικά 

η καθορισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας Επιτροπή.    

Τον Οκτώβριο του 1928 δημοσιοποιήθηκε ότι το νομοσχέδιο
198

  

για την κύρωση των ανωμάλων δικαιοπραξιών κατά τις διαβεβαιώσεις 

υπουργών και βουλευτών θα κυρωνόταν με την έναρξη εργασιών της 

νέας Βουλής (πρόκειται για την τετραετία διακυβέρνησης του Βενιζέλου 

1928-1932). Τότε και οι διαμάχες γηγενών και προσφύγων θα εξέλειπαν 

«ως προς το ζήτημα αυτό η εκκρεμότης του οποίου παρουσιάζει 

ανωμαλίαν κυριολεκτικώς». Ταυτόχρονα
199

 τονίστηκε το θέμα της 

αποκατάστασης γενικά των ακτημόνων αγροτών που, όπως διατεινόταν ο 

                                           
195

 Εφ. Έλεγχος 10/2/1928,4 
196

 Εφ. Έλεγχος 24/2/1928,4 

 
197

  Εφ.. Έλεγχος 3/8/1928,4 
198

 Εφ .Εμπρός  ,12/10/1928,2 
199

Εφ .Εμπρός  ,12/10/1928,1 
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αρθρογράφος, θα αποτελούσε κύριο μέλημα της εφημερίδας. 

Τοποθετήθηκε λοιπόν το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. 

Πιστή στις διακηρύξεις της η εφημερίδα αναφέρθηκε σε 

συνέδριο
200

 με τη συμμετοχή βουλευτών και 52 χωριών. Βασικό ζήτημα 

αποτέλεσε η γενική διανομή της γης. Η υπηρεσία Εποικισμού στο 

συνέδριο υπέστη κριτική για την πώληση αγροκτημάτων και τσιφλικιών 

χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση των γεωργών δικαιούχων. 

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη ίδρυσης συνεταιρισμών, προκειμένου να 

προωθηθούν τα αιτήματα των επαρχιών διαμέσου των αντιπροσώπων 

στην  Κυβέρνηση  και να επιδιωχθεί η ικανοποίησή  τους. 

 

5.5 Προβλήματα στέγασης 

 

Η ελληνική νομοθεσία και η πολιτική των εκάστοτε 

κυβερνήσεων
201

 δεν έλαβε υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, 

ούτε τις δίκαιες αξιώσεις των γηγενών. Η αλλαγή της φυσιογνωμίας της 

Βόρειας Ελλάδας συντελέστηκε με την τοποθέτηση προσφύγων. Ο  

συγκεντρωτισμός της διοίκησης στο κέντρο δυσχέρανε την λύση των 

προβλημάτων της περιοχής, στοιχείο εμφανές και στις κυρωτικές 

αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας και στη χρόνια συσσώρευση 

φακέλων στην Αθήνα. Οι αιτιάσεις στον Δραγούμη για την αναλγησία 

του κρατικού μηχανισμού ήταν συχνές. 

Οι ώριμες υποθέσεις των ανωμάλων δικαιοπραξιών δεν 

προωθούνταν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο και παρέμεναν στα συρτάρια  

ενώ το Συμβούλιο ασχολήθηκε μόνο με την τακτοποίηση των 

                                           
200

 Εφ .Εμπρός, 19/10/1928,1 

 
201

 Έκθεσις του Α. Μιχαλακόπουλου περί των αναγκών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Μπενάκη,  

Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Φάκελος 106-1  

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=23374
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αποζημιώσεων των προσφύγων
202

. Η  παρέμβαση του Δραγούμη θα 

ευαρεστούσε την εκλογική του πελατεία. Αναγκαιότητα λοιπόν 

αποτελούσε η αρχή της ευρύτητας των εξουσιών της Κυβερνήσεως. 

Η εφημερίδα «Φωνή του Λαού»
203

 σε άρθρο με τίτλο 

«Μουσουλμανικά κτήματα και γηγενείς» δημοσίευσε την διαμαρτυρία 

κατοίκων πόλεων  της Ανατολικής Μακεδονίας. Οι γηγενείς κάτοικοι 

φοβούμενοι ότι θα «ριφθώσι  εις τους δρόμους άστεγοι και άεργοι κατόπιν 

της από της υπό της Εθνικής Τραπέζης εκποιήσεως των οικιών και 

καταστημάτων ,των υπό των γηγενών κατεχομένων», με διαμαρτυρίες 

στην Κυβέρνηση ότι η έξωσή τους θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική 

καταστροφή του πληθυσμού πέτυχαν με απόφαση κοινή της Τράπεζας 

και της Κυβέρνησης να παραμείνουν τα μουσουλμανικά ακίνητα στους 

ήδη κατέχοντες και να τους παραδοθούν κατόπιν εκτιμήσεως των 

περιουσιών από επιτροπή και όχι από δημοπρασίες. Μάλιστα είχαν 

εκδηλώσει την πρόθεση οι γηγενείς να τα αγοράσουν τοκοχρεωλυτικά 

εντός μιας δεκαετίας. 

Η εφημερίδα στο κείμενο της, λαμβάνοντας ως αφορμή την 

προλεγόμενη διευθέτηση, δήλωσε ότι η Φλώρινα ήταν η μόνη πόλη που 

υπέστη τα δεινά του πολέμου κατά τη διάρκεια του οποίου λεηλατήθηκαν 

                                           
202

 Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) σ.38 .Διαμαρτυρία δικηγορικού γραφείου Αθήνας, και σελ .40 και 47-, 

από την Καστοριά,5/1/1927-Η Εθνική Τράπεζα παρόλο ,που έχει εκδικάσεις αγοραπωλησιών από 

Πρωτοδικειακές Επιτροπές ζητεί νέες αποφάσεις ,που επιφέρουν πρόσθετα έξοδα .Πάγιο αίτημα των 

γηγενών η απλούστευση της διαδικασίας και αναστολή ενοικίασης αγρών από την Τράπεζα .Τελικά ο 

αρμόδιος τμηματάρχης του υπουργείου Γεωργίας βεβαιώνει τον δραγούμη ότι έγινε σύσταση στην 

Τράπεζα να μη προχωρά σε ενοικίαση μέχρι την οριστική κύρωση των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών(Philippos_Dragoumis_Box_011_Folder_02.pdf σελ.46).Επίσης στη Φωνή του Λαού το 

1928 (ημερομηνία δυσανάγνωστη) ο Γενικός Διοικητής (μάλλον Μακεδονίας είχε ζητήσει την 

ανάκληση των συνεργείων ερεύνης ανταλλαξίμων κτημάτων περιφέρειας Φλωρίνης από το 

Υφυπουργείο Ανταλλαγής μέχρι την οριστική διευθέτηση  του ζητήματος των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών .Η απάντηση του δ/ντου Ανταλλαγής κ.Μητρομελέτη προς τη Γενική Διοίκηση ήταν 

ότι στα συνεργεία είχε δοθεί η εντολή να μην καταλαμβάνουν ανταλλάξιμα κτήματα   κατεχόμενα από 

γηγενείς δυνάμει ανωμάλων δικαιοπραξιών ,που έχουν κυρωθεί από Πρωτοδικειακές Επιτροπές. 

Κατόπιν τούτου είναι περιττή η ανάκληση των συνεργείων .Ωστόσο αυτό δεν ήταν το ζητούμενο ,αλλά 

η αποφυγή διενέξεων μέχρι την οριστική επίλυση των ανωμάλων συμβάσεων.  
203

Εφ. Φωνή του Λαού,13/1/1928,1 
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οι περιουσίες από τον στρατό των συμμάχων. Δίκαιο λοιπόν θεωρήθηκε 

για τους γηγενείς, στους οποίους συγκαταλέγονται και Μοναστηριώτες, 

να δοθεί ανάλογη λύση με αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας. Στην 

εφημερίδα «Φωνή του Λαού»
204

 είχε ήδη ανακινηθεί το θέμα καθώς 

ζητήθηκε η μεταπώληση Μουσουλμανικών κτημάτων, οικιών και 

καταστημάτων στους ήδη κατέχοντες αυτά με ενοίκιο ποσό κανονισμένο  

από επιτροπή. Η δημοπρασία των ακινήτων δεν υπήρξε περισσότερο 

ωφέλιμη για την Εθνική Τράπεζα και μάλιστα συνετέλεσε στην έξωση 

οικογενειών. 

Οι ενοικιαστές ανταλλαξίμων κτημάτων Φλωρίνης δημιούργησαν 

σωματείο με την επωνυμία «Ένωσις Ενοικιαστών Ανταλλαξίμων 

Κτημάτων»
205

. Οι ενοικιαστές γηγενείς και πρόσφυγες  συσπειρωμένοι 

λόγω κοινών συμφερόντων έστειλαν τηλεγράφημα στους Προέδρους 

Κυβερνήσεως και Βουλής, στους Υπουργούς Γεωργίας και Προνοίας, σε 

αρχηγούς κομμάτων, στον Καφαντάρη, στον Μεταξά, στον 

Μιχαλακόπουλο, στον Τσαλδάρη, στον Παπαναστασίου, σε Βουλευτές 

Φλωρίνης, στον Βαλαλά, στον Λιούμπη, στον Μόδη, στον Δραγούμη και 

στον Τζήμα, το οποίο παρατίθεται ακολούθως: «ανάστατοι λόγω δια 

δημοπρασιών απαλλοτριώσεως ανταλλαξίμων κτημάτων εξ ου 

κινδινεύουσι μείνωσιν άστεγοι και άνευ καταστημάτων. στοπ. 

Παρακαλούμεν  διαταχθή άμεσος αναστολή δημοπρασιών μέχρι 

τροποποιήσεως σχετικής συμβάσεως δι΄ης προστατευθήσονται 

,καθοριζούσης την δι΄ εκτιμήσεως εξαγοράν προς αποφυγήν ανοποφεύκτου 

αναστατώσεως».  

Από τους Βαλαλά, Δραγούμη και Τσαλδάρη εστάλησαν 

τηλεγραφήματα στην Ένωση Ενοικιαστών Ανταλλαξίμων Κτημάτων τα 

                                           
204

Εφ. Φωνή του Λαού ,25/2/1927 , 1 ,άρθρο «η κρίσις»  
205

 Εφ. Έλεγχος , 6/4/1928,4 
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οποία βεβαιώνουν ότι έγιναν τα απαραίτητα διαβήματα στους αρμόδιους 

με σκοπό την επιτυχή κατάληξη του θέματος
206

.    

Τον Οκτώβριο του  1928 η Εθνική Τράπεζα
207

 σε συνέχεια των 

προαναφερόμενων διαβημάτων κάλεσε τους κατόχους οικιών και 

καταστημάτων  που επιθυμούσαν να τα εξαγοράσουν δίχως την 

ανακήρυξη δημοπρασίας να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 20 του 

τρέχοντος μηνός, προθεσμία που θα τηρούνταν απαρέγκλιτα. Μετά το 

πέρας της καμία αίτηση δε θα γινόταν δεκτή. Κάτοχοι θεωρήθηκαν οι 

κατέχοντες με οποιαδήποτε σχέση τα κτήματα αυτά πριν της 5
ης

 Μαΐου 

1925.    

Επιπρόσθετα στα πλαίσια της ανάγκης επίλυσης του προβλήματος 

των άτακτων αγοραπωλησιών, ο Εμπορικός σύλλογος Φλώρινας 

παρέδωσε στον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, αρχηγό του Συντηρητικού 

κόμματος, υπόμνημα όπου αναφερόταν ότι η εκκρεμότητα αυτή 

συντελούσε στην όξυνση των τριβών μεταξύ προσφύγων και γηγενών και 

οδηγούσε σε ζημία τους ιδιοκτήτες και την παραγωγή. 

Σε εξαγγελία της επίσκεψής του στη Θράκη και στη Μακεδονία 

εμφανίστηκε η ανάγκη όχι μια απλής συνάντησης με κρατικά όργανα, 

αλλά η επαφή και συζήτηση, άνευ τύπων και ελεύθερα, με 

προϊσταμένους τοπικών υπηρεσιών όλων των κλάδων που κλήθηκαν σε 

σύσκεψη. Επίσης απαραίτητη κρίθηκε η διατύπωση απόψεων όλων των 

επαγγελματικών και γεωργικών οργανώσεων και επιστημόνων σε θέματα 

που απαιτούσαν έρευνα. Αναμενόταν και η επίσκεψη του ιδίου του 

προέδρου της Κυβέρνησης για επιτόπιο έλεγχο και σχεδιασμό.
208

 

                                           
206

 Εφ. Έλεγχος, 12/4/1928,4 
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Εφ. Φωνή του λαού 3/10/1928 ,4 
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Ο ίδιος ο Μιχαλακόπουλος στην έκθεσή του ως Υπουργός 

Εξωτερικών
209

 κατόπιν περιοδείας του στην Μακεδονία και στη Θράκη 

επέμεινε στην αναγκαιότητα αποκατάστασης της στέγασης ταυτόχρονα 

με την προσφυγική και αυτής των γηγενών. Υποχρέωση της πολιτείας 

τέθηκε η ευζωία των εργαζομένων τάξεων και κυρίως των πολυμελών 

οικογενειών όλης της επικράτειας. Οι γηγενείς της Μακεδονίας είχαν 

συνηθίσει στις θυσίες και στις στερήσεις χάριν του εθνικού συμφέροντος. 

Τονίστηκε ξανά ο εθνικοαπελευθερωτικός τους ρόλος. Υπήρχε ποσοστό 

εντοπίων δίχως στέγη υποκείμενο στην προπαγάνδα των γειτόνων και 

των κομμουνιστών και θεωρήθηκε ότι για να αποσοβούν  οι κίνδυνοι 

αυτοί απαιτούνταν η πρόσκτηση κατοικίας, όχι μόνο προς χρήση αλλά 

και προς πλήρη κυριότητα σε συνδυασμό με την πληρωμή ενοικίου. Το 

συνολικό ποσό των αστέγων γηγενών υπολογιζόταν σε 15.000,00. 

Επίσης έπρεπε να αποδοθεί κλήρος σε όλους τους ακτήμονες 

συγκεντρωμένος σε ένα σημείο. Για να λυθούν οι οξείες συγκρούσεις με 

την ΕΑΠ ή μεταξύ γηγενών και προσφύγων απαραίτητη θεωρήθηκε η 

επιτόπια έρευνα από Επιθεωρητές Γενικής Διοικήσεως. Γενικά 

υπεραμύνθηκε μιας αποκεντρωμένης πολιτικής. Η διευθέτηση των 

άτακτων συμβάσεων υπήρξε επιβεβλημένη και το νομοσχέδιο (του 

Παπαναστασίου) απαίτησε να συζητηθεί στη βουλή με τις παρακείμενες 

απόψεις των εμπλεκομένων. 

Από τον δήμαρχο Φλωρίνης κ. Θεοδοσίου δόθηκε η πληροφόρηση 

ότι Μακεδόνες πολιτευόμενοι φρόντιζαν να προωθήσουν το θέμα των 

άτακτων αγοραπωλησιών αστικών ακινήτων. Η υπόθεση εκτέθηκε στον 

Φ. Δραγούμη ο οποίος κατά τους τηλεγραφήσαντες είχε «την  καλήν 

θέλησιν να σώση οικογενειάρχας από βεβαίαν καταστροφήν ». 

                                           
209

 Έκθεσις του Α. Μιχαλακόπουλου περί των αναγκών Μακεδονίας και Θράκης. Μουσείο Μπενάκη,  

Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Φάκελος 106-1. Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών, το 1925 και την 

Περίοδο 16 Δεκεμβρίου 1929 – 26 Μαΐου 1932 ,Κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου  
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Στην περιοχή της  Φλώρινας οικογένειες  γηγενών προσφύγων του 

γειτονικού Μοναστηρίου, μετά την κατάληψή της από τον ελληνικό 

στρατό, προέβησαν στην αγορά οικιών με σκοπό την ιδιοκατοίκηση από 

Οθωμανούς  που είχαν επιλέξει ως τόπο κατοικίας την Τουρκία,  

θεωρώντας ότι ο απαγορευτικός νόμος ΔΛΡΔ ΤΟΥ 1913 με αναδρομική 

ισχύ από το 1912  ήταν προστατευτικός προκειμένου να προληφθούν 

φαινόμενα κερδοσκοπίας κατά των Οθωμανών και αγνοώντας την 

περαιτέρω σκοπιμότητα
210

. Αναμενόταν από τους γηγενείς κατοίκους της 

Φλώρινας αλλά και όλης της  Μακεδονίας άρση του μέτρου μετά την 

οριστική κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων, η οποία τελικά δεν 

ήρθε ποτέ. 

Η αγορά αυτών των αστικών ακινήτων επικυρώθηκε από τον 

Μουφτή με μάρτυρες Οθωμανούς και Έλληνες. Η θρησκευτική 

δικαιοδοσία των οθωμανικών θρησκευτικών αρχηγών επεκτάθηκε και σε 

θέματα κληρονομικού δικαίου μετά τη Συνθήκη των Αθηνών επί της 

ελληνικής επικράτειας
211

. Άλλοι Μοναστηριώτες αγόρασαν με 

δανειστικά συμβόλαια συντασσόμενα παρουσία των πρώτων ελληνικών 

αρχών. Η εγκυρότητα επομένως των πράξεων θεωρούνταν δεδομένη.    

Τα έτη 1915-1917 κατέλαβε τις οικίες το δημόσιο δεδομένου ότι 

όσοι από τους Οθωμανούς είχαν οικίες τις πούλησαν και αποδήμησαν 

στην Τουρκία πριν τον ευρωπαϊκό πόλεμο του 1914 μη θέλοντας να 

παραμείνουν υπό ελληνική διοίκηση. Οι οικονομικοί έφοροι της 

πολιτείας δεν λάμβαναν υπόψη τις διαμαρτυρίες των Μοναστηριωτών 

που χρειάζονταν οικιστική αποκατάσταση, όπως την απαιτούσαν και οι 

μικρασιάτες πρόσφυγες, με αντίτιμο μάλιστα που είχαν καταβάλλει οι 

ίδιοι.  

                                           
210

 Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) , σ. 13,11-5-1926 
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 άρθρο 10 της συμβάσεως ,πρβ ιστορικό πλαίσιο και Ρακτιβάν 
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Το 1918 ο Υπουργός Γεωργίας κ. Καφαντάρης κατόπιν 

διαμαρτυρίας τους προέτρεψε προσωπικά  να πληρώσουν συμβολικά ένα 

μικρό ενοίκιο κατά βούληση στο κράτος υποσχόμενος ότι μόλις συνέλθει 

η Βουλή το ζήτημα των άτακτων συμβάσεων θα τακτοποιηθεί 

νομοθετικά.  Μέχρι όμως το 1926 (περίοδος συντάξεως της επιστολής) 

συνεχίστηκε η καταβολή του ενοικίου παρόλα τα νομοθετικά διατάγματα 

που δημοσιεύτηκαν. Σε αίτημα προς τον κ. Πάγκαλο και τον Υπουργό 

Γεωργίας το 1926 η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι παρήλθε η  

προθεσμία των αιτήσεων. Επιπλέον δεύτερο υπόμνημα προς τον 

Υπουργό Γεωργίας, εκθέτοντας τον νόμο της 24/4/1923, που αναφέρει 

ρητά ότι αναγνωρίζονταν οι ανώμαλες δικαιοπραξίες πλην των 

καταλαμβανομένων από το δημόσιο, δεν αξιώθηκε απαντήσεως. 

Μάλιστα η αίτηση δεν ήταν δυνατό να υποβληθεί καθώς βάσει του 

διατάγματος τα ακίνητα που βρίσκονταν υπό τη μεσεγγύηση του 

δημοσίου δεν ήταν δυνατό να κριθούν από Πρωτοδικειακές Επιτροπές
212

.    

Τα διατάγματα που δημοσιεύθηκαν κατακύρωναν με ασάφειες 

περιπτώσεις μικρού βεληνεκούς παραμερίζοντας όσα είχαν καταληφθεί 

από το δημόσιο. Μια αιτιολόγηση που μπορεί να δοθεί  για την πολιτική 

αυτή των αντιποίνων στην περιουσία των Μουσουλμάνων και στις 

πράξεις πώλησης που αυτοί προέβησαν είναι ότι  διενεργήθηκε εξαιτίας 

του διωγμού που υπέστησαν οι Έλληνες στην Τουρκία μετά τη Συνθήκη 

του Βουκουρεστίου, παρόλο που η προστασία  της περιουσίας ίσχυε  και 

στην ελληνική πλευρά
213

.  Το αποτέλεσμα όμως αυτής της πολιτικής δε 

στρέφονταν κατά των μουσουλμάνων αλλά και κατά των Ελλήνων 

γηγενών οι οποίοι δε μπορούσαν να διεκδικήσουν την περιουσία τους, 

                                           
212

 Αρχείο Δραγούμη ,Γεννάδιος βιβλιοθήκη Φάκελος 11: πολιτικά - εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων 

δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28) , σελ. 66 , φάκελος 53. 
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αστική και αγροτική, για την απόκτηση της οποίας είχαν πληρώσει σε 

χρυσές λίρες. Το δημόσιο προέβη σε  κατάληψη και μεσεγγύηση των 

περιουσιών χαρακτηρίζοντάς τες ως εγκαταλελειμμένες. Στην ουσία η 

πρακτική αυτή της πολιτικής ηγεσίας είχε αφαιρέσει τη νομή των 

περιουσιών από τους γηγενείς υπέρ όμως των απόντων μουσουλμάνων. 

Οι διεκδικητικές αγωγές που ακολούθησαν ήταν δαπανηρές . 

Η αποκατάσταση των Μοναστηριωτών ξεκίνησε με την υπόσχεση 

του Υπουργού Γεωργίας Αλ. Παπαναστασίου το 1927 για παραχώρηση 

χώρου όπου θα ανεγερθεί  συνοικισμός 
214

 . 

Το Γραφείο Εποικισμού
215

 αιτήθηκε από τον σύλλογο 

Μοναστηριωτών στοιχεία με σκοπό την ανέγερση συνοικισμού 

Μοναστηριωτών προσφύγων. Αναγκαίο ήταν να δηλωθεί ο αριθμός των 

οικογενειών από το Μοναστήρι που βρίσκονταν στη Φλώρινα, πόσοι 

κατοικούσαν σε ιδιόκτητα οικήματα, ανταλλάξιμα ή με ενοίκιο, ποια η 

οικονομική τους κατάσταση και από πόσα άτομα αποτελούνταν η 

καθεμιά οικογένεια. Στο ίδιο φύλο της εφημερίδας «Έλεγχος» ο 

Πρόεδρος του συνδέσμου προσκάλεσε τα μέλη προκειμένου να 

εγκατασταθούν στο νέο συνοικισμό να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία 

του Συλλόγου.  

Οι ενέργειες θα ξεκινούσαν το 1929 με αποκατάσταση μεγάλου 

μέρους του πληθυσμού των Μοναστηριωτών προσφύγων ως το 1939
216

. 

Πρόβλημα δημιούργησε η συγκέντρωση προσφύγων σε σημεία 

όπου δεν επαρκούσαν οι γαίες, χάρη πολιτικών συμφερόντων, δεδομένου 

ότι περιοχές κατεξοχήν τουρκικές έμειναν ακατοίκητες. Χαρακτηριστική 

                                           
214

 Χ. Βαμβούρη,  Επιδράσεις των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην οικονομία και την κοινωνία της 

Φλώρινας και της περιοχής της, κατά την περίοδο 1912-1932 σ.377,στο Η ∆υτική Μακεδονία: Από την 

ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα ,Επιμέλεια Κωνσταντίνος Φωτιάδης Σοφία Ηλιάδου-

Τάχου Βλάσης Βλασίδης, Επίκεντρο, 2014, Θεσσαλονίκη 
215

 Εφ. Έλεγχος 6/4/1928,4 
216

 Ε. Κωτσαλίδου  ,Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων στον Δήμο Φλώρινας: οι 

πολιτικές της Κοινωνικής Πρόνοιας-Προστασίας καθώς και της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής 
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ήταν και η διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών που προπαγάνδιζε στις 

στρατιωτικές μονάδες οι απολυόμενοι να εγκατασταθούν σε κενούς 

αγρούς προκειμένου να ανεγερθούν αγροτικές στέγες
217

. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσε
218

 η μεταφορά 100 οικογενειών προσφύγων από 

την Θράκη όπου ήταν άριστα εγκατεστημένοι στην Φλώρινα. Οι τοπικοί 

πρόσφυγες φοβούμενοι νέα κατανομή γαιών διαμαρτυρήθηκαν και 

τελικά δικαιώθηκαν. Το πρόβλημα εγκατάστασης των νέων οικογενειών 

μεταφέρθηκε στις περιοχές γηγενών αγροτών. Στην περιοχή Ρόσνα 

(σημερινή Σιταριά) το δημόσιο εξαγόρασε  από τους αδερφούς Ρόμπεφ 

αγρόκτημα 1300  στρεμμάτων το οποίο ανήκε στην Αεροπορική Άμυνα. 

Το κτήμα ενώ δεν ήταν ανταλλάξιμο καταλήφθηκε από την ΕΑΠ. 

Συνολικά 40 οικογένειες κολίγων έχασαν τη γη τους αφού το μεγαλύτερο 

μέρος δόθηκε στους πρόσφυγες. Τελικά ο συνοικισμός προσφύγων 

αποφασίστηκε να ιδρυθεί από τον νομάρχη Φλώρινας στον σταθμό 

Μπανίτσης (σημερινή Βεύη)  και ακολούθησαν δημεύσεις περιουσιών 

των γεωργών Ρόσνας και Μπανίτσης πάνω από 50 στρέμματα 

καλλιεργημένα με σπαρτά. Οι γηγενείς χωρικοί της περιοχής ζήτησαν την 

εγκατάσταση των προσφύγων εντός του κτήματος Ρόμπεφ στο ύψος της 

Ζαμπιρδάνης (σημερινοί Λόφοι) ,οπότε και θα ζήσουν αδερφικά μαζί 

τους . 

Για τα κτήματα κυριότητας της Αεροπορικής Άμυνας
219

 ο 

οικονομικός έφορος Φλωρίνης Αργ. Σαραφιάνος κοινοποίησε σε όλους 

όσους κατείχαν κτήματα δίχως τίτλο (ταπί), τα οποία περιήλθαν κατά 

κυριότητα στην Αεροπορική  Άμυνα, ότι ήταν υποχρεωμένοι σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 7 νομοθετικό διάταγμα της 15/9/1926 να επιδώσουν στην 

υπηρεσία δήλωση κατοχής του αγροτικού ακινήτου, στην οποία να 

ορίζεται το είδος, η έκταση, τα τετραγωνικά μέτρα και τα ονόματα των 

                                           
217

 Χ. Τέντζος ό.π. Αρχείο Δραγούμη  
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ιδιοκτητών γύρω από το ακίνητο. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του 

διατάγματος δόθηκε η δυνατότητα εξαγοράς μέσω των υποβαλλομένων 

δηλώσεων με 600 δραχμές το στρέμμα για τους αγρούς και 1200 δραχμές 

το στρέμμα για τις φυτείες. Η προθεσμία ήταν εξάμηνη από 15/9/1926 

έως 15/3/1927. Μετά τη λήξη της προθεσμίας τα ακίνητα θα 

περιέρχονταν στην Αεροπορική Άμυνα, θα κατάσχονταν και θα 

εκποιούνταν υπέρ του ταμείου της. Επιπρόσθετα κάθε μη κάτοχος θα 

μπορούσε να υποβάλλει δηλώσεις και να ζητήσει την εξαγορά ακινήτου 

που δε δηλώθηκε από τον κατέχοντα.  

6. Μετά το 1929 

6.1 Η περίοδος 1929-1932, η νομοθετική επίλυση των 

ανώμαλων δικαιοπραξιών και οι δυσκολίες  

 

Η περίοδος ταυτίστηκε με τη δεύτερη διακυβέρνηση του Ελ. 

Βενιζέλου στη διάρκεια της οποίας θεσπίζονται νομοθετήματα ρύθμισης 

των ανώμαλων δικαιοπραξιών.  

Η λύση του προβλήματος προκρίθηκε νομοθετικά το 1929 με τη 

θέσπιση αρχικά του Ν.4306/1929 ο οποίος κύρωνε το νομοθετικό 

διάταγμα της 26
ης

 Αυγούστου 1925. Ακολούθως ο νόμος 4399/1929 

τακτοποίησε το ζήτημα των ανωμάλως συμβληθέντων συμβάσεων. 

Βασική παράμετρο αποτελούσε η επικύρωση ως μη εικονικές των 

πράξεων από τις τριμελείς επιτροπές, που ορίστηκαν την 26
η
 Απριλίου 

1926. Αξιοσημείωτη ήταν η αποποίηση ευθυνών του ελληνικού 

Δημοσίου σε περίπτωση μεταγενέστερων διεκδικητικών αγωγών επί των 

ακινήτων. Βασικός όρος τέθηκε τα δέκα βασιλικά στρέμματα. Για 

εκτάσεις μεγαλύτερες των δέκα στρεμμάτων και μέχρι το ύψος των εκατό 

στρεμμάτων αρμόδια ήταν η τοπική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το 
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σύνολο της περιουσίας του διεκδικητή. Αν η απόφαση συνέπιπτε με γαίες 

κατοχυρωμένες στον Εποικισμό προς αποκατάσταση προσφύγων 

δίνονταν περιουσία ίσης αξίας σε άλλη περιοχή. Όσοι όμως αγοραστές 

τουρκικών γαιών είχαν ιδιωτική περιουσία εκατό στρεμμάτων, αυτοί δε 

θα λάμβαναν τίποτα από τα κακώς αγορασθέντα. Ενδεικτική ήταν η 

αντίθεση της κυβέρνησης Βενιζέλου στη δημιουργία μεγάλων 

ιδιοκτησιών. Στις τοπικές εφημερίδες ως συνέπεια της ρύθμισης 

δημοσιεύθηκαν αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας για άρσεις 

απαγόρευσης δικαιοπραξιών
220

.   

Με το Ν.5221/1931 26
ης

 Ιουλίου/1
ης

 Αυγούστου οι καλλιεργητές 

γεωργοί αγρών προ της 1
ης

 Αυγούστου 1922 αποκτούσαν δικαίωμα 

κυριότητας με την καταβολή τιμήματος, αφού υπολογιζόταν η υπόλοιπη 

αγροτική περιουσία του κατόχου αντιστοιχισμένη στον συνήθη γεωργικό 

κλήρο. Ακολούθησαν συνεχείς παρατάσεις στις ρυθμίσεις ανωμάλων 

δικαιοπραξιών που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας
221

. 

Το συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών ζήτησε να 

προχωρήσουν ενέργειες προκειμένου να εκκαθαριστούν τα κατεχόμενα 

ανταλλάξιμα και να εξαγοραστούν από τους κατόχους που το επιθυμούν 

δίχως δημοπρασίες βάσει της τιμολόγησης του κτηματολογίου ενώ τα 

υπόλοιπα να εκτεθούν σε δημοπρασία
222

. 

Μάλιστα το Υπουργείο Γεωργίας έστειλε εντολή στο 

υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Φλώρινα να αναστείλει τις 

δημοπρασίες των ανταλλαξίμων ακινήτων μέχρι την ολοκλήρωση της 

δήλωσης των κατόχων αν επιθυμούσαν να τα εξαγοράσουν απευθείας 

δίχως δημοπρασία, σύμφωνα με το θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο
223

. 

                                           
220

 Εφ. Φωνή του Λαού 2/1929 (δυσανάγνωστη ημερομηνία),Εφ. Έλεγχος 1/2/1929,4 
221

Ν.Δ.3959/1959,Α.Ν.431/1968,Ν.666/1977,Ν.944/1979,Ν.1664/1986,Ν.3147/2003,Ν.3359/2005,Ν.56

18/2006,Ν.3628/2008. 
222

 Εφ .Εμπρός, 30/11/1929,1 
223

 Εφ .Εμπρός, 30/11/1929,1 
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Ωστόσο οι δυσκολίες αναγνώρισης τίτλων ιδιοκτησίας συνέχισαν 

να υφίστανται. Ζητήθηκαν συνεχείς παρατάσεις προθεσμίας υποβολής 

δικαιολογητικών καθώς οι χωρικοί θεωρούσαν ότι διατηρούσαν 

δικαιώματα κατοχής, αφού εξακολουθούσε να ισχύει το δικαιοστάσιο. 

Υπήρξαν Φλωρινιώτες με δανειστικά συμβόλαια και δικαστικές 

αποφάσεις κατά των απελθόντων τούρκων ανταλλαξίμων για ακίνητα 

διαχειριζόμενα από την Εθνική Τράπεζα
224

. Από την άλλη μεριά η 

Εθνική Τράπεζα για ακόμα μία φορά προσκάλεσε τους κατόχους σε 

παράδοση δικαιολογητικών μέχρι 17/11/1931. Η παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής οδηγούσε σε παραγραφή της κατοχής ανεξαρτήτως 

του δικαιοστασίου
225

. 

Σημαντική παράμετρο για τη λύση του ζητήματος των ανωμάλων 

δικαιοπραξιών αποτέλεσε και η παρέμβαση τοπικών πολιτευτών, οι 

οποίοι πέτυχαν τη ψήφιση από τη Γερουσία νομοσχεδίου τροποποίησης 

του Αγροτικού νόμου. Ο Υπουργός Γεωργίας μπορούσε να 

αντικαταστήσει γαίες μικροϊδιοκτητών κατά τη διανομή σε ακτήμονες, 

είτε γηγενείς είτε πρόσφυγες, με παραχώρηση σε άλλη κτηματική 

περιοχή ίσης έκτασης ή αξίας με τη συναίνεση των ιδίων. Το μέτρο 

αφορούσε γεωργούς που κατά τη διάλυση της ΕΑΠ θεωρούνταν 

αναγκαστικώς απαλλοτριωτέοι δικαιούμενοι αποζημίωσης, ενώ οι ίδιοι 

δήλωναν την ανάγκη γεωργικής περιουσίας, αφού ήταν ακτήμονες
226

. Η 

αποζημίωση προσφέρονταν με τη μορφή ομολογιών από την Εθνική 

Τράπεζα, συχνά υπαγόμενες σε αντικαταστάσεις
227

.   

Αυτή η αναγκαστική απαλλοτρίωση των κτημάτων στην περιοχή 

της Φλώρινας οδηγούσε τους αγρότες σε δικηγόρους. Έχοντας ήδη 

προηγηθεί δαπανηρές δίκες για τη νομιμοποίηση των ανωμάλως 

                                           
224

 Εφ. Φωνή του Λαού,22-11-1931,1 
225

 Εφ. Φωνή του Λαού,8-11-1931 
226

 Εφ. Έθνος ,4/11/1932,4 
227

 Εφ. Έθνος ,11/11/1932/2 
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αγορασθέντων κτημάτων, αφού ο νόμος δεν τους δικαίωνε, 

επανέρχονταν σε νέες δικαστικές ενέργειες. Εξακολουθούν οι αιτιάσεις 

των γηγενών σε ποιες πράξεις να προβούν πλέον για τη διασφάλιση από 

την κατάληψη του χωραφιού τους, που το καλλιεργούν  από 

αμνημονεύτων ετών και το μετέγραψαν νόμιμα κατόπιν της επικύρωσης 

από την επιτροπή ανωμάλων Δικαιοπραξιών. 

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες ενημέρωναν τους δικαιούχους σε περίπτωση 

που τους κατακυρωθεί αυτού του είδους αγροτική περιουσία, στοιχείο το 

οποίο παρουσίαζε μια αγαστή συνεργασία και την αρχή μιας ειρηνικής 

συνύπαρξης των δύο πληθυσμιακών ομάδων. Η κριτική του φαινομένου 

έγκειται στο στοιχείο ότι ενώ το νομικό πλαίσιο θεσμοθετήθηκε, 

εξακολουθούσε να ισχύει η ελευθερία των Γεωργικών γραφείων να 

τροποποιούν τις οριστικές διανομές
228

. 

Το 1932 η ανάθεση του Υπουργείου Γεωργίας στον Μακεδόνα 

βουλευτή Καστοριάς κ. Ιωάννη Βαλαλά αντιμετωπίστηκε θετικά από τον 

αγροτικό κόσμο της περιφέρειας Φλωρίνης, που αναμένει την επίλυση 

των πολύπλοκων γεωργικών ζητημάτων
229

.  

 

 

 

6.2  Από το 1932 και μετά230 

 

                                           
228

 Εφ. Έθνος,11/6/1932,4,Το κείμενο υπογράφει ο Στεφ.Παπακωνσταντίνου, δικηγόρος Φλώρινας, 

επισείοντας το φόβο αναταραχών από τα συνεχή προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι γηγενείς με τις 

αγροτικές τους περιουσίες.    
229

 Εφ. Έθνος,11/6/1932,4. 
230 Κ. Βακαλόπουλος, ., 2003. Το νέο…………,ό.π.,σ..59 

- Ε. Κωφός ,  . Εθνική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα στη Μακεδονία του 19ου και του 20ου 
αιώνα. Στο: Βερέμης Θάνος, επιμ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. 
ΑΘΗΝΑ: ΕΤΕ, 2003,σ. 223. 
- Μίντσης , Γ., 1991. Ιστορια ………….,ό.π.,,σ.73 

-Οι νόμοι και τα διατάγματα προέρχονται από τις δημοσιεύσεις του εθνικού τυπογραφείου. 
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Η διεθνής οικονομική κρίση δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα 

οδηγώντας τη σε πολιτική αστάθεια, εναλλαγές κυβερνήσεων και 

πραξικοπηματικών ενεργειών με αποκορύφωμα την εγκαθίδρυση της 

δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. 

Καθώς υπήρχαν νομοθετικές διατάξεις που ρύθμιζαν αρκετές 

περιπτώσεις ανώμαλων δικαιοπραξιών, επήλθε μια ηρεμία στις σχέσεις 

γηγενών και προσφύγων και ο τοπικός τύπος δεν ασχολούταν πλέον με 

το θέμα διεξοδικά καθώς θεσμοθετήθηκαν νομικά δεδομένα. 

Επιπρόσθετα η δικτατορία του Μεταξά ήταν επικεντρωμένη σε βίαιες 

τακτικές εξελληνισμού των σλαβόφωνων. Μέχρι τότε δεδομένου ότι η 

πλειοψηφία των σλαβόφωνων είχε ταχθεί με την ελληνική εθνική 

ιδεολογία, η πολιτική τακτική επικεντρώθηκε σε μια ήπια ενσωμάτωση 

στην ελληνική κοινωνία. Οι νέες γενιές μάθαιναν την ελληνική γλώσσα 

στα σχολεία. Η Μεταξική περίοδος  όμως με την τακτική των βίαιων 

μεθόδων εξελληνισμού από τα κρατικά όργανα, που αντιμετώπιζαν τη 

σλαβοφωνία ως δείγμα ανθελληνικής συνείδησης, συνέβαλλε στη 

συσπείρωση των αυτόχθονων δημιουργώντας την ανάγκη αλληλεγγύης 

απέναντι στην εχθρότητα αυτή. Ο τύπος λογοκρίνονταν με αποτέλεσμα 

να απουσιάζουν οι αναφορές σε αμφισβητήσιμες γαίες. Με μια σειρά 

διοικητικών μέτρων απαγορεύτηκε η χρήση του σλαβικού ιδιώματος και  

υπήρξαν διώξεις και εκτοπίσεις με αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που 

επεδίωκε η κυβέρνηση. Η προπαγάνδα της ΕΜΕΟ και αργότερα της 

Γιουγκοσλαβίας βρήκε πρόσφορο έδαφος σε ορισμένα θύματα 

δυσαρεστημένα από την ελληνική τακτική
231

. 

Οι ρυθμίσεις των ανώμαλων δικαιοπραξιών στα μετέπειτα χρόνια 

στηρίχτηκαν στον Ν. 4399/1929 «Περί ρυθμίσεως ανωμάλων 

δικαιοπραξιών εν ταις Νέες Χώρες». Την περίοδο διανομής των κλήρων 

                                           
231

 Πρβ και Ρ. Αλβανός , Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες Κράτος και Πολιτικές Ταυτότητες στη 

Μακεδονία του Μεσοπολέμου, Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2019 ,σελ.227-233 
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απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούσε η κύρωση με τους  Ν. 4857/30 και 

5496/1939 ή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας πριν την έναρξη 

ισχύος του Α.Ν. 1722/1939 και οι δικαιούχοι των ατομικών κλήρων να 

είναι αναγεγραμμένοι στο επικυρωμένο κτηματολόγιο. Η κυριότητα 

περιερχόταν στους δικαιούχους στη μεν πρώτη περίπτωση με τη 

δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στη 

δεύτερη περίπτωση με την έναρξη ισχύος του Α.Ν. 1722/1939. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα παραχωρητήρια αργούσαν πολύ να εκδοθούν και 

συνήθως εκδίδονταν δεκαετίες μετά την παραχώρηση του κλήρου στον 

κληρούχο. Με το θέμα ασχολήθηκε και ο αγροτικός κώδικας του 1949, 

άρθρο 235
232

. 

Η πολιτεία επενέβη για να δώσει λύση στο πρόβλημα. Ωστόσο οι 

βασικές ρυθμίσεις για τις ανώμαλες δικαιοπραξίες περιέχονται στο Ν.Δ. 

3958/1959 και κυρίως στο υπ’  αριθ. 15 άρθρο, η ισχύς του οποίου 

παρατάθηκε με διαδοχικές  νομοθετικές  ρυθμίσεις  μέχρι και πρόσφατα 

με τους Ν.4452/8-1-1965, ΑΝ 431/23-5-1968, Ν.666/27-8-1977, 

Ν.994/21-12-1979, Ν.1206/16-9-1981, Ν.1644/25-8-1986, ΥΑ 131875/8-

12-1988 (Γεωργίας), Ν.3147/5-6-2003, Ν.3399/17-10-2005, ΥΑ 

5618/17-11- 2006 (Αγροτικής Ανάπτυξης), Ν.3698/2-10-2008, με το 

άρθρο 31 του Ν.4061/22-3-2012 για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι την 22-3-

2017 και η ΥΑ 212/2017(2128/95263 Οικονομίας και Οικονομικών-

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) με την οποία παρατείνεται χρονικά 

η δυνατότητα επικύρωσής τους έως 22.03.2019. Σύμφωνα με την Υ.Α. 

2128/95263 ΦΕΚ 3311/20-9-2017 παρατείνεται από την ημερομηνία 

λήξεως, δηλαδή από 22-03-2017, 

α) η προθεσμία επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4061/2012, για δύο ακόμη έτη, μέχρι 22-

03-2019 καθώς και  

                                           
232

 ΑΚ ΒΔ 29-10-49, ΦΕΚ 342 Α/6-12-49 
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β) η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής δήλωσης στις 

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 

του άρθρου  31 του Ν. 4061/2012. 

Οι συνεχείς νομοθετικές  παρατάσεις  καταδεικνύουν ότι το 

πρόβλημα δεν έχει λυθεί αμετάκλητα.  

 

 

7 .Ο ρόλος των Τραπεζών 

 

Με διάταγμα στις 5 Μαΐου 1925 (ΦΕΚ 112) κυρώθηκε σύμβαση 

μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με την 

οποία τη διαχείριση των ανταλλαξίμων κτημάτων, όσα από αυτά δεν 

είχαν διατεθεί για τις εποικιστικές ανάγκες των ακτημόνων,  αναλάμβανε 

η Εθνική Τράπεζα. Ήταν υπεύθυνη για το σύνολο των εμπράγματων 

απαιτήσεων των ανταλλαγέντων Μουσουλμάνων σε ακίνητα κείμενα 

στην Ελλάδα. Μία από τις κύριες εργασίες της αποτελούσε και η 

μίσθωση ή πώληση ακινήτων κατόπιν δημοπρασίας στον ισχυρότερο 

πλειοδότη. Στις 13/10/1926
233

 γνωστοποιήθηκε απόφαση της Κεντρικής 

Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/5/1925 συμβάσεως μεταξύ του 

ελληνικού δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης «περί διαχειρίσεως της εν 

Ελλάδι εγκαταλειφθείσης μουσουλμανικής περιουσίας», η έναρξη 

εκποιήσεων ακινήτων κειμένων στις Νέες Χώρες και στη Θεσσαλία με 

δημοπρασίες  διενεργούμενες από τα κατά τόπους υποκαταστήματα που 

ήταν αρμόδια για την παροχή πληροφοριών από τους ενδιαφερομένους. 

Οι διακηρύξεις δημοπρασιών δημοσιεύονταν  στον τοπικό τύπο.  Η 

                                           
233

Εφ.  Έλεγχος 13/10/1926 ,4 
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Εθνική Τράπεζα διατήρησε το ρόλο του διαχειριστή της ανταλλάξιμης 

περιουσίας ως το 1939. 

Κατά τις διατάξεις της 2/3 Απριλίου 1926
234

 Συντακτικής 

Απόφασης, που κύρωνε το προαναφερόμενο διάταγμα, «Περί 

κατοχυρώσεως των περιουσιών των ανταλλαξίμων μουσουλμάνων» όλα 

τα αγροτικά και αστικά ακίνητα της Ελλάδας νομιμοποιούνταν να τα 

διαχειρίζεται, να τα εκποιεί και να τα εκκαθαρίζει αποκλειστικά η Εθνική 

Τράπεζα.  

Τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας ήταν αρμόδια για όλες 

τις υποθέσεις, που αφορούσαν επίδικα ανταλλάξιμα ακίνητα των 

περιφερειών στις οποίες βρίσκονταν τα υποκαταστήματά τους και κατά  

συνέπεια ο Διευθυντής του κάθε υποκαταστήματος νομιμοποιούνταν να 

εκπροσωπεί την Τράπεζα ενώπιον των δικαστικών αρχών. 

Πάγια ήταν η θέση της νομολογίας ότι κάθε εμπράγματο δικαίωμα 

επί της εκκαθαριστέας μουσουλμανικής περιουσίας έπρεπε να 

γνωστοποιηθεί με δήλωση επιδόσεως στην Εθνική Τράπεζα εντός 

εξαμήνου από τη δημοσίευση της συμβάσεως μεταξύ της Εθνικής και 

του δημοσίου, στις 17 Απριλίου 1926 . Η δήλωση έπρεπε να συνοδεύεται 

από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα 

υπέπιπτε σε παραγραφή χωρίς αναστολή. Αυτή η γνωστοποίηση  

αφορούσε τις περιπτώσεις που τρίτος επικαλείται δικαίωμά του επί 

ακινήτου το οποίο ανήκε σε ανταλλάξιμο Μουσουλμάνο και το οποίο 

περιήλθε στη διαχείριση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αφορούσε 

λοιπόν τις ανώμαλες συμβάσεις. Η ρύθμιση επομένως δεν αναφερόταν σε 

περιπτώσεις ακινήτων που παραδόθηκαν στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος αλλά ανήκαν σε Έλληνες πολίτες που τα διεκδικούσαν. 

Διασαφηνίζεται ότι σε περίπτωση κτημάτων που παραδόθηκαν στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή ανακαλύφθηκαν από αυτήν  

                                           
234

 Ν.Δ. της 15.7.1926 
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μεταγενέστερα  η ανατρεπτική εξάμηνη προθεσμία της γνωστοποίησης 

σε αυτήν δικαιώματος τρίτου άρχιζε από την παραλαβή της Τράπεζας 

στην κατοχή της των ακινήτων και τη διαχείρισή τους. Επιπρόσθετα 

μπορούσε να ασκηθεί αγωγή από οποιονδήποτε ασκούσε την νομή των 

ακινήτων 
235

. 

Δεν αναφέρεται, κατά τη νομολογία, το δικαίωμα διηνεκούς νομής 

[τεσσαρούφ, το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης είτε είχε παραχωρηθεί 

με αυτοκρατορικό έγγραφο (ταπί) είτε είχε αποκτηθεί μετά από δεκαετή 

καλλιέργεια χωρίς δικαστική αμφισβήτηση]  το οποίο σε σχέση με το 

ζήτημα της παραγραφής εξομοιώθηκε με την κυριότητα. Επίσης, η 

ρύθμιση δεν αναφερόταν ούτε και σε περιπτώσεις ακινήτων που 

παραδόθηκαν μεν στην Εθνική Τράπεζα αλλά ανήκαν σε Έλληνες 

πολίτες που τα διεκδικούσαν.  

Αναφορικά με τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο αιτιάσεις τόσο σε θέματα ελέγχου όσο 

και σε συμπεριφορές υπαλλήλων της τράπεζας
236

.Δημοσιευμένο άρθρο 

με τίτλο «Ο κίνδυνος της ιδιοκτησίας» αναφέρει ότι το κράτος 

παραχώρησε στην Εθνική Τράπεζα την περιουσία των ανταλλαξίμων 

μουσουλμάνων ορίζοντάς την ως απόλυτο διαχειριστή και καθιστώντας 

την προέκταση του κρατικού μηχανισμού. Στην σύμβαση με το δημόσιο 

του 1925 στο άρθρο 1 αναφερόταν ότι για να καταστεί κάποιο ακίνητο 

ανταλλάξιμο έπρεπε να έχει βεβαιωθεί η ταυτότητα και η ιδιότητα του 

από αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Ωστόσο στη συνέχεια το ρόλο 

αυτό τον ανέλαβε η ίδια η τράπεζα αφού την έρευνα ήταν δυνατό να την 

                                           
235

 Για τα προβλήματα που προέκυψαν και την ευρύτερη νομολογία της άσκησης του δικαιώματος 

διαχειρίσεως της ανταλλάξιμης μουσουλμανικής περιουσίας πβλ Ε.  Ναστούλα  « Η σύμβαση περί 

ανταλλαγής πληθυσμών και οι νομικές της συνεπειες»,σελ.53-66, μεταπτυχιακή εργασία εις 

http://ikee.lib.auth.gr/record/113594/files/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE

%B8.pdf 
236

 Εφ. Έλεγχος 29/4/1929,1 

http://ikee.lib.auth.gr/search?f=author&p=%CE%9D%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1%2C%20%CE%95%CF%8D%CE%B1%20%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%85&c=FP&c=OPENCOURSES;c=Theses&sc=1&ln=el
http://ikee.lib.auth.gr/record/113594/files/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B8.pdf
http://ikee.lib.auth.gr/record/113594/files/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%B8.pdf
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διεξάγουν οι διευθυντές των υποκαταστημάτων της. Στο άρθρο 3 της 

δόθηκε το δικαίωμα να ασκεί όλα τα δικαιώματα του δημοσίου, του 

κυρίου και νομέως των περιουσιών αυτών μέσω της δικαστικής ή 

διοικητικής καταλήψεως, άσκησης αγωγών και εκποιήσεως. Για τις 

προκηρυσσόμενες δημοπρασίες  υπεύθυνη ήταν μια τριμελής επιτροπή 

αποτελούμενη από τον διευθυντή του εκάστοτε υποκαταστήματος της 

τράπεζας, ενός Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και ενός πρόσφυγα 

διοριζόμενου με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Υγιεινής, 

Προνοίας και Αντιλήψεως. Η απουσία εκπροσώπου γηγενή και των 

τοπικών αρχών ήταν εμφανής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

εντάσεις στον ντόπιο πληθυσμό. 

Στο άρθρο καταγγέλθηκε ότι όργανα της  τράπεζας του 

υποκαταστήματος Φλώρινας υποστήριζαν ότι μπορούσαν να 

χαρακτηρίσουν ανταλλάξιμο κάθε κτήμα χωρίς άλλη διατύπωση και με 

τη μεσολάβηση χωροφύλακα να το καταλάβουν. Η εφημερίδα 

κατήγγειλε ότι δεν ελεγχόταν η ύπαρξη τίτλων ή τα δικαιώματα του 

κατέχοντος και «η ιδιοκτησία αφίεται έρμαιον εις τας αρπακτικάς 

διαθέσεις των…..ουδείς ιδιοκτήτης δύναται να  είναι ήσυχος ότι δε 

διατρέχει τον κίνδυνον να ξυπνήσει μια ωραίαν  πρωία να ίδη  εαυτόν 

αποβαλλόμενον από το κτήμα του διότι η υπηρεσία το έχει χαρακτηρίσει 

ανταλλάξιμον». Η τράπεζα χαρακτηρίστηκε ως «Κράτος εν Κράτει». Ο 

ιδιοκτήτης δεν είχε άλλο μέσο προστασίας παρά την δικαστική οδό αν 

διέθετε τα υλικά μέσα για να την επιδιώξει. Δόθηκε βάσει της 

συμβάσεως  αμοιβή σε εκείνους που κατέδιδαν στην τράπεζα 

αποκρυπτόμενα ανταλλάξιμα. Η ύπαρξη αμοιβής όμως μπορούσε να 

οδηγήσει  στον κίνδυνο ψευδών καταγγελιών. 
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Στην ίδια εφημερίδα στις 27-5-1926
237

 παρουσιάστηκε μια διαμάχη 

των εφημερίδων «Έλεγχος» και «Φωνή του Λαού». Αφορμή αποτέλεσε 

δημοσίευμα της εφημερίδας «Φωνή του Λαού» σχετικά με τις ενέργειες 

της Εθνικής Τράπεζας αναφορικά με τα ανταλλάξιμα μουσουλμανικά 

ακίνητα. Η εφημερίδα «Φωνή του Λαού» υπεραμυνόταν των ενεργειών 

της Εθνικής Τράπεζας προβάλλοντας το ήθος των  εκπροσώπων. Ο 

αρθρογράφος του «Ελέγχου» έκρινε τις πράξεις των υπαλλήλων και 

στηλίτευσε το νομοθετικό σύστημα το οποίο θεώρησε ότι ήταν άδικο και 

μη ωφέλιμο για το κράτος. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με επιστολή 

της στον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων και με μια δεύτερη στη 

διοικούσα επιτροπή ανακοίνωσε την κατάληψη σχολείων και 

οικοτροφείων από την τράπεζα στα οποία επέβαλε ενοίκιο. Έγινε 

αναφορά και σε ένα οικόπεδο στην οδό Δραγούμη Φλώρινας που είχε 

επίσης καταληφθεί από την Εθνική Τράπεζα για το οποίο η εφημερίδα 

ζήτησε διευκρινήσεις. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν 

λειτουργούσε ως αυτόνομος κρατικός μηχανισμός. 

Παράλληλα οι αιτιάσεις προς την Εθνική Τράπεζα συνεχίστηκαν. 

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν προς την Τράπεζα για την προκήρυξη 

πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης των ¾  υδρόμυλου του εν Ζέλενιτς 

(πρώην μουσουλμανικού Κιαμήλ Σουλεϊμάν) με την αιτιολόγηση ότι δεν 

ήταν ανταλλάξιμο αλλά ανήκε σε ιδιώτες. Μόνο το ¼ ανήκε στην 

Τράπεζα και δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Η Τράπεζα 

κατηγορήθηκε ότι επωφελήθηκε από την δύναμη που της έδωσε η 

σύμβαση που υπέγραψε με το κράτος. Ενώ δικαιούταν το ¼  πώλησε τα 

¾ χωρίς να λάβει υπόψη τους τίτλους, τη νομή και την κατοχή. Οι 

κάτοχοι δε θα απεμπολούσαν τα νόμιμα δικαιώματά τους και θα τα 

διεκδικήσουν δικαστικά. Η δημοσίευση επέστησε την προσοχή στους 

                                           
237

 Εφ. Έλεγχος ,27/5/1926, 1 
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πλειοδότες προκειμένου να μη βρεθούν εκτεθειμένοι από τους χειρισμούς 

της Τράπεζας
238

. 

Μία ακόμα παράμετρος των χειρισμών της Εθνικής Τράπεζας 

αποτέλεσε και η αδυναμία σύναψης δανείων με υποθήκη τα κτήματα. Το 

πρόβλημα αυτό
239

 κλήθηκε να το λύσει η Κτηματική Τράπεζα. Τονίστηκε 

η ανάγκη θέσπισης νόμου που να διευκολύνει την σύναψη ενυπόθηκων 

δανείων. Η έλλειψη τίτλων δυσχέραινε τη διαδικασία. Προτάθηκε ως 

λύση η κατάθεση αίτησης προς τον Ειρηνοδίκη των πολιτών που 

επιθυμούσαν να υποθηκεύσουν τα κτήματά τους  με την ταυτόχρονη 

ένορκη κατάθεση δύο μαρτύρων καθώς και οποιοδήποτε άλλο 

αποδεικτικό στοιχείο είχε στην κατοχή του ο καλλιεργητής. Η ανάκληση 

της απόφασης από τον Ειρηνοδίκη δεν επιτρεπόταν με κανένα ένδικο 

μέσο. Τα έγγραφα που θα απαιτούνταν κατά τη διαδικασία προτάθηκε να 

απαλλάσσονται από τέλη και ένσημο. Αν η πρόταση αυτή γινόταν νόμος 

του κράτους οι πολίτες των Νέων Χωρών θα πανηγύριζαν καθώς τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια της Κτηματικής Τράπεζας θα προήγαγαν την 

εθνική οικονομία.  

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το διάβημα του Εμπορικού 

συλλόγου Φλωρίνης, ο οποίος με αίτηση προς το Υπουργείο Γεωργίας 

ζήτησε να εξεταστεί ευμενώς η επέκταση των εργασιών της Κτηματικής 

Τράπεζας. Το υπουργείο απέστειλε έγγραφο θετικά διακείμενο ζητώντας 

από την Τράπεζα να λάβει υπόψη της τις αιτιάσεις του συλλόγου
240

. 

Αίτημα των κατοίκων της περιοχής Φλωρίνης αποτελούσε η 

ίδρυση αυτόνομου τραπεζικού αγροτικού οργανισμού
241

. Η Κυβέρνηση 

προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό σημείο την ίδρυση 

Γεωργικής Τράπεζας απεξαρτημένης από την κηδεμονία της Εθνικής 

                                           
238

 Εφ. Έλεγχος 15/6/1928,4 και  22/6/1928,3 
239

 Εφ. Φωνή του Λαού ,9/3/1928,1 
240

Εφ. Έλεγχος 14/12/1928,4 
241

 Εφ. Έλεγχος ,7/11/1928,3 
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Τράπεζας. Η κίνηση αποτιμήθηκε θετικά από τους κατοίκους, ιδίως για 

μια περιοχή που ήταν βασικά γεωργική  όπως και το σύνολο της βορείου 

Ελλάδας. Ως αίτημα προκρίθηκε η απλούστευση των διαδικασιών από τις 

πολύπλοκες διατυπώσεις της εγκρίσεως του κέντρου αναφορικά με την 

αξίωση προσαγωγής πολυχρόνιων τίτλων ιδιοκτησίας
242

.  

 

8. Συμπεράσματα  

 

Η κύρωση των ανωμάλων δικαιοπραξιών προήλθε από την 

κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που ο κύριος εκπρόσωπος των γηγενών, ο 

Φίλιππος Δραγούμης, ήταν πάντα αντιβενιζελικός. Προώθησε 

συμβιβαστικές λύσεις και μεταβίβασε τις αντιδράσεις των γηγενών με 

στόχο την επίτευξη της επικοινωνίας με την κυβέρνηση.  

Οι διαστάσεις της αντίθεσης μεγεθύνονταν κάθε φορά που ο 

κρατικός μηχανισμός επιχειρούσε την επίλυση του προβλήματος. Η 

στάση της κυβέρνησης κατά βάση δεν έθιγε τα δικαιώματα των 

προσφύγων με αποτέλεσμα οι γηγενείς να νιώθουν συχνά αδικημένοι. Οι 

«εντόπιοι», όπως συνήθως χαρακτηρίζονται στις δημοσιεύσεις, 

θεωρούσαν τις συνθήκες εγκατάστασης των προσφύγων ιδιαίτερα 

ευνοϊκές καθώς τους χορηγήθηκαν από την Επιτροπή αποκατάστασης 

Προσφύγων  γεωργικά εργαλεία, ζώα, χρηματικές και άλλες ενισχύσεις 

με σκοπό την στήριξή τους και την αύξηση της παραγωγής
243

. 

Επιπρόσθετα η πολιτική πίεση που δέχτηκαν οι κυβερνήσεις Βενιζέλου 

από τους πρόσφυγες ως εκλογική πελατεία ήταν ασφυκτική 
244

. 

                                           
242

Εφ. Έλεγχος,25/1/1929,1 
243 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διανομή των γαιών, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ,σελ.976-

1033,κτηματογραφικαι εργασίαι της αγροτικής αποκαταστάσεως εν Μακεδονία και Θράκη ,Υπό 

Χρ.Παπαστρατου,1-15 Δεκεμβρίου 1935. 
244

 Εφ. Φωνή του  Λαού, 25/1/1930, 1. Χαρακτηριστική η φράση του Βενιζέλου «Πρέπει να πωληθεί 

όλη η Ελλάδα και πάλιν δεν θα ικανοποιηθούν οι πρόσφυγες». Η άποψη αυτή προήλθε από τη διαφωνία 

των εκτιμητικών επιτροπών της Ελλάδας με τις εκτιμήσεις της Μικτής Επιτροπής αναφορικά με την 
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Βασικό αίτιο της αντιπαράθεσης των δύο πληθυσμιακών ομάδων, 

των γηγενών και των προσφύγων, αποτέλεσε το θέμα της ιδιοκτησίας της 

γης. Τα ακίνητα, αστικά και αγροτικά, είτε με πράξεις μεταβίβασης 

γνωστές ως ανώμαλες δικαιοπραξίες, είτε λόγω χρησικτησίας των πρώην 

κολίγων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, αποτέλεσαν σημείο τριβής και 

διαμάχης. Η ανάγκη αποκατάστασης των προσφύγων πρόκρινε την 

τοποθέτησή τους στις οθωμανικές περιουσίες ως ανταλλάξιμες των 

περιουσιών που εγκατέλειψαν κατά την αποχώρησή τους, ενώ οι γηγενείς 

ένιωθαν ότι οι περιουσίες τους τις οποίες είχαν αποκτήσει 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο απειλούνταν.  

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την αδυναμία του ελληνικού 

κράτους να αποκαταστήσει τους ακτήμονες γενικά, γηγενείς και 

πρόσφυγες, στις νεοαποκτηθείσες χώρες. Η τακτική διωγμού των 

γηγενών και η τοποθέτηση προσφύγων σε περιουσίες που νέμονταν οι 

πρώτοι ήταν λογικό να οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις. 

Οι γηγενείς διαισθάνονταν ως τιμωρητική τη διάθεση της 

ελληνικής πολιτείας, η οποία συνδυαζόμενη με την σλαβοφωνία των 

κατοίκων της Φλώρινας και γενικά της Μακεδονίας, οδήγησε τον ντόπιο 

πληθυσμό σε ένα αίσθημα ανασφάλειας και τον κατέστησε ευάλωτο σε 

προπαγανδιστικές ενέργειες. Η νομική αδυναμία κατοχύρωσης 

εξοφλημένων απαιτήσεων ενίσχυσε την ήδη υπάρχουσα έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική πολιτεία. Η τοποθέτηση 

προσφύγων με στόχο την αφομοίωση των σλαβόφωνων κατοίκων της 

Μακεδονίας δημιούργησε αισθήματα κατωτερότητας και ανεπάρκειας 

στους γηγενείς καλλιεργώντας την ιδέα ότι αποτελούσαν πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας. 

                                                                                                                         
αξία των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στη Μ .Ασία. Το παράδειγμα της εφημερίδας παρουσιάζει 

την αξία ενός σπιτιού  από την επιτροπή των Ποντίων 6.000 τουρκικών λιρών, ενώ η Μικτή  Επιτροπή 

Ανταλλαγής το κοστολόγησε 300 τουρκικές λίρες. Η απαίτηση του δικαιούχου για καταβολή επιπλέον 

5.700 λιρών εμφανίζεται εξωφρενική. 
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Οι τοπικά εκλεγμένοι πολιτικοί αντιπρόσωποι έγιναν ο δίαυλος 

επαφής με τις κυβερνήσεις και η επιδίωξη λύσης του ζητήματος των 

ανωμάλων δικαιοπραξιών υπήρξε καταλυτική στην θήρευση ψήφων. 

Ωστόσο η αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων θα ήταν λάθος να 

θεωρηθεί ότι είχε μόνο κομματικές επιδιώξεις καθώς οι πολιτευτές 

διακρίνονταν και από κοινωνικές ευαισθησίες. Ιδιαίτερα η μελέτη του 

αρχείου του Φιλίππου Δραγούμη εμφανίζει όχι μόνο τα αιτήματα των 

γηγενών, αλλά και τις απαντήσεις και τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο 

ίδιος οδηγώντας συχνά σε θετικά αποτελέσματα. Η αγραμματοσύνη των 

«εντοπίων» εξ ανάγκης επέφερε τη βουλευτική εξάρτηση ως δίαυλο 

πίεσης στο κέντρο και στην κυβέρνηση 
245

. 

Η πρόταξη του επιχειρήματος της δράσης των γηγενών ως 

απελευθερωτές της Μακεδονίας ήταν ένα όπλο διεκδίκησης των 

μουσουλμανικών περιουσιών. Ο εθνικοαπελευθερωτικός τους ρόλος 

ήταν ένα επιχείρημα μη αμφισβητήσιμο και χρησιμοποιήθηκε ανάλογα. 

Στο αρχείο Φιλίππου Δραγούμη περί ανωμάλων δικαιοπραξιών κοινός 

τόπος των επιστολών που του απευθύνονται παρουσιάζεται η συμβολή 

των γηγενών στην αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας . 

Τα αίτια λοιπόν υπήρξαν καθαρά οικονομικά. Οι γηγενείς 

αντιπαρατάχτηκαν με την κρατική εξουσία η οποία με τη σκόπιμη πίεση 

της εγκατάστασης προσφύγων οδήγησε στην διαμόρφωση της 

Μακεδονίας ως χώρο Εποικισμού. Για τους σλαβόφωνους γηγενείς η 

είσοδος των προσφύγων κλόνισε ολόκληρο το γαιοκτητικό καθεστώς, 

καθώς οι ντόπιοι είδαν να αμφισβητούνται οι κατοικίες και η κτηματική 

                                           
245

 Εφ. Έλεγχος ,18/1/1929,1. Ο χωρικός έχει την έμφυτη ανάγκη της κάρτας του βουλευτή. Δεν έχει το 

απαιτούμενο θάρρος απέναντι στους αντιπροσώπους του κράτους. Στο Σκλήθρο ένας γεωργός 

παρουσιάστηκε στην Επιτροπή, που θα έκρινε τα αμφισβητούμενα κτήματά του. Αντί των συμβολαίων 

που είχε, παρουσίασε κάτι μισθωτήρια. «Η επιτροπή-που είχε προ πολλού πάρη διαζύγιο από τη 

ψυχολογία-του πήρε τα χωράφια. Στον βουλευτή όμως –και όταν αυτός είνε ο κ.Μόδης-έχει όλο το 

θάρρος να του τα πη και ζητήση την επέμβασίν του.» 
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τους περιουσία που επί σειρά ετών εκμεταλλεύονταν 
246

. Στην περιοχή 

της Φλώρινας, μια κυρίως αγροτική περιοχή, οι κάτοικοι ήταν στενά 

συνδεδεμένοι με τη γη γεγονός που αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα 

στην εξέλιξη της περιοχής. Η ιδιοκτησία γης συνδέονταν με την 

κοινωνική αναβάθμιση και την οικονομική ευημερία και αποτελούσε 

διακαή πόθο για το σύνολο των πολιτών. 

Οι νόμοι των ανωμάλων δικαιοπραξιών, ενώ δομήθηκαν για την 

προστασία των μουσουλμανικών περιουσιών από τους άρπαγες, 

οδήγησαν τελικά σε καταστάσεις αφόρητης αδικίας για εκείνους που  

καλλιεργούσαν τα χωράφια επί σειρά ετών και οι οποίοι προσέφεραν 

στην οικονομία της χώρας ενώ πολλές φορές τις περιουσίες αυτές τις 

είχαν ήδη αγοράσει καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.  

Οι δυσκολίες στην νομιμοποίηση των μουσουλμανικών 

περιουσιών είχαν επιπρόσθετα επιπτώσεις στη διαμόρφωση της εθνικής 

συνείδησης των σλαβόφωνων. Η απογοήτευση και τα προβλήματα λόγω 

της διαμάχης των σλαβόφωνων χωρικών με τους πρόσφυγες τη δεκαετία 

του 1920, σε συνδυασμό με την προσπάθεια αφομοίωσης που επέβαλλε η 

ελληνική πολιτεία καθώς η σλαβοφωνία θεωρήθηκε στοιχείο εθνοτικής 

διαφοροποίησης, οδήγησαν στην θεώρηση τους ως διακριτής  κοινωνικής 

ομάδας, στοιχείο που το βίωναν και ο ίδιοι. Πρόκειται για επιπτώσεις 

στην ψυχοσύνθεση τους οι οποίες έγιναν   ιδιαίτερα αισθητές την περίοδο 

της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Κατεχόμενοι από ανασφάλεια 

καθώς αισθάνονταν ότι το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς θα μπορούσε να 

μεταβληθεί είτε με την αφαίρεση κτημάτων είτε την μετακίνηση σε νέο 

κληροτεμάχιο έγιναν ευάλωτοι σε προπαγάνδες όμορων κρατών, που 

είχαν βλέψεις στην ελληνική Μακεδονία. Οι καθυστερήσεις στις αιτήσεις 

των γηγενών για αναγνώριση του νόμιμου ή μη των περιουσιών, που 
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είχαν αγοράσει από τους Οθωμανούς ιδιοκτήτες υποβοήθησαν στην 

αντίληψη ότι αποτελούν μια διαφορετική εθνοτική ομάδα  με  ξεχωριστές 

πολιτιστικές συμπεριφορές και συγκεκριμένα συμφέροντα . 

Παρά τις νομοθετικές πράξεις του παρελθόντος ο νομοθέτης 

κρίθηκε αδύναμος να κατορθώσει να επιλύσει επιτυχώς το πρόβλημα των 

ανώμαλων δικαιοπραξιών διατηρώντας το θέμα αυτό μέχρι σήμερα.  Ο 

θεσμός της επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών στις 20 Σεπτεμβρίου 

2017 παρατάθηκε για μια ακόμα φορά μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019
247

. Οι 

διαδικασίες συνεχών παρατάσεων συνεχίζονται για έναν αιώνα με τον 

νομοθέτη να τον διακρίνει μια αμηχανία για μια οριστική λύση του 

ζητήματος. Κρίνεται συνεπώς καίρια η επίτευξη μιας οριστικής λύσης 

στο πρόβλημα ώστε να αποσαφηνισθεί πλήρως το θέμα της ιδιοκτησίας 

που ταλανίζει τους πολίτες με στόχο τη διασφάλιση της περιουσίας τους.  
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 Αρχείο Δραγούμη, Γεννάδιος βιβλιοθήκη, Φάκελος 11: πολιτικά - 

εποικισμός, ζήτημα ανώμαλων δικαιοπραξιών, προσφυγικά (1919-

1930), Υποφακ. 11.2: Ζήτημα ανωμάλων δικαιοπραξιών - 

επιστολές, αιτήσεις (1925-28)  

 Αρχείο Δραγούμη, Γεννάδιος βιβλιοθήκη, Υποφακ. 11.1: Ζήτημα 

ανωμάλων δικαιοπραξιών - νομοσχέδια, διατάγματα, υπομνήματα 
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 Εφ.. Έλεγχος 12/11/1926 ,4 

 Εφ.. Έλεγχος 19/11/1926,2    

 Εφ. 26/11/1926,4 

 Εφ. Έλεγχος  3/12/1926 ,3 

 Εφ .Έλεγχος 31/12/1926,3 
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http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=23374
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 Εφ. Έλεγχος 1/1/1928,3 
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 Εφ. Έλεγχος 22/6/1928,3 
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 1998. Η ιστορία δύο χωριών. Ελευθεροτυπία, 15 Μάρτιος. 
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 Εφημ. Φωνή του Λαου,8/10/1919 

 Εφημ. Φωνή του Λαου,5/12/1919 
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 Εφ .Φωνή του Λαού ,16/5/1926 ,4 

 Εφ. Φωνή του λαού ,18-12-1926,4 

 Εφ. Φωνή του Λαού 22.1.1927 

 Εφ. Φωνή του Λαού, Τσιτσελίκης , 29 Ιανουαρίου 1927 

 Εφημ. Φωνή του Λαού, Τσιτσελίκης Κ., 5 Φεβρουαρίου 1927 ,σ.3 

 Εφ. Φωνή του Λαού ,6/5/1927,3 
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 Εφ. Φωνή του Λαού ,9/3/1928,1 

 Εφ. Φωνή του Λαού,13/1/1928,1 

 Εφ. Φωνή του Λαού 2/1929(ημερομηνία δυσανάγνωστη) 

 Εφ. Φωνή του  Λαού, 25/1/1930, 1 

 Εφ. Φωνή του Λαού,22-11-1931,1 

 Εφ. Φωνή του Λαού,8-11-1931 

 Πολιτικές ταυτότητες και εθνογραφία στη Μακεδονία του 1920: 

Άρθρο στην εφημερίδα ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 12/10/2008 

αναφορικά με τις εθνογραφικές έρευνες του Κ. Καραβίδα στην 

Μακεδονία του 1920 του Αγγελόπουλου Γ. 
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